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Šis dabas ekspertu sagatavotais izde-
vums ir domāts tiem, kuri vēlas veidot 
lielāku dabas daudzveidību piemājas 
saimniecībā – gan laukos, gan pilsētā. 
Šeit stāstīsim par vienkāršām lietām, ko 
var darīt katrs dārza vai lauku saimniecī-
bas īpašnieks, lai saglabātu dabas vērtī-
bas un tās vairotu. Protams, šī mazā grā-
matiņa nevar pastāstīt visu, taču rosinām 
ieskatīties, aizdomāties un meklēt vairāk 
informācijas pašiem.

Cilvēku dzīvesvietu tuvumā sev vietu 
var rast liels skaits augu, kukaiņu, putnu 
un citu dzīvu būtņu, ja vien tiem ļauj un 
palīdz. Jo lielāka ir dabiskās vides ele-
mentu daudzveidība, jo lielāka ir vides 
noturība. Jo vairāk sugu šāda daudzvei-
dīga vide spēj nodrošināt ar dzīvotnēm, 
jo veselīgāka, ilgtspējīgāka un interesan-
tāka dzīve mums pašiem, cilvēkiem.

Mūsdienu Latvijas ainavā dabisku, 
daļēji dabisku un mazpārveidotu dabas 
“salu”, īpaši intensīvas lauksaimniecības 

Taču daudzu sugu un biotopu sagla-
bāšanā ir nepieciešama aktīva darbība 
– apsaimniekošana. Jā, respektējot vi-
des īpatnības un sugu prasības pret vidi, 
taču tas nozīmē darīt, nevis nedarīt. Ir 
daudz sugu, kas gadsimtu gaitā pielā-
gojušās mērenai saimniekošanai un spēj 
dzīvo viensētās, neielabotos zālājos un 
pilsētvidē.

Daudzveidīgas vides veidošanā lau-
kos vai pilsētās vislabāk mācīties no 
tradicionālā dzīvesveida. Tas nenozīmē 
atgriezties pie pastalām un spriguļiem, 
bet saimniekot, respektējot vidi, apkārt-
nes ainavu un ilgtermiņā veidojot sav-
starpēja labuma saikni. 

Daudzveidīga vide dārzā un cilvēka 
mājvietu apkārtnē nenozīmē nesakoptī-
bu, kā tas bieži tiek pārprasts. Tas ne-
būt nenozīmē dārzu, viscauri aizaugušu 
ar garu, nepļautu zāli, ar krūmiem aiz-
augušas pļavas vai “kaitēkļu perēkļus”. 
Tieši pretēji – ļaujot veidoties un dzī-
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apvidos, vairs nav daudz. Jo dabiskās un 
maz pārveidotās dabas salas ir mazākas 
un vairāk izkaisītas, attālāk cita no citas, 
jo vairāk apdraudēta ir to pastāvēšana. 
Zaļo salu esamība palīdz sugām pārce-
ļot no vienas vietas uz citu. Šādas salas 
var būt arī viensētas, bet savienojumu 
lomu var pildīt sugām bagātas, daudz-
veidīgas ceļmalas, ūdensmalas, mežma-
las un citi ainavas elementi, ja tos gudri 
un dabai draudzīgi apsaimieko. Katrs 
zemes īpašnieks vai zemes apsaimnie-
kotājs var ko darīt lietas labā.

Bioloģiskās daudzveidības saglabā-
šana nenozīmē tikai sargāt dabu no 
ietekmēm, ieviešot aizliegumus un ie-
robežojumus. Vajadzība neiejaukties 
attiecināma galvenokārt uz tādām eko-
sistēmām un tur mītošām sugām, kurām 
cilvēka līdzdarbība nav nepieciešama. 
Tādi ir, piemēram, veci, dabiski meži 
un purvi. 

vot daudzveidīgām augu un dzīvnieku 
sabiedrībām un to sadarbības ķēdēm, 
saimniekam palīdzēs dārza kaitēkļu da-
biskie ienaidnieki, kuri noplicinātā, pār-
sakoptā vidē nevar izdzīvot. Veidojot 
piemājas vidē funkcionējošu ekosistē-
mu, kas darbojas un spēj pašuzturēties, 
dzīviem organismiem mijiedarbojoties, 
varam tikai iegūt.

Veselīgas, daudzveidīgas vides vei-
došana nav atkarīga tikai no lieliem dar-
biem vai politiskiem lēmumiem. Dabas 
daudzveidības pastāvēšana lielā mērā 
atkarīga arī no mūsu ikdienas lēmumiem 
un rīcības. Sāksim ar sevi un savu īpa-
šumu!

Dažus padomus noderīgas papildus 
informācijas meklēšanai atradīsi grā-
matiņas beigās. Taču aicinām izmantot 
plašās mūsdienu informācijas meklēša-
nas iespējas, kas ļaus atrast detalizētus 
padomus un praktiskas vadlīnijas, kā īs-
tenot idejas, ko esam īsi ieskicējuši.
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DĀRZKOPJA PALĪGI 
KUKAIŅI

Kamenes ir efektīvākas apputeksnētājas 
nekā medus bites, jo spēj lidot vēsākā 
temperatūrā, mitros apstākļos un vājā-
kā apgaismojumā, kas ļauj tām strādāt 
par vairākām stundām dienā ilgāk. Bez 
kamenēm nav iedomājama, piemēram, 
melleņu apputeksnēšana. Kamenes pie-
saista zili, violeti un dzelteni ziedi. No-
drošiniet kamenes ar ēnu, novietojiet 
dārzā nelielus seklus ūdenstraukus, ku-
ros ievietoti oļi, lai kamenes varētu atvel-
dzēties. Tie noderēs arī bitēm un citiem 
dārza iemītniekiem.

Dārzkopim jāmācās pazīt kukaiņi, lai 
izprastu dārza norises un zinātu, kurš 
kukainis uzskatāms par vēlamu un kurš 
– par dārza kaitēkli. Dabā, protams, nav 
kaitēkļu vai nevajadzīgu sugu – katrai 
sugai sava loma, sava vieta. Tomēr vien-
kāršības labad kukaiņus, kas apdraud 
kultūraugus, te tā sauksim. 

Biežākā kļūda ir visus dārzā sastaptos 
kukaiņus uzskatīt par apdraudējumu un 
mēģināt tos izskaust. Dārzā mīt gan tādi 
kukaiņi, kas apdraud lolotos kultūrau-
gus, gan tādi, kas medī un ēd kaitēkļus. 
Mēģinot izskaust kukaiņus “vispār”, tiek 
iznīcināti arī dārzkopja palīgi. Gudri ir 
dārzā vairot to kukaiņu skaitu un daudz-
veidību, kuri ir dabiskie kaitēkļu ienaid-
nieki. To var darīt, gan veidojot dārzu, 
kas bagāts ar dažādiem ziedošiem 
augiem, gan palīdzot kukaiņiem ar 
vides daudzveidošanu vai mītnēm. 
Nozīmīgi dārzkopja “draugi” ir mārī-
tes, zeltactiņas, ziedmušas, spīļas-
tes, simtkāji un skrejvaboles un pat 
ne visai mīlētie sirseņi un lapsenes, 
kuri palīdz tikt galā ar dārza kaitēkļiem. 
Labi palīgi dārza kaitēkļu ierobežošanā 

ir arī zirnekļi. Kukaiņi un zirnekļi kā 
plēsēji neiznīcina pilnīgi visus dārza au-
giem nedraudzīgos kukaiņu indivīdus, 
bet, ja vien ir pietiekamā skaitā, iero-
bežo kultūraugu kaitēkļu daudzumu tā, 
lai tie nespētu dārzam nodarīt vērā ņe-
mamus postījumus. Gudri rīkojoties un 
kombinējot ar bioloģiskām dārzkopības 
metodēm, šādi var iegūt labus rezultātus 
un iztikt bez pesticīdiem.

Dārzā sava vieta ir arī tūkstoškājiem 
un mitrenēm, kas kopā ar citiem aug-
snes un virsaugsnes iemītniekiem pieda-
lās augu atlieku noārdīšanā, pārvēršot 
tos augiem pieejamās barības vielās.

Protams, milzīga loma ir apputeksnē-
tājiem, bez kuriem augi nespēj briedināt 
augļus un nogatavināt sēklas. Lielākajai 
daļai augu ir nepieciešama kukaiņu pa-
līdzība. Dārzā šādi nozīmīgi spēlētāji ir, 
piemēram, bites, kamenes, ziedmu-
šas, tauriņi.

Vienkārša kameņu un bišu dzirdinātava, 
ko var izveidot no seklas bļodas, kurā 
ievieto oļus un ielej ūdeni. Šādas dzirdi-
nātavas  novieto ziedošu augu tuvumā, 
kā arī regulāri pārbauda, vai ūdens nav 
iztvaikojis, kļuvis netīrs un vai to nav iz-
dzēris kāds cits lielāks dārza iemītnieks. 
Seklas bļodas ar ūdeni noderēs arī put-
niem un ežiem, īpaši karstā, sausā laikā 
– tikai izvietojiet tās tā, lai ūdens trauki 
nekļūst kaķiem un citiem plēsējiem par 
viegli pieejamas maltītes vietu!

Pieneņu cītīga izskaušana dārzā ne-
nāk par labu dārza palīgiem – bitēm 
un kamenēm, īpaši agri pavasarī, kad 
tās pēc ziemas sāk meklēt nektārau-
gus un citu ziedu vēl ir maz. Ļaujiet 
pienenēm ziedēt! 
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Kameņu sugu ir daudz, un katrai ir 
atšķirīgas vēlmes mājokļa (ligzdas vie-
tas) ziņā. Ir kamenes, kas mīt pames-
tās grauzēju alās vai citos iedobumos 
zem zemes. Citas sugas izvēlas neap-
dzīvotus putnu būrīšus vai sausas zāles 
“biežņas”. Dabai draudzīgā dārzā vē-
lams piesaistīt kamenes, piedāvājot tām 
piemērotas mājas.

Kameņu māju gatavošana un izlikšana 
kļūst arvien populārāka, tādēļ nav grūti 

Lapsenes bieži tiek uzskatītas par kait-
niecēm un traucēkli dārzā, kā arī tās 
iztraucētas var sadzelt cilvēkus. Taču jā-
ņem vērā, ka tās barībā papildus nek- 
tāram izmanto arī kukaiņus, tai skaitā 
blaktis, spāres, laputis, blusas un citus, 
un ir lieliskas dārza kaitēkļu apkarotājas. 

puķu pods

poda lauska, dakstiņš 
neielaiž ūdeni, bet 
nodrošina ventilāciju

ligzdas materiāls

augsne

ieeja

dārza šļūtene

SirseņiKameņu mājas

Lapsenes

Sirseņi ir lielākie lapseņu dzimtā. To 
pamatbarība ir dažādi kukaiņi, tai skaitā 
bites, mušas un tauriņi, augļu mīkstums 
un sula. Lai arī sirseņi var apēst saldus, 
sulīgus augļus un tā papostīt ražu, tiem 
ir nozīmīga loma augļu koku un krūmu 
kaitēkļu iznīcināšanā. 

Tie pēc savas dabas nav agresīvi un 
cilvēkam neuzbrūk, ja vien nesajūt ap-
draudējumu vai netiek iztraucēti. Dabā 
sirseņi pūžņus taisa vecu koku dobumos. 
Taču, ja šādu mājvietu trūkst, un diemžēl 
dabā tādu paliek arvien mazāk, sirseņi 
izvēlas bēniņus, nojumes un līdzīgas 

Vienkārša kameņu māja, kas izgatavota no māla puķu 
poda, to aprīkojot ar dārza šļūtenes gabalu, kas kalpo kā 
alai līdzīga ieeja mājā. Mājā ievieto sausas sūnas vai līdzī-
gu materiālu. Jumtā jāsaglabā ventilācijas “lūka”, nodroši-
not, lai mītnē netiek slapjums. 

Avots: bumblebeedconservation.org 

atrast padomu internetā. Atliek izvēlē-
ties, vai kameņu māju gatavosi no kurpju 
kastes vai līdzīgu būrītim, ko noliksi uz 
kāda paaugstinājuma līdzīgi bišu stro-
pam, vai piestiprināsi pie koka, ieraksi 
zemē, vai par kameņu māju pārvērtīsi 
puķu podu.

Tā kā kameņu lidojums, salīdzinot ar 
bitēm, nav tāls, vispirms jāparūpējas, lai 
izvēlētās kameņu mājas iekārtošanas vie-
tā būtu pietiekami daudz ziedošu augu.

vietas cilvēka mītnēs. Ja sirseņi nav iz-
vēlējušies dzīvot vietā, kur veidojas bie-
žas “sadursmes” ar cilvēkiem, vislabāk 
ir tos likt mierā. Ja sadzīvošana tomēr 
nav iespējama, pūzni var novākt naktī, 
iepriekš apsmidzinot ar insekticīdu, un, 
atdalot no pamatnes, iespējami ātri ie-
kratīt izturīgā maisā. Pašam jāsaģērbjas 
biezākā apģērbā, nodrošinoties arī pret 
sejas sakošanu. Tad maisu ar visu saturu 
var sadedzināt, taču labāk to aizvest uz 
mežu un izkratīt ārā. Tomēr jārēķinās, ka 
“operācija” ir bīstama un, ja trūkst pār-
liecības, labāk to uzticēt profesionāļiem.

Ligzdas jeb pūžņus tās būvē pažo-
belēs, krūmos uz zemākiem zariem vai 
kāda dzīvnieka alā. Lapsenēm noteikti ir 
vieta dārzā, un labāk ir ar tām sadzīvot.
Ja lapseņu ir daudz un līdzāspastāvēša-
na nav iespējama, jāsameklē lapseņu 
mītne (visbiežāk bēniņos vai nojumēs) 
un jārīkojas līdzīgi kā ar sirseņiem.

· 7 ·· 6 ·



Jātnieciņi ir parazitoīdi – tie iedēj 
olas citu kukaiņu kāpuros un tā palīdz 
ierobežot dārza kaitēkļus, piemēram, 
ābeļu tīklkodi. Pieaugušie jeb imago sta-
dijas jātnieciņi pārtiek no nektāra, augu 
sulām, ziedputekšņiem. To piesaistīšanai 
dārzā vēlams audzēt čemurziežus (pie-
mēram, savvaļas burkānu, ķimeni, kori-
andru, pētersīļus, dilles, fenheli) un ļau-
jot tiem uzziedēt.

