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Kas vispār ir pļava? 

Foto: http://www.poga.lv/photos/cini/photo:443019/ 

Foto: http://www.poga.lv/photos/samitis/photo:495027/ 

Foto: http://www.poga.lv/photos/cini/photo:443019/ 

Foto: http://www.poga.lv/photos/samitis/photo:495027/ 



D              Sēts                                                                                 Kultivēts                                                                              Dabisks                                       

Neatbilst lauksaimnieku 
 kritērijiem kultivētam zālājam 
 
Neatbilst dabas aizsardzības 
kritērijiem dabiskam zālājam 

< 5 gadi 

Aramzemē sēts zālājs 
(iepr. ilggadīgs zālājs 
720) 

Ilggadīgs zālājs (iepr. Pastāvīgās pļavas un 
ganības 710) 

 5-10 gadi 

Dabiski zālāji 

10-20 (30) gadi 20-100... gadi 

Degradēti (gārsa u.tml.) vai dabiskoties 
sākuši iepriekš kultivēti zālāji 

Sēti,kultivēti (regulāri mēsloti  u.tml. 
ielaboti zālāji) 

   
Aramzemē sēts zālājs 
(iepr. ilggadīgs zālājs 
720) 

Ilggadīgs zālājs (iepr. Pastāvīgās pļavas un 
ganības 710) 

10 % no visiem  
zālājiem 



Latvijā ir daudz pļavu… 

Pirms 100 g bija 30% tagad atlikuši 0,7% un no tā lielākā daļa šobrīd strauji iet bojā 
 
Mēs esam paaudze, no kuras rīcības tuvākajās dekādēs atkarīgs vai nākamās paaudzes 
Latvijā vēl redzēs dabiskās pļavas un ganības 
 
Līdzībā ar kultūrvēsturiskajām vērtībām dabas vērtību pasaulē šo pļavu un ganību nozīme ir 
kā Doma baznīcai, senlatviešu pilskalniem, Kuldīgas vecpilsētai … 
 
Pazaudējot šos 0,7% ar dabiskajiem zālājiem, biodaudzveidības nozīmē mēs pazaudēsim 
vairāk nekā tad, ja izzustu pilnīgi visi citi Latvijas zālāji kopā 
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• Nedzīvās (augsnes, 
mitruma un klimatisko 
apstākļu) un dzīvās dabas 
(augājs, dzīvnieki un 
mikroorganismu ) 
mijiedarbība rada 
labvēlīgus apstākļus 
ekosistēmu pastāvēšanai 



Pasaules Dabas fonds  Foto: Zudusi Latvija  

Svarīgas ir norises arī daudz plašākā ainavā, ne tikai atsevišķā 
kvadrātmetrā vai pļavā 
 
Zālāja pastāvēšanai svarīga ir zemnieka darbība, nopļaujot un novācot 
zāli vai noganot, tiek iznestas barības vielas un tas ir svarīgs 
priekšnoteikums dabiska zālāja pastāvēšanai 



Kur pazuduši dabiskie zālāji?   Fragmentācija 

• Izmainot tradicionālo saimniekošanas veidu, notiekot pļavu fragmentācijai un aizaugšanai. 
Palielinās lauksaimniecības intensitāte. 

• Zālājs ir pārāk mazs, nav saistīts ar citu zālāju,  ir izolēts. Tam nav kontaktjosla ar 
ekokoridoru. Nenotiek ģenētiskā materiāla apmaiņa, atjaunināšana – sugas izmirst  

dabiskie zālāji 

aramzeme 

meži 



Fragmentācija – kādēļ agrāk tās nebija? 

Aramzeme: 

Ganīšanās 

Sēkla ar nezāļu 
piemaisījumu 

Mēslu vešana 

Dūņu vešana 

Pakaišu 
gatavošana 

Virsāji: 

Ganīšanās 

Velēna, 

Pakaiši 

Zālāji: 

Ganīšanās 

Mēslošana un sēklu 
izplatīšanās ar 
izkārnījumiem 

Siena ieguve 

Mēslu savākšana 

Ciemats: 

Ganāmpulka 
pārvietošanās no 

un uz ganībām 

Pakaišu lietošana 

Izkārnījumi 

Siena vešana 

Upes: 

Pali 

Meži: 

Ganīšanās 

Zaru slotiņas 

Siena ieguve 
mežmalās; 

Velēnas 
izmantošana  



Fragmentācija. Mūsdienas 

Ciemats: 

Lopus negana – 
tikai kūtīs 

Baro ar skābsienu 
(sēklu nav) vai 

sienu, kur ir pāris 
sugu sēklas 

Zālāji: 

Intensīva 
noganīšana, bieža 

pļaušana 

Mēslo ar 
minerālmēsliem 

Aramzeme: 

