
Izstāde Mežs un dabas 
vērtības NATURA 2000 
teritorijās
Visu augustu Ļaudonā
www.daba.gov.lv
Dabas aizsardzības pārvaldes 
Latgales reģionālās administrā-
cijas Ļaudonas biroja telpās no 
1. augusta iespējams apskatīt 
izstādi Mežs un dabas vērtības 
NATURA 2000 teritorijās – fo-
tostāsta formātā par Latvijā 
sastopamiem Eiropas Savienī-
bā aizsargājamiem mežu 
biotopiem un to aprakstiem. 
Izstādē iespējams ne tikai 
iepazīties ar mežu daudzveidī-
bu un to augu un dzīvnieku 
fotogrāfijām, bet arī izprast 
vadlīnijas par meža biotopu 
saglabāšanu. Iepriekš piesako-
ties, iespējams piedalīties 
dabas izziņas nodarbībā pa 
mežu. Interesentiem ir iespē-
jams arī apmeklēt biroja 
tuvumā esošo dabas taku, kas 
atrodas vienā no ES aizsargāja-
majiem biotopiem – aluviāli 
krastmalā un palieņu mežā. 

Ieriķi–Līgatne, pastaiga 
gar Amatu
18. augusts, Amatas taka
www.pastaigas.lv
Svētdien, 18. augustā, tev ir 
iespēja doties mierīgā pastaigā 
gar Amatas upi. Pastaigas laikā 
izbridīsi cauri brikšņiem, 
aplūkosi alas, gravas, strautus, 
klintis un arī nopeldēsies. 
Pārgājiena garums 25 km, no 
kuriem aptuveni 15 ir pa ceļu, 
pieci pa taku un pieci kā sanāks. 
Līdzi nepieciešams dzeramais 
ūdens, ēdiens pietiekamā 
daudzumā, pretodu līdzeklis un 
dvielis. Protams, arī jāmaksā 
par autobusa biļeti turp un 
atpakaļ. Ieprieks jāpiesakās! 
Sīkāka informācijas Pastaigas 
Facebook lapā.

Zero Waste jeb pasaule 
bez atkritumiem
28. augusts, Biznesa augstsko-
la Turība
www.turiba.lv
Biznesa augstskolā Turība ar 
vieslekciju viesosies Zero 
Waste Latvija valdes locekle un 
bezatkritumu dzīvesveida 
entuziaste Mairita Lūse. 
Vieslekcijas laikā Mairita 
pastāstīs par dažādu sociālo un 
vides problēmu risināšanu, 
atkritumu negatīvās ietekmes 
uz vidi samazināšanu un arī par 
Zero Waste kustības pamat-
principiem un ieguldījumu vides 
attīrīšanā. Lekcijas sākums 
plkst 18.00. Lekcijā var piedalī-
ties jebkurš interesents, un 
dalība ir bez maksas. Vairāk 
informācijas www.turiba.lv.

Mini rogainings Vadātājs
31. augusts, Voleri
www.vadatajs.lv
Treniņsacensības mini rogai-
nings ar 1 h kontrollaiku, tāpēc 
piemērots ikvienam. Atzīmēša-
nās ar mobilo telefonu, dalība 
individuāli vai komandā. 
Starts brīvi izvēlētā laikā, bet 
ne vēlāk kā stundu pēc konkrē-
tās kārtas reģistrācijas uzsāk-
šanas. Vairāk info http://
vadatajs.lv/ Piesakies laikus!

Piejūras Stirnu buks
17.augustā Ventspils pludma-
les akvaparkā
www.stirnubuks.lv
Klāt taku skrējiena Stirnu buks 
5. posms, un šoreiz tas aktīvis-
tus pulcēs Ventspilī. Notiks 7 
sacensības 5 dažādās distan-
cēs. 1km Susurs - bērniem līdz 
10 g.v., 4-6 km Vāvere - iesācē-
jiem 10-13 km Zaķis - ātrajiem, 
18-23 km Stirnu buks - piere-
dzējušajiem, 27-35 km Lūsis - 
spēcīgajiem.
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Dabas aizsardzības pārval-
des uzdevumā jau trešo gadu 
norisinās dabas skaitīšana. 
Latviju apseko vairāki simti 
ekspertu, lai apzinātu pie 
mums esošos biotopus un to 
kvalitāti. Par to, kā šogad no-
rit Vislatvijas dabas teritori-
jas inventarizācija, Dabas 
Diena izjautāja dabas skaitī-
šanas vadītāju Irisu Mukāni.

