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Lekcijas tēma, mērķis un saturs

Tēma: Bebru darbība un tās ietekme
Mērķis: Sniegt informāciju par bebru nozīmi, ietekmi un populāciju 
apsaimniekošanas iespējām meža zemēs. 

Saturs: 

� Sugas ekoloģijas apskats 

� Bebru populācija Latvijā
� Bebru darbības ietekme uz bioloģisko daudzveidību un ainavu

� Bebru darbības ietekme uz ūdens kvalitāti

� Bebru darbības ietekme uz meža ražību un infrastruktūru

� Rīki lēmumu pieņemšanas atbalstam



Sugas raksturojums
• Bebri (Eirāzijas bebrs Castor fiber un 

Ziemeļamerikas bebrs Castor canadensis) 
ir lielākie grauzēji savās apdzīvotajās 
teritorijās. Latvijā sastopams tikai Eirāzijas 
bebrs.

• Izteikti sociāli dzīvnieki. Bebru apmetnē 
parasti uzturas veco bebru pāris, šī gada 
mazuļi un iepriekšējā gada jaunie dzīvnieki.

• Strikti augēdāji (bebri neēd zivis), pārtiku 
izvēlas atkarībā no sezonas, tuvumā 
sastopamajām sugām un attāluma no 
ūdens. 
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Attēli no: Balodis M. 1982



Eirāzijas un Ziemeļamerikas bebra areāls

Avots: Halley et al. 2020. Mammal 
Review 51(1), 1-24 



Dzīvotnes raksturojums
• Bebri ir pielāgojušies dzīvei daļēji 
ūdenī un apdzīvo visa veida 
ūdensobjektus. Ļoti iecienījuši meža 
meliorācijas sistēmas.

• Bebrus apdraud plēsēji (vilki, lāči, lūši, 
āmrijas un klaiņojoši suņi).

• Cilvēkiem ir gan tieša, gan netieša 
ietekme uz bebru populāciju 
(dzīvotnes pārveidošana, medības).
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Bebri – vides inženieri
• Bebru darbība ir viens no spilgtākajiem vides 

inženierijas piemēriem dzīvnieku pasaulē. Visciešāk 
tā saistīta ar dambju veidošanu, kas izmaina daudzus 
ainavas parametrus. 

• No praktiskām būvēm līdz ainavu dizainam un 
‘mākslinieciskām’ izpausmēm…

Foto: Zane Lībiete



Ietekme uz bioloģisko daudzveidību un ainavu
• Bebru darbība visumā bioloģisko daudzveidību ietekmē pozitīvi, palielinot 

dzīvotņu daudzveidību laikā un telpā. Bebru uzpludinājumi palielina sugu 
daudzveidību ainavas mērogā (Ecke et al. 2017). 

• Bebru darbība Latvijā pozitīvi ietekmē aizsargājamā Eirāzijas ūdra (Lutra lutra) 
populācijas, nodrošinot dzīvotni ūdra galvenajai barībai – vardēm. 

Foto: Jānis 
Ozoliņš



Ietekme uz bioloģisko daudzveidību un ainavu
• Dažas sugas var tikt ietekmētas negatīvi, piemēram, bebri 

iznīcina ziemeļu upespērlenes (Margaritifera margaritifera) 
un biezās perlamutrenes (Unio crassus) dzīvotnes. Tās ir 
aizsargājamas sugas, kuru aizsardzības plāni paredz bebru 
darbības ierobežošanu ūdenstecēs, kur tās atrastas. 

• Bebru darbība nozīmīgi pārveido ainavu, kas atsevišķos 
gadījumos var būt nevēlami arī aizsargājamās teritorijās. 
Brežģe un Soms (2013) konstatējuši, ka bebru veiktā 
appludināšana negatīvi ietekmējusi mazo upju ieleju 
ekosistēmas dabas parkā «Daugavas loki».

Avots: Brežģe, A. un Soms, J. 2010. Bebru dambju ietekme uz mazo upīšu ieleju 
ekosistēmām dabas parkā «Daugavas loki». LU 68. zinātniskās konferences 
referātu tēzes, 46-47



Ietekme uz ūdens kvalitāti
• Tiek uzskatīts, ka bebru darbība pozitīvi ietekmē ūdens kvalitāti zem aizdambējuma. 

Efekts ir mainīgs un atkarīgs no zemes izmantošanas veida, hidroloģijas un citiem 
faktoriem. Bebru uzpludinājumi var palīdzēt ierobežot augsnes eroziju un difūzo 
piesārņojumu intensīvi izmantotās lauksaimniecības platībās. 

