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Definīcijas

• Ilgstpējīga attīstība,
kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus 

nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai (ANO konferences 

Riodežaneiro Vide un attīstība, 1992)

• Meža un meža zemju ilgtspējīga 

apsaimniekošana
ir meža un meža zemju pārvaldīšana un izmantošana tādā veidā un 

pakāpē, lai saglabātos to bioloģiskā daudzveidība, produktivitāte, 

atjaunošanās spēja, vitalitāte un potenciālā spēja veikt nozīmīgas 

ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās funkcijas vietējā, nacionālā un 

globālā līmenī tagad un nākotnē, kā arī, lai neizraisītu draudus citām 

ekosistēmām (Helsinku rezolūcija nr 1)

Ekol

oģis

kie

Ekono

miskie

Sociālie



Definīcijas

• Ainava ir

• 1) ir redzamā apkārtne, vides vizuālais veidols, kas 
piemīt kādai konkrētai vietai vai reģionam (Melluma, 2003)

• 2) ir apgabals, kā to uztver cilvēki, kas izveidojies dabas 
un/vai cilvēka faktoru darbības un mijiedarbības rezultātā 
(Eiropas Ainavu Konvencija)

• 3) ir pietiekami sarežģīta ekoloģiskā sistēma, ko ilgstošā 
vēstures laikā veidojuši divi spēki – daba un cilvēks, un 
tās attīstība notiek joprojām  šo pašu spēku ietekmē 
(Melluma, 2003)

• 4) ir heterogēna zemes platība, kuru veido 
mijiedarbojošos ekosistēmu kopums, kuras atkārtojas 
līdzīgā veidā. (Forman, Gordon, 1986)

• .....



Definīcijas

• Ekoloģija ir

• mācība par organismu un vides 

mijiedarbību, kā arī par attiecībām starp 

pašiem organismiem

• Bioloģijas apakšnozare



Kas ir ainavu ekoloģija?

• Vismaz 6 konceptuāli atšķirīgi ainavu ekoloģijas 

virzieni (Kirchhoff et al., 2012):
– 1. Subjektīvi definētu ainavu vienību starpnozaru zinātniska 

analīze jeb E. Nīfa (Neef) skola;

– 2. Topoloģiskā ekoloģija ainavas līmenī jeb R.T. Formana un M. 

Gordona (Forman & Godron) skola;

– 3. Uz organismu fokusētā, dažādmēroga topoloģiskā ekoloģijas 

(J. Wiens);

– 4. Meta-ekosistēmas līmeņa ekoloģija (Allen, Urban, King);

– 5. Sociāl-ekoloģisko sistēmu analīze, lietojot dabas, sociālās un 

humanitārās zinātnes  (Z. Naveh & A. Lieberman, J. Zonneveld)

– 6. Ekoloģija, kas balstīta uz dzīvesvides ainavu (kultūru) 

nozīmēm (W. Haber; G. Hard)



Ko pēta ainavu ekoloģija?

• Ainavu ekoloģija pēta 

kultūrainavu un dabisko ainavu 

bioloģisko, fizikālo un sociālo 

komponentu izmaiņas telpā un 

laikā.



Celmlauži ainavu ekoloģijā

• Von Humboldt A. 
(19.gs.sāk.)

• Troll C. 1930-tie

• Naveh Z.& Lieberman
A., 1984 (Ainavu ekoloģija, 
teorija un pielietojums)

• Forman R.T.T.& 
Gordon M.,1986 (Ainavu 
ekoloģija)

• Diaz N. & Apostol D. 
1992 (Meža ainavu analīze un 
dizains)



Teorijas, kas ir pamatā ainavu 

ekoloģijai (O`Neil, 2005)

• Hierarhijas teorija (O`Neil,1986)

• Perlokāciju teorija (Gardner,1989)

• Telpiskā populāciju teorija

• Sistēmu teorija

• Kopu teorija

• u.c.



