
Bezmugurkaulnieku atradnes un to 
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MĀRTIŅŠ KALNIŅŠ

LVM 13. Dabas diena, 

Rīga, 07.04.2016.



Pasauli

pārvalda

kukaiņi

• 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

• 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



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)



Sugu atradņu skaits GEO

• LVM vides ekspertu, vides plānošanas speciālistu, 
ārpakalpojuma ekspertu dati (precizitāte - vismaz nogabala līmenī, 
~1/2 gadījuma novērojumi)

• Atsevišķas datu kopas - citi avoti (precizitāte – dažāda/nezināma)
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890 atradnes (punkti) 
LVM zemēs (2015.g. 533)

• 477 atradnes - LVM 
darbinieku dati

• 104 atradnes - LVM 
ārpakalpojuma 
ekspertu dati

• 309 atradnes - citi avoti

GEO – AS «Latvijas valsts meži» informācijas sistēma



Atradnes LVM GEO



Atradnes LVM GEO un OZOLS

OZOLS – Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas datu pārvaldības sistēma

Kartē – LVM zemēs ietilpstošās sugu atradnes



Sugu skaits GEO

64 sugu atradnes: 48 kukaiņu sugas un 17 gliemju sugas
 Šneidera mizmīlis Boros schneideri – 139 atradnes

 priežu sveķotājkoksngrauzis Nothorhina muricata – 68 atradnes

 bērzu briežvabole Ceruchus chrysomelinus – 53 atradnes

 lielā krāšņvabole Chalcophora mariana – 52 atradnes





Eiropas mērogā aizsargājamās sugas

5 spāru sugas 
 raibgalvas purvuspāre Leucorrhinia albifrons, resnvēdera 

purvuspāre L.caudalis, spilgtā purvuspāre L.pectoralis, zaļā 
upjuspāre Ophiogomphus cecilia, zaļā dižspāre Aeshna viridis

3 vaboļu sugas
 Šneidera mizmīlis Boros schneideri, sarkanais plakanis Cucujus

cinnaberinus, lapkoku praulgrauzis Osmoderma barnabita

6 tauriņu sugas
 meža sīksamtenis Coenonympha hero, ošu pļavraibenis

Euphydryas maturna, gāršas samtenis Lopinga achine, zirgskābeņu 
zilenītis Lycaena dispar, lielais mārsilu zilenītis Maculinea arion, 
cīrulīšu dižtauriņš Parnassius mnemosyne

3 gliemju sugas
 ziemeļu upespērlene Margaritifera margaritifera, biezā 

perlamutrene Unio crassus, parka vīngliemezis Helix pomatia



Eiropas mērogā aizsargājamās sugas

• Šneidera mizmīlis Boros schneideri – LVM teritorijā ir 
gandrīz visas līdz šim Latvijā konstatētās sugas 
atradnes (daļa atradņu ir medņu riestu teritorijās)

• resnvēdera purvuspāre Leucorrhinia caudalis – LVM 
teritorijā atrodas aptuveni 25 % no Latvijā 
konstatētajām sugas atradnēm

• meža sīksamtenis Coenonympha hero, ošu pļavraibenis
Euphydryas maturna un gāršas samtenis Lopinga achine – LVM 
teritorijā ir konstatētas nozīmīgas sugu atradnes

• ziemeļu upespērlene Margaritifera margaritifera – lielākā 
populācijas daļa LVM teritorijā 



Šneidera mizmīlis Boros schneideri

• apdzīvo nokaltušas priedes ar mizu (~2-5 gadi)

• apdzīvo dažāda vecuma mežus

• apdzīvo gan dabas aizsardzības, gan saimnieciskos mežus

• pašreizējā aizsardzība esošajos medņu riestos (mikroliegumi, LVM 

medņu riestu teritorijas), ES biotopos un sugu atradnēs (ne visās)

• aizsardzībā nākotnē – meža apsaimniekošanas ekoloģiskā 

plānošana (medņu dzīvotnes)



Ziemeļu upespērlene Margaritifera margaritifera

• apdzīvo nelielas, vidēji vai strauji tekošas upes

• pašreizējā aizsardzība (LV) – dabas liegumi, 

kampaņveida bebru darbības kontrole

• aizsardzība LVM  – +/- nepārtraukta bebru 

darbības kontrole un lokālās ainavas 

struktūras maiņa (palieņu zālāju atjaunošana)





Bezmugurkaulnieku aizsardzība «citās» 
teritorijās

• aizsargājamie ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie objekti (~1998.g., 

VVI)

• aizsargājamās alejas un dendroloģiskie stādījumi (g.k. projekti)

o lapkoku praulgrauzis – Kalēti, Dundaga

• putnu mikroliegumi (LVM)

o melnais stārķis, dzeņi – vārpstiņgliemeži, bērzu briežvabole

• ES biotopi (LVM)

• medņu riestu mikroliegumi (LVM, projekti – DAP/NVO)

o lielais dižkoksngrauzis, lielā krāšņvabole, Šneidera mizmīlis

Datu vākšana paralēli ikdienas darba uzdevumiem



Paldies par uzmanību!