• Bebru izraisītās hidroloģiskās pārmaiņas būtiski izmaina vielu aprites ciklus, taču 
konstatētie rezultāti ir visai pretrunīgi, piemēram, bebru uzpludinājumi var būt gan 
fosfors (P) avots, gan krātuve (Ecke et al. 2017).

• Bebru uzpludinājumi ir potenciāli nozīmīgs metildzīvsudraba (MeHg), spēcīga 
neirotoksīna avots (Levanoni et al. 2015). Bebru izraisīts appludinājums var 
palielināt MrHg koncentrāciju ūdensobjektu sedimentos un biotā, t.i., ūdensdzīvnieku 
audos (Eklöf et al., sagatavošanā). Jaunos uzpludinājumos metilācija visticamāk 
noris intensīvāk. 



Ietekme uz ūdens kvalitāti
• Kāpēc dzīvsudrabs ir svarīgs?

Dzīvsudraba un bromdifenilēteru (BDE) koncentrācijas monitoringa 
stacijās Latvijā 2018. gadā ( asaros, mg/kg svaigas masas), salīdzinot 

ar vides kvalitātes normām (Avots: LVĢMC, 2019)

• Prioritāra bīstamā viela.

• Organiskā forma (metildzīvsudrabs, MeHg) 
ir spēcīgs neirotoksīns, ļoti mobils, uzkrājas 
barības ķēdē.

• Metilācijas mehānismi ir sarežģīti, tādēļ līdz 
šim relatīvi maz pētīti un izprasti.

• Latvijā zivīs Hg vides kvalitātes norma tiek 
pārsniegta gandrīz visās monitoringa 
stacijās. Pārtikas drošības normatīviem 
slieksnis ir ievērojami augstāks (0.5 mg/kg), 
un tas pārsniegts netiek.



Ietekme uz mežsaimniecību un infrastruktūru
• Bebru ieviešanās meža 

meliorācijas sistēmās negatīvi 
ietekmē meža augšanu. Gackis 
(2009) noskaidrojis, ka bebru 
appludinājumi par 62% samazina 
gada tekošo pieaugumu blakus 
esošajās priežu audzēs un par 
70% - blakus esošajās egļu 
audzēs. Ja tiek appludināta priežu 
audze, ikgadējie zaudējumi ir 124 
EUR/ha, ja egļu audze – 276 
EUR/ha.

Foto: Jānis 
Ozoliņš



Apsaimniekošanas vēsture
• Bebru populācijas ir spēcīgi ietekmējusi cilvēka darbība. 

Pēdējais bebrs Latvijas teritorijā tika nomedīts 19. gadsimta 
beigās. 

• Reintrodukcija uzsākta 1927. gadā, dzīvnieki ievesti no 
Norvēģijas, Baltkrievijas, Krievijas (Voroņežas) 

• Medījams dzīvnieks kopš 1980.gada

• Pētījis Dr.hab.biol. M. Balodis (1919.-2001.)

• 2 disertācijas, 1 monogrāfija, ~20 zinātniskās publikācijas

1927/4
1935/2

1952/4
1952/4

1952/2

Attēls: Jānis 
Ozoliņš

• Bebrs ir ES Biotopu Direktīvas  92/43/EEK V pielikumā iekļauta suga - dalībvalstīm jānodrošina labvēlīgs aizsardzības 
statuss, veicot dzīvnieku ķeršanu un izmantošanu. Jāziņo reizi sešos gados, nav atļauta medīšana periodā, kad 
dzīvniekiem ir mazuļi. Aizliegtie medību paņēmieni: mākslīgās gaismas avoti, neselektīvi medību rīki, sprāgstvielas, 
"izkvēpināšana", automātiskie vai pusautomātiskie ieroči ar vairāk nekā divām patronām aptverē. 

• Atbilstoši MK Noteikumiem Nr. 421, bebrs ir nelimitēti medījams dzīvnieks. Medību sezona: no 15. jūlija līdz 15. aprīlim.



Populācijas lielums un vides ietilpība
• Ja populācijas lielums ir sasniedzis konkrētās vides ietilpību, medības var nenotikt, jo dabiskā ceļā iet 

bojā tik pat indivīdu, cik piedzimst. 

• Atbilstoši M. Gacka datiem, Latvijā bebru ģimenē vidēji ir 4,6 dzīvnieki (Avots: Gackis M. 2013. Bebra 
Castor fiber L. populācijas aspekti meliorētajos mežos. Promocijas darbs. Jelgava, LLU).