Dažas teorētiskās 

pamatnostādnes

Abiotiskais raksts 

(pattern)

(augsnes tips, …)

Abiotiskie procesi

(Uguns, 

meteoroloģiskie 

apstākļi,…)

Biotiskie procesi

(dzimstība, mirstība, 

pārvietošanās, sugu 

mijiedarbība, primārā 

produkcija, sadalīšanās)

Biotiskais raksts 

(pattern)

(organismu daudzums 

un to sadalījums)

Ainavas struktūra

Wiens, Moss, 2005



Dažas teorētiskās 

pamatnostādnes (2)
Forman, Godron,1986 Noss, 1990 

Struktūra

*ainavas kompozīcija 
(elementi)

*ainavas konfigurācija 
(telpiskais izvietojums)

Kompozīcija (elementi)

Struktūra (fiziskā 

organizācija)

Funkcijas Funkcija (ekoloģiskie un 

evolucionārie procesi)

Dinamika 



Kas ir ainavu ekoloģiskā 

plānošana?

• Ainavu ekoloģiskā plānošana ir 

instruments, kas integrē resursu 

izmantošanu ar bioloģisko ilgtspējību, 

ņemot vērā procesus un dabiskās 

izmaiņas dažādos laika un telpas mērogos
http://bioenergy.ornl.gov/papers/bioen96/ugoretz.html

http://bioenergy.ornl.gov/papers/bioen96/ugoretz.html


Starptautiskā politika un ainavu 

ekoloģiskajai plānošanai
• Riodežaneiro Konvencija par bioloģisko daudzveidību 

(1992)

– V sanāksme (2000) lēmums V/6 Ekosistēmas pieeja (stratēģija 

integrētai zemes, ūdens un dzīvo resursu apsaimniekošanai, 

kura veicina dabas aizsardzību un ilgtspējīgu lietošanu taisnīgā 

veidā) (12 Malawii principi)

– VI sanāksme (2002) lēmums VI/22 Paplašinātā darba 

programma par meža bioloģisko daudzveidību (t.sk. ekosistēmu 

pieeja visu meža tipu apsaimniekošanā)

• Eiropas ainavu konvencija (2002)

• Viseiropas bioloģiskās un ainavu daudzveidības 
stratēģija (1995) (balstīta uz Bernes, Bonnas, 
Ramsaras konvencijām un ES Putnu un Dzīvotņu 
direktīvām)

• Ministru konference meža aizsardzībai Eiropā (Forest
Europe)

Decision V/6 

Ecosystem approach

Decision VI/12 

Ecosystem approach

Decision VII/11 

Ecosystem Approach

Decision IX/7 

Ecosystem Approach



Latvijā izmantotās pieejas ainavu 

ekoloģiskajā plānošanā (1)

• Ainavas ekoloģiskais 

tīkls (1999.-2001. O. 

Nikodemus)

– Tīkla galvenie 

komponenti:
• Biocentri (kodola zona un 

buferzona)

• Ekoloģiskie koridori

• Atjaunojamās platības

Ietver visas ekosistēmas

• Balstīta uz bioloģiskajiem 

aspektiem (http://iucn-ce.org/econets/database/?id=27)



Igaunija



Lietuva



Pieeja (2) - Ainavu ekoloģiskā 

plānošana Latvijā (2001.)
VMD Phare projekts (O.Nikodemus & S. Bell)

• Plānošanas galvenie komponenti:
• 1. solis. Esošās ainavas analīze (Matrica, Plankumi, Koridori, Takas).

• 2. solis. Ainavas plūsmu raksturojums. (Abiotiskās, Biotiskās)

• 3. solis. Mijiedarbības noskaidrošana starp ainavas struktūrām un 

plūsmām.

• 4. solis. Saistība starp pētāmo objektu un ainavu daudz plašākā 

skatījumā.

• 5. solis. Izmantojot iepriekšējo stadiju rezultātus, ainavas pašreizējās 

funkcionēšanas analīze.

• 6. solis. Ainavas dinamikas, vērtējot ekoloģisko sukcesiju un 

traucējumus, kā dabisko, tā cilvēka izraisīto, analīze.

• 7. solis. Pēc analīzes rezultātiem paredzēt vienā vai vairākos variantos 

ainavai vēlamo stāvokli nākotnē (VSN).