Kāpēc tiek īstenota dabas 
skaitīšana?
Dabas skaitīšana norisinās vi-
sā Latvijas teritorijā, lai sa-
prastu un piefiksētu šī brīža 
aktuālo situāciju par Eiropas 
Savienības nozīmes īpaši aiz-
sargājamo biotopu stāvokli 
valstī. Viens –  mums pašiem 
Latvijā jāsaprot, cik daudz un 
kur mums apkārt kas atrodas, 
otrs – mums reizi sešos gados 
ir jāgatavo ziņojums Eiropai, 
kurā ir jābūt datiem par to, 
kāds ir biotopu stāvoklis, lai 
saprastu, kā dzīvojam tagad 
un kā dzīvosim tālāk. Mums 
būtu jāsaprot, ko gribam sa-
balansēt, kādas ir iedzīvotāju 
intereses un politiķu nostād-
nes par to, kādā valstī gribam 
dzīvot, kā realitāti varam sa-
likt ar nākotnes vīziju. Ja, pie-
mēram, vēlamies uzbūvēt 
jaunas mototrases, tad ierīko-
jam tās nevis tur, kur ir bioto-
ps, bet blakus tam. Tāda kom-
promisa meklēšana. Jāatzī-
mē, ka netiek skaitīti dzīvnie-
ki, arī katrs koks netiek uz-
skaitīts, bet tiek skaitītas māj-
vietas jeb biotopi konkrētiem 
augiem un dzīvniekiem. Ja sa-
līdzinām ar lielpilsētu, brau-
cot pa Brīvības ielu, redzam 
jaunākas un vecākas mājas, 
tad inventarizācija tiek veikta 
labākā stāvoklī esošajām mā-
jām. No dabas viedokļa tiek 
skatīts tas, kur ir lielāks 
daudzveidīgums. 

Kā praktiski notiek dabas 

skaitīšana? Cik ekspertu šo-
gad apseko Latviju?
Šobrīd dabā strādā vairāk ne-
kā 250 cilvēku, kas ir piesais-
tīti gan no Latvijas, Lietuvas 
un Igaunijas, gan arī no Balt-
krievijas. Esmu saņēmusi 
zvanus no zemes īpašnie-
kiem, kuri saka: «Tie trakie 
pa manu pļavu staigā jau 
piecos no rīta!» Bet tas ir jā-
saprot, jo katra vasara ir izai-
cinājums. Katra vasara ir ci-
tāda. Šogad ir gan karstums, 
gan vēsums. Ekspertam ir jā-
paveic plānotais darba ap-
joms noteiktā laikā, līdz ar to 
viņš strādā reizēm no pie-
ciem rītā līdz pat saulrietam. 
Ar gumijas zābakiem nostai-
gāt visu dienu nemaz nav tik 
vienkārši. Darbs ir ļoti sa-
springts un grūts. 

Biotopu apsekošanu dabā 
var veikt no aprīļa līdz no-
vembrim. Tiek skatītas sešas 
biotopu grupas: saldūdens – 
upes un ezeri –, alas un iežu 
atsegumi, purvi, meži, zālāji 
un jūras piekraste. Katrā bio-
topu grupā strādā tieši tie 
speciālisti, kuri ir konkrētās 
jomas eksperti. Visgrūtāk ir ar 
zālājiem un saldūdeņiem. Tie 
jāapseko samērā īsā laikapos-
mā, jo pie mums vasara ir īsa. 

Zālāji tiek skatīti no 15. maija 
līdz septembrim, kad ir veģe-
tācijas sezona, un ūdeņi – no 
jūnija līdz septembrim, kad 
sastopami ūdensaugi. Tas ir 
kā indikators, kas palīdz no-
teikt ūdens kvalitāti. Ja runā-
jam par trijām sezonām, tad 
pirmā bija lietus sezona, pa-
gājušā gadā bija karstuma vil-
nis, bet šī gada sezona mums 
ir zem lāča zīmes, jo ir saņem-
tas ziņas no vairākiem bioto-
pu apzinātājiem Vidzemes 
pusē, ka ir novērotas lāču pē-
das. Par to, kā norisinās pats 
biotopu apzināšanas process, 
ikviens var uzzināt, noskato-
ties YouTube kanālā doku-
mentālo filmu Dabas skaitī-
tāji.

Ko liecina līdz šim savāk-
tie dati, apsekojot jau pie-
minētos biotopus?
Dabas skaitīšanā tiek apse-
kots 2000 Latvijas ezeru un 
upju, kuru kopgarums ir vai-
rāk nekā 40 tūkstoši kilomet-
ru. Par saldūdeņu kvalitāti 
liecina ne tikai dzidrais 
ūdens, bet arī tajā augošie 
ūdensaugi un dzīvnieki. Pa-
domju laikos daudzas  upes 
bija mākslīgi regulētas un 
pārveidotas, tāpēc zaudēju-
šas savu ainavekoloģisko un 
bioloģisko vērtību. Eksperti 
ar gandarījumu secina, ka 
vairākās upēs veiksmīgi no-
tiek pašatjaunošanās pro-
cess. Ezeri, kuros varam at-
rast īpaši aizsargājamo ūdens 
augu Dortmaņa lobēliju, ir 
tikai 1% no visiem ezeriem. 
Lielākoties Latvijas ezeru 
biotopi tiek vērtēti kā vidējas 
kvalitātes. Visi ezeri lēnām 
aizaug, tas ir dabīgs process, 
bet cilvēks ar savu līdzdarbo-
šanos to strauji paātrina. Iz-
cilu biotopu ir samērā maz.