Augsnē puķu dobēs, zālienā, starp 
flīžu celiņiem, zem akmeņiem un citiem 
priekšmetiem, satrupējušā koksnē un ci-
tur dārzā dzīvo rudās dzēlējskudras, mel-
nās un dārza skudras. Tās veido pūžņus 
dziļumā, virszemē redzamas tikai izejas. 
Pieaugušas skudras labprāt barojas ar 
saldo šķidrumu, ko izdala laputis, bet 
savus kāpurus baro ar citu kukaiņu kāpu-
riem un beigtiem kukaiņiem. Skudras iz-
nīcina dārza kaitēkļus, veic augsnes ae-
rāciju, apputeksnē augus vācot barību, 
barojas ar augsnes sēnēm, tādējādi pa-
darot barības vielas pieejamas augiem. 
Tām ir nozīmīga loma arī atsevišķu augu 
sugu sēklu izplatīšanā, it sevišķi to, ku-
rām ir gaļīgi piedēkļi jeb elaiosomas, ko 
skudras izmanto kā barību (piemēram, 
strutenes, cīrulīši, vizbulītes, vizbuļi).

Ja šķiet, ka skudru dārzā ir pārāk 
daudz, to atbaidīšanai var izmantot vai-
rākas asi smaržojošas pārtikas garšvie-
las, piemēram, etiķi, krustnagliņas, lauru 
lapas, melnos piparus. Tikai tad, ja ne-
izdodas ar videi draudzīgām metodēm, 
kā pēdējo līdzekli var izmantot speciālos 
skudru atbaidīšanas un iznīcināšanas lī-
dzekļus.

Kukaiņu viesnīcu ierīkošana ir labs 
veids, kā piesaistīt dārza un mājas ap-
kārtnei apputeksnētājus un dārza palī-
gus. Šādas mājas, iespējams, nav vaja-
dzīgas daudzveidīgā lauku vidē, kur ir 
papilnam derīgu mītņu (malkas grēdas, 
niedru jumti, daudzveidīgs dārzs u.c.), 
bet tās var būt noderīgas vietās, kur ku-
kaiņiem noderīgu mājokļu ir mazāk – 
pilsētā vai nelielā dārzā.

Kukaiņu viesnīca nedarbosies, kā ie-
cerēts, ja tās konstrukcija būs nepareiza,   
t.i., kukaiņiem nepievilcīga. Kukaiņu 
viesnīcas celtniekam ir jāsaprot, vai ie-
būvējamās “viesistabas” (materiāli) būs 
kādai kukaiņu sugai piemēroti. Piemē-
ram, koksngrauzis, kas grauž resnus, uz 
zemes gulošus baļķēnus, nedzīvos tievā 
un izkaltušā sprungulītī. Vientuļā bite, 
kurai vajadzīga dažus milimetrus plata 
aliņa (dobums), nedzīvos lielcaurumu 
ķieģelī. Tikpat svarīgi saprast, vai kukai-
ņu viesnīcas tuvumā ir labas kukaiņu ba-
rošanās vietas, kā arī kukaiņu dabiskās 
dzīvotnes, no kurienes tiem ierasties.

Kukaiņu viesnīcu būvei var uzmantot 
dažādus izejmateriālus, un tās var būt 
dažāda lieluma. Neizmanto mākslīgus, 
sintētiskus materiālus, bet veido šīs mā-
jas no dabiskiem materiāliem!

Jātnieciņi un skudras Kukaiņu 
viesnīcas

Pareizi uzbūvētas kukaiņu viesnīcas 
piemērs. To veido dažādi materiāli, 

dažāda lieluma “viesistabas”, 
domājot par pievilcīgumu kukaiņiem.

Jātnieciņš

Zeltactiņa

Mārīte
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Galvenais, lai kukaiņu viesnīcās būtu ievieto-
ti dažādi dobi vai cilvēka sacaurumoti dabas 
materiāli, piemēram, salmi, niedres, saurbta 
koksne. Var izmantot arī sacaurumotus ķieģe-
ļus vai gāzbetonu. Pavisam vienkāršu mītni 
var veidot no sagrieztu niedru kūlīšiem, ko 
iekarina kokos.

Vislabākās mājas dobumos mītošām 
vabolēm ir veci, resni koki, kuros ir do-
bumi. Tātad jāsaglabā šādi koki – gan 
dižkoki, gan mazāka izmēra veci koki, 
jo tās ir nozīmīgas dzīvotnes un vienīgās 
mājas daudzām dzīvām būtnēm – ne ti-
kai kukaiņiem, bet arī putniem, sūnām, 
ķērpjiem, sēnēm. Ja Tavā īpašumā nav 
vecu koku, toties tādi atrodami tuvāka-
jā apkārtnē, vari piedāvāt “mājas” vecu 
koku dobumos mītošām vaboļu sugām. 
Šādi dobumi ir vide ar relatīvi nemainī-
gu mikroklimatu, un tur mītošās vaboles 
barojas ar trūdiem, galvenokārt prau-
liem. 

Vajadzīga liela (70–200 l tilpuma) 
koka kaste (būris), kas jāpiepilda ar trū-
dus (praulus) veidojošiem materiāliem, 
un jānodrošina lēns, vienmērīgs to trū-
dēšanas process. Ja pa rokai ir daudz 
praulu, būri pieber ar tiem. Ja praulu 
nav, jādabū lapkoku zāģskaidas vai šķel-
da un sīki koksnes gabaliņi (zāģmateriā-
lu pārpalikumi), un jāsajauc tie ar koku 
lapām, viss saturs jāsamitrina, lai sāktos 
trūdēšanas process. Līdzīgi, kā gata-
vojot būrīšus putniem, par būra ārējo 
“čaulu” var izmantot doba koku stumbra 
gabalu. Būrīša augšdaļu vēlams atstāt 
brīvu – izmantojamu putniem un sik-
spārņiem. Būs ne tikai papildus dzīves 
telpa, kas būs noderīga sikspārņiem un 
putniem, bet tie ar savu klātbūtni veici-
nās “mākslīgā” pildījuma dabiskošanās 
procesu. Būrim vajadzīgas skrejas gan 

Dažas vientuļo bišu sugas būs 
“priecīgas”,  ja kukaiņu viesnī-
cas pirmo stāvu aizpildīs māls 
– alas mālā tās izraks pašas.

Kukaiņu viesnīca, ko veido pa-
nelis no dobu stublāju posmiem 
(fragmentiem) un saurbta koka 
klucis. Dobos stublājus iecienīju-
šas vientuļās bites.

Kukaiņu viesnīca 
var būt maza kā 
putnu būrītis.

Un kukaiņu viesnīca var būt liela, 
piemēram, kā dekoratīvs ēkas ār-
sienas apšuvums. Attēlā – infor-
mācijas centrs pie ieejas Tinnerö 
dabas rezervātā Zviedrijā.

Mājas dobumos mītošām 
vabolēm un citiem 

dobummīļiem
ilglaicīgajiem īrniekiem (vabolēm), gan 
īslaicīgajiem, kā arī noceļams un ne-
daudz caurumains jumtiņš, lai varētu 
papildināt būra saturu, un to samitrināt. 

Ja būrītis nav ļoti smags, to var iekārt 
vai piestiprināt pie resna koka gabalu virs 
zemes. Ja būris izdevies liels un smags, 
to novieto uz palikņa un piestiprina pie 
stumbra vai ēkas sienas. Lai cerētu uz 
īpaša iemītnieka – lapkoku praulgrauža 
– apmešanos būrī, būris jānovieto sau-
lainā vietā (tas patiks arī sikspārņiem). 
Vairāk par praulu būru izgatavošanu, 
izlikšanu, kā arī iegādi uzzināsiet, ja 
internetā meklēsiet, izmantojot šo būru 
zviedrisko nosaukumu mulmholk.

Praulu būra piemērs

· 11 ·· 10 ·



Dārzs, kurā ir liela dažādos laikos zie-
došu augu daudzveidība, visticamāk, 
būs ne tikai krāšņs, bet arī bagāts ar 
kukaiņu un zirnekļu sugām. Šādā dārzā 
veidosies savstarpējā dzīvo būtņu sadar-
bības un cita veida attiecību ķēde – būs 
pieejamas barošanās vietas, slēptuves 
un barības objekti, un dārzā vietu atra-
dīs “kaitnieku“ dabiskie apkarotāji.

Derīgo kukaiņu sekmīga darbība 
ir tieši saistīta ar augu sugu daudz-
veidību dārzā. Ziedošo augu, kas iz-
dala nektāru, nekad dārzā nevar būt par 
daudz. Tie pievilina plēsīgos kukaiņus 
– ja to būs gana daudz, tie spēs iero-
bežot dārza kaitēkļus. Dārzā veselīgas 
ekosistēmas veidošanai noderēs tādi 
augi kā pelašķi, griķi, ilzītes, lavandas, 
ehinācijas, monardas, peonijas, kliņģe-
rītes, lavandas, gurķumētras, cinnijas, 
piparmētras, flokši, tunbergijas u.c. 

Ļoti nozīmīgi ir čemurziežu dzimtas 
augi – fenhelis, dilles, koriandrs, sav-
vaļas burkāns, selerijas, pētersīļi, ķime-
nes. Daudz plēsīgo kukaiņu piesaista 
liliju, kurvjziežu, lūpziežu dzimtu augi. 
Jo daudzveidīgāka būs kukaiņu pasaule 
dārzā, jo vairāk tā pievilinās dažādus 
putnus, kas kā daļu no savas barības iz-
manto arī dārza kaitēkļus.

Augi kukaiņu pasaules 
daudzveidībai

Dažas vietējās savvaļas augu sugas, kas 
ir lieliski kukaiņu pievilinātāji. Tās var 
iestādīt vai iesēt dārzā.

Lielais nātru raibenis uz pīpenes dārzā.

Parastais pelašķis Dzeltenā ilzīte

Lielā krastkaņepe Savvaļas burkāns

Zilais daglītis Kodīgais laimiņš

Parastā ķimene Parastā raudene
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Ir būtiski apzināties, ka putnu baro-
šana ir galvenokārt cilvēka priekam, 
nevis nepieciešama putniem. Baro-
šana dažkārt var nodarīt vairāk ļauna 
nekā laba, piemēram, veicinot slimību 
izplatīšanos vai dodot labumu tikai tām 
putnu sugām, kas ir konkurētspējīgākas, 
agresīvākas, tai skaitā svešzemju sugām.

Uzsākt putnu barošanu nozīmē uz-
ņemties atbildību visas ziemas garumā, 
nevis izliekot barību tikai tad, kad atce-
ries. Ilgtspējīgāk un prātīgāk ir rīko-
ties tā, lai putniem saglabātos pie-
mērotas barošanās un ligzdošanas 
vietas. Daudzveidīgā vidē tie barību 
atradīs paši. Ja putnu barotava dārzā vai 
pie mājas tomēr ir izlikta, regulāri pār-
baudi, vai barība ir pieejama un baro-
tava ir droša – vai tur nevar piekļūt kaķi 
un citi plēsēji.

Dabiskāks veids, kā piesaistīt putnus 
bez tradicionālajām barotavām, ir dār-
zā un piemājas vidē iesēt, iestādīt 
vai vienkārši ļaut augt augiem, kas 
noderēs kā to barības avots, slēp-
tuves un ligzdošanas vietas. Augu 
daudzveidība nodrošina vidi, kurā barī-
bu atradīs putni (gan sēklēdāji, gan tādi, 
kas barojas ar kukaiņiem), bet slēptuves 
un vairošanās vietas būs arī kukaiņiem 
un citiem dārza iemītniekiem. Ieteicams 
dārzā saglabāt kādu daudzveidīgu “ne-
kārtīgāku” stūri, izveidot dzīvžogu un 
vīteņaugu audzi, blīvāku krūmu puduri, 
domājot par pievilcību nevis no cilvēka, 
bet no citu dzīvu būtņu viedokļa – bie-
ži vien šeit pretrunu nav. Ja šādas vietas 
būs, tie pratīs parūpēties par sevi. Tas 
nenozīmē aizaudzēt lielas platības ar ne-
zālēm un krūmiem, taču atvēlēt vietu arī 
dabai un daudzveidībai.

Putnu daudzveidībai un arī kukaiņiem un zirnekļiem kā 
slēptuves un barības avots noderēs gan vietējās, gan tradi-
cionāli audzētās neinvazīvās ievestās augu sugas, piemēram:

› parastā vībotne,
› dadži,
› naktssveces,
› deviņvīruspēki,
› astainais amarants, 
› sējas kaņepe,
› vasaras saulgrieze,
› ehinācijas.

Atstāj vismaz daļu šo augu nenopļautus vai rudenī neno-
grieztus! Tie ir bagāti ar sēkliņām, kas palīdzēs putniem pār-
laist aukstumu un nodrošinās barību vēlā rudenī un ziemā. 

Zīlīte barojas rudenī 
neizrautās sējas kaņepēs

PUTNI DĀRZĀ

Daudzu sugu putniem garšo ogas, 
taču jāatceras, ka putni ir galvenie tādu 
invazīvu svešo krūmu sugu izplatītāji kā 
vārpainā korinte, spožā klintene, aro-
nijas, sarkanais un melnais plūškoks. 
Pirms stādi, painteresējies par stādāmā 
auga iespējamo invazivitāti! Nestādi in-
vazīvas krūmu sugas, jo putnu barības 
traktā sēkliņas tiks aiznestas uz dabis-
kām ekosistēmām, pat lielos attālumos. 
Labāk iestādi vietējo pīlādzi, vilkābeli, 
irbeni vai bārbeli, kas ir krāšņi gan zie-
du, gan ogu laikā un sagādās barību arī 
ogēdājiem putniem.

Efejas pie māju sienām un citur dārzā ir gan dekoratīvas, gan node-
rīgas dārza iemītniekiem. Mūžzaļo lapu biezoknis ir laba slēptuve 
un patvērums putniem, sausajās lapu nobirās var slēpties kukaiņi 
un eži. Lai efejas nebojātu ēku sienas, var veidot tām stingru režģu 
balstus gar sienu un regulāri apgriezt, lai to augšanu ierobežotu. 
Rudenī efeju ziedi pievilina ziedmušas – dārzam derīgus apputek-
snētājus. Ziemā ogas noder kā barība putniem, piemēram, straz-
diem. Efeju ogas ir cilvēkam indīgas, taču putniem nekaitē.
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Nozīmīgas dzīvo organismu, tai skaitā retu, aizsargājamu sugu mājvietas ir lieli, 
veci koki – daudzām sugām tie ir vienīgā dzīvotne. Lieli, veci koki, īpaši dižkoku 
izmērus sasniegušie, ir arī nozīmīgi ainavas elementi un seni vēstures notikumu lieci-
nieki. Ja Tavā īpašumā ir tāds koks vai vairāki, tā ir bagātība! Šie koki ir nozīmīgi gan, 
kamēr dzīvi un augoši, gan tad, kad nokaltuši – tad tie turpina otru dzīvi, dažādās 
stadijās trupošā koksnē un iedobumos nodrošinot mājas kukaiņiem, sēnēm, sūnām 
un citiem organismiem. Veci koki ir svarīgi dobumos mītošām sugām – kukaiņiem, 
putniem, sikspārņiem, nelieliem zīdītājiem. 