• Aptver visu teritoriju



Pieeja (3) - Ainavu ekoloģiskās 

plānošanas modeļu izstrāde meža 

apsaimniekošanai 2003.-2004. (A.  Melluma)

• Galvenie komponenti:
• Ainavu ekoloģiskie aspekti

• Ainavas vizuālās kvalitātes aspekti

• Mežsaimnieciskie aspekti

• Telpiskie mērogi

– visā meža iecirkni aptverošā teritorijā (mērogi 

1:50000, 1:100000), atbilst 

reģionālam/subreģionālam līmenim,

– vienā izvēlētā meža masīvā (mērogs 1:10000), 

atbilst lokālajam jeb vietējam līmenim



Pieeja (4) - Dabisko meža biotopu 

apsaimniekošana Latvijā (2003.-2005.) 

(LVM, VMD))

• Būtiskākie šī projekta pētītie aspekti ir:

– Trūkumu analīze, (Angelstam et al.) 

• Atskaites līmenis

• Meža stāvoklis mūsdienās

• Sasniedzamais rādītājs

– Biotopu koncentrācijas vietas (Ek & 

Bērmanis)



Ticamākais audžu struktūras 

attīstības režīms Angelstam (2003)

Meža tipu sadalījums pa edafiskajām rindām un trofiskuma grupām (Laiviņš 1997)

Oligotrofs Mezotrofs Eitrofs

Sausieņi Sl Mr Ln Dm Vr Gr
Platlapji

Slapjaiņi Gs Mrs Dms Vrs Grs
Egle

Purvaiņi Pv Nd
Db

Egle Lk Alkšņi, Oši

Kohortu dinamika Sukcesija Pašizrobošanās

Spēcīgas vējgāzes ?



Pieeja (5) – Ainavu ekoloģiskā plāna 

izstrāde Ziemeļvidzemes biosfēras 

rezervātam (2006. -2007.) un plāna 

izstrāde Rāznas nacionālajam parkam 

(2008.-2009.) (DAP)

• Būtiskākie šī projekta pētītie aspekti ir:

– Plāns tika izstrādāts visai teritorijai balstot to 

uz ABSC principiem (Abiotiskie, Biotiskie, 

Sociālekonomiskie un Cilvēku (kultūras). (O. 

Nikodemus)

O. Nikodemus



Pieeja (5) – Ainavu ekoloģiskā plāna 

izstrāde Ziemeļvidzemes biosfēras 

rezervātam (2006. -2007.)

O. Nikodemus



Pieeja (6) “Īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju Zemgalē un Ziemeļlietuvā

apsaimniekošanas uzlabošana, radot 

ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju 

saudzīgai izmantošanai un dabas vērtību 

saglabāšanai”(2014)

• Vadlīnijas dabas aizsardzības plāna 

integrēšanai teritorijas plānojumā



Plānošanas līmeņi meža 

apsaimniekošanā

• Stratēģiskais (50 gadu vai 1 un pat 

vairākas cirtes aprites)

• Taktiskais - (10-15 (20) gadu)

• Operatīvais – (1-5 gads)



Kas ir meža ainavu ekoloģiskā 

plānošana?

• Meža ainavu plānošana ietver meža 

apsaimniekošanas alternatīvu vai 

politikas izvērtēšanu lielās platībās un 

ilgā laika periodā (Bettinger et al. 2004)



(Meža) ainavu ekoloģiskajos 

plānos atspoguļotie aspekti 

(piemēri)

• Bioloģiskie aspekti

• Abiotiskie aspekti

• Rekreācijas

• Vizuālie aspekti

• Ekonomiskie

– Koksnes

– Nekoksne



Pieeja bioloģiskās daudzveidības 

modelēšanai (1) Hope (2003.)

• Pamatā balstītas uz sugām (apdraudētām vai 
t.s. fokuss sugām (atslēgsugas, piesegsugas 
retās apdraudētās sugas, indikatorsugas, modes 
sugas), dzīvotnēm vai dabisko traucējumu.

