
1 
 

Top aplikācija, kas ļaus novērtēt nākotnes klimata piemērotību dabisko zālāju augu sugām  

 

Bioloģisko daudzveidību ietekmē dažādi faktori, to 
skaitā klimata pārmaiņas. Copernicus SIS Biodiversity 
projekta mērķis ir izstrādāt platformu ar īpaši 
pielāgotiem bioklimatiskajiem rādītājiem, kas ļautu 
izvērtēt mainīgo klimata apstākļu ietekmi uz 
bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu 
pakalpojumiem un risināt ar to saistītos dabas 
aizsardzības izaicinājumus. Projektā ir iesaistīti 
partneri no Beļģijas, Latvijas, Igaunijas, Dānijas un 
Kamerūnas. Katras valsts eksperti ir specializējušies 
kādā konkrētā bioloģiskās daudzveidības jomā, tā 
nodrošinot SIS Biodiversity platformas daudzveidību. 
Latvijas pētījumā izvēlētā projekta tēma, ar ko 
nodarbojas Baltijas Vides Forums, ir vērsta uz 
bioloģiski vērtīgo jeb dabisko zālāju 
apsaimniekošanu. 
 

 

Dabiskie zālāji – izzūdoša dabas vērtība Latvijā un Eiropā 

Dabiskie zālāji (dēvēti arī par daļēji dabiskajiem zālājiem, bioloģiski vērtīgajiem zālājiem) ir biotopi, kuros augu 

segu veido galvenokārt daudzgadīgi lakstaugi un kuru pastāvēšanas nosacījums ir pļaušana vai ganīšana. Atkarībā 

no augsnes īpašībām, mitruma apstākļiem un citiem faktoriem izdala dažādus dabīgo zālāju tipus, piemēram, 

palieņu zālāji, sugām bagātās ganības, smiltāju zālāji u.c. Katram zālāju tipam ir raksturīgas atšķirīgas augu un 

dzīvnieku sabiedrības. 

Dabiskie zālāji, atšķirībā no sētajiem jeb kultivētajiem zālājiem, ir bioloģiski ļoti daudzveidīgi – sugu skaita ziņā 

tie ir vieni no bagātākajiem biotopiem pasaulē. Dabiskie zālāji nodrošina mājvietu daudzām aizsargājamām augu 

un dzīvnieku sugām. Piemēram, Latvijā aptuveni trešdaļa no aizsargājamām augu sugām ir sastopamas tieši 

zālājos. Zālāju biotopi nodrošina arī daudzus būtiskus ekosistēmu pakalpojumus, piemēram, dzīvotni 

apputeksnētājiem, virszemes noteces piesārņojuma attīrīšanu, palu regulēšanu, erozijas kontroli, kā arī 

ārstniecības augus un resursus lopbarībai. Papildus tam, dabiskajiem zālājiem ir kultūrvēsturiska un estētiska 

vērtība.  

Diemžēl dabiskie zālāji Latvijā un Eiropā ir izzūdoša vērtība. 19. gadsimtā dabiskie zālāji sedza aptuveni 30% 

Latvijas teritorijas. 20. gadsimta vidū tie aizņēma vairs tikai 13% valsts teritorijas, bet mūsdienās tie sastopami 

mazāk nekā 1% Latvijas teritorijas. Līdzīga tendence vērojama arī citviet Eiropā. Kopumā Eiropā 20. - 21. gadsimtā 

dabisko zālāju daudzums ir samazinājies par 50 - 90%. Dabisko zālāju platību sarukšanu ietekmē dažādi 

sociālekonomiskie procesi, piemēram, lauksaimniecības intensifikācija un mazauglīgo lauksaimniecības zemju 

pamešana, taču tos apdraud arī citi faktori, piemēram, klimata pārmaiņas.    

 Kā zālāju sugas jutīsies nākotnes klimatā jeb īsumā par SIS Biodiversity aplikācijas ideju 

Visu dabisko zālāju veidošanos un pastāvēšanu ietekmē gan abiotiskie jeb nedzīvās dabas, gan biotiskie jeb 

dzīvās dabas, gan antropogēnie jeb cilvēka radītie faktori. Kopumā lielākā loma dabisko zālāju pastāvēšanā mūsu 

platuma grādos ir antropogēnajiem faktoriem, tomēr liela loma ir arī citiem faktoriem, to skaitā klimatiskajiem. 