Vecu koku trūkums un to atrašanās tālu citam no cita var izraisīt daudzu sugu izzu-
šanu – tām nebūs, kur dzīvot un ar ko baroties; pārāk liela attāluma dēļ tās nespēs 
aiziet līdz citām derīgām mājvietām. Daži no dobumos mītošajiem dzīvniekiem būs 
spiesti meklēt mājvietas ēkās, tā reizēm nonākot sadursmē ar cilvēkiem. Ja tādi koki ir 
Tavā īpašumā – saglabā tos, kop un cieni! 

Vairāk informācijas: Dižkoku atbrīvošanas ceļvedis 
https://www.ldf.lv/sites/default/files/faili/Publikacijas/dizkoku_atbrivosanas_celvedis.pdf

LIELI, VECI KOKI – 
AINAVAS DĀRGUMI

Jāatceras, ka visi dižkoku izmēriem at-
bilstoši koki ir aizsargājami – tos nedrīkst 
nozāģēt vai bojāt. Jāsaglabā koka dzīvei 
nepieciešamā telpa. Sargājams ir ne tikai 
dižkoks, bet arī 10 m ap vainaga projek-
ciju.

Visi vecie koki kādreiz bijuši jauni. Kāds 
tos ir pasaudzējis un nenocērtot saglabājis 
līdz mūsdienām. Tātad šādu pagātnes lie-
cinieku klātesamība ir iespējama tikai tad, 
ja domājam ilgtermiņā – vairāku cilvēku 
paaudžu garumā. Lai Latvijas ainavā turpi-
nātu pastāvēt dižkoki, vecas alejas un koku 
rindas, kā arī koku grupas ap viensētām, 
tās ir jāpieskata, jākopj un izkritušo koku 
vietā jāstāda jauni. Veido jaunas koku rin-
das un pudurus, lai daudzveidotu ainavu 
un padarītu dzīves telpu daudzveidīgāku. 

Ja Tavā īpašumā mežmalas tuvumā atro-
dami lieli, veci koki, tos vēlams atbrīvot 
no jaunāku koku un krūmu apauguma. 
Tas palīdzēs dižajam kokam dzīvot ilgāk 
un izgaismos stumbru, darot to piemē-
rotāku uz stumbriem mītošām sūnu un 
ķērpju sugām. Labāk to darīt pakāpe-
niski vairāku gadu laikā, jo straujas pār-
maiņas var izraisīt vecā koka bojāeju. Ir 
jāizvērtē, vai tas vispār nepieciešams, ja 
koks jau ilgstoši aug mežā – tad visla-
bāk ir neiejaukties. 

Koku rindas un alejas ir vietas, kas piesaista lielu sugu skaitu, kā arī ainavā kalpo kā 
mikroklimata regulatori – aiztur vēju, rada noēnojumu, “vēsina” un uztver ceļa putek-
ļus. Ja uz Tavām mājām neved aleja, bet vietas pietiek – iestādi nākotnei!
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Dabiskie, neielabotie un nekultivē-
tie zālāji ir sugām izcili bagātas dzī-
votnes, kas nodrošina mājas lielam 
sugu skaitam. Tajos mīt vairāki simti 
augu un kukaiņu sugu. Ziedošās, krāš-
ņās pļavas ir viena no Latvijas “vizītkar-
tēm”. Diemžēl to platības strauji sarūk, 
un izcilu, sugām bagātu zālāju palicis 
pavisam maz. Tas nozīmē, ka dabisko 
zālāju sugām palicis maz noderīgu dzī-
votņu, un tās arvien vairāk pakļautas iz-
zušanas riskam.

Šādu zālāju pastāvēšana ir atkarīga no 
cilvēka un mājlopu līdzdarbības. Sugu 
sastāvs tajos attīstījies spontāni, tas nav 
sēts vai apzināti veidots, bet veidojies, 
pielāgojoties regulāriem traucējumiem 
– pļaušanai vai noganīšanai, vai abiem. 
Vienīgais veids, kā bagātos zālājus ne-
pazaudēt, ir turpināt tos apsaimniekot.

Kā atpazīt? Dabiskos zālājus var 
atpazīt, novērtējot augāja struktūru 
(velēna, stāvojums) un augu sugu 
sastāvu. Zālāju inventarizāciju bioloģis-
ki vērtīgu zālāju atbalsta maksājumu sa-
ņemšanai veic sertificēti dabas eksperti 
pēc vienotas metodikas, taču atpazīt var 
ikviens, kurš labi pazīst augu sugas.

Dabiskos zālājos aug galvenokārt 
parastas, bieži vai samērā bieži sasto-
pamas augu sugas. Diemžēl, sarūkot 
dabisko zālāju platībām un īpatsvaram 
ainavā, arī vairākas no tām kļūst retāk sa-
stopamas. Zālāja dabiskumu jeb to, ka 
tas ir apsaimniekots bez kultivēšanas, in-
tensīvas mēslošanas, aparšanas, var no-
teikt pēc raksturojošo un indikatorsugu 
klātbūtnes. 

Aizsargājamo sugu (piemēram, dze-
gužpirkstīšu, naktsvijoļu) klātbūtne nav 
izšķiroši svarīga, vērtējot, vai zālājs 
atbilst bioloģiski vērtīgam zālājam. 
Tāpat dabisko zālāju noteikšanā nav no-
zīmes ārstniecības augu klātbūtnei.

KĀ SAGLABĀT UN VEIDOT 
SUGĀM BAGĀTUS ZĀLĀJUS

Lai pazītu dabisku zālāju, jāvērtē 
vismaz trīs pazīmju kopas:

› stāvojums − vismaz 3 stāvi (aug-
sto, vidējo un zemo augu stāvs);

› sugu sastāvs (augu sugu kombi-
nācija) un sugu bagātība;

› dabisko zālāju indikatorsugu 
klātbūtne.

MĪTI PAR DABISKIEM ZĀLĀJIEM
Zālāju uzskata par dabisku tikai tad, ja tajā aug orhidejas.
Nē, dabiskos zālājus atpazīst pēc raksturīgo sugu kopuma jeb augu sabied-

rībām un citām pazīmēm. Atbilstību dabiskam zālājam nenosaka kādas vienas vai 
dažu sugu – parastu vai aizsargājamu – klātbūtne, bet gan viss sugu kopums, ve-
ģetācijas struktūra, raksturojošo un indikatorsugu klātbūtne. To savukārt ietekmējusi 
apsaimniekošanas vēsture.

Zālāju uzskata par dabisku, ja ir vismaz 10 (vai cits skaitlis) hektāru.
Nē. Dabiska zālāja kartēšanas minimālā platība ir 0,1 ha (lai tas tiktu iekļauts 

dabas datu informācijas sistēmā kā aizsargājams zālāju biotops). Vērtīgi var būt arī 
mazākas platības zālāji, taču tie netiek kartēti, kas saistīts ar atbalsta maksājumu ad-
ministrēšanu.

Dabiskie, sugām bagātie zālāji jāpļauj rudenī, lai sēkliņas paspēj izbirt. 
Nē. Tradicionāli un jau ļoti sen dabiskie zālāji pļauti tad, kad ir vislabākā siena 

kvalitāte un ir labvēlīgi laikapstākļi, lai izžāvētu un savāktu sienu. Tātad – vasaras 
vidū. Zālāju sugas ir pielāgojušās pļaušanai un noganīšanai un, ja tās nav pārāk 
intensīvas, spēj ar šiem traucējumiem sadzīvot. Ilgstoši pļaujot vēlu vasarā vai pat 
rudenī, zālāji degradējas un zaudē sugu daudzveidību.
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Dabisko zālāju indikatorsugas ir augi, 
kuru klātbūtne norāda uz ilglaicīgu mē-
renu apsaimniekošanu zalājos, kā arī to, 
ka zālājs ilgāku laiku nav bijis uzarts, 
iekultivēts, piesējot graudzāles vai tau-
riņziežus, nav intensīvi mēslots. Lielākā 
daļa indikatorsugu nav īpaši aizsargā-
jamas, taču tās pastarpināti norāda, ka 

Vairāk informācijas:
Kas aug dabiskās pļavās. Latvijas Dabas fonds, 2021, https://grasslife.lv/arhivs
Iepazīsimies – pļava. Bioloģiski vērtīgu zālāju augu indikatorsugas. Latvijas Dabas 
fonds, 2008, https://www.ldf.lv/sites/default/files/faili/Publikacijas/Brosuras/bvz_indika-
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Kuras sugas zālājos ir dabiskuma un 
ilglaicības indikatori?

Mārsilu kalnmētra
Ārstniecības ancītis
Divmāju kaķpēdiņa
Dziedniecības pātaine
Pusmēness ķekarpaparde
Parastais vizulis
Apaļlapu pulkstenīte
Pļavas ķērsa
Pavasara grīslis
Zilganais grīslis
Hartmaņa grīslis
Pleznveida grīslis
Sāres grīslis
Zemais dadzis
Baltijas dzegužpirkstīte
Asinssarkanā dzegužpirkstīte
Stāvlapu dzegužpirkstīte
Plankumainā dzegužpirkstīte
Dzirkstelīte
Purva dzeguzene

Lielziedu vīgrieze  
Spradzene
Ziemeļu madara
Īstā madara
Purva gandrene
Asinssārtā gandrene
Kailā pļavauzīte
Zilganā kelērija
Purva dedestiņa
Matainā vēlpiene
Pļavas liniņš
Stāvā vilkakūla
Parastā čūskmēlīte
Purva atālene
Stepes timotiņš
Klinšu noraga
Vidējā ceļteka
Smaržīgā naktsvijole
Zaļziedu naktsvijole

Rūgtā ziepenīte
Cekulainā ziepenīte
Parastā ziepenīte 
Bezdelīgactiņa
Gaiļbiksīte
Zeltainā gundega
Zemā raudupe
Kodīgais laimiņš
Zilganā seslērija
Pazvilā misiņsmilga
Purva virza
Pļavas vilkmēle
Lielais mārsils
Mazais mārsils
Kalnu āboliņš
Eiropas saulpurene
Vārpu veronika
Smiltāja vijolīte
Parastā sveķene

Dabisko zālāju 
indikatorsugas

Matainā vēlpiene Zilganā seslērija

Kalnu āboliņš Dziedniecības pātaine

zālājs ir dabisks un daudzveidīgs – tā-
tad piemērots arī daudzām citām da-
bisko zālāju sugām – gan augiem, gan 
dzīvniekiem. 

Aizsargājamu sugu klātbūtne pati par 
sevi, ja to neskata kopā ar pārējām zālā-
ja pazīmēm (velēna, stāvojums, sugu 
sastāvs) nenozīmē, ka zālājs ir dabisks. 

Parastais vizulis Dzirkstelīte

Rūgtā ziepenīte Ziemeļu madara
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Daudzveidīgo, sugām bagāto zālāju saglabāšana lauku ainavā bez mājlopu 
līdzdalības ilgtermiņā ir sarežģīta. Lopi atrisina problēmu, kur likt nopļauto 
sienu, kā arī palīdz dažādot ainavu, veidot nišas dažādiem organismiem.

Arī pārāk bieža pļaušana daudzas reizes sezonā nav savienojama ar sugu 
daudzveidību zālājā vai piemājas zālienā. Lai nezaudētu krāšņi ziedošu sav-
vaļas augu daudzveidību vai to veicinātu, ieteicams “puķainākas” vietas pļaut 
retāk. Ne biežāk par divām reizēm sezonā un saglabāt tās kā daudzveidīgas 
dabas “saliņas”. Ne dārzā, ne sabiedriskā vietā līdz noziedēšanai nenopļau-
tas dabiskas, ziedaugiem bagātas vietas nenozīmē nekārtību. Tās jānopļauj 
vēlāk, un to atrašanās vietas pa gadiem jāmaina.

Tradicionāli pļavas pļāva neilgi pēc 
Jāņiem – kā kuru gadu atkarībā no tā, 
kā zāle auga un cik piemēroti laikapstāk-
ļi gadījās siena savākšanai. Izņēmums ir 
mitri zālāji periodiski izžūstošās vietās, 
kur zāle izaug vēlāk. Tradicionāli noga-
nīja visu sezonu no agra pavasara līdz 
vēlam rudenim, nereti ganīja atālā. Šā-
dos apstākļos veidojās liela augu sugu 
un to pavadošā kukaiņu un putnu daudz-
veidība, kas lielā mērā saistīta tieši ar da-
biskiem zālājiem. Ir jāturpina apsaim-
niekot, lai tos saglabātu! Nav pareizi 
ik gadu pļaut vēlu vasarā vai pat rudenī, 
it kā lai paspētu izbirt sēklas. Kā lieci-
na prakse, šāda pieeja nereti beidzas ar 
vērtīgāko sugu īpatsvara samazināšanos 
vai pat izzušanu. Jā, izbirst dabiskām 
pļavām raksturīgo augu sēklas, taču tas 
vairo arī spēcīgāku konkurentu – ek-
spansīvo augu – izredzes uzvarēt. Ļoti 
svarīgi nopļauto savākt! Pļaušanas laikus 
der katru gadu mazliet pamainīt – vienu 
gadu ap vasaras vidu, citu gadu vēlāk.

Svarīgākais par zālāju 
apsaimniekošanu dabas 

daudzveidībai

Siena nesavākšana un smalcināšana jau 
dažu gadu laikā rada ļoti nelabvēlīgu ietek-
mi uz augu sugu daudzveidību. Izzūd krāšņi 
ziedošie augi, un to vietā sāk dominēt grau-
dzāles, ieviešas ekspansīvi augi. Zālāji kļūst 
vienveidīgāki, augsne bagātāka, zāle garā-
ka, leknāka, bet apstākļi “īstajiem” dabisko 
zālāju augiem pasliktinās.

Daudzveidīgo, sugām bagāto zālāju saglabāšana lauku ainavā bez mājlopu 
līdzdalības ilgtermiņā ir sarežģīta. Lopi atrisina problēmu, kur likt nopļauto 
sienu, kā arī palīdz dažādot ainavu, veidot nišas dažādiem organismiem.

Arī pārāk bieža pļaušana daudzas reizes sezonā nav savienojama ar sugu 
daudzveidību zālājā vai piemājas zālienā. Lai nezaudētu krāšņi ziedošu sav-
vaļas augu daudzveidību vai to veicinātu, ieteicams “puķainākas” vietas pļaut 
retāk. Ne biežāk par divām reizēm sezonā un saglabāt tās kā daudzveidīgas 
dabas “saliņas”. Ne dārzā, ne sabiedriskā vietā līdz noziedēšanai nenopļau-
tas dabiskas, ziedaugiem bagātas vietas nenozīmē nekārtību. Tās jānopļauj 
vēlāk, un to atrašanās vietas pa gadiem jāmaina.
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Dabisko zālāju daudzveidīgais, su-
gām bagātais sastāvs veidojas ilgā laikā. 
Pirms 30–40 gadiem artās platības pat 
pēc regulāras pļaušanas vai noganīša-
nas var vēl nebūt sasniegušas bioloģiski 
vērtīga zālāja kvalitāti.