• Uz sugām balstītie modeļi
– Dzīvotņu piemērotības modeļi. (HSI)

– Metapopulāciju modeļi. Kopā ar GIS izmantojami gan stratēģiskajā 
gan taktiskajā plānošanā, Šie modeļi izmantojami dažādu apsaimniekošanas 
scenāriju ietekmes noskaidrošanai t.s. Populāciju vitalitātes analīzē (population 
Viability analysis).

– Telpiski noteiktie populāciju modeļi (Spatially 
explicit populations models). Atšķirībā no metapopulāciju 
modeļi, kuri balstīti uz kopu (grafu) teoriju, telpiski noteiktie populāciju 

modeļi populāciju dinamiku telpā un laikā attēlo tieši.



Pieeja bioloģiskās daudzveidības 

modelēšanai (2) Hope (2003.)

• Meža ainavu dinamikas modeļi. Laikā un 

telpā noteikti modeļi, kuri atspoguļo 

veģetācijas izmaiņas.

• Integrēta pieeja ainavu modelēšanā. 

Sasaistot telpiski noteiktos populāciju 

modeļus ar ainavas dinamikas modeļiem.



Pieeja bioloģiskās daudzveidības 

modelēšanai (3) (Anglestam et al.2005)

• Trūkumu analīze (Gap analysis)

• Atskaites jeb etalona līmenis (A) 
dabiskais/vēsturiskais (sukcesijas, traucējumi, 

sadalījums vecumgrupās)

• Meža stāvoklis mūsdienās (B)

• Sasniedzamie rādītāji (C) balstīts uz 

sugām



Ekonomiskie aspekti (Meža pilnā 

ekonomiskā vērtība) (Pearce, Moran, 1994)

• TEV=UV+NV= lietošanas vērtība+ 
nelietošanas vērtība

• UV=(DU+IU) = tiešas + netiešas 
lietošanas vērtība

• NV=(EV+ BV+OV)= eksistences vērtība + 
novēlējuma vērtība + izvēles vērtība

• DU= (CV+NV)= patērējoša lietošana + 
nepatērējošas lietošanas vērtība

Mūsdienās tiek lietots termins ekosistēmu pakalpojumi



Rekreācijas plānošana

• Recreation opportunity spectrum (ROS) ASV(1979)

• MicroROS (Austrālija) (2000)

• The Limits of Acceptable Change (LAC) ASV (1985)

• Visitor Impact Management (VIM) ASV (1990)

• Visitor Experience and Resource Protection (VERP) ASV 
(1997)

• Visitor Activities Management Process (VAMP) Kanāda 
(1991)

• Protection Area Visitor impact management (PAVIM) 
ASV (2002)

• Rekreācijas vērtības optimizācija (RVO) (Репшас, 1994).



Rekreācijas plānošana (ROS)

• Balstot uz

– Pieejamības

– Citi izmantošanas veidi

– Apsaimniekošanas pakāpe

– Sociālā mijiedarbība

– Apmeklētāju ietekmes pieņemamība

– Organizētības pakāpe

• 6 klases no Primitīvas līdz Urbānai



Vizuālās ainavas vērtēšanas 

metodes

• Ainavu dizaina novērtēšanā izstrādātas 

virkne metodes piem., Bell 1992, 1994, 

1998, Bell, Nikodemus, 2000

• Vizuālās ietekmes novērtējums (Visual 

impact assessment) 
• (http://www.for.gov.bc.ca/TASB/LEGSREGS/FPC/FPCGUIDE/visual/

via10003.htm#E9E2

http://www.for.gov.bc.ca/TASB/LEGSREGS/FPC/FPCGUIDE/visual/via10003.htm#E9E2


Darbs ar ieinteresētajām 

pusēm (stakeholder)

• Ieinteresēto pušu identificēšana

• Ieinteresēto pušu iesaistīšana

– Informēšana

– Konsultācijas

– Vienprātības meklēšana

– Atbildības dalīšana

– Atbildības nodošana



Daudzkritēriju plānošanas 

metodes
• AHP analītiskais hierarhijas process (Saaty, 

2001),

• SMART (Simple multi atribute rating techique)