Avots: VMD 2021
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Vides ietilpība Latvijā
1990-tajos gados tika veikta izpēte, apsekojot ūdensobjektus, lai raksturotu bebru 
dzīvotnes atbilstoši krasta līnijas garumam (uz 1 km2 no valsts platības).

Dati: Jānis 
Ozoliņš

Lielās upes (>50 m platas) – 12 m

Vidējās upes (20-50 m) – 8 m

Mazās upes (2-20 m) – 123 m

Strauti (<2 m) – 62 m

Grāvji (<2 m) – 636 m

Kanāli (>2 m) – 99 m

Ezeri – 122 m

Kopā – 1062 m

Kopējā vides ietilpība 
Latvijā ir viena bebru 
ģimene (vismaz 4 
dzīvnieki) uz katru km2 vai 
vismaz 250000 bebri, 
kamēr barības resursi ir 
pietiekami.



Iespējamie risinājumi Latvijā
Lai noturētu bebru populāciju pusceļā uz tās vides ietilpību, kad pieaugums ir visstraujākais, būtu 
jānomedī vismaz 40% (nevis 25%) dzīvnieku, t.i., 2-3 reizes vairāk nekā pašlaik. 

Šāda medību intensitāte nav reālistiska, tādēļ īstenojami vairāki 
kompleksi risinājumi:

1. Ļaut bebriem sasniegt vides ietilpību tur, kur tie nenodara 
zaudējumus saimniecībai un infrastruktūrai, tādējādi veicinot 
populācijas pašregulāciju.

2. Platības intensīvi apmedījot, novērst bebru ieviešanos 
vietās, kur tie nodara postījumus.

3. Nepieciešams vairāk zināšanu par bebru aktivitātes ietekmi 
uz ūdens kvalitāti, sevišķi klimata pārmaiņu kontekstā.

Šie risinājumi ir īstenojami gan reģionālā, gan lokālā līmenī. Nelielu 
īpašumu gadījumā visticamāk nepieciešama sadarbība starp 
vairākiem īpašniekiem. Foto: Zane Lībiete



«Bebri, to ietekme un apsaimniekošana Baltijas jūras reģionā» - īsfilma

https://www.youtube.com/watch?v=-SCTu0gwcsA

https://www.youtube.com/watch?v=-SCTu0gwcsA


Lēmumu pieņemšanas atbalsta rīks bebru dambju klasifikācijai
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Foto: Zane Lībiete



«Bebrs kā atjaunojams resurss» - rokasgrāmata apsaimniekošanai
Kāpēc vēl viena grāmata?

Baltijas jūras reģionā ir 
spēkā īpaši nosacījumi 

saistībā ar šo sugu.

https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/projektwebbplatser/wambaf
/beaver-tool/beaver-handbook.pdf 

https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/projektwebbplatser/wambaf/beaver-tool/beaver-handbook.pdf
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/projektwebbplatser/wambaf/beaver-tool/beaver-handbook.pdf


Secinājumi
• Bebru populāciju atjaunošana Eiropā ir sugas reintrodukcijas veiksmes stāsts. Arī Latvijā 

bebru skaits, sākot no iepriekšējā gadsimta 80-tajiem gadiem, ir stabili pieaudzis. 
2020./2021. gada sezonā uzskaitīti gandrīz 63 000 bebru, bet, pēc ekspertu domām, 
bebru skaits Latvijā varētu būt ievērojami lielāks un sasniegt pat 150 000 dzīvnieku.

• Bebru darbība palielina bioloģisko daudzveidību ainavas mērogā, palielinot citām sugām 
pieejamo dzīvotņu skaitu un daudzveidību. Ir iespējama arī negatīva ietekme uz citām, 
tajā skaitā aizsargājamām sugām. 

• Bebru veidotās būves izmaina ūdensobjektu hidromorfoloģiskos rādītājus, kā arī 
ietekmē ūdens ķīmisko sastāvu. Bebru darbības ietekme uz ūdens kvalitāti var būt gan 
pozitīva, gan negatīva, to nosaka daudzveidīgu faktoru un to mijiedarbību kopums. 

• Lielā populācijas blīvuma dēļ nereti rodas konflikti starp zemes apsaimniekotāju un 
bebru interesēm. Risinājumi meklējami, ņemot vērā situāciju specifiku un līdzsvaru starp 
dabas un cilvēka interesēm. 
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Atsauce

Prezentācijā izmantoti materiāli, kas sagatavoti Interreg Baltijas jūras programmas 
finansēto projektu «Water management in Baltic forests» (WAMBAF) un WAMBAF 
ToolBox ietvaros no 2016. līdz 2021. gadam. 
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