Vietās, kur dabisko zālāju vairs 
nav, to veidošanos var veicināt. Sva-
rīgākais ir zālājos nodrošināt ikgadēju 
pļaušanu un siena savākšanu vai mē-
renu noganīšanu. Tomēr reizēm, īpa-
ši intensīvas lauksaimniecības apvidos, 
kur dabisku zālāju ir maz, augu sugu 
daudzveidības atjaunošanās notiek ļoti 
lēni – dabisko zālāju sugām vairs nav, 
no kurienes atnākt. Procesu var paāt-
rināt, piesējot dabisko zālāju augu 
sēklas. Tāpat var darīt piemājas zālie-
nā, darot to daudzveidīgāku.

Savvaļas sugu sēklu maisījumus 
Latvijā pašlaik nevar nopirkt. Bet to var 
savākt pats. Mērķa sugas ir dabisko 
zālāju indikatorsugas (skat. 20. lpp.) 
un citas dabiskiem zālājiem raksturīgas 
augu sugas. Var izmantot arī siena smal-
kumus no kāda pēc apstākļiem līdzīga 
dabiska zālāja vai izklāt sugām bagātu 
svaigu zāli vai sienu.

Ar lielāku varbūtību iesētās sēklas iz-
dīgs un izaugs vietās ar nabadzīgāku 

Šos un citus ekspansīvus invazīvus svešzemju augus nedrīkst vākt zālāja 
sugu daudzveidības papildināšanai!

Pat, ja daudzi no tiem izskatās ļoti dekoratīvi un skaisti vai noder kā ārstniecības vai 
nektāraugi, tie strauji savairojas un izspiež citas augu sugas. Tie izmūk ārpus kontroles 
un ieviešas arī citos īpašumos. Skatīt invazīvās sugas 54. lpp.

Kā veidot sugu 
daudzveidību zālājā

augsni (sausākās nogāzēs, uz paugu-
riem, sen nemēslotās vietās). Tur, kur ir 
lekna zāle (kamolzāle, gārsa, suņburkš-
ķi u.c.), var neizdoties palielināt pļavu 
augu sugu daudzveidību. Vairāku gadu 
laikā var palīdzēt vairākkārtēja pļaušana 
vasarā un biomasas ikreizēja novākšana, 
lai augsne ar laiku kļūtu nabadzīgāka, 
pļavu augu daudzveidībai piemērotāka.

Dabisko zālāju atjaunošanā var izman-
tot velēnu pārstādīšanu. Taču šī me-
tode ir tehniski sarežģīta un rada pos-
tījumus donorvietā. Tāpēc izmantojama 
tikai izņēmuma gadījumos, saņemot ne-
pieciešamās atbildīgo institūciju atļau-
jas, un ir piemērota lieliem bioloģiskās 
daudzveidības atjaunošanas projektiem 
ar atbilstošām iespējām. Savā īpašumā 
var pārstādīt nelielus velēnu gabali-
ņus vai atsevišķus augus no vienas 
pļavas uz citu. Vietējās krāšņi ziedošās 
pļavu sugas (piemēram, pļavas un lie-
lo dzelzeni, dzeltenās ilzītes, raudenes 
u.c.) var izmantot arī alternatīvu sveš-
zemju krāšņumaugiem. Tos var iesēt arī 
ceļmalā gar savu īpašumu, veicinot to 
ceļošanu ainavā, un vismaz dažos kvad-
rātmetros pasaudzēt nenopļautus ziedē-
šanas laikā.

SVARĪGI IEVĒROT!

Nedrīkst ievākt īpaši aizsargājamu augu sēklas, kā arī nedrīkst tos izrakt 
un pārstādīt! Parastu, īpaši aizsargājamo augu sarakstos neiekļauto augu sēklas nav 
vēlams vākt vietās, kur konkrētās sugas pārstāvju ir ļoti maz, lai netiktu izpostītas to 
dabiskās atradnes.

Nedrīkst ievākt un sēt invazīvu svešzemju augu sēklas, piemēram, Kanādas 
zeltslotiņu, puķu sprigani, vītolu miķelīti, dzeloņaino gurķi, kā arī vietējās ekspansī-
vās augu sugas, kas ir spēcīgas konkurentes un var pārņemt zālāju. Nestādi invazī-
vos augu tikai tāpēc, ka tie patīk bitēm – izvēlies vietējās augu sugas!

Pļavas pastinaks Meža suņburkšķis

Parastā kamolzāle Slotiņu ciesa
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Senu tradīciju pielāgošana 
šodienai

Tradicionāli augu sugu daudzveidība ilgu gadu laikā veidojās siena vāk-
šanas procesā – sienu žāvējot un grozot, vaļēju un ruļļos nesatītu kraujot un 
vedot uz šķūņiem. 

Seno, daudzveidīgo zālāju 
tapšanas vēsturē liela loma ir 
mājlopiem, kuru apmatojumam 
pieķeras sēklas. Augsnē iekritu-
šās sēklas kopā ar dubļiem pie-
līp kājām un tā aizceļo no vie-
nām ganībām uz citām, izbirst 
arī pa ceļam. 

Mūsdienās šie zālāju daudz-
veidībai svarīgie procesi ir gan-
drīz izzuduši. 

Vienmuļu piemājas zālienu, iekultivētu zālāju vai 
atmatu var daudzveidot, iesējot savvaļas pļavu 
augu sugas. Tām jābūt sējamai vietai piemērotām, 
līdzīgos apstākļos augošām. Piemājas zālienā pa-
rasti der mēreni mitru zālāju augu sugas. Lai sēklas 
izdīgtu, vispirms jāsakārto sēšanas vieta. Tā nedrīkst 
būt ar biezu veģetāciju, kūlu vai sūnām. Mērogs un 
darba rīku izvēle atkarīga no tā, cik lielā platībā vē-
lies darboties un cik daudz ir sēklu materiāla. Tādā 
vietā, kā attēlā, vispirms jānovāc viss blīvais sūnu 
slānis. Sūnas nāks atpakaļ, tāpēc jāpieskata, regulāri 
aerējot augsni.

Dabiskām pļavām raksturīgu augu sugu sēklu mai-
sījums, ko veido Latvijas mēreni mitriem zālājiem 
raksturīgu savvaļas augu kopums: gaiļbiksīte, vidē-
jā ceļteka, parastā brūngalvīte, ārstniecības ancītis, 
pērkoņamoliņš, pīpene. Pirms sēklu vākšanas jāno-
vērtē vieta, kurā vēlies daudzveidot sugu sastāvu 
(mitrums, augsnes auglība). Vācamās sēklas jāmeklē 
pēc apstākļiem līdzīgā, taču krietni daudzveidīgākā, 
dabiskākā zālājā. Tāpat kā kultūraugi, arī savvaļas 
augi nespēj augt visur – jāsēj piemērotā vietā, tikai 
tad būs iespējams sasniegt vēlamo rezultātu. 

Jāsēj ne pārāk blīvi, ne pārāk skraji (neliela sau-
ja uz kvadrātmetru), jo augiem nepieciešama telpa 
un gaisma. Daļa sēklu dažādu iemeslu dēļ neizdīgs. 
Papildus iesētajiem augiem izdīgs arī tās sugas, 
kas gaida izdevīgu brīdi sēklu bankā un kuru sakņu 
fragmenti joprojām ir dzīvotspējīgi sairdinātajā vie-
tā. Pirmajos pāris gados pēc iesēšanas jānoravē vai 
pirms sēklu ražas jānopļauj nezāles un jāvēro sek-
mes. Labs rezultāts nebūs uzreiz, bet vairāku 
gadu laikā. Zālājs vismaz reizi gadā jānopļauj 
un jānovāc vai jānogana. Ja tas ir piemājas mau-
riņš, var pļaut arī 2–3 reizes sezonā, taču ne biežāk 
un lūkojot, lai ziedošie pļavu augi spētu uzziedēt.
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Lai veidotu savu pļavu krāšņiem sav-
vaļas augiem bagātāku, vispirms izpē-
tiet, kas teritorijā jau ir. Ja jūsu īpašumā 
nav “oficiālu” bioloģiski vērtīgu zālāju, 
bet zālāji ir, tad ir vērts ieskatīties vietās, 
kas ilgāku laiku nav artas un mēslotas 
un kur augsne ir nabadzīgāka. Tādas 
parasti ir, piemēram, meža un lauku 
malas, pauguru virsotnes un dienvidu 
nogāzes. Ja tur ir lielāka ziedošu augu 
daudzveidība  – tādu, kas raksturīgi 
dabiskiem zālājiem, – tad tās nākama-
jos gados, pareizi apsaimniekotas, var 
kalpot par sugu daudzveidības “salām”. 

Ja šādu vietu tomēr nav, augājs ir 
vienmuļš, tajā dominē nedaudzas grau-
dzāles un ziedošu augu ir maz, var 
plānot augu sugu daudzveidības palie-
lināšanu, piesējot dabisko zālāju augu 
sēklas. Tomēr arī to sēšana (ar sēklām 

Retāk pļauts piemājas mau-
riņš ar parasto brūngalvīti, 
ragaino vanagnadziņu un 
ložņu āboliņu – bieži sasto-
pamām savvaļas sugām, kas 
labi sadzīvo ar pļaušanu (1).

Raibi ziedošs zāliens mitrākā 
vietā ar rūgto ziepenīti, gaiļ-
biksīti, pļavas biteni un mār-
puķīti (2).

Reti vai vēlāk pļautas 
ziedošu puķu joslas un salas

vai sugām bagātu sienu) drīzāk izdosies, 
izvēloties vietas, kur augsne ir visnabadzī-
gākā. Tur, kur zāle ir īsāka, mazāk lekna un 
nav ekspansīvu augu (gārsa, suņburkšķis, 
kārvele, kamolzāle u.c.) dominances.

Piemājas mauriņu vai plašāku piemājas 
zālienu var veidot dažādu. Vietās, kur bie-
ži staigā pāri – ar īsi, bieži pļautu mau-
riņu, bet kādu stūri saglabāt dabai – ar 
retāk pļautu, ziedošu pļavu. Retāk pļautajā 
daļā ļauj augiem uzziedēt. Īstā pļavā pļauj 
tikai reizi vasarā, taču piemājas zālienā 
var pļaut 2–3 reizes gadā, taču ne biežāk 
(piemēram, maija beigās, augustā un vē-
lāk rudenī).

Jaunā vietā var sākt ar dažiem ziedo-
šiem augiem, piemēram, ļaut ieviesties un 
ziedēt baltajam jeb ložņu āboliņam, mār-
puķītēm, pienenēm – par to būs priecī-
gas bites, kamenes un tauriņi. 

“Puķaināk” ziedošās, sugām bagātākās zālā-
ja daļas var atstāt kā nenopļautas salas, ļaujot 
sēklām nogatavoties un izsēties. Taču vasaras 
beigās gan jānopļauj un siens jāsavāc. Tas pa-
līdzēs augu daudzveidībai izplatīties arī sugām 
nabadzīgākās platībās. Taču vēlāk pļaujamo 
salu vietas pa gadiem ieteicams mainīt, lai ar 
vēlo pļaušanu neveicinātu ekspansīvu, agresīvu 
augu izplatīšanos – jo arī tiem ir izdevīga vēla 
pļaušana, kas ļauj to sēklām nogatavoties un iz-
platīties.

1 2

· 29 ·· 28 ·



Dabā dzīvās radības ir savstarpēji sais-
tītas, un arī mēs, cilvēki, neesam atrauti 
no šīs sarežģīto attiecību ķēdes. Piemē-
ram, ja dzenim vajag vietu, kur dēt olas 
un izperēt mazuļus, tas izkaļ kokā dobu-
mu. Savukārt zīlītei nākas meklēt dzeņa 
izkaltu, bet neaizņemtu dobumu. Ja mežā 
nav vai ir maz dzeņu vai intensīvas mež-
izstrādes dēļ trūkst vecu, dobumainu 
koku, zīlītei sākas demogrāfiskā krīze. 
Par to “priecājas” kukaiņi – zīlītes barī-
bas objekti, tai skaitā tādi, kurus cilvēks 
uzskata par meža vai dārza kaitēkļiem.

Lai mežā un dārzā piesaistītu kaitēkļu 
dabiskos ienaidniekus, tos nepieciešams 
apgādāt ar to, kā tiem bieži pietrūkst cil-
vēka pārveidotā vidē – ar patvērumvie-
tām. Ja mežā un dārzā nav dobumainu 
koku vai citādu dobumiem līdzīgu mājok-
ļu, dobummīļiem jāpalīdz ar to aizvieto-
tājiem. 

Grāmatiņas sākumdaļā varat lasīt par 
kukaiņu mītnēm, bet šai nodaļā akcents 
likts uz lielāku dzīvnieku, galvenokārt, 
meža un dārza kaitēkļu ierobežotāju ap-
gādāšanu ar mājvietām.

Putni dobumperētāji ir dažādi, un da-
žādas ir to vajadzības pēc dobumiem. 
Tāpēc būrīši jāizgatavo dažādi, ja gri-
bam ar “dzīvokļiem” apgādāt pēc iespē-
jas vairāk putnu sugu. Būrīšu galvenā 
atšķirība ir izmēri: mazākiem putniem 
mazāki būri, lieliem putniem – lieli būri. 
Citiem putniem (piemēram, baltajai cie-
lavai, erickiņam) paredzētie būri parasti 
atšķiras arī pēc konstrukcijas. Svarīgi, lai 
būrītis būtu izgatavots no neēvelēta koka 
un to neapdraudētu plēsēji – šī iemesla 
dēļ nav ieteicams likt pie skrejas “sēdam-
puļķi”.

Latvijā putnu būrīšu izgatavošanai un 
izlikšanai ir senas tradīcijas. Visu, kas 
saistīts ar būrīšu izgatavošanu, izlikšanu 
un būrīšu apkopi, var atrast un izlasīt in-
ternetā, piemēram, Latvijas Ornitoloģijas 
biedrības mājas lapā.

Vairāk informācijas:
https://www.lob.lv/noderigi/putnu-burisi/
http://www.aprinkis.lv/index.php/atputa/7497-pedejais-laiks-izlikt-putnu-burisus
https://www.la.lv/3-lietas-kas-jazina-par-putnu-burisiem-ara
https://simbaro.lv/

MĀJOKĻI MŪSU 
DRAUGIEM

Būrīši putniem

“Daudzdzīvokļu mājā” jeb blakus iz-
vietotos būrīšos apmetas tikai mājas 
strazdi. Citi putni izvēlas dzīvi “viensē-
tās”. Ja vairāki būrīši būs izlikti tuvu cits 
citam (tuvāk par apmēram 50 m), putnu 
pāris, kurš kādā būrītī būs iemitinājies 
pirmais, dzīs projām citus ligzdotgribētā-
jus no aizņemtā būrīša tuvākās apkārtnes 
un citiem būrīšiem. Tomēr piemājas dār-
zā der izlikt vairākus būrīšus – lai vienam 
putnu pārim, kurš tur nolems apmesties, 
ir izvēle. Ja būs tikai viens būrītis, var ga-
dīties, ka tas kādu tikai putniem zināmu 
iemeslu dēļ neiepatīkas nevienam un pa-
liek neapdzīvots.