Šī brīža dati rāda, ka kaļ-
ķaino zāļu purvu ir vairāk, 
nekā līdz šim bija zināms, 
bet šo purvu kvalitāte ir pa-

sliktinājusies. Mežu biotopi 
ir ļoti fragmentēti, sadalīti tā-
dos kā mazos puduriņos. Jā-
domā tālāk par tā saucama-
jiem koridoriem, kā tās sugas 
no šī mazā viena izolētā pu-
durīša var atceļot uz otru. Lai 
tās sugas, kas dzīvo konkrē-
tajā vietā, kas ir atdalītas un 
atrautas no apkārtnes, spētu 
neiznīkt un tām būtu iespēja 
turpmāk izdzīvot. 

Mums ir palikuši vien 0,7% 
bioloģiski vērtīgu zālāju. Zā-
lājs ir cilvēka veidots biotops 
un pastāv tikai tad, ja reizi ga-
dā tiek nopļauts vai noganīts. 
Prieks, ka zālāju īpašnieki ir 
izglītoti un ieinteresēti. 

Ir kādi atklājumi, kas pār-
steiguši vai iepriecinājuši?
Jā, katru gadu ir kaut kas jau-
ns. Šogad atrastas vairākas 
jaunas dzegužkurpīšu atrad-
nes, par kurām ziņoja paši 
zemju īpašnieki. Ir jauna at-
radne krustlapu drudzenei, 
kas ir ļoti reta un aizsargāja-
ma augu suga, atklāta jauna 
piepju suga – baltene –, kura 
ir reta arī citviet Eiropā un ie-
kļauta apdraudēto sugu sa-
rakstā. Baltdzeltenajai egļu 
piepei atrasta piektā atradne. 
Veicot dabas skaitīšanu, ir at-
rasts jauns pilskalns, tas atro-
das netālu no Dundagas – 
Kaļķos. Pilskalnam ir veikta 
arī aeroskenēšana. Nacionālā 
kultūras mantojuma pārval-
de jau atzinusi, ka šis tiešām 
ir līdz šim neatklāts pilskalns. 

Vai šis ir pēdējais gads, 
kad norisināsies dabas skai-
tīšana?
Jā, bet mums ir palikušas vēl 
trīs lielas teritorijas: Gaujas 
Nacionālais parks, Lubāna 
mitrājs un Ķemeru Nacionā-
lais parks, kur vēl skaitīšana 
tupināsies. Iegūtos datus ap-
kopojam un dokumentāli 
pārbaudām ziemā, bet kon-
trole dabā notiek nākamajā 
sezonā. 5

Skaitām jau trešo vasaru
Pieci jautājumi dabas skaitīšanas vadītājai Irisai Mukānei
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Inga Melberga

saVVaļas avene ir tas 
augs, kam ārstnieciskos no-
lūkos ir noderīgs viss – ne ti-
kai gardās ogas, bet arī lapas, 
ziedi, laksti un pat saknes. 
Viena glāze aveņu dienā no-
drošina organismu ar tam 
nepieciešamo C vitamīna 
diennakts devu, taču C vita-
mīna lapās ir 20–30 reižu vai-
rāk nekā ogās! Aveņu (arī ka-
zeņu) lapas satur miecvielas, 
askorbīnskābi, karotīnu, fla-
vonoīdus, kumarīnu. Aveņu 

lapu dziednieciskās īpašības 
papildina un pastiprina bēr-
zu lapas un liepu ziedi. Taču 
tās ir noderīgas arī skaistum-
kopšanai. 5

dari pats

Aveņu lapas  
skaistumkopšanai

0 aVeņu lapas sablenderē kopā ar olas baltumu. Attīra ādu. 
Iegūto putriņas konsistences maisījumu klāj uz ādas, patur 
apmēram 10–15 minūtes un pēc tam ar samitrinātu, sasildītu 
auduma salveti rūpīgi notīra. Uz ādas klāj sejas krēmu. 
Maskai ir tonizējoša, savelkoša iedarbība. Īpaši piemērota 
taukainai ādai.

Nepieciešams:

5 sauja svaigu meža aveņu 
lapu;
5 vienas olas baltums;
5 blenderis sasmalcināšanai;
5 kokvilnas vai lina auduma 
salvete.
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