• AWOT (AHP+SWOT)

• HERO (heursitic optimisation),

• Ranžēšanas metodes Outranking methods 

(PROMETHEE II, ELECTRE III kolektīvajā 

plānošanā

• Voting theory (Laukkanen et al. 2001)



Meža attīstības modelēšana

• Datorprogrammas t. sk. GIS

• MELA modelis (Somija)

• MONSU modelis (Somija)

• FVS (ASV)

• LANDIS (ASV)

• EMDS (ASV)

• Heureka (Zviedrija)

• ......



• Kāda ir citu valstu (Zviedrijas, Somijas, 

Lietuvas un Igaunijas) un meža 

apsaimniekošanas uzņēmumu pieredzi 

ainavu ekoloģiskā plāna (AEP) izstrādē?



Plānošanas sistēma Somija, 

Metsahallitus

Sabiedriskā līdzdalība

Reģionālais dabas resursu plāns
Stratēģiskā plānošanailgtermiņa vadlīnijas

Zemes lietošana

Ainavu ekoloģiskais plāns
Vispārēja dabas vērtību izpēte

Operatīvais plāns
Mežizstrāde, mežkopība utt.

Augšanas un 

simulācijas modelis

(MELA),

(Regulācijas, normas, 

pētījumi)

Mežaudžu datu bāze

GIS

Lauku inventarizācija 

un aerofotogrāfijas

(Satelītattēli)



Plānošanas sistēma Somija, 

Metsahallitus

Pamatinformācija par teritoriju

Krāja

Ūdensšķirtnes

Pašreizējā un nākotnes 

lietojums

Biotopu klases

(Kūdrāji)

Augsnes un pamatieži

Aizsargājamās un 

rekreācijas platības

 Plānošanas mērķi

Ainavas 

ekoloģiskais plāns

Aizsargājami biotopi

Apdraudētas sugas

Ekoloģiskās atjaunošanas 

platības

Bioloģiskās daudzveidības 

apsaimniekošanas platības

Precizētie plāna mērķi (uzdevumi)

Ekoloģiskās saites Medījamo dzīvnieku 

dzīvotnes

Ainavas platības kultūras 

vērtības

Vajadzības uz dabas vērtību 

izmantošanu saistītai 

eksistencei



Plānošanas sistēma 

Zviedrijā, Sveaskog

Katras teritorijas pilns ainavu plāns sevī ietver:

• Ainavas aprakstu un tā dabisko potenciālu

• Zemes lietošanas vēstures kopsavilkumu

• Ziņojumu par mežu pašreizējo stāvokli

• Dabas aizsardzības vērtību aprakstu

• Ekoloģisko analīzi

• Aizsardzības mērķus ainavā

• Pasākumu plānu



Plānošanas sistēma 

Zviedrijā, Sveaskog

• Dabas aizsardzība tiek realizēta:

– Veidojot “ekoparkus”

– Veidojot “Dabas aizsardzības mežus”

– Produktīvie (komerciālie?) meži, ievērojot 

dabas aizsardzības intereses.



Plānošanas sistēma 

Zviedrijā, Sveaskog

• Sveaskog ilgtermiņa plāns ir radīt 

ekoparkus (vismaz1000 ha, vidēji 5000 ha 

lielas platības), kuru ekvivalents ir 5% no 

produktīvajiem mežiem, un kuros vismaz 

50% no mežiem ir aizsargāti.  

• Izveidoti 37 ekoparki (1000 - 10000 ha 

lieli). 



Plānošanas sistēma 

Zviedrijā, Sveaskog

• Dabas aizsardzības meži 10% no produktīvajiem 

mežiem.

• Dabas aizsardzības intereses kā prioritāte 

komerciālajos mežos 7.5%.

• Kopā tas veido 20 % no produktīvo mežu platības. 

20% plānots aizsargāt katrā meža reģionā.

