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Saturs

Sugu atradņu un biotopu kartēšana, kva
litātes vērtēšana, analīze; 

Sugu dzīvotņu un biotopu kopšana/atjau
nošana;

Monitorings;

Zinātniskā izpēte, attīstības projekti vide
s jomā;

Dalība zinātniskajās konferencēs un publ
ikācijas;

Vides pārskats: http://www.lvm.lv/sabie
dribai/meza-apsaimniekosana/parskati/
vides-parskats



SUGU ATRADŅU UN BIOTOPU 
KARTĒŠANA, KVALITĀTES 
VĒRTĒŠANA, ANALĪZE



ES nozīmes meža, 

purvu, u.c. biotopu 

kartēšana, 

kvalitātes 

vērtēšana

LVM GEO: 46.5 tūkst ha, 

30 biotopu veidi;



Kartētie ES nozīmes biotopi LVM



Kartēto biotopu dalījums pa 
kvalitātes klasēm (2011.-2015.)
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ES nozīmes biotopa kvalitātes klase

kartētie biotopi kartētie biotopi, kopā, ha tendences līkne



No mitruma atkarīgo ES nozīmes 
biotopu kvalitāte

Visu kartēto staignāju mežu (9080*), purva
ino mežu (91D0*) un aluviālu un krastmalu 
mežu (91E0*) biotopu dalījums pa kvalitāte
s klasēm. Poligonu skaits – 9989.

Staignāju mežu (9080*), purvaino mežu (91D0*
) un aluviālu un krastmalu mežu (91E0*), kurus 
šķērso un/vai, kuri piekļaujas grāvjiem, sadalīju
mā pa kvalitātes klasēm. Kopējais poligonu skait
s – 3115



Meliorācijas ietekmētās platības īpat
svars no biotopa poligona platības



Meliorācijas ietekmētā poligona platības 
īpatsvara dalījums kvalitātes klasēs



Hipotētiski secinājumi

No mitruma tieši atkarīgie 
biotopi:

- Vairāku gadu desmitu laikā 
ir saglabājuši un nodrošina 
daļu no nozīmīgākajām bioloģi
ski vērtīgam mežam raksturīg
ām struktūrām un funkcijām;

- meliorācijas izraisītas pārmai
ņas vidē ir kompleksas, uz kur
ām bioloģiskās sistēmas reaģ
ē ar novēlošanas; tāpēc, labas 
un pat izcilas kvalitātes biotop
i atrodami arī tiešā grāvju un 
regulētu ūdensteču tuvumā.



Nozīmīgu augu, sēņu, 

ķērpju, 

bezmugurkaulnieku 

sugu atradņu kartēšana

LVM GEO: 19.8 tūkst 

atradnes, t.sk. 7.5 tūkst. 

gab. 2015.gadā



Lielo ligzdu/riestošanas     
vietu kartēšana

LVM GEO:

- 2 700 lielās ligzdas:

- 1300 aizsargājamo 
putnu sugu ligzdoša
nas vietas, t.sk. 
vēsturiskās un māks
līgo ligzdu vietas;

- 210 jauni ziņojumi 
par lielajām ligzdām 
2015.gadā

- 374 medņu riestu 
vietas;



Aizsargājamo putnu dzīvotņu datu 
analīze

Lielajās ligzdās biežāk ligzdojošo plēsīgo pu
tnu (mazais ērglis, jūras ērglis, zivjērglis, vi
stu vanags) un melnā stārķa dzīvotņu ekolo
ģiskais un ģeotelpiskais raksturojums;

Medņu dzīvotnes ekoloģiskais raksturojums

Jaunmokas/Melnais_starkis_ar_svinu.MOV
Jaunmokas/Melnais_starkis_ar_svinu.MOV


SUGU DZĪVOTŅU 
UN BIOTOPU 
APSAIMNIEKOŠANA



Medņu riestu un

Meža, pļavu biotopu kopšana/atjaunošana;

Mākslīgās ligzdas ērgļiem, melnajam 

stārķim;

Meža lauču uzturēšana;



Biotopu kopšanas apjoms, ha

Darbu veids 2013. 2014. 2015.

