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Īpaši aizsarg ājamie meža biotopi

– meža biotopi, kas uzskait īti Biotopu 
direkt īvas pielikum ā un no Sugu un biotopu 
likuma izrietošos MK noteikumos 



1) Biotopu direktīvas 2.panta 1.punkts direktīvas mērėi attiecina uz valsts teritoriju 
kopum ā, 2.panta 2.punkts nosaka, ka šī mērėa sasniegšanai jāsaglab ā vai j āatjauno
biotopiem labvēlīgs aizsardz ības statuss un savukārt tā definīcija paskaidro, ka tas 
par labvēlīgu tiek uzskatīts, ja nodrošināta biotopa aizĦemto teritoriju stabilit āte vai 
paplašin āšanās dabisk ā areāla robež ās (tātad arī ārpus Natura 2000 teritorijām)

2) Direktīva nosaka pienākumu sasniegt rezultātu, t.i., ne vien sagatavot
atbilstošus likumus u.tml., bet panākt biotopu reālu aizsardzību dabā

3) Labvēlīgu aizsardzības statusu raksturo skaitliski dati, kas jāizvērtē salīdzinājumā ar 
sākotnējo stāvokli (Latvijai tas ir Direktīvu objektu skaitliskais stāvoklis 2004.gadā; 
attiecībā pret Sugu un biotopu likumu tas ir stāvoklis 2000.gadā)

Biotopu aizsardz ības statusu nov ērtējot, j āĦem vērā:



Cik lielas plat ības aizĦem īpaši aizsarg ājamie 
meža biotopi?
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Ofici ālais biotopu statuss (2001. – 2006.g.)



DMB/ES 
biotopi

ES biotopi

Kop ā ap 216100 ha DMB un ES biotopi, kas savstarp ēji
pārsedzas

70%

Faktiskais biotopu statuss

Vismaz 70% ES biotopu 
un l īdz 35% DMB, kas 
vienlaikus ir ar ī ES 
biotopi, šobr īd nav 
apzin āti, nav uzkart ēti –
to nociršana vai 
nenociršana faktiski 
atstāta nejauš ības ziĦā 



DMB/ES 
biotopi

ES biotopi

Kop ā ap 216100 ha DMB un ES biotopi, kas savstarp ēji
pārsedzas

Diez vai,

jo ap 70% ES biotopu atrodas 
ārpus aizsarg ātam dabas 
teritorij ām (Natura 2000) un ar ī 
šo teritoriju iekšpus ē ne visu ES 
biotopu plat ību nosedz 
atbilstošs aizsardz ības rež īms,

jo ap 57% pat no zin āmajiem* 
DMB ir bez aizsardz ības 
pazīmes MVR

70%

Faktiskais biotopu statuss – Vai var ētu būt tā, ka grafiks rada 
pārsp īlētu ainu, jo neapzin ātie biotopi bieži p ārsedzas ar 
aizsarg ātām viet ām?

*lielāko da Ĝu no zin āmajiem DMB bez aizsardz ības paz īmes aizsarg ā LVM pēc savas iniciat īvas



Ofici ālais statuss – optimistisk āka aina nek ā bija s ākuma br īdī radusies d ēĜ 
atšėir īgām apr ēėinu metod ēm un aptuvenajiem izejas datiem – to viegli 
apšaub īt, jo nav v ērtēta iesp ējamā ciršanas apjomu ietekme, par liel āko 
daĜu biotopu visp ār nav zin āms, kur tieši tie dab ā atrodas un regul āri tiek 
konstat ēti biotopu izn īcināšanas gad ījumi



DMB/ES 
biotopi

ES biotopi

Kop ā ap 216100 ha DMB un ES biotopi, kas savstarp ēji
pārsedzas

Ja šie 70% ES noz īmes biotopu 
arī turpm āk paliek nejauš ības 
ziĦā un pie Ħem, ka tie no jauna 
nerodas, tad:

– katru gadu tiek nocirsti vismaz 
2% šo biotopu,

– no 2004.–2008.gadam var ētu 
būt nocirsti ap 10% 

70%

Faktiskais biotopu statuss – Cik ātri tie izz ūd?