Klimatiskie faktori ir īpaši svarīgāki sausajiem zālājiem, kuri ir visjutīgākie pret klimata izmaiņām. Baltijas Vides 

Forums SIS Biodiversity projekta ietvaros pievērsies vienam no sauso zālāju tipiem – smiltāju zālājiem (ES biotopu 

klasifikatora kods 6120).  Smiltāju zālāji ir viens no visretāk sastopamajiem dabisko zālāju tipiem – Latvijā tie 

aizņem vien 0,01% no valsts kopplatības jeb nieka 900 ha.  
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SIS Biodiversity projekā, izmantojot Copernicus klimata datus un zinātniskajā literatūrā pieejamo informāciju par 

augu izplatību ietekmējošo klimatisko faktoru kritiskajiem sliekšņiem (piemēram, augu salcietība, minimālais un 

maksimālais nokrišņu daudzums, karstuma izturība), tiks izveidota aplikācija, kas vizualizēs Latvijas nākotnes 

klimata potenciālo piemērotību trim smiltāju zālājiem raksturīgām sugām dažādos klimata pārmaiņu scenārijos. 

Informācija par nākotnes klimata piemērotību ir būtiska ne tikai zinātniskiem, bet arī praktiskiem mērķiem, jo tā 

ļauj laikus sagatavoties potenciālajiem nākotnes izaicinājumiem un efektīvāk plānot ilgtermiņa zālāju 

apsaimniekošanas politiku. Turklāt, gūstot ieskatu individuālu sugu nākotnes klimata piemērotībā, ir iespējams 

izdarīt secinājumus arī par visu biotopu kopumā, jo vienā biotopā augošām sugām parasti ir līdzīgas augšanas 

apstākļu prasības. Protams, jāņem vērā, ka sugu izplatību ietekmē daudzi citi faktori, izņemot klimatu, taču 

klimatiskie apstākļi ir viens no vitāli svarīgajiem apstākļiem. Labvēlīgi klimatiskie apstākļi zālāju sugām ir īpaši 

būtiski, jo zālājiem raksturīgajām sugām ir raksturīga nepastāvīga sēklu banka – sēklas dīgtspēju saglabā tikai 

dažus gadus. 

Fokusa sugas izvēlētas, konsultējoties ar ekspertiem un rūpīgi apsverot dažādus faktorus, to skaitā datu 

pieejamību, sugas izplatības īpatnības Latvijā un potenciālo ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājumu, kas saistīti 

ar sugas pastāvēšanu. Izvērtējot visus faktorus, izvēlētas šādas sugas – lielais mārsils (Thymus ovatus), vārpu 

veronika (Veronica spicata) un dzeltenā salmene (Helichrysum arenarium).  

 

Lielais mārsils ir viena no bioloģiski vērtīgo zālāju indikatorsugām. Ekosistēmu pakalpojumu kontekstā lielais 

mārsils ir būtisks ārstniecības augs, garšaugs, kā arī nektāraugs savvaļas apputeksnētājiem. Arī vārpu veronika ir 

bioloģiski vērtīgo zālāju indikatorsuga un vērtīgs nektāraugs, turklāt papildus tam tā ir arī viena no 

lietussargsugām jeb suga, pēc kuras stāvokļa ir iespējams netieši vērtēt biotopa kopējo stāvokli. Dzeltenā 

salmene ir vērtīgs un plaši pazīstams ārstniecības augs, kas raksturīgs sausiem zālājiem. Dzeltenās salmenes 

piemērotas dzīvesvides trūkuma dēļ ir sarūkoša suga, vairākās Eiropas valstīs tā ir iekļauta aizsargājamo sugu 

sarakstā.  

Šobrīd ir izstrādāta aplikācijas pilotversija, kas vēl nav publiski pieejama. Pilotversijas rezultāti liecina, ka nākotnē 

klimata piemērotība pētītajām sugām mainīsies, potenciāli atstājot ietekmi uz sugu sastopamību. Iegūtais 

rezultāts apliecina, ka klimata pārmaiņas ir būtisks faktors, kas jāņem vērā, plānojot dabisko zālāju 

apsaimniekošanu ilgtermiņā.  

 

Jāpiemin, ka aplikācija SIS Biodiversity projektā tiek veidota tikai kā piemērs potenciālajam datu lietojumam. 

Indikatori, kas izmantoti aplikācijas izstrādē, kā arī daudzi citi bioklimatiskie indikatori pēc projekta noslēguma 

2020. gada rudenī būs pieejami visai Latvijas teritorijai, bez piesaistes konkrētām sugām, paverot plašas 

potenciālās datu izmantošanas iespējas kā zinātniskajos pētījumos, tā lēmumu pieņemšanā valsts pārvaldē.  
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Plānots, ka SIS Biodiversity izstrādātā platforma būs publiski pieejama visiem interesentiem jau 2020. gada 

rudenī – aicinām sekot līdzi informācijai Baltijas Vides Foruma mājaslapā, kā arī mājaslapā 

https://climate.copernicus.eu   

Projekts tiek īstenots Eiropas Copernicus Klimata pārmaiņu servisa (C3S) programmas ietvaros, kurā paredzēts 

izvērtēt klimata pārmaiņu ietekmi uz bioloģisko daudzveidību. 
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