Biotopu 

kopšana

262 290 255

Medņu riestu 

kopšana

142 95 112

Meža lauču 

uzturēšana

330 360 370



MONITORINGS



Monitorings

Aizsargājamu augu atradņu 

vitalitāte;

Aizsargājamu meža biotopu:
Kvalitāte, apsaimniekošanas ietekme;



Monitorings

Aizsargājamu putnu ligzdošanas 

sekmes:

Mednis,

melnais stārķis,

mazais, klinšu, zivju ērglis,

vistu vanags 



Hidroloģiskā režīma, veģetācijas, medņu skaita 
monitorings medņu dzīvotnē pēc hidroloģiskā 
režīma atjaunošanas pārmitro mežu biotopos 

2012. 2015.

2012.g., AV - grāvju aizstumšana nosusinātos mežos, 
6284m



Citi monitoringi:

Ekoloģiskie koki;

Meža bojājumi;

Atpūtas vietas un vides izziņas 

objekti;

Rekreācijas teritorijas;

Invazīvās sugas;

u.c.
-



IZPĒTES UN ATTĪSTĪBAS 
PROJEKTI



MEŽSAIMNIECISKO DARBĪBU IETEKMES UZ 
VIDI IZPĒTE UN ATBILSTOŠAS VIDES 
MONITORINGA SISTĒMAS IZSTRĀDE

LVM/LVMI «Silava» 2011.-2015.

http://www.lvm.lv/petijumi-un-publikacijas/2-mezsaimniecisko-darbibu-

ietekmes-uz-vidi-un-biologisko-daudzveidibu-izpete



OŠU MEŽU DESTRUKCIJA UN 
ATJAUNOŠANĀS LATVIJĀ

LVM / LVMI «Silava» pētījums, 2014.-2015. 

http://www.lvm.lv/petijumi-un-publikacijas/osu-mezu-destrukcija-
un-atjaunosanas-latvija



LVM attīstības projekti vides jomā, 2015.

Medņu populācijas aizsardzības, dzīvotņu 
saglabāšanas un apsaimniekošanas sistē
mas pilnveidošana. II posma noslēgums;

Meža apsaimniekošanas ekoloģiskās plān
ošanas pilnveidošana, 2015.-2016.;

u.c.



ZINĀTNISKĀS 
PUBLIKĀCIJAS UN 
REFERĀTI



LVM ekspertu zināšanas un 
pieredze Eiropā un Latvijā

Zinātniskās publikācijas:
Eiropā – 2/Latvijā - 5;
- BERGMANIS, U., AUNIŅŠ, A., PETRIŅŠ, A. CĪRULIS, V., GRANĀTS, J., OP
ERMANIS, O. & SOMS, A. 2015: Population size, dynamics and reproduc
tion success of the lesser spotted eagle (Aquila pomarina) in Latvia.
Slovak Raptor Journal 2015, 9: 45–54. DOI: 1 0.1 51 5/srj-201 5-0003;

- Kalniņš M. 2015. Diving water beetle Cybister lateralimarginalis
De Geer, 1774 (Coleoptera, Dytiscidae) expansive species in Latvia? In: D
ynamics and functioning of aquatic ecosystems under the impact of climate change and anthropogenic
stress. Abstracts of the 5th International Scientific Conference to commemorate famous hydroecologist
G.G. Winberg (12−17 October 2015, St. Petersburg, Russia). − St.Petersburg: Publishing company ”LE
MA”: 356 p.

Referāti:
Eiropā -3/Latvijā – 4
- Distribution, use and conservation of peat bogs in Latvia, 2015., U.B
ergmanis, Baltkrievija;

- Rove I., Kreile V., Marga D. 2015. Occurrence or Stiff Clubmoss Lyco
podium annotinum L. within lands managed by the Latvia’s State For

est. In: 8th International Conference on Biodiversity Research. Daugavpils; 28-30 April. Book
of abstracts. Daugavpils University Academic Press „Saule”: 128



Vides plānošanas 

komanda – 17 darbinieki, 

t.sk.

14 sertificēti dabas 

eksperti (14 jomas)



Paldies!

www.lvm.lv