Kas notiek ar biotopiem, ja īstenojas pie Ĝautais 
palielin ātais ciršanas apjoms valsts mežos?
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Lielākā daĜa ES nozīmes biotopu 
atrodas ilglaicīgos mežos un 
lielākā daĜa no tiem ir galvenās 
cirtes vecumā vai vecāki

84% no 
ilglaic īgajiem ir 
valsts meži

Proporcionāli ciršanas
apjoma pieaugumam 

pieaug arī valsts mežos
nocirstais ES nozīmes
biotopu daudzums 

Tas noz īmē, ka gandr īz proporcion āli ciršanas apjoma 
pieaugumam valsts mežos pieaug ar ES biotopu nociršan as 

gad ījumu skaits valst ī kopum ā un nevar uzskat īt, ka tas 
kompens ējas ar ciršanas samazin āšanos p ārējos mežos



Kādas probl ēmas rada biotopu plat ību 
samazin āšanās?

– likuma un starptautisko saist ību pārkāpums visticam ākais, ka jau ir 
noticis, jo pašreiz ējie procesi un apl ēses pier āda, ka maz ticams, ka 
biotopi joproj ām ir 100% daudzum ā pret s ākotn ējo – kas ir minim ālā 
pras ība saist ību izpild ē,

– diezgan dr īz, bet vēl dr īzāk, ja īstenosies attiec ībā pret neapzin ātajiem 
biotopiem nekontrol ēts ciršanas apjomu palielin ājums, biotopu plat ību 
sarukums k Ĝūs tik paman āms, ka to n āksies ar ī ofici āli atz īt,

– juridisku saist ību pārkāpums parasti noz īmē sankcijas un pras ību 
atjaunot izpost īto.



Varbūt ir k ādas izredzes pier ādīt mūsu valsts īpaši unik ālās 
ciešanas d ēĜ daudz liel ākām aizsarg ājamo teritoriju plat ībām 
sal īdzinājumā ar cit ām valst īm un dab ūt atlaides, vai varb ūt lētāk ir 
samaks āt soda naudu un nesarg āt?

Var jau b ūt, bet j āatceras, ka:

– mūsu īpašajai situ ācijai var ētu būt grūti notic ēt, jo, piem ēram, vid ēji ES 
Natura 2000 teritorijas aiz Ħem vair āk plat ības nek ā tas ir m ūsu valst ī,

– ES kop ā ar mūsu valsti ir ap Ħēmusies l īdz 2010.gadam aptur ēt 
biolo ăiskās daudzveid ības samazin āšanos visp ār, t.i. īpaši 
aizsarg ājamo biotopu, kas aiz Ħem ap 7% no mežiem, aizsardz ība ir
tikai da Ĝa no tā kopuma, kas b ūtu j āpaveic,

– diez vai no likuma p ārkāpuma var t ā vienk ārši atpirkties samaks ājot 
soda naudu  – parasti kop ā ar sankcij ām tiek piepras īta ar ī izpost ītās 
vērt ības atjaunošana – š īs abas lietas kop ā noteikti izmaks ā vairāk 
nekā esošu dabas v ērt ību saglab āšana.



Ko vajadz ētu dar īt?

1) apzin āt un aizsarg āt visus DMB vis ā valst ī, jo tie nosedz pašu v ērt īgāko 
ES biotopu da Ĝu un tie uztur ar ī vismaz 24 īpaši aizsarg ājamas s ēĦu, 
ėērpju, s ūnu, kukai Ħu un gliemežu sugas, k ā arī tie ir dz īvotnes
vairākām īpaši aizsarg ājamām meža putnu sug ām,

2)visā valst ī apzin āt un nodrošin āt kopplat ību nesamazin āšanos ar ī tiem 
ES biotopiem kas nep ārsedzas ar DMB,

3)biotopu aizsardz ība jāplāno balstoties uz ainavekolo ăisko skat ījumu un 
Ħemot v ērā biotopu iesp ējamo att īst ību nākotn ē, jo mērėis ir nevis 
savākt abstraktas plat ību summas, bet pan ākt ar ī to, ka š īs plat ības 
spēj uztur ēt visas ekolo ăiskās funkcijas, kas nepieciešamas, lai
saglab ātos visas biotopiem rakstur īgās savva Ĝas sugas



Paldies par uzman ību!