Nereti putnu būrīšos iemitinās citi 
dzīvnieki: lidojoši un nelidojoši zvēri, 
lidojoši un nelidojoši kukaiņi. Vieniem 
tie kalpo par dienas vai nakts slēptuvi, 
citiem – par vietu, kur turpināt dzimtu.
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Visi Latvijā sastopamie sikspārņi ēd 
tikai kukaiņus. Pildot savu ekoloģisko 
lomu – kukaiņu populāciju ierobežo-
šanu, tie aizsargā dārzus un tīrumus no 
tiem kukaiņiem, ko mēs uzskatām par 
kaitēkļiem. Sikspārņi arī būtiski ierobe-
žo odu daudzumu.  

Latvijā reģistrētas 16 sikspārņu sugas, 
bet tikai dažas no tām izmanto cilvēku 
piedāvātās slēptuvju un medību vietas 
vai ir tik daudzskaitlīgas, ka cilvēks šo 
sikspārņu klātbūtni pamana. Cilvēka 
mītnēs visbiežāk iemitinās ziemeļu sik-
spārnis un garausainais sikspārnis, re-
tāk cilvēka tuvumā sastopams Natūza 
sikspārnis, dīķu naktssikspārnis un div-
krāsainais sikspārnis. Ziemeļu sikspārnis 
un garausainais sikspārnis visbiežāk kā 
“īrnieki” iemitinās pagrabos, guļot zie-
mas miegu. Garausainos sikspārņus var 
palaimēties ieraudzīt arī vasarā, ja tie kā 
dienas slēptuvi izvēlējušies bēniņus vai 
putnu (vai sikspārņu) būrīti. Citu sugu 
sikspārņi-īrnieki vasaras laikā parasti iz-
vēlas slēptas šķirbas vai plaisveidīgas 
slēptuves, tāpēc tos tuvumā apskatīt ne-
var.

Uz sikspārņu vēlmi apmesties mājā 
nevar cerēt, ja ēkā nav šiem dzīvniekiem 
tīkamu slēptuvju. Mūsdienu mājas top, 
domājot par cilvēku ērtībām un atbilsto-
ši pareizas būvniecības priekšrakstiem. 

Vairāk informācijas:
Latvijas Sikspārņu pētniecības biedrības mājas lapā 
https://www.latvijassiksparni.org/

Sikspārņi cilvēka 
mītnēs un apkārtnē

Tajās vieta sikspārņiem, visticamāk, ne-
atradīsies. Piemēram, sikspārņiem patīk 
koka mājas, kas “apšūtas” ar jumta papi. 
Mūsdienās šādas mājas dzīvošanai vairs 
neceļ.

Dzīvojot mūsdienīgā mājā, labāk pa-
domāt, kā izveidot sikspārņiem tīkamas 
slēptuves ārpus mājas. Dzīvojot senākās 
ēkās, kurās ir sikspārņiem piemērotas 
“īres istabas”, visticamāk, tās jau ir aiz-
ņemtas, iespējams, saimniekiem par to 
pat nezinot.

Ja sikspārņu nav, tad “vainīga” ir mā-
jas konstrukcija, novietojums vai tās at-
rašanās vieta. Sikspārņiem nepietiek ar 
spraugu sienā vai jumtā. Jābūt atbilsto-
šam mikroklimatam – pietiekami siltam. 
Sikspārņi, pretēji vairumam cilvēku, 
vēlas, lai vasarā ir iespējami silts, bet 
ziemā – gana vēss. Pagrabos tie ziemo 
tikai tad, ja gaisa temperatūra turas da-
žus grādus virs nulles. Nepieciešams, 
lai slēptuvei sikspārņi varētu ērti pieli-
dot. Ēkas tuvumā jābūt labām barošanās 
vietām un drošiem “ceļiem” starp “gu-
ļamistabām” un “ēdnīcām”. Piemēram, 
šāds drošs “ceļš” ir koku rindas vai ale-
jas, kas pāri klajumam savieno sikspār-
ņu apdzīvoto mītni ar tuvāko mežu vai 
ūdenskrātuvi (klajumā sikspārņi paši var 
kļūt par maltīti kādai izsalkušai pūcei).

Vecas ēkas nereti piedāvā sik-
spārņiem daudz tīkamu šķirbu 
un patvēruma vietu. Ēkas ir jā-
atjauno, taču, plānojot remontu, 
mēģini pielāgot darbu veikšanas 
laiku un gala rezultātu tā, lai sik-
spārņi nezaudē mītni.
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Latvijā sastopamie sikspārņi ēd tikai 
kukaiņus un tādējādi samazina arī tā 
saukto kaitēkļu skaitu. Sikspārņi nereti 
izmanto cilvēka radītas dzīvotnes – dār-
zus, parkus, alejas, būves. Lielāko daļu 
cilvēka radīto dzīvotņu sikspārņi izman-
to ja ne pastāvīgi, tad vismaz iemēģina. 
Reizēm to pamanām, reizēm ne, jo sik-
spārņu aktīvā dzīve sākas tad, kad cil-
vēks dodas pie miera.

Sikspārņi izmanto putniem gatavotos 
būrīšus, bet priekšroku tie dod būrīšiem, 
kas pielāgoti sikspārņu vajadzībām. Lai 
izliktos būrīšus sikspārņi pamanītu un ta-
jos iemājotu, jāpievērš uzmanība būrīšu 
izlikšanas vietai. Būrīši jāizliek sikspārņu 
barošanās vietās, to tiešā tuvumā vai bla-
kus pārlidojumu maršrutiem: mežmalās, 
izcirtumu malās, dīķu, ezeru un upju 
krastos, alejās, pie ēku sienām. 

Sikspārņi apdzīvo tikai tos būrīšus, 
kas dienā ir pietiekami silti (atrodas aiz-

Vairāk informācijas:
Katram savu māju! Dabas aizsardzības pārvalde,  
https://www.daba.gov.lv/lv/media/1820/download

Sikspārņu aizsardzības biedrība (Bat Conservation Trust), 
https://www.bats.org.uk/our-work/buildings-planning-and-development/bat-boxes/putting-
up-your-box 

Lai neaizbaidītu sikspārņus no to ie-
rastajām mītnēm, remonta laiks jāpielā-
go sikspārņu dzīves norisēm. Remon-
tu sikspārņu apdzīvotajās ēkas daļās 
(piemēram, jumta vai sienas apšuvuma 
maiņu, ēkas krāsošanu, ja sienās dzīvo 
sikspārņi) nevajadzētu uzsākt laikā, kad 
sikspārņiem ir nelidojoši mazuļi – no 
maija otrās puses līdz jūlijam. To var 
darīt agrāk pavasarī, jo tad visdrīzāk 
dzīvnieki ēkā nemaz neapmetīsies, kā 
arī augustā un septembrī, kad laiks re-
montdarbiem joprojām ir piemērots, bet 
remonts neizraisīs mazuļu bojāeju.

Remontā jāizmanto sikspārņiem 
“draudzīgi” materiāli (ar raupju virsmu, 
netoksiski) un materiāli, kas līdzīgi ie-
priekšējiem. Pēc iespējas jāsaglabā sik-
spārņu apdzīvotās telpas tādas pašas, kā 
iepriekš. Ja sikspārņi dzīvojuši aiz ēkas 
apšuvuma, to mainot, jāatstāj tāda pati 
sprauga starp apšuvumu un ēkas ārsie-
nu. Impregnētu kokmateriālu lietošanas 
gadījumā to apstrāde jāveic vairākus 
mēnešus pirms izmantošanas ēkā (jo il-

Būrīši sikspārņiem Kā remontēt māju, 
nekaitējot sikspārņiem

vējā un saulē; vēlams, apsisti ar tumšu 
materiālu, piemēram, ruberoīdu), ir 
sikspārņiem viegli pielidojami, atrodas 
nostāk no mākslīga apgaismojuma avo-
ta un pietiekami augstu (vismaz 3–4 m 
virs zemes). Vēlams vienuviet izvietot 
vairākus būrīšus, jo sikspārņi sezonas 
laikā mēdz mainīt dienas mītnes.

Sikspārņiem var ierīkot vienkāršu 
slēptuvi: ap koka stumbru aptin un ar 
alumīnija naglām pienaglo 40–50 cm 
platu ruberoīda sloksni. Sloksnei jābūt 
stingrākai augšpusē un brīvai apakšā – 
dažu centimetru attālumā no koka.

Izmēģini vairākus veidus, lai piesaistītu 
sikspārņus savā īpašumā. Eksperimentē 
ar dizainu un materiāliem. Sikspārņiem 
ir nepieciešams laiks, lai atrastu un izpē-
tītu būrīšus. Var paiet vairāki mēneši vai 
pat gadi, līdz būrīšos būs iemītnieki. Esi 
pacietīgs!

gāk, jo labāk), izmantojot kokapstrādes 
vielas, kuras tiek uzskatītas par sikspār-
ņiem relatīvi nekaitīgām (vairāk infor-
mācijas jāmeklē internetā). Šķiedrainus 
izolācijas materiālus vēlams izolēt no 
telpas, kurā dzīvo sikspārņi, lai dzīvnie-
kiem tiešā veidā nebūtu jāpārvietojas pa 
izolācijas materiāliem. Tas nāks par labu 
arī izolācijai, jo lielai sikspārņu kolonijai 
pastāvīgi rāpojot, piemēram, pa termo-
izolācijas plēvi, tā ar laiku sāks sadalīties 
šķiedrās un ne tikai kļūs bīstama sikspār-
ņiem, bet arī zaudēs izolējošās īpašības.

Sikspārņu būrītis ar atvēru-
mu (eju) apakšā. Būrīša iekš-
pusei jābūt neēvelētai, lai 
būtu kur pieķerties. 
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Sprauga mājas zemjumta konstrukcijā 
kalpo kā durvis uz sikspārņu guļamistabu.

Arī pēc pagraba remonta sikspārņi 
vēlēsies atrast “savu kaktiņu, savu stūrīti”.

Pie “durvīm” sikspārņiem vajag nevis 
pakāpienus, bet telpu lidojumam.

Remontējot māju, svarīgi saglabāt sik-
spārņu izmantotās ieejas, pa kurām tie 
iekļūst ēku iekšienē vai slēptuvēs. Bieži 
tā ir viena vai vairākas spraugas, kuras 
remontējot jāatstāj vaļā. Svarīgi, lai sik-
spārņu ieejas nebūtu naktī izgaismotas 
– lielākā daļa sikspārņu sugu no gais-
mas vairās.

Līdzīgi jārīkojas, remontējot pagra-
bus. Bet, tā kā pagrabos sikspārņi va-
sarās neuzturas, tad ir mazāki remonta 
laika ierobežojumi. Ja sikspārņi izvēlē-
jušies pagrabu ziemošanai, galvenais ir 
tos nepamodināt: nespīdināt virsū gais-
mu, nepiedūmot telpu un to nesildīt.

Ja sikspārņi iemitinājušies mājā, saim-
niecības ēkā vai to tiešā tuvuma, reizēm 
ar sikspārņiem notiek negadījumi – sik-
spārņi var iekrist vaļējos ūdens traukos 
un, laikus nepamanīti, noslīkt. Tāpēc šā-
dus traukus (piemēram, lietusūdens uz-
krāšanai domātus kublus) der nosegt ar 
vāku vai smalkāku sietu.

Sikspārņi būrītī.

Ja mājās ir kaķis un tas var piekļūt sik-
spārņu mītnēm un to ielidošanas vietām, 
labāk to nelaist naktīs laukā.

Ja Tev šķiet, ka ne mājā, ne tās tuvu-
mā sikspārņu nav, bet gribas piesaistīt 
šādus kaimiņus, vēlams sākt ar mājas ap-
kārtni, padarot to sikspārņiem pievilcī-
gu. Sikspārņiem pievilcīga vide ir dīķis. 
Tas pievilinās kukaiņus sikspārņu azai-
dam, kā arī dos tiem iespēju padzerties. 
Saglabājiet tuvumā augošos vecos, īpaši 
dobumainos kokus. 

Dabisko dobumu trūkuma gadījumā 
(un pat tad, ja tādi ir) dārzā un pie ēku 
ārsienām var izvietot mākslīgos dobu-
mus – būrīšus. Kokus mīlošās sikspārņu 
sugas bieži maina mītnes (dienas slēp-
tuves). Jo vairāk būs dabisko vai mākslī-
go dobumu, jo lielāka iespēja pievilināt 
sikspārņus.

Sikspārņiem garšojošu kukaiņu pievili-
nāšanai noderēs ziedaugu klāsta bagāti-
nāšana, īpaši ar naktī intensīvi smaržojo-
šiem un vasaras naktīs gaiši “spīdošiem” 
ziedaugiem, piemēram, naktssvecēm, 
matiolām, puķu tabaku, neīsto jasmīnu, 
gurķumētru.

Atklātā ainavā sikspārņi uzturēsies ti-
kai tad, ja tur būs koku vai krūmu veidoti 
lineāri ainavas elementi, kas savieno sik-
spārņu mītņu vietas ar barošanās vietām.

Ja uzstādītas āra apgaismojuma lam-
pas, ieteicams tās novākt vai padarīt tās 
sikspārņus mazāk ietekmējošas. Divi 
galvenie principi: izmantot uz zemi 
vērstu apgaismojumu un sikspārņiem 

“draudzīga” gaismas spektra spuldzes. 
Detalizētākus padomus var meklēt inter-
neta vietnēs svešvalodās.

Ja plānojat ēku un pagrabu remont-
darbus un ir droši zināms vai aizdomas 
par sikspārņu mītnēm vai ziemošanas 
vietām, drošāk ir konsultēties ar sik-
spārņu sugu speciālistu. Tas var novērst 
sikspārņu pārvākšanos uz citu vietu un 
mazuļu bojāeju nepareizas rīcības dēļ.
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Ir vienkārši veidi, kā mājas apkārtnē, 
dārzā vai pagalmā sagādāt dobas vietas 
vai izejmateriālu dobu vietu ierīkošanai 
dzīvniekiem, kam tās noderēs kā slēptu-
ves vai pastāvīgas dzīves vietas. Katrā lau-
ku sētā un dārzā rodas vajadzība apzāģēt 
koku zarus. Kaudzē sakrauti un nenode-
dzināti, tie uz laiku kļūs par slēptuvi vai 
dzīves vietu daudzām radībām, sākot no 
sīkiem kukaiņiem un citiem bezmugur-
kaulniekiem līdz sīkputniņam paceplītim 
un ezim. Tie par noderīgu ieskatīs arī 
kaudzē sakrautus koka klučus. Kāds ie-
mājos dobumā starp baļķēniem, cits pats 
izgrauzīs baļķēnā dobu “dzīvoklīti”. Ap-
dzīvots tiks pat viens nostāk nolikts (lai ne-

Akmeņu krāvumi, īpaši tādi, kas veidoti no prāviem akmeņiem, ir nozīmīgs lauku ainavas 
elements. Šādas kaudzes pievilina abiniekus, rāpuļus un sīkus zīdītājdzīvniekus.

