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51 suga (3 kokaugu sugas, 11 lakstaugu sugas, 12 sūnu sugas un 25 ķērpju sugas (Vikmane, Pīrāga 2010)) Fotoattēls: E.Medne 

 

Par vecu koku 
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Pēc Swedish Environmental Protection Agency “Biological diversity in Sweden” 
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I.Šiškina glezna 



A.Švābes «Latvju enciklopēdija», 



 
Ap 500 bezmugurkaulnieku sugu, ķērpji … 

Zīmējuma autors - V.Jussila no Antonsson K. 2002. The Hermit Beetle (Osmoderma eremita). Ecology and Habitat Management. Swedish Environmental Protection Agency. Berlings Skogs, Trelleborg: 1-26. 
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Kull & Kukk & Lotman - When culture supports biodiversity: The case of wooded meadow 

Varbūt tas ir viens no nākotnes ceļiem? 
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http://www.thehighline.org/about 

Cilvēks, daba un kultūras mantojums vienā un tajā pašā telpā – tā ir tendence, kas balstās nākotnes nepieciešamībā 
saglabāties pašai cilvēcei 

http://www.thelowline.org/ 





 





Latvijā meliorācija veikta aptuveni 1,6 miljonos ha lauksaimniecībā izmantojamo zemju; t.i. 67% pret kopējo lauksaimniecības zemi 
pašlaik, vai 25% pret valsts teritoriju. Meliorācija mežos ap 400 tūkst.ha (6% v.t.) Kopš 20.gds. sākuma pārsvarā uz lauksaimniecības 
zemju rēķina aptuveni divas reizes ir pieaudzis mežainums (ap 25% v.t.). 25+6+25=56% pilnīgi citādas Latvijas, salīdzinot ar 
dibināšanas laiku. Tā kā šīs ietekmes ainavu caurvij izklaidus veidā un kombinējas savā starpā un vēl ar citiem faktoriem, tas ir pilnībā 
pārvērtis Latviju kopumā. 
 
Zemju meliorācija ir tautsaimniecībai nozīmīga un ir notikusi visās valstīs. Tomēr ir liela atšķirība starp šo procesu brīvā valstī un 
okupētā valstī, kur kultūrvēsturiskā dimensija lielākoties tika ignorēta. 

Meliorācija 

Kadrs no filmas: Jelgavas melioratori. 1977 gads. 



No dabiskā uz pārveidoto 

A B C 

Kā izskatās, ja sadalām lauku ainavu trijās daļās: relatīvi dabiskajā, pārveidotajā un stipri pārveidotajā? 



LDF projekta Snowbal materiāli 







Pastāv dažādi pamatojumi: 
 
– ekosistēmu pakalpojumi 
 
– esam ekoloģiski atkarīgi no biodaudzveidības, 
 
– biodaudzveidībā slēpjas nākotnes atklājumu potenciāls, 
 
– biodaudzveidība var pārvērsties mākslā, iedvesmot mūs, 
 
– pārliecības vai ticības jautājums, 
 
– u.d.c. 

The Animals Enter the Ark, 1588, by Kaspar Memberger. 

Kādēļ dabas daudzveidība vispār jāsargā? 



Paldies klausītājiem! 