Sēklas attīrītas no 
nezālēm 

Minerālmēsli 
(nenonāk sēklas, 
kas lopu mēslos 

Virsāji: Ganīšana 
nenotiek 

Upes: pali 
nenotiek 

Meži: Tikai 
koksnes ieguve 



Izmaiņas ainavā 

Ainava – zālāji vienā sistēmā ar pārējo saimniecību 

• Kopganības 

• Pļavas un tīrumus iežogo, lopus gana visapkārt, gk. 
mežos 

• Augsnes tika noplicinātas visā ainavas kompleksā – no 
meža un ganībām iznes uz aramzemi – tur iznes ar 
ražu 

• Siena pļavas ar zārdiem – sēklu pārvietošana, 
nogatavošanās, sugu atjaunošanās 

• Fragmentācijas nav 

Ainava - zālāji gandrīz nemaz nav saistīti ar citiem  

saimniecības elementiem 

Sienu ved prom uzreiz (netur zārdos) 

Nav mežmalu 

Barības vielu ienese ne vien mēslojot, bet arī ar lopu 

piebarošanu 

Izteikta fragmentācija – gan telpiskā, gan sēklu pārneses vektoru 
ziņā 

Ek
st

en
sī

vi
 

In
ten

sīvi 



Kur pazudušas naktsvijoles? 

Līdz ar tradicionālo procesu izzušanu samazinās augu iespējas izplatīties ar citu palīdzību, bet viņu pašu spējas to paveikt nereti 
izrādās stipri ierobežotas 

Orhidejas izplatās ar vēju, ļoti 
sīkas sēklas, 300 m pārvarēja 5-
10 gados 

Lauku drudzene to izdarīja 25 gados, lai gan 
augsnes un veģetācijas apstākļi bija piemēroti 
jau 1. gadā šī suga izplatās ar dzīvnieku 
palīdzību 



Nosusināšanas negatīvā ietekme: 

 Dabiskos zālājus nenosusina, ja nosusina, tad ar sekliem grāvīšiem 

• 1) samazinās palu ilgums 

• 2) vairāk pakļauti aizaugšanas riskam 

• 3) safragmentē  teritoriju 

 



Kādēļ dabisko zālāju nozīme tik liela? 

Izcila sugu bagātība, citās vidēs neatrodamas augu sabiedrības 
 
Vairākos dabisko zālāju veidos sugu bagātība mazā platības 
vienībā ir lielāka nekā tropiskajos lietusmežos 
 
Ar lielu augu sugu bagātību ir saistīta kukaiņu un citu 
bezmugurkaulnieku, mikroorganismu daudzveidība utt. 



Ekosistēmu pakalpojumi zālājā 

Bioloģiskā daudzveidība 
(Augi/ dzīvnieki/ 
bezmugurkaulnieki) 

Ūdens apmaiņa 
(attīrīšana/grunts
ūdeņu 
atjaunināšana) 

Oglekļa 
saistīšana/ 
uzglabāšana 

Lopbarība/ 
Lopkopības platība 

Augsnes auglības 
nodrošināšana 

Atjaunīgās 
enerģijas avots 

Erozijas kontrole 

Iedvesmas avots 

Sēklu banka 

Apputeksnēšana 

Nezāļu un invazīvo 
sugu ierobežošana 

Plūdu riska 
mazināšana 

Koksnes 
ražošana 

Ārstniecības  un 
saimniecībā 
izmantojamie augi 

Piesārņojuma 
mazināšana 

Ainava/Estētiskā 
vērtība/Dzīves kvalitātes 
nodrošināšana/Rekreācija/ 
izglītošana 
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Kāpēc dabiskie zālāji mūsdienās izzūd ? 
Pēc visiem sarežģītajiem izzušanas cēloņiem jāatceras, ka dabiskos zālājus arī vienkārši uzar, apbūvē, mākslīgi 
apmežo, vai kā mazāk auglīgas un tādēļ pamestas vietas, tie apmežojas dabiski 



 
MĒĢINĀJUMI SAISTĪT AR TŪRISMU 
 
KOOPERĀCIJA 
 
SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES 
 
INTEGRĒŠANA VIETĒJĀS KOPIENAS DZĪVĒ 

Kur likt zāli? 
DABISKIE ZĀLĀJI IR TRADICIONĀLĀS ZEMKOPĪBAS «AUGLIS» UN TRADICIONĀLĀ VAI 
TAI LĪDZĪGA SAIMNIEKOŠANA ARĪ EKOLOĢISKI IR ATBILSTOŠĀKĀ, 
 
TOMĒR, NE VISUR TĀ IR EKONOMISKI IESPĒJAMA, TĀDĒĻ TIEK MEKLĒTAS 
MŪSDEINĪGAS SAIMNIEKOŠANAS FORMAS UN ALTERNATĪVI  VEIDI, KĀ IZMANTOT 
ZĀLĀJUS UN ZĀLI 



