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• ES nozīmes biotopu reģistrēšana 
– kartēšana

• ES nozīmes biotopu monitorings

• Nozīmīgu augu sugu 
reģistrēšana

• Nozīmīgu augu sugu monitorings

• https://www.lvm.lv/images/lvm/sa
biedribai/Vides_aizsardziba/lvm_vi
des_parskats_2018-pdf.pdf

saturs

https://www.lvm.lv/images/lvm/sabiedribai/Vides_aizsardziba/lvm_vides_parskats_2018-pdf.pdf


ES nozīmes biotopi LVM

ES nozīmes meža, purvu, u.c. biotopu 

kartēšana, kvalitātes vērtēšana

LVM GEO: 102 000 ha



ES nozīmes biotopi LVM
kods nosaukums LVM GEO, ha kopā, ha

1230 Jūras stāvkrasti 2 4

2110-2140* dažādi piejūras kāpu biotopi 3 870

2180 Mežainas piejūras kāpas 3570 18094

2190 Mitras starpkāpu ieplakas 7 454

3130-3160 dažādi ezeru biotopi 210 9047

3260 Upju straujteces un dabiski upju posmi 35 1421

4010-4030 dažādi virsāji 10 57

5130 Kadiķu audzes zālājos un virsājos 22 23

6210-6510 dažādi zālāji 189 2854

7110* Neskarti augstie purvi 4188 38336

7120 Degradēti augstie purvi 2356 5491

7140 Pārejas purvi un slīkšņas 268 3834

7160 Minerālvielām bagāti avoti un avoksnāji 165 239

7220* Avoti, kas izgulsnē avotkaļķi 2 4

7230 Kaļķaini zāļu purvi 12 544

9010* Veci vai dabiski boreāli meži 32299 43026

9020* Veci jaukti platlapju meži 14244 15586

9050 Lakstaugiem bagāti egļu mežu 1097 3704

9060 Skujkoku meži uz osveida reljefa formām 320 972

9080* Staignāju meži 16337 20330

9160 Ozolu meži 499 718

9180* Nogāžu un gravu meži 760 901

91D0* Purvaini meži 20123 40679

91E0* Aluviāli krastmalu un palieņu meži 3024 3900

91F0 Jaukti ozolu, gobu, ošu meži gar lielām upēm 14 9

91T0 Ķērpjiem bagāti priežu meži 1710 2203

101466 213300



Kartēto ES nozīmes biotopu sadalījums 
kvalitātes klasēs 2011.-2018.
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ES nozīmes biotopa kvalitātes klase

kartētie biotopi, skaits kartētie biotopi, ha Polin. (kartētie biotopi, skaits)



• uzkrājas dati par ES 
nozīmes biotopu 
indikatorsugām, to 
izplatību, «vērtību»

Nozīmīgo sugu skaits atšķirīgas kvalitātes ES 
nozīmes biotopos
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ES nozīmes biotopa kvalitātes klases

vidējais nozīmīgo sugu skaits dažādas kvalitātesES nozīmes
biotopos
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Nelabvēlīgo - ekspansīvo un invazīvo, sugu sastopamība (%) 



ES nozīmes biotopi

• tiek uzkrāti dati par ES nozīmes biotopu apjomu, kvalitāti, izplatību

• tiek uzkrāta informācija – bāzes līnijas informācija ES nozīmes biotopu
monitoringam - pirmais apsekojums

Nozīmīgas augu sugas

• tiek uzkrāta informācija par sugu atradnēm, to stāvokli un izplatību;
tādējādi paplašinot informāciju par nozīmīgām sugām Latvijā

Zināšanu pārnese

• raksti, dalība konferencēs, dalība nozares lēmumu pieņemšanā, normatīvo
aktu izstrādē un izvērtēšanā

ES nozīmes biotopu kartēšanas un struktūru 
vērtējuma kopsavilkums 2011.-2018.