Eži pārtiek no kukaiņiem, gliemežiem 
un citām sīkām radībām, palīdzot dārz-
kopim kultūraugu kaitēkļu apkarošanā. 
Ežus nav nepieciešams barot (noteikti ne 
ar pienu!) un tādējādi “glābt” – daudz-
veidīgā vidē tie barību atrod paši. Lai 
piesaistītu ežus apkārtnei un dārzam, 
tos var atbalstīt, piedāvājot mītnes. Tas 
var būt gan zem koka vai krūma izvietota 
nelielai suņa būdai līdzīga būve vai uz 
mutes aplikts grozs vai liela bļoda ar ie-
eju ezim. Internetā var gan nopirkt ežu 
mājas, gan atrast pamācības, kā tādas uz-

Vairāk informācijas:
https://www.nistkasten-online.de/Igelhaeuser
https://www.nestboxweek.com/boxes-for-hedgehogs-dormice-bats-et

Dienas slēptuvēm noder “nekārtīgāki” krūmu puduri, kuros nav perfekti izgrābtas lapas. 
Tādās vietās ezis var atrast barības objektus. Sausās lapas noder ziemas migas veidošanai.

Mītnes ežiemNoderīgās zaru, koka kluču 
un laukakmeņu kaudzes

traucē cilvēkam) koka bluķis vai baļķis. 
Jo resnāks tas būs, jo vairāk un dažādā-
ki īrnieki to iekāros. Kā dažādu nelielu 
dzīvnieku mītnes un slēptuves kalpos 
arī laukakmeņu kaudzes, kas vienlaikus 
ir dekoratīvas un iederas lauku ainavā.

Protams, šādas minidzīvotnes var pie-
saistīt arī neaicinātus iemītniekus, pie-
mēram, kādu čūsku, un nevēlamus – in-
vazīvus dzīvniekus, tai skaitā gliemežus. 
Ja bail no čūskām, laicīgi jāizdomā “at-
kāpšanās” plāns – mītne saudzīgi jāno-
jauc, un čūska jāpārvieto uz kādu dabis-
ku ekoksistēmu. Ja dārzā vai tā tuvumā 
redzēti invazīvie gliemeži, būtu jāattu-
ras no papildus slēptuvju sagādāšanas.

būvēt. Mītnei ir vēlams priekškambaris, 
kas apgrūtina plēsēju piekļuvi; nepie-
ciešams paceļams, noņemams jumtiņš, 
lai nepieciešamības gadījumā to varētu 
iztīrīt; to vēlams izgatavot no mitrumiz-
turīga materiāla; ja tai ir grīdiņa, mītni 
vēlams pacelt 1–2 cm virs zemes ar la-
tiņu, sprunguļu vai tamlīdzīgu objektu 
palīdzību, kā arī izurbt grīdiņā cauru-
mus “dobuma” vēdināšanai un drenā-
žai. Ežu māja jānoliek dārza klusākajā 
un “džungļainākajā” vietā.
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Susuriem kā īstiem dobummīļiem 
patīk iemitināties cilvēka piedāvātajos 
mākslīgajos dobumos – būrīšos. Ja 
vietā, kur mīt susuri, izliksiet putniem 
domātu būrīti, tajā, iespējams, iemitinā-
sies susuri. Nereti būrīti vispirms putns 
izperē un izaudzē mazuļus, un pēc tam 
tajā ieviešas susuri. Sikspārņiem domā-
tajiem būrīšiem nav grīdas, uz kuras at-
gulties vai uz kā balstīt savu migu, tāpēc 
tās susuriem neder. Dažās valstīs iesaka 
gan izgatavot, gan piedāvā nopirkt tieši 
susuriem domātus būrus. Konstrukcijas 
ir dažādas, bet galvenā atšķirība no put-
nu būrīšiem ir viena – tos novieto ar 
skreju pret stumbru.

Ir vēl divi “bet” attiecībā uz būrīšu 
izlikšanu susuriem. Pirmkārt, Latvijā 
mīt trīs susuru sugas, bet neviena no 
tām nav sastopama visā valsts teritorijā. 
Meža susuris apdzīvo nelielu meža teri-
toriju Baltkrievijas pierobežā. Lielais su-
suris jeb dižsusuris sastopams tikai Gau-
jas un tās pieteku lielākajās ielejās, arī 

Vairāk par susuriem un būrīšiem lasāms Valda Pilāta rakstā žurnālā “Putni dabā” 
2010. gada 1–2 numurā (lejuplādētā faila paplašinājums .wwf jāpārsauc par .pdf): 
https://putnidaba.wordpress.com/drukatie-numuri-2/20101-2/

Būrīši susuriem

Daugavas ielejā (galvenokārt dabas 
parkā “Daugavas ieleja”). Lielākais 
izplatības apgabals ir mazajam jeb 
lazdu susurim. Tas sastopams Kurze-
mē, Zemgalē (bet ne tur, kur dominē 
plašie tīrumi) un Sēlijā. Ja dzīvojat 
šai Latvijas daļā, varat eksperimentēt 
ar būrīšu izlikšanu susuriem. Otrkārt, 
mazie susuri nav dārzu iemītnieki. 
Susuri parasti nemaz nevar no meža 
aizkļūt līdz dārzam. Tiem nepatīk 
skriet pa zemi, t. i., tiem vajadzīgs 
“ceļš” no savstarpēji savienotiem 
koku un krūmu zariem. Viscerīgāk 
par būrīša “īrnieku” dabūt susuri būs 
tad, ja būrīti izliksiet mežmalā, kur ir 
daudz lazdu. Būrīšu izlikšanas aug-
stumam no susuru “skatu punkta” no-
zīmes nav – galvenais, lai dzīvnieks 
līdz tam var aizkāpelēt. Būrītim jābūt 
drošam no caunām un kaķiem un pa-
slēptam no nevēlamu personu acīm. 
Būrītis vēlā rudenī jāiztīra, ja tajā pa 
vasaru kāds kaut ko sanesis.

Susuru būrīšu izlikšana mežā. 
Līdzīgas konstrukcijas būrīšus 
var izvietot arī savā apkārtnē. 
Būrīša vāks ir veidots tā, lai 
būtu noņemams un uzliekams 
atpakaļ, kas ļauj pārbaudīt, vai 
būrītī kāds dzīvo, un tos iztīrīt.

Susuri būrīšos. Ja tie atrod tīkamus būrīšus, lapu un zāles migu tie 
savelk paši. Mazie susuri (pa kreisi) un meža susuris (pa labi).
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Ūdens atdzišana + skābekļa piesaiste + gaisma ietekme

Uzturas kukaiņu lidojošās formas, tās barībai izmanto zivis 

Ūdens kukaiņi iedēj olas  

Ūdens kukaiņu kāpuri pārvēršas par lidojošiem

Izlidojušo ūdens kukaiņu paslēptuve dienā

Putni barojas

Uzturas tauriņi un vaboles

Notiek krasta stiprināšana

Kukaiņu dzīves vieta

Putni ligzdo un barojas

Paslēptuves taimiņu mazuļiem, vēžiem
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Nozīmīgu daļu dabas daudzveidībā 
veido ūdeņi. Ūdeņus mēdz saukt par 
Zemes asinsriti – tie darbojas kā vienota 
sistēma. Saplūstot maziem strautiņiem, 
veidojas lielākas, ūdeņiem bagātākas 
ūdensteces, līdz tās nonāk lielajās upēs, 
ezeros un jūrā. Tāpēc cilvēka darbi pie 
maza strautiņa ietekmē arī to, kas notiek 
jūrā.

Upes, ezeri, dīķi, strauti, avoti ne tikai 
izdaiļo piemājas ainavu un nodrošina 
ūdens pieejamību, bet arī vairo biolo-
ģisko daudzveidību – nodrošina mājas, 
barošanās un atpūtas vietas dažādiem 
dzīviem organismiem. Upēs, ezeros, dī-
ķos mīt ne tikai zivis, bet arī saldūdens 
gliemeži, gliemenes, abinieki. Ūdeņu 
piekrastē barojas, ligzdo un uzturas 
putni, ir sastopami arī kukaiņi, tauriņi, 
vaboles, spāres. Saldūdeņi ir svarīgi ne 
tikai savvaļas dzīvniekiem, bet arī māj-
dzīvniekiem – ūdeņi sniedz iespēju pa-
dzerties un atveldzēties.

Jo dažādāki vides apstākļi upē, jo vai-
rāk dzīvu būtņu tur var dzīvot.  Seklos, 
akmeņainos upju posmos straume ir 
ātra, tās ir bagātas ar skābekli un pie-
mērotas tīrus ūdeņus mīlošām sugām, 
piemēram, gliemenēm, lašveidīgām 
zivīm. Dziļos upes posmos straume ir 
lēnāka, gultni veido smilts un dūņas. Pa-
dziļinājumi gultnē ir svarīgi zivju un to 

Daigas Segliņas zīmējums

ŪDEŅI – ZEMES 
ASINSRITE

Eitrofikācija jeb ūdeņu bagātināšanās 
ar barības vielām pats par sevi ir dabisks 
un dabai nekaitīgs process, ja vien tas 
noris dabiskā ātrumā. Taču cilvēka dar-
bība mūsdienās to paātrina, kā rezultātā 
samazinās ūdeņu kvalitāte un bioloģiskā 
daudzveidība. Eitrofikācija izraisa upju 
un ezeru aizaugšanu. Eitrofikācijas in-
tensitāte ir atkarīga no saimnieciskajām 
darbībām ūdeņos, piekrastē un visā sa-
teces baseinā – teritorijā, no kuras tie 
uzkrāj ūdeņus. Būtiskākie piesārņojuma 
avoti ir barības vielu ienese no lauksaim-
niecības zemēm, nepietiekami attīrīti 
notekūdeņi un centralizētai kanalizācijai 
nepieslēgtas mājsaimniecības.

Veselīgām, dabiskām ūdenstilpēm un 
tecēm, īpaši straujtecēm, piemīt pašattī-
rīšanās spēja, noārdot barības vielu pie-
sārņojumu. Tās ir kā dabiskas attīrīšanas 
iekārtas. Tomēr to spēja tikt galā ar cilvē-
ka ietekmēm nav bezgalīga. Pirmās pazī-
mes, kas liecina, ka upe vai ezers netiek 
galā ar tajā nonākošo piesārņojumu, ir 
pastiprināta dūņu uzkrāšanās, liels aizau-
gums ar virsūdens augiem un zaļaģēm.

Tas, kā apsaimnieko upes, ezerus un notekūdeņus katrā mājsaimniecībā, at-
stāj ietekmi gan uz virszemes, gan pazemes ūdeņiem. Mēs varam mazināt 
nelabvēlīgu ietekmi, saimniekojot dabai draudzīgi.

Kas raksturo upi kā dabisku, 
daudzveidīgu dzīvotni

mazuļu izdzīvošanai vasarā, kad ūdens lī-
menis upē samazinās. Saulaini un ēnaini 
posmi nodrošina atbilstošu aizaugumu, 
jo  ūdensaugu attīstība ir atkarīga galve-
nokārt no gaismas. Ja tā visa trūkst, nav 
sastopami augi un līdz ar to arī trūkst 
barības ūdens iemītniekiem, bet pilnībā 
apgaismotā upes posmā aizaugums var 
izveidoties pārāk liels.
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Atstāj vai izveido neapstrādātu, vismaz 2 m platu (bet, 
vēlams, platāku) zālāja joslu upes, ezera vai dīķa krastā. Tā 
samazinās barības vielu ieskalošanos.

Noplūdes no mazmājiņām bez izolētām tvertnēm un 
komposta kaudzēm piesārņo ūdeņus. Savukārt piesārņota 
upe, ezers vai dīķis pastiprināti aizaug un kļūst nepievil-
cīgs gan savvaļas iemītniekiem, gan cilvēkam. Nezāļu un 
nopļautās biomasas izmešana upju tuvumā ir biežs iemesls 
plašām invazīvu svešzemju sugu audzēm – dzīvotspējīgās 
augu daļas ceļo pa straumi un ieviešas upju krastos, strauji 
iekarojot plašas teritorijas.

Pie upes jāsaglabā dabiska krasta zona, kurā ir augājs 
– zālājs vai koku josla. Ja lauki tiek aparti līdz pašam upes 
krastam, upē pastiprināti ieskalojas barības vielas no aug-
snes, kas veicina upes aizaugšanu. Ja barības vielas nonāk 
ūdeņos, ilgtermiņā nelīdzēs ne ūdenszāļu pļaušana, ne 
kas cits – galvenais ir saglabāt upes tīrību. 

Lai neveicinātu krastu eroziju, tos nedrīkst intensīvi noga-
nīt. Pārganīšana noved pie augsnes ieskalošanās upē, kas 
savukārt “pārbaro” upi, un tā pastiprināti aizaug. Labāk, ka 
mājlopi nevar piekļūt upei visā krasta garumā, un krastu no-
ganīšanu vēlams regulēt ar pārvietojamu elektrisko ganu.

To var veidot, samērīgā proporcijā saglabājot kokus gar 
upi vai arī stādot kokus pie upes atklātā ainavā − vēlams, 
“stabilas” koku sugas, nevis īsmūžīgos baltalkšņus, vai arī 
veidojot atvērumus mežaudzēs.

Apvidos, kur dominē aramzemes un ir palicis maz dabis-
kas vides, upe un tās piekrastes josla ir gandrīz vienīgais 
patvērums savvaļas augiem un dzīvniekiem. Piekrastes jos-
la, ja to saudzē un pareizi apsaimnieko, palīdz saglabāt 
upi tīru. 

Koku saknes stiprinās krastus, samazinot krastu izskalo-
šanos un barības vielu ieplūdi ūdeņos. Lai jaunos un jau 
lielākus kokus nenograuztu bebri, tos pasargā, aprīkojot 
katru koku ar drāšu pinuma žodziņu – tikai jāpieskata, lai 
tas ar laiku neieaug kokā – jābūt iespējai to paplašināt.

Neizmanto pie mājas esošo upi, ezeru vai dīķi par van-
nasistabu. Nemazgājies ūdenstilpē vai upē ar mazgāja-
miem līdzekļiem pats un nemazgā automašīnu vai mājdzīv-
niekus! Tas ļoti kaitē ūdeņiem un tajos mītošajām dzīvajām 
būtnēm. Arī pirtis upju un ezeru krastos rada papildus slo-
dzi uz ūdeņiem. Parūpējies, lai notekūdeņi bez attīrīšanas 
neieplūst ezerā vai upē. 

Veido upei buferi Upes malā saimnieko
 ar apdomu

Neapar upi līdz pašam krastam!

Nepārgani upes krastu!

Veido pareizu gaismas un ēnas 
proporciju!

Stādi upes krastā ilgdzīvojošus 
lapu kokus!

Dabas ūdeņi nav vannasistaba!

Veido veģetācijas buferjoslu!