Zāles izmantošana biogāzes ražošanai Vācijā 

~8000 biogāzes stacijas Vācijā 

~2% staciju pievienotas gāzes tīklam 

Nopļautā zāle biogāzes ražošanai: 

 ~30% biogāzes stacijās zāle ir kā piedeva (8-50%) citām izejvielām (kukurūza, kūtsmēsli, u.c.) 

 vienīgā izejviela atsevišķās iekārtās 

Transportēšanas distance <20-30 km 



Zviedrijas parkveida pļavu piemērs, kur  apsaimniekošanu organizē 
vietējā kopiena 

Kull & Kukk & Lotman - When culture supports biodiversity: The case of wooded meadow 

Varbūt tas ir viens no nākotnes ceļiem daudz plašākā nozīmē? 



Zāles biomasas izmantošana Matsalu nacionālajā parkā, Lihula pagastā, Igaunijā 

Lihula pagasts: ~2500 iedzīvotāju, 384 km2, 
47% aizņem Matsalu nacionālais parks 
Pieejamā biomasa: koksne (400 ha), 
niedres (3000ha), zāle (1000 ha) 
Centralizēto siltumapgādi nodrošina Lihulas pagasta 
katlu māja  



Kāpēc izmantot zāli enerģijas ražošanai? 
Lielu, daudzveidīgu, neizmantotu biomasas resursu pieejamība 
Nepieciešamība saglabāt nacionālā parka vērtīgos biotopus 
Problēma, kur likt nopļauto zāli? 
Slānekļa eļļas aizvietošana ar videi draudzīgāku un lētāku kurināmo 
Zāle katlu mājai tiek piegādāta no pļavām 10-15 km rādiusā  

Zāles biomasas izmantošana Matsalu nacionālajā parkā, Lihula pagastā, Igaunijā 

Info: Livia Kask, Ülo Kask, Tallinas Tehnoloģijas Universitāte,   

prezentācijas materiāli 

Atjaunotajā katlu mājā biomasa tiek izmantota kopš 2009.gada (degakmens eļļa kā rezerves 

kurināmais). 

 Maksimālā siltumjauda 1.5-1.6 MW, maks. efektivitāte 85%. 

 Zāli var aizstāt ar šķeldu vai salmiem, bet ne vienlaicīgi 

 Zāle tiek sasmalcināta 10-15 cm garos posmos, sapresēta ruļļos vai ķīpās un izmantota katlu mājā 

 Mitruma saturam zāles biomasā jābūt <18% (lai novērstu pelējumu) un <35% šķeldā 

 Apkures sezonas laikā 1350-1400 tonnas (~3000 ķīpu) sausas zāles tiek izlietots 

 Apkures cenas samazinātas par ~20 € /MWh 

 Jāseko dedzināšanas procesam, lai savlaicīgi novērstu pelnu kušanas procesus un izdedžu veidošanos 







Noskaidrot BVZ izplatību reģionā un veicināt tādu apsaimniekošanas 

praksi, kas veicina šo zālāju savienošanu vienam ar otru ar atklātām 

zālāju platībām – ceļmalām, upmalām, u.t.t. Līdz šim konstatēto zālāju 

platības redzamas http://karte.lad.gov.lv/ un 

http://ozols.daba.gov.lv/dappub/. DAP OZOLA sistēmā redzams gan 

konkrētā zālāja veids (biotopa kods), apsekošanas laiks un piešķirtā 

apsaimniekošanas klase.  

 

Ja zālājs nav nokartēts, ņemt vērtā to, ka līdz šim neidentificētas zālāju 

platības ļoti iespējams atrast: 

 uz pilskalniem un citām stāvām nogāzēm 

 upju un ezeru palienēs, staignās vietās 

 vietās, kur vēl 10-20 gadus atpakaļ turēti lopi, vai iegūts siens 

 

Ieteikumi plānotājiem pļavu saglabāšanā 

http://karte.lad.gov.lv/
http://ozols.daba.gov.lv/dappub/
http://ozols.daba.gov.lv/dappub/


Teritorijas plānojumā dabīgās pļavas saglabāt kā dabas teritorijas, kuras neapbūvē, taču nodrošina to apsaimniekošanu 
 
Katram pļavu tipam (biotopa veidam) ir sava ieteicamā, pieļaujamā un nevēlamā apsaimniekošana. Dabas aizsardzības 
pārvalde izstrādājusi īpaši aizsargājamo biotopu, tostarp zālāju apsaimniekošanas vadlīnijas, kas atrodamas internetā 
(http://nat-programme.daba.gov.lv/public/lat/publikacijas_un_dokumenti/#vadlinijas ) 
 