LVM datu bāzē GEO fiksēti >53 000 dažādu nozīmīgu 
sugu reģistrējumi:

• 146 vaskulārie augi – 11 697
• 99 sūnaugi – 23 941
• 38 ķērpji – 14 279
• 35 sēnes – 3345

Nozīmīgu augu sugu reģistrēšana

Nozīmīgākie atradumi, retumi:

garlapu cefalantera Cephalanthera longifolia

dzeltenā dzegužkurpīte Cypripedium calceolus

lielā zvaigznīte Astrantia major

kalnu veronika Veronikamontana

bezlapu epipogija Epipogia aphyllum

svītrainā ūdenszāle Glyceria striata

staipekņu bārdlape Barbilophozia lycopodioides

jumstiņu sfagns Sphagnum austinii

Vālenberga kārpvācelīte Oncophorus wahlenbergii

sirplapu strautsūna Dichelyma falcatum

Korda porenīte Porella cordeana

plašais plaušķērpis Lobaria amplissima

dāsnā usneja Usnea florida

toverīšu sarkosoma Sarcosoma globosum



nozīmīgu augu sugu monitorings

kopš 2012.gada
109 vietās

39 sugas



Palielinās (7-10):
• Ruiša pūķgalve
• parastais 

plakanstaipeknis
• smiltāja neļķe
• laksis
• Šultesa madara
• Baltijas efeja
• spilvainais ancītis

Augu sugu monitorings

+ dzīvotnes labas un izcilas kvalitātes biotopos, ja ir piemērots substrāts
+ ēncietīgajām sugām - mikroliegumos un platībās ar neiejaukšanās režīmu
+ ekotonos: ceļmalas, dabiskas brauktuves, stigas, mineralizētās joslas, lauces
+ pēc apsaimniekošanas pasākumu īstenošanas: atēnošana, kopšanas cirtes ar speciāliem
nosacījumiem, atvašu un zāles pļaušana u.c.
– vides eitrofikācija
– sausuma periodi, vējgāzes
– Orhideju dzimtas augu attīstības īpatnības – ne katru gadu ir virszemes daļas
– nepietiekams apgaismojums
– Nepieciešamo traucējumu trūkums zemsedzē – augiem nav iespējas izplatīties ar sēklām
– aizaugšana ar kokiem, krūmiem
– ekspansīvas lakstaugu sugas

sarūk, miera periods (3):
• dzeltenā dzegužkurpīte
• zaļā divzobe
• meža silpurene



Retumi

Indikatorsugas, Anastrophyllum hellerianum, 
Nowellia curvifolia, 
Homalia trichomanoides, Neckera pennata, 
Odontoschisma denudatum –
reģionālās īpatnības, nozīme ES biotopa 
identificēšanā

Mainām izpratni: gada staipeknis, Hellera
ķīļlape, trejziedu madara u.c.

Nozīmīgas augu sugas, 
mainām izpratni



gada staipeknis Lycopodium annotinum

4970 reģistrētas atradnes, sākot no 
2011.gada, visos Ģeobotāniskajos rajonos, 
visos Fizioģeogrāfiskajos rajonos; kopumā 
homogēna un izlīdzināta izplatība

-dabiskās, daļēji dabiskās dzīvotnēs

-izteikti ekspansīvs aspekts susinātās un 
nosusinātās platībās; suga izmantojama kā 
dabisko ekosistēmu degradācijas indikators

-atvērts jautājums un turpmāki pētījumi 
(2015), lai pēc iespējas nodalītu sugas 
aizsardzību dabiskā un maz-traucētā vidē no 
citas pieejas būtiski ietekmētās dzīvotnēs

Nozīmīgas augu sugas, 
mainām izpratni



trejziedu madara Galium triflorum Michx.



trejziedu madara Galium triflorum Vest



Šultesa madara Galium schultesii





Nozīmīgas augu sugas, 
mainām izpratni

• Mainās informācija par reto un aizsargājamo sugu izplatību, piemēram,
aizsargājamai sūnu sugai Hellera ķīllape Anastrophyllum hellerianum, kas tiek
uzskatīta par retu, LVM datu bāzē ir 1580 reģistrējumu, kas sniedz jaunu
informāciju par sugas ģeogrāfiskās izplatības atšķirībām Latvijā, kā arī liek
pārvērtēt spēkā esošo aizsargājamo sugu sarakstus un metodikas




