
Par parku dzīvniekiem un 
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AS «Latvijas valsts meži»

Vides plānošanas speciālists (vecākais vides eksperts)

Seminārs pašvaldību speciālistiem “Saimniekosim gudri pašvaldību mežos un parkos! ” 

Mazsalacā, 2020.gada 29.oktobrī



Pasauli

pārvalda

kukaiņi

Latvijā ~15 000 kukaiņu sugas un ~5 000 citas bezmugurkaulnieku sugas

• sausas pļavas 2200 sugas / mitras pļavas 1200-1300 sugas

• kultivēti zālāji 800-1400 sugas / kviešu lauks 800-1000 sugas

• sauss mežs 2500 sugas / mitrs mežs – 3500 sugas 

Izmērs liecina par taksona sugu daudzveidību



Bezmugurkaulnieku funkcijas ekosistēmā jeb loma mūsu dzīvē

Apputeksnēšana

• 20 % kukaiņu ir apputeksnētāji; Latvijā ap 3000-4000 sugu

Organisko vielu mineralizēšana

• 50 % kukaiņu ir detritofāgi; Latvijā ap 5000-6000 sugu + ērces, sliekas, utt.

Fitofāgija

• Augu produktivitātes regulētāji

Barošanās tīklu (ķēžu) nodrošināšana

• Barība citiem dzīvniekiem

Bezmugurkaulnieku skaita regulācija

• Plēsoņas un parazīti

Augsnes veidošana

• Struktūra un pārstāde



Bezmugurkaulniekiem nozīmīgās struktūras parkos

 Barošanās (ēst vajag visu laiku!!!) un vairošanās

 augi (daudzveidība) – vienmēr var būt vairāk, dažādāk

 ziedi (nektārs) – ļoti dažādas situācijas, bet biežāk par maz un/vai sezonāli

 atmirusī koksne – parasti par maz

 zemsedze – tendence samazināties (mauriņu palielināšana, lapu 
savākšana)

 Citi aspekti

 saulaino vietu/substrātu daudzums, izvietojums (piemēram, tauriņiem)

 mitro vietu esamība (piemēram, gliemežiem)

 …

 Ūdeņi – nozīmīgums atkarīgs no lieluma (jo lielāks, jo nozīmīgāks) un 
aizauguma (nozīmīgi, ja aizaugums ir ~20-70 %)



Putni

 Dabā to loma mazāka kā bezmugurkaulniekiem, taču 

pamanāmāki, populārāki, ar lielāku «sociālo/politisko 

ietekmi»

 «Parastās» sugas un īpaši aizsargājamās (ĪA) sugas -

Latvijā 378 sugas, no kurām 99 ĪA

 Parku suga – vidējais dzenis (ĪA)

Foto: Jānis Jansons, www.putni.lv



Putniem nozīmīgās struktūras parkos

 Barošanās (ēst vajag visu laiku!!!)

 kukaiņi u.c. koku, krūmu stāvā – parasti ir

 kukaiņi u.c. uz zemes (zemsedzes) – tendence samazināties (mauriņu 
palielināšana, lapu savākšana)

 kukaiņi u.c. atmirušajā koksnē – parasti par maz

 ogas, augļi, rieksti, zīles un citas sēklas  - ļoti dažādas situācijas

 Vairošanās

 koku vainagi – skujkoki, lapkoki – parasti ir

 dobumi – vienmēr par maz

 krūmu stāvs – tendence samazināties, bieži trūkst

 (būves, zemsedze)

 Ūdeņi – nozīmīgums atkarīgs no lieluma (jo lielāks, jo nozīmīgāks) un 
aizauguma (nozīmīgi, ja aizaugums ir ~20-70 %)



Sikspārņi

 Parku noklusētā vērtība

 Latvijā 16 sugas (ne visas ir parku sugas)

 Parku vasaras iemītnieki

 Pēc aukļkoloniju vietas

ēku iemītnieki

koku (g.k. dobumu) iemītnieki

 Pēc barošanās stratēģijas

barojas starp kokiem

barojas virs ūdeņiem (atklāta ūdens virsma)



Sikspārņiem nozīmīgās struktūras parkos

 Barošanās (ēst vajag visu laiku!!!)