• Atrodot augstākas kvalitātes biotopus, zemākas 

kvalitātes biotopi no saraksta tiek izņemti, 

saglabājot konstantu 10% dabas aizsardzības 

mežu īpatsvaru.



Plānošanas sistēma Igaunijā, 

RMK
• Nav īpaša ainavu ekoloģiskā plāna.

• Tiek izmantots izveidotais ekoloģiskais 

tīklojums

• Mājas lapā ir norādīts, ka tiek veikta arī 

biotopu «dabiskošanas» pasākumi



Plānošanas sistēma Lietuvā, 

42 Mežsaimniecības 

uzņēmumi

• Nav īpaša ainavu ekoloģiskā plāna.

• Tiek izmantots izveidotais ekoloģiskais 

tīklojums, mežu iedalījums kategorijās



Ainavu plānošana un ainavu 

aizsardzība Nīderlandē

• Ainava tiek uzskatītā par kvalitāte tiek vērtēta no 

estētiska, ekoloģiski un ekonomiskā viedokļa

• Estētiskā kvalitāte

• Ekoloģiskā kvalitāte

• Ekonomiskās funkcionēšanas kvalitāte



Ainavu plānošana un ainavu 

aizsardzība Nīderlandē

• Nīderlandes Meža dienests izdalījis 26 ainavu tipus un to apsaimniekošanai ir trīs 
stratēģijas:

• a) Kultūrainavas stratēģija (Cultural landscape strategy):
• Mērķis ir nodrošināt modernās multifunkcionālās vajadzības. Atsauces periods ir 

mūsdienas. Vienlīdz svarīgas ir ekonomiskās, estētiskās un ekoloģiskās vērtības.

• b) Kultūrvēsturiskās ainavas stratēģija (Cultural-historical
landscape strategy):

• Mērķis ir saglabāt vai atjaunot ainavas vizuālo skatu, kurš saskan ar atsauces 
periodu 1850. -1900. gadi. Šādai ainavai uzsvars ir uz estētisko un ainavas 
ekoloģiskajām īpašībām. No lauksaimniecības viedokļa ekonomiskās funkcijas ir 
ierobežotas, bet šeit ir augsta rekreācijas un tūrisma vērtība. 

• c) Dabiskās ainavas stratēģija Natural landscape
strategy:

• Mērķis – atjaunot dabiskos procesus ainava. Uzsvars ir uz ekoloģiskajām un 
estētiskajām vērtībām, lauksaimniecības šeit nav, bet ir uzsvars uz rekreāciju un 
tūrismu. Atskaites periods – pirms cilvēku lietošanas



Kopsavilkums

• Ir vismaz 6 dažādas pieejas AE 
definēšanā

• Pēc vienas no definējumiem Ainavu 
ekoloģija pēta kultūrainavu un dabisko 
ainavu bioloģisko, fizikālo un sociālo 
komponentu izmaiņas telpā un laikā

• Virkne konceptuāli neatrisinātu jautājumu

• Pieejas balstītas
– balstītas uz ekosistēmas apsaimniekošanas plānošanu kopumā 

(ZBR, Nīderlandes, ASV)

– galvenokārt attiecinot uz mežu apsaimniekošanu (Somija, 
Zviedrija (arī Kanāda, Lielbritānija) Taču arī šai gadījumā gan 
Metsahalitus (Somija) gan Britu Kolumbijas, Albertas provinču gadījumā ainavu 
ekoloģiskais plāns un arī meža apsaimniekošanas plāns tajā vai citā veidā ir 
pakārtots teritorijas / pilnam dabas resursu plānam. 



Kopsavilkums

• Gandrīz visos gadījumos tiek piedāvāts 

pašreizējo ainavu salīdzināt ar kādu 

references periodu, taču ne vienmēr 

(Nīderlandes, Liebritānijas piemēros) šī 

atskaites sistēma ir „tuvu dabiskam”.



Kopsavilkums

• Bioloģiskā daudzveidības modelēšana

– Balstot pamatā uz sugām

– Balstot pamatā uz ainavas dinamiku

• Modeļi ieņem arvien lielāku lomu 

apsaimniekošanas plānošanā



Paldies!