Jārēķinās, ka lielākā daļa BVZ šobrīd ir sliktā stāvoklī, jo tikai neliela daļa ilgstoši apsaimniekota piekopjot biotopam 
vēlamāko apsaimniekošanas veidu – ekstensīvu pļaušanu un/vai ganīšanu. Visbiežāk zālāji ir degradējušies, jo tajos 
uzkrājušās barības vielas un kūla, tos pārņēmušas ekspansīvas vai invazīvas sugas – visbiežāk slotiņu ciesa, vīgrieze, kanādas 
zeltslotiņa, u.c., vai arī tās vienkārši aizaugušas ar krūmiem 
 
Lai veiksmīgi uzsāktu BVZ apsaimniekošanu ieteicams pieaicināt pieredzējušu zālāju biotopu ekspertu, kurš identificēs 
biotopa veidu un varēs sagatavot zālāju apsaimniekošanas plānu. 

 

Ieteikumi plānotājiem pļavu saglabāšanā 

http://nat-programme.daba.gov.lv/public/lat/publikacijas_un_dokumenti/#vadlinijas
http://nat-programme.daba.gov.lv/public/lat/publikacijas_un_dokumenti/#vadlinijas
http://nat-programme.daba.gov.lv/public/lat/publikacijas_un_dokumenti/#vadlinijas
http://nat-programme.daba.gov.lv/public/lat/publikacijas_un_dokumenti/#vadlinijas


Ideāli, ja jau apsaimniekošanas plāna izstrādē tiek iesaistīta gan pašvaldība, gan potenciālais apsaimniekotājs. 

Sagatavoto zālāju apsaimniekošanas plānu visticamāk nāksies pārveidot ņemot vērā pieejamos tehnikas un 

cilvēku resursus.  

 

Zālāju apsaimniekošanā var iesaistīt vietējo apkaimju iedzīvotājus, vai dažādas sociālās grupas – skolēnus, 
pansionātu iedzīvotājus 
 
Nodrošināt pļavu regulāru apsaimniekošanu 
 
Ideālā gadījumā pļavas tiek apsaimniekotas pēc izstrādāta biotopu apsaimniekošanas plāna. 
 
Ja plānu izstrādāt nav iespējams – pieļaujama BVZ pļauja vienu reizi gadā vasaras vidū ar zāles savākšanu 
 
Nav pieļaujama – pļavu pamešana, pļavu pļaušana bez zāles savākšanas, kā arī zemes izmantošanas veida 
maiņa 

 

Ieteikumi plānotājiem pļavu saglabāšanā 



Ieteikumi plānotājiem pļavu saglabāšanā 

Veicināt, iedrošināt un atbalstīt mājlopu turēšanas praksi, jo tieši lopi nodrošina efektīvāku zālāju atjaunošanos 
 
Izglītot un iesaistīt sabiedrību 



Gaļas lopu audzēšana 
Ja cenšamies dzīvot dabai draudzīgi un samazināt savu ekoloģisko pēdu, tad parasti sekos arī ieteikums samazināt 
gaļas patēriņu 
 
Bet, gaļa ir dažāda! 

Foto: Interneta resursi: 



Gaļas lopu audzēšana 
Ja gaļas lopiņi barojušies Latvijas pļavās: 
 - netiek radīts papildus slogs videi; 
 - ēd dabisku barību, kuru to senči ēduši miljoniem gadu; 
 - tiek veicināta lauksaimniecība un tautsaimniecība; 
 - tiek uzturēti bioloģiski vērtīgie zālāji, tostarp vietās, kurās 
pļaušanas apstākļi ir sarežģīti 
 - tiek saglabāta raksturīgā ganību ainava 



Pļava pilsētā. Ieguvumi 

Uzturēta pļava ir sakopta un pievilcīga 

Iedzīvotāji labprāt dodas pastaigās, bauda ainavu, mieru, 

smaržu, skaņas.  

Ir sajūta, ka viss ir labi, un nav gaidāmas ainavas pārmaiņas. 

Cilvēki var uzticēties pļavai, nevis būvlaukumam. 

Palienēm ir liela nozīme, lai mazinātu pilsētu applūšanas riskus 

Tā attīra gaisu un nodrošina barību apputeksnētājiem, kuri 

savukārt nodrošina mūsu pārtiku 

= LABA 



Zaļā infrastruktūra 
Pēc iespējas saglabāt un izmantot to, kas jau ir – kokus, atdalošās joslas, 

pagalmus, parkus 

Sakopt ezeru un upju krastus, neļaut tiem aizaugt, uzturēt tos atklātus, lai 

ūdens palu laikā varētu iznest mehānisko piesārņojumu, kuru savākt būs 

daudz vieglāk! 

Regulāri pļaut ceļmalas, bet nopļauto zāli savākt 

Ieraudzīt skaistumu savvaļas augos – virkne no ceļmalu, laukmalu, nezāļu 

un atmatu sugām arī ir skaistas! 