Mazmājiņas un komposta kaudzes − 
tālāk no ūdeņiem!

Ja upe ir strauji tekoša, tad saulainu un noēno-
tu posmu vēlāmā proporcija ir 30:70%, bet 
lēni tekošos posmos – 50:50%. 

Intensīvas lauksaimniecības apvidū starp upi 
un tīruma malu saglabāta dažus metrus plata 
dabiskas veģetācijas josla.

Ilgmūžīgi koki un zālājs veido dabisku krastu zonu ar dažādiem 
gaismas apstākļiem – tur ir gan ēnainas, gan izgaismotas vietas. 
Gaismas apstākļu daudzveidība rada piemērotu vidi dzīvnieku 
un augu sugu dažādībai. Tomēr šī upe ir piesārņota ar barības 
vielām un pastiprināti aizaug. Lai to mazinātu, upes krastā svarī-
gi ievērot padomus dabas daudzveidības veicināšanai.

· 45 ·· 44 ·



Dabiska, brīvi plūstoša upe bez šķēršļiem spēj nodrošināt tādu bioloģisko daudz-
veidību, kāda tai ir dabiski “iekodēta”. Upes un to piekrastes ir ne tikai dzīvotnes, bet 
arī pārvietošanās koridori. Upju tecējumu un sugu pārvietošanos var kavēt gan lieli 
šķēršļi, piemēram, hidroelektrostaciju un dzirnavu dīķu aizsprosti, gan mazi – koku 
sagāzumi, bebru aizsprosti, cilvēki veidoti akmeņu krāvumi.

Tikai brīvi tekoša, veselīga upe spēj nodrošināt tos labumus, pie kuriem esam pie-
raduši – atpūta, laivošana, dabas tūrisms, makšķerēšana, peldēšana.

Vairāk informācijas par ūdeņu apsaimniekošanu un nepieciešamajiem saskaņojumiem lasi:
https://www.daba.gov.lv/lv/media/1749/download
https://www.daba.gov.lv/lv/media/2909/download
https://www.daba.gov.lv/lv/media/4838/download

Vai upe pie Tavām mājām 
spēj brīvi plūst?

KO VARI DARĪT UPES LABĀ?

Iekritušie koki veido mikrodzīvotnes – 
kalpo par mājvietu vēžveidīgajiem, slēp-
tuvēm zivīm, augšanas substrātu sūnām 
un aļģēm, palielinot daudzveidību upē. 
Pilnīga to izvākšana nav nepieciešama, 
bet tie nedrīkst nosprostot straumi. Lielu 
dimensiju koki kalpo arī kā tilti dažādiem 
dzīvniekiem. 

Bebru aizsprostu un koku sagāzumu 
ietekmētajos posmos upes tecējuma āt-
rums samazinās, bet smilts un dūņu ap-
joms palielinās. Zūd ūdens organismu 
pārvietošanās iespējas, palielinās aug-
snes daļiņu un barības vielu ieskaloša-
nās upē, samazinās upes pašattīrīšanās 
spēja. Upe aizaug. Īpaši svarīgi šādus 
šķēršus novākt strauji tekošās upēs!

Šādus kokus atstāj 
upē!

Šo gan nepieciešams 
nojaukt!

Mākslīgi akmeņu krāvumi, lai izveido-
tu peldvietu vai dekoratīvu ūdenskritu-
mu, kļūst par būtisku šķērsli zivīm. Zivis 
nespēj tos pārvarēt. Ja zivs netiek uz 
piemērotām nārsta vietām, to daudzums 
upē samazinās.

Ūdeņos ir līdzīgi, kā pļavā – jo lielāka 
vietējo savvaļas sugu daudzveidība, jo 
dabai labāk. Virsūdens augi, piemēram, 
niedres, vilkvālītes, meldri, veidojot blī-
vas audzes, liedz attīstīties daudzveidī-
gai iegrimušo augu veģetācijai.

Neveido upē akmeņu 
krāvumus!

Pļauj virsūdens 
augāju!

Tu vari uzlabot upes veselību, savā īpa-
šumā sakopjot ūdensmalas un izvācot 
šķēršļus no upes! Taču, lai ar savu labo 
gribu netīšām nenodarītu kaitējumu un 
viss būtu atbilstoši noteikumiem, darbī-
bām ir jābūt saskaņotām ar atbildīgajām 
institūcijām! 
NOSKAIDRO, PIRMS DARI!
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Lai gan dīķi ir mākslīgi rakti, to no-
zīmi dabā nevar vērtēt par zemu. Labi 
izveidots dīķis ir mājas, barošanās vie-
ta, slēptuve dažādiem dzīvniekiem un 
dzīvotne augiem. Lai dīķis nestu lielāku 
labumu dabai, ieteicams:

› ierīkot dīķi siltā, saulainā vietā;
› veidot krasta nogāzes daudzveidīgā-

kas un krasta līniju – garāku, izrobotā-
ku, var veidot salas; 

› veidot dīķī dažāda dziļuma vietas – 
katrs dziļums ir piemērots citām augu 
sugām;

› vismaz vienam dīķa krastam jābūt 
lēzenam; 

› dīķa dziļumam jābūt lielākam par 
0,6 m, lai ziemā tas pilnībā neaizsaltu;

› jāizvairās no liela koku apauguma 
dīķa krastos, lai neveicinātu lapu nobiru 
uzkrāšanos;

› krasta zonā jāveicina augu daudzvei-
dība – saglabā vai iestādi;

› nedrīkst aizmirst par ainaviskumu – 
dīķī jāveidojas pievilcīgam atspulgam. 

Nelieli dīķi drīz pēc izrakšanas ba-
gātinās ar barības vielām un aizaug āt-
rāk nekā lielākas ūdenstilpes. Bieži iz-
veidojas zaļš brīvi peldošo ūdensaugu 
paklājs. Tie ir ūdensziedi. Ūdensziedi 
norāda uz augstu barības vielu koncen-
trāciju – organisko piesārņojumu. Ja 
šāds augu paklājs nosedz visu ūdens 
virsmu, zem tā neiekļūst gaisma un ro-
das bezskābekļa vide. Šādos apstākļos 
var izdzīvot tikai nedaudzas organismu 
grupas – dīķa iekšienē organismi iet 
bojā. Arī zaļaģu savairošanās norāda uz 
ūdens piesārņojumu.

Dīķiem ir nepieciešama regulāra tīrī-
šana gan no dūņām, gan augu masas. 
Lai veicinātu dīķu attīrīšanu un neļautu 
tiem aizaugt, var iegādāties ķīmiskos lī-
dzekļus, taču tos var izmantot tikai dīķos 
ar ieklātu mākslīgo segumu. Vislabāk 

Dīķi daudzveidīgai videi

Dabiskā ezerā ir sastopami trīs veidu 
ūdensaugi – virsūdens, peldlapu un ie-
grimušie. Iestādot dīķī dažādu grupu au-
gus, iespējams to daudzveidot un pada-
rīt pievilcīgāku dažādiem ūdenī un pie 
ūdeņiem mītošiem dzīvniekiem. Stādot 
augus, izvēlies vietējās sugas!

Pirms dari, noskaidro, kas ir tas, ko 
gribi ielaist vai stādīt dīķī! Dīķī ielaistas 
zivis un vēži var būt invazīvi, ar postošu 
ietekmi uz vietējām sugām. Piemēram, 
rotans nelielās ūdenstilpēs ātri kļūs par 
dominējošo sugu, jo iznīcina abinieku 
un pārējās zivju sugas. Nelaidiet dīķos, 
ezeros un upēs invazīvos, vietējai faunai 
bīstamos signālvēzi un dzeloņvaigu vēzi!

dīķus attīrīt dabiskā veidā. Augēdājas zi-
vis ir labs, vienkāršs un videi draudzīgs 
risinājums. Tomēr jābūt uzmanīgiem 
– noskaidrojiet, vai suga, ko gribat iz-
mantot savas ūdenstilpes attīrīšanai no 
ūdensaugiem, nav invazīva. Šādas ris-
kantas sugas ir, piemēram, Amūras če-
bačeks. Var izmantot, piemēram, baltos 
amūrus, taču, pirms iegādāties zivis, jā-
izpēta, cik daudz konkrētās sugas zivju 
dīķis spēj “uzturēt”.

Nedrīkst pieļaut dīķa piesārņošanu 
un jānovērš barības vielu ieskaloša-
nās no krastiem, citādi visi paņēmieni 
būs mazefektīvi un tikai cīņa ar se-
kām!

Arī sen aizauguši dīķi, kas, iespējams, 
jau pārvērtušies zāļu purvos, kā arī mit-
ras, nenosusinātas ieplakas ir vērtīgas 
ūdens aprites ciklā un dabas daudzvei-
dības saglabāšanā!

Ūdensziedi Zaļaļģes

Atceries! Pirms uzsākt dīķa rakšanu, iecerētā darbība jāsaskaņo ar vie-
tējo pašvaldību un jāsaņem citas nepieciešamās atļaujas, kas dažādās 
situācijās var atšķirties. Pirms dari, noskaidro būvvaldē! 

· 49 ·· 48 ·



Dīķis, pat neliels, ja vien nav pārāk 
centīgi izkopts vai piesārņots, ir vesela 
dzīvības pilna pasaule. Tur visos “stā-
vos” kāds spēj rast mājvietu – gan grun-
tī, gan ūdenī, gan iegrimušajos, peldo-
šajos un virsūdens ūdensaugos, gan 
krasta augāja “džungļos”.

Tāpat kā pļavā vai mežā, arī dīķī viss ir 
kārtībā tikai tad, ja visiem tur piederīga-
jiem ir mājvietas, slēptuves un iespējas 
iegūt barību. Ja pastāv dabiska barības 
ķēde un dažādu organismu mijiedarbī-
ba. Tāpēc nepārcenties ar dīķa “sakār-
tošanu” un saimnieko ar prātu. Dīķa 
krastos saglabā kādu stūri, kur krastā 
aug mitrāju augi – grīšļi, vējmietiņi, 
upesmētras, kosas, purva skalbes (īrisi) 
un citi. Ja dīķis ir jauns, iestādi krastā un 
seklūdenī vismaz vairākus mitrāju augu 
pudurus. Šie augi piesaistīs kukaiņus, 
kas savukārt iepriecinās tritonus, vardes 
un krupjus, nodrošinot tiem medību un 
atpūtas vietas un slēptuves. 

Daudzējādā ziņā dzīvot avotu tuvumā 
ir privilēģija, īpaši, ja avots atrodas Tavā 
saimniecībā. Avoti pastāvīgi nodrošina 
vēsu ūdeni, mitrina, vēsina gaisu un at-
veldzē. Pieņemts domāt, ka avotu ūdens 
ir vienmēr tīrs. Diemžēl mūsdienās diez-
gan bieži tie ir piesārņoti ar nitrātiem 
no lauksaimniecības zemēm. Reizēm 
tajos ir paaugstināts bakteriāls piesār-
ņojums un pat pesticīdi. Tāpēc, pirms 
dzert zināma vai nezināma avota ūdeni, 
jāpārliecinās, vai avota iztekas tuvumā 
un tātad arī sateces baseinā nav inten-
sīvi apstrādātas lauksaimniecības zemes 
– tā ir pirmā pazīme, ka avota ūdens 
var būt piesārņots un pirms pārbaudes 
to labāk nedzert.

Avoti, kas tiek izmantoti ūdens ņemša-

Kā atbalstīt dīķa savvaļas 
iemītniekus

Vai avotiem nepieciešams 
labiekārtojums?

Mazais tritons

Zaļā varde

Parastais krupis

nai, atrodami gan individuāli izmantotās, 
gan sabiedriski pieejamās vietās. Paras-
ti šādi avoti ir labiekārtoti – aprīkoti ar 
caurulēm, laipām, pakāpieniem, apmū-
rēti, iegrodoti un citādi pārveidoti. Jāat-
ceras, ka avoti ir ne tikai pazemes ūdens 
izplūdes vietas, bet arī unikālas ekosis-
tēmas. Ja labiekārtojums ūdens ņemša-
nai tiešām nepieciešams, tajā jāizmanto 
tikai paši nepieciešamākie elementi, lai 
avotam piekļūtu, nebojājot pašu avotu 
un zemsedzi, un varētu iesmelt vai ie-
tecināt ūdeni. Jāizmanto dabiski, ilgt-
spējīgi materiāli. Nav pieļaujama tādu 
avotu labiekārtošana un pārveidošana 
vietās (ūdens ņemšanas vietu vai dīķu 
ierīkošana, tecējuma pārveidošana), kur 
iepriekš cilvēka ietekmes nav bijis.

Ja avots jau izsenis izmantots kā ūdens ņemšanas vieta, to nedrīkst pārāk 
“sakopt”, tā degradējot avota ekosistēmu. Jau ilgstoši “aprīkotos” avotos 
minimālam cilvēka ietekmi mazinošam aprīkojumam var izmantot koku un 
vietējos laukakmeņus vai citus dabai draudzīgus materiālus, kas nav iegū-
ti, izpostot ko citu.
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Lielāko daļu Latvijā sastopamo inva-
zīvo augu un dzīvnieku sugu esam ie-
viesuši paši, piemēram, kā dekoratīvus 
augus, lopbarības kultūras, augļu ko-
kus, mīļdzīvniekus, kažokzvērus, akvā-
riju mīluļus, un apzināti vai neapzināti 
palaiduši savvaļā. Pārgājušas savvaļā 
un kļuvušas nekontrolējamas, tās no-
dara daudz posta vietējām sugām un 
ekosistēmām, kuras nespēj ātri pielā-
goties šādiem jauniem draudiem un 
konkurentiem. Invazīvās sugas rada 
dažādus apdraudējumus – atņem vie-
tājām sugām nepieciešamos resursus 
(gaismu, telpu, barības vielas), no ci-
tiem reģioniem ievazā patogēnus, kas 
var iznīcināt vietējās sugas, rada ekono-
miskus zaudējumus cilvēkiem un reizēm 
pat kaitējumu veselībai.

Invazīvo augu sugas ātri aug un 
strauji izplatās. Tās nereti veido blīvas, 
plašas audzes un izspiež vietējās sugas. 
Invazīvās sugas rada konkurenci par 
augšanas un dzīves vietu, gaismu, barī-
bas resursiem utt., kā arī pārveido jauno 
dzīvesvietu atbilstoši savām “vēlmēm”. 
Viensugas audžu ieviešanās maina arī 
sugu barošanās un izdzīvošanas iespē-
jas kukaiņu pasaulē. Lielākoties vietējās 
sugas, tai skaitā retas, apdraudētas su-
gas, nespēj pielāgoties šādām straujām 
pārmaiņām un “padodas”.

INVAZĪVĀS SUGAS – 
NEAICINĀTIE IENĀCĒJI

“Kārtības ieviešana” šādā veidā – izmetot dārza atkritu-
mus dabā, īpaši upju krastos  – ir nozīmīgs svešo sugu 
izplatīšanās sākotnējais cēlonis. Ieviešoties upju krastos, 
invāzija kļūst gandrīz nekontrolējama.