 kukaiņi koku, krūmu stāvā – parasti ir

 kukaiņi no zemesedzes – tendence samazināties (mauriņu palielināšana, 
lapu savākšana)

 kukaiņi no atmirušās koksnes – parasti par maz

 kukaiņi no ūdeņiem - ļoti dažādas situācijas

 Vairošanās

 ēkas – cits un atsevišķs stāsts

 dobumi – vienmēr par maz

 Gaismas «piesārņojums» – tieša ietekme – sikspārņi izvairās no 
gaismas, netieša ietekme – gaisma piesaista daļu barības objektu



Citi dzīvnieki

 Abinieki & rāpuļi – galvenokārt atkarīgi no ūdenstilpēm 
un ekstensīvi apsaimniekotajām platībām

Citi zīdītāji – ļoti atšķirīgas situācijas

vāveres – limitējošais faktors ir barība (rieksti, zīles un citas 
sēklas ), mazāka ietekme ligzdas (midzeņa) vietai –
dobumi, skujkoki

 stirnas, lapsas, āpši, jenotsuņi – limitējošais faktors ir «klusu 
vietu ar pamežu» trūkums

 sīkie zīdītāji – atkarīgi no ekstensīvi apsaimniekotajām platībām 
(barība, paslēptuves)



Zaube – vieta, kur rast iedvesmu

 Nozāģēts/-i koks/-i –

bija un arī būs

BET!

 Vēlme darīt un radīt –

cilvēks/-i pašvaldībā 

un atbalsts

 Vēlme dot vairāk kā 

prasa – pakalpojuma 

sniedzējs



Prasītais:

eksperta 

atzinums 

viena 

(diž)koka 

apsaimnie-

košanai



Iegūtais:

atzinums par lapkoku 

praulgrauzim nozīmīgajām 

vietām ciemā un tā tuvumā

Eksperta nopelns (nerakstīts 

pienākums) – skatīties plašāk, 

redzēt kopsakarības – par 

praulgrauzi, ainavu, 

praktiskajiem aspektiem…



Pastāstīt!

Par 

praulgrauzi

Par konkrēto 

vietu

Par vietas 

lomu 

plašākā 

izpratnē



Pastāstīt!

Par parku

Par parku 
vēsturi

Par 
cilvēkiem

Par 
dzīvniekiem

Necensties 
izstāstīt visu!



Te ir vieta:

dižkokam

praulgrauzim

cilvēkiem

sikspārņiem

…

sajūtām…



Kāpēc  saglabājam mežmalu?

Veidojas daudzstāvu mežaudze

Sastopamas gan mežam, gan atklātai ainavai 
raksturīgas sugas (augi un dzīvnieki)

Nozīmīga barošanās un dzīves vieta putniem un 
citiem dzīvniekiem

Veido vēja aizsegu jaunajai audzei

Mazina izcirtuma vizuālo ietekmi uz ainavu



Mežmala

• saglabā  apaugumu (paaugas grupas, pamežu - kadiķus, 
mežābeles vai citu pameža sugu atsevišķus vecākos īpatņus vai 
to grupas, sauso koksni)  mežaudzes daļā, kuras platums nav 
mazāks par pusi no valdaudzes vidējā koka augstuma tādā 
veidā un apjomā, kas netraucē meža atjaunošanu , darba 
aizsardzības prasību ievērošanu, kā arī tūrisma objektu un 
atpūtas vietu ierīkošanu

● Ja cirsmai piegulošajā nemeža zemē pārejas joslas noteiktajā 
platumā ir izveidojies vienlaidus vai grupās kokaugu 
apaugums, tad cirsmas daļā mežmalu var nesaglabāt.

Apsaimniekojot mežu pārejas joslā no meža uz lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi, ūdenstilpni, purvu, lauci vai pārplūstošu klajumu, 
kuri  lielāki par 2 ha :









Kāpēc saglabājam meža robežjoslas ar ūdeni?

Strauti uztur mežā pastāvīgu, mitru 
mikroklimatu, kalpo kā sugu izplatīšanās 
koridori un rada mozaīkveida meža ainavu

Tekošs ūdens, mitra augsne, apēnojums 
nodrošina sugu daudzveidības 
saglabāšanos

Pārejas josla starp divām ekosistēmām 
(mežs/ūdens) ir dabas daudzveidības 
koncentrācijas vieta

Krastmalas mežs kalpo kā sugu izplatīšanās 
koridors, darbojas kā filtrs, kas uztver 
izskalotās augu barības vielas no blakus 
esošās cirsmas un novērš ūdeņu 
aizsērēšanu un aizaugšanu
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Merian

1647-1717



Paldies par uzmanību!
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1626-1679


