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Retās un aizsargājamās sugas

• Eiropas Savienības direktīvas sugas – 44 sugas

• Ministru kabineta noteikumu sugas – 104 sugas (no tām -

35 “mikroliegumu sugas”)

• Latvijas Sarkanās grāmatas sugas – 163 sugas

• DMB sugas – 50 specifiskās sugas un 20 indikatorsugas

• Bernes konvencijas sugas – 26 sugas

• Retās sugas – variabls lielums

• IUCN sugas…

• Ne katra retā suga ir apdraudēta (aizsargājama)

• Ne katra aizsargājamā suga ir reta (apdraudēta)



Retās un aizsargājamās sugas

Mazā sarkanace (spāre) –

nav aizsargājama, bet Latvijā 

reti sastopama suga

Spožā skudra –

aizsargājama, bet Latvijā 

bieži sastopama suga

Kartēs – dati par visu Latvijas teritoriju (ne tikai 

LVM zemes)



Aizsargājamo biotopu aizsardzība = 

aizsargājamo sugu aizsardzība ?



Sugu atradņu skaits GEO

1940 atradnes (punkti) LVM zemēs (2018.g. - 1186), no tām -

1158 atradnes - LVM darbinieku dati

68 sugu atradnes:

– 48 kukaiņu sugas

– 20 gliemju sugas

GEO – AS «Latvijas valsts meži» informācijas sistēma



Sarkanais plakanis
Cucujus cinnberinus

Asinssarkanais plakanis
Cucujus haematodes



Sarkanais plakanis un asinssarkanais

plakanis Latvijā



Sarkanais plakanis I

▪ lielākos lapkoku vai jauktu koku mežu masīvos, ar lielu apšu audžu 

īpatsvaru

▪ 1-2 gadus vecas apšu kritalas, kurām turas klāt miza un zem mizas 

notiek sēņu un aļģu attīstība

▪ apses klātbūtne mežaudzē konstatēta visās atradnēs (nogabalos; 

n=16)



Sarkanais plakanis II

▪ vairums atradņu ir mežaudzēs, kur apšu vecums pārsniedz 80 gadus

Kas ir svarīgāks – apšu vecums vai meža ilglaicība?



Asinssarkanais plakanis

▪ galvenokārt lielākos priežu mežu masīvos (n=16)

▪ nokaltušas priedes, kurām turas klāt miza un zem mizas notiek sēņu un 

aļģu attīstība

▪ vairumā atradņu nogabalu priede ir vienīgā mežaudzi veidojošā koku 

suga un tikai atsevišķās atradnēs ir arī bērzs, egle vai melnalksnis 

▪ visvairāk atradņu ir mežaudzēs, kur priežu vecums pārsniedz 80-90 

gadus



Mācīties, izzināt, dalīties





Bezmugurkaulnieku funkcijas ekosistēmā

• 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
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