Kanādas zeltgalvīte ir invazīva augu suga, kas daudzviet Latvijā kļuvusi 
par uzvarētāju, pārņemot pamestus mazdārziņus, neapsaimniekotas lauk-
saimniecības zemes, ceļmalas un neapbūvētas zemes pilsētās. Pieaugot 
atradņu skaitam, tā izplatās arvien straujāk, arvien biežāk iekarojot arī 
dabiskas dzīvotnes – avoksnājus, pļavas un citus. Arī šķietami pilnīgi kon-
trolēta vieta, piemēram, mazdārziņš, var kļūt par plašu invāzijas “perēkli”, 
kas turpmāk apdraud esošos zemes īpašumus visā apkārtnē.
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Daži no invazīviem krāšņumaugiem, kurus 
nekad NESTĀDĪT dārzā!

› Pārliecinies, vai augi, ko pērc dār-
zam, nav invazīvi.

› Neroc ceļmalās vai pamestās māj-
vietās atrastus skaistus augus pārstā-
dīšanai dārzā, kamēr neesi noskaidro-
jis, kas tie ir un vai nav invazīvi.

› Neved mājās no ārzemju ceļoju-
miem “dzīvos suvenīrus” (ne augus, 
ne dzīvniekus). Īpaši, ja nezini, kas tie 
ir. Neapzinoties neapdomīgas rīcības 
patiesās sekas, varam radīt nebeidza-
mus sarežģījumus paši sev un valsts mē-
rogā.

› Aizstāj invazīvos augus savā dār-
zā ar neinvazīvām, vēl labāk – ar 
vietējām sugām vai vietējo augu šķir-
nēm! Meklē uzticamu informāciju un 
konsultējieties ar speciālistiem.

› Pērkot vai no draugiem iegūstot 
kādu augu, neaizmirsti pārbaudīt, vai 
“komplektā” ar jauno stādiņu savā 
īpašumā neieviesīsi Spānijas kailglie-
mezi vai citu invazīvu sugu, kuras ap-
karošana var kļūt par nebeidzamu dar-
bu.

Krokainā roze Daudzlapu lupīna

Sīrijas asklēpija Puķu sprigane

Invazīvo sugu ierobežošanā vissvarīgāk ir tās pazīt un apzināties kā draudu. 
Visprātīgāk ir šīs sugas neieviest pie sevis, neaudzēt, neturēt. Rīkoties nekavē-
joties, pamanot pirmos iebrucējus, negaidot, ka tie pazudīs paši!

Ne viena vien invazīva suga izskatās skaista un ir vērtīgs ārstniecības augs, 
nektāraugs vai citādi derīga cilvēkam. Taču invazīvo sugu gadījumā ir jāatmet ska-
tījums tikai no cilvēka ieguvumu viedokļa un jāapzinās, ka šīs Latvijas dabai svešās 
sugas ir apdraudējums un rada postu, kas pārsniedz iespējamos labumus.

Uzzini vairāk par invazīvām sugām un ziņo par pamanītām atradnēm in-
terneta vietnē “Invazīvo sugu pārvaldnieks”: http://bit.ly/invazivs 

Padomi dārzkopim invazīvu 
augu ierobežošanā

› Nestādi augus, kas, nejauši nokļūs-
tot ārpus dārza, strauji izplatās un var 
kļūt nekontrolējami (Kanādas zeltgal-
vīte, puķu sprigane, daudzlapu lupīna, 
Sīrijas asklēpija, krokainā roze, vārpainā 
korinte, pīlādžlapu sorbārija u.c.). Izlasi 
un noskaidro katras sugas “raksturu”, 
pirms iegādājies vai stādi! Izsver ieguvu-
mus un iespējamos riskus dabai!

› Ja līdz ar īpašumu esi mantojis vai ie-
guvis kādu dekoratīvu, bet invazīvu augu, 
piemēram, dižsūrenes, sorbārijas, spire-
jas, tūsklapes – noskaidro vai pavēro, kā 
tā izplatās. Ja tas notiek ar sēklu palīdzī-
bu, labāk aizstāj šos krāšņumaugus ar 
ko citu. Augiem, kas izplatās ar sēklām, 
ir grūti nodrošināt, ka dārzs nekļūst par 
invāzijas avotu. Savukārt, ja dārzā aug 
kāda invazīva suga, kura izplatās tikai ar 
“saknēm” – visticamāk, tā jau ir izveido-
jusi audzi. Ja negribi no tās šķirties, tā 
rūpīgi jāpieskata un regulāri jāappļauj, 
lai nesāk nekontrolēti izplatīties, tai skaitā 
pie kaimiņiem, vai neizbēg savvaļā, kur 
to apstādināt var izrādīties ļoti sarežģīti.

· 55 ·· 54 ·

http://bit.ly/invazivs


Tās augu sugas, kas izplatās ar sēk-
lām, vislabāk izskaust pirms ziedēšanas 
vai ziedēšanas sākumā. Ziedēšanas lai-
kā nopļauts augs var nogatavināt sēklas. 
Pļaušana vai cita veida apkarošana zie-
dēšanas un sēklu gatavības laikā rada 
sēklu nejaušas izvazāšanas risku.

Invazīvos kokus un krūmus vislabāk 
cirst vasaras otrajā pusē, pēc tautas tra-
dīcijas – vēlams, vecā mēnesī. Augs 
pavasarī un vasarā būs iztērējis spēkus 
augšanai, ziedēšanai un sēklu ražoša-
nai, un atvases ataugs vājāk, un augs 
sliktāk pārziemos. Ar vienu ciršanas vai 
pļaušanas reizi vasarā būs par maz. Bet, 
cītīgi turpinot darbus vairākus gadus 
pēc kārtas, var sasniegt labu rezultātu. 
Izciršanas rezultātu noturību būtiski uz-
labo celmu frēzēšana.

Pēc cīņas ar invazīviem lakstaugiem, 
uz zemes var uzklāt izturīgu plēvi, sa-
likt tai virsū iegūtos augus un pārsegt ar 
tumšu plēvi, augus “izsautējot”. Tas at-
ņems tiem dzīvotspēju. Ik pa laikam ap-
skatiet krāvumu – var gadīties, ka kāds 
augs tomēr palicis neapsegts, izveidojis 
gaisa saknes un turpina augt.

Izrautos vai nopļautos augus var ap-
žāvēt un sadedzināt. Taču jārēķinās, ka 
ziedošu augu sēklas žūšanas laikā var 
paspēt nogatavoties un izplatīties. Tā-
pēc vēlams žāvēt drošā vietā, kur vējš 
vai dzīvnieki sēklas līdz sadedzināšanai 
neizplatīs tālāk un žāvēšanas procesā 
kaudzi pieskatīt. Jāievēro vietējās paš-
valdības noteikumi par dedzināšanu, kā 

Ar kompostu (melnzemi) vari atvest 
gan invazīvu, grūti izskaužamu augu 
sēklas un sakņu fragmentus, gan inva-
zīvu kailgliemežu oliņas vai dzīvus īpat-
ņus. “Bezbiļetniekus”, iespējams, nepa-
manīsi uzreiz, bet tikai tad, kad tie jau 
būs iedzīvojušies. Drošāk ir gatavot un 
izmantot kompostu savā dārzā! Tāpat 
nedodiet draugiem kompostu vai stādus 
no sava dārza, ja tur mīt invazīvi glie-
meži. 

Kā pareizi iznīcināt 
izravētos, izraktos, nopļautos 

invazīvos augus? 

Esi uzmanīgs ar nezināmas 
izcelsmes augsnes vai 

komposta iegādi!
arī jārespektē kaimiņi un jāievēro uguns-
drošības noteikumi. Ar dedzināšanu jā-
būt ļoti piesardzīgam ilgstoša sausuma 
periodos un meža vai citu ugunsbīsta-
mu vietu tuvumā.

Nocirsti un izrauti invazīvi koki un 
krūmi noderēs malkai un iekuram, taču 
jāpieskata, lai nejauši netiek izvazātas 
sēklas un sakņu fragmenti (piemēram, 
ošlapu kļava, vārpainā korinte un spožā 
klintene augļu gatavības laikā, spireju 
un sorbāriju sakneņi). Zarus un jaunos 
kokus var sasmalcināt zaru smalcinātājā, 
iegūstot mulču dārzam vai kurināmo.

Invazīvā Spānijas kailgliemeža iera-
šanos jaunās vietās visvairāk veicina 
podotu stādu un melnzemes pārvadā-
šana.

Slēgtas komposta tvertnes ir labs veids, kā “neitralizēt” nopļautus in-
vazīvus lakstaugus, lai novērstu to sēklu izplatīšanos. Tādējādi sēklas 
var “izsautēt”, tām zaudējot dzīvotspēju. Tomēr tas ir risinājums samērā 
nelielā apjomā nopļautiem vai izrautiem augiem – visticamāk, viena 
dārza mērogam.
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Ja esi veicis invazīvo augu izskaušanu, piemēram, pļāvis, 
griezis, racis – rūpīgi notīri darbarīkus, apavus, apģērbu – var 
gadīties, ka aiz bikšu atloka iebirusi sēkliņa vai kāda cita dzīvot-
spējīga auga daļa, piemēram, sakņu fragments. Šādi, pašiem 
nezinot, varam kļūt par invazīvo sugu izplatītājiem. Neuzmanīga 
rīcība ar darbarīkiem var kļūt arī par iemeslu invazīvo gliemežu 
pārnešanai uz jaunām vietām. Līdzīgi jārīkojas, ja esi gājis cauri 
invazīvu augu audzei! 

Veicot pļaušanas un frēzēšanas darbus 
invadētās vietās, tehnika aplīp ar aug-
sni, kas satur invazīvo augu sēklas un 
sakņu fragmentus. Ja pirms došanās uz 
nākamo darba vietu, tehnika nav kārtī-
gi notīrīta, invazīvo augu vairotiesspē-
jīgās daļas nonāk jaunās vietās, kā arī 
izbirst pa ceļam pārbraucienu laikā.

Pēc darba cīņā ar invazīvām sugām, kri-
tiski jāapskata pašam sevi. Sēkliņas un 
sakņu fragmenti var būt gan zābakos, 
gan pielipuši pie apģērba. Tā nemanot 
un nejauši šīs sugas tiek aiznestas uz ci-
tām vietām, tai skaitā izvazājot tās pla-
šāk paša īpašumā.

Viens Kanādas zeltgalvītes stublājs sa-
ražo ap 10 tūkstošiem sēklu, kas, ap-
rīkotas ar lidpūkām, viegli izplatās ar 
vēju. Lai to ierobežotu, nedrīkst augam 
ļaut uzziedēt un nogatavināt sēklas.

Šādi izskatās apģērbs, rudenī izejot 
cauri Kanādas zeltgalvītes audzei. 

Tā kā invazīvas gliemežu sugas Latvijā 
arvien biežāk kļūst par pastāvīgiem dār-
za iemītniekiem, diemžēl to dēļ nākas 
mainīt arī dārza augu sastāvu un iece-
res. Invazīvajām gliemežu sugām patīk 
nepļauta zāle, mulča, komposta kau-
dzes, dzīvžogi un citas slēptuves, bet 
pats dārzs kalpo kā gliemežu “ēstuve”. 

Ja dārzā ir šie nelūgtie iemītnieki, ie-
spējams, nāksies atcelt zāliena retākas 
pļaušanas vai puķu saliņu ieceres, at-
teikties no mulčas, negrābtu lapu sagla-
bāšanas zem krūmiem, sīko dzīvnieku 

Spānijas kailgliemeži komposta kaudzē

Vairāk informācijas par Spānijas kailgliemezi un tā apkarošanu:
https://www.daba.gov.lv/lv/media/15143/download 

Nekļūsti par transportlīdzekli! Pielāgoties, bet nepadoties
slēptuvju veidošanas un dažām citām 
dārza daudzveidošanas iecerēm. Lai 
noturētu ēdelīgos invazīvos gliemežus 
pieņemamās robežās, visticamāk, dār-
zā jāpārorientējas uz “negaršīgiem”, 
mazāk sulīgiem krāšņumaugiem, jāie-
vieš augstās dobes, gliemežu žodziņi 
vai citi risinājumi, kur gliemeži paliek 
zaudētājos. Ja tomēr gribas puķu saliņas 
un puķu dobes, jārēķinās, ka gliemežu 
lasīšanā šīs vietas regulāri vēlu vakarā 
vai agri no rīta jāpārmeklē un gliemeži 
jānolasa. 
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Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā
https://www.daba.gov.lv/lv/gramatas
Zālāju apsaimniekošana dabas daudzveidībai
https://www.daba.gov.lv/lv/media/1752/download 
Padomi zemniekiem (dažādas zālāju daudzveidības atjaunošanas metodes)
https://grasslife.lv/arhivs/ 
Kas dzīvo dabiskās pļavās
https://grasslife.lv/wp-content/uploads/2021/07/LABOTS_26.07.21_Dzivnieki_WEB.pdf
Kas aug dabiskās pļavās
https://grasslife.lv/wp-content/uploads/2021/07/LABOTS_26.07.21_AUGI_WEB.pdf 
Ūdeņu biotopu apsaimniekošana
https://www.daba.gov.lv/lv/media/1749/download
Sameklē savu dižkoku!
https://www.daba.gov.lv/lv/media/6135/download 
Dzīvība kokā
https://www.daba.gov.lv/lv/media/1785/download 
Dižkoku atbrīvošanas ceļvedis
https://www.ldf.lv/sites/default/files/faili/Publikacijas/dizkoku_atbrivosanas_celvedis.pdf 
Katram savu māju!
https://www.daba.gov.lv/lv/media/1820/download 
Būrīši zīlītēm, mušķērājiem, baltajai cielavai, mājas strazdam, svīrei, erickiņam un dzeguzei
https://www.daba.gov.lv/lv/media/1746/download 
Būri meža pūcei, urālpūcei, apodziņam, bikšainajam apogam, meža balodim, zaļajai vārnai
https://www.daba.gov.lv/lv/media/1730/download
Kukaiņu viesnīcas augļu dārzos
http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba/kukainu-viesnicas-auglu-darzos
Izgatavo pats viesnīcu bitēm un citiem kukaiņiem!
https://www.strops.lv/index.php/raksti/dravosanas-panemieni/724-izgatavo-pats-viesni-
cu-bitem-un-citiem-kukainiem
Laiks būvēt kukaiņu māju
https://dabasdati.lv/lv/article/laiks-buvet-ldquokukainu-majurdquo/2017/
Invazīvo sugu pārvaldnieks. Invazīvo augu un dzīvnieku sugu datu lapas
http://bit.ly/invazivs  
Dažādi sugu un dzīvotņu noteicēji
https://www.daba.gov.lv/lv/noteiceji
Pasaules dabas fonda padomi dabas daudzveidībai un vides saudzēšanai
https://lv-pdf.panda.org/publikacijas_un_testi/publikacijas/
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