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Saturs: 

Ekosistēma, tās procesi un funkcijas 

Ekosistēmu pakalpojumi, to veidi: apgādes, regulējošie un kultūras

Funkcijas un pakalpojumi meža ekosistēmās

Mežsaimniecības ietekme uz ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājumu

Metodika meža ekosistēmu pakalpojumu vērtēšanai



Ekosistēma
Ekosistēma - pašregulējoša sistēma, kurā 
apvienojas dzīvo organismu populācijas un to 
izdzīvošanai nepieciešamie nedzīvās vides elementi: 
Saules radiācija, ogļskābā gāze, ūdens, skābeklis un 
minerālās barības vielas. Meža ekosistēmā galvenais 
organiskās vielas ražotājs ir kokaudze. 

Pārdalošie 
faktori:
Ģeogrāfiskais 

novietojums

Reljefs

Ekspozīcija

...u.c.

Organiskās 
vielas 

ražošana

Organiskās 
vielas 

patērēšana

Organiskās 
vielas 

uzkrāšana



Avots:  Pēc Haines-Young, R. and M. Potschin (2010): The links between biodiversity, ecosystem services and human well-being. In: Raffaelli, 
D.G & C.L.J. Frid (eds.): Ecosystem Ecology: A New Synthesis. Cambridge University Press, British Ecological Society, pp. 110-139.

Ekosistēmu pakalpojumu koncepts (kaskādes modelis)
attēlo cēlonisko saikni starp ekosistēmu un sabiedrības ieguvumiem

Ekosistēmu 
struktūra un 

procesi 



Avots: Maes, J., Liquete, C., Teller, A., Erhard, M. et al., 2016. An indicator framework for assessing ecosystem 
services in support of the EU Biodiversity Strategy to 2020. Ecosystem  Services, 17: 14–23. 

Mijiedarbība starp ekoloģiskām un cilvēku radītām sistēmām



Dabas procesi un funkcijas
Procesi:

Fizikāli, ķīmiski un bioloģiski procesi caur kuriem 
organismi mijiedarbojas ar vidi
Ekosistēmas raksturiezīmes, kas nodrošina tās 
integritāti

Funkcijas 
Vielu, enerģijas un informācijas organizētu plūsmu 
nodrošināšana vidē, kas līdz ar to nodrošina 
dzīvības uzturēšanu (Melecis, 2011)
Dabas procesu un komponentu spēja tieši vai 
netieši nodrošināt produktus un pakalpojumus, 
kas apmierina cilvēku vajadzības (de Groot et al 
2002).

Enerģijas un vielu aprite (plūsmas)
 fotosintēze 
 barības vielu un organisko vielu 
aprite
 ūdens aprite

Organismu pamatfunkcijas 
ekosistēmā 

 organisko vielu producēšana
 organisko vielu transformēšana
 organisko vielu mineralizēšana 

Augsnes veidošanās
Dzīvotņu veidošanās  
Barības ķēdes



Ekosistēmu pakalpojumu koncepts
Definīcija:
Ekosistēmu pakalpojumi ir 
ekosistēmas struktūru un 
funkciju ieguldījums cilvēku 
labklājībā, kas veidojas 
kombinācijā ar cilvēku darbības 
ieguldījumu/ietekmi uz ekosistēmu  
(Burkhard et al., 2014)

Ekosistēmu pakalpojumi 
raksturo 

attiecības starp 
dabu un cilvēkiem 

Avots: Burkhard, de Groot, Costanza, Seppelt, Jørgensen & Potschin, 2012. Solutions for sustaining natural 
capital and ecosystem services . Ecological Indicators, 21: 1 – 6
 



Ekosistēmu pakalpojumu veidi

Ieguvumi no ekosistēmu 
saražotajiem produktiem

 

Produkti:

ogas, sēnes, medījuma gaļa
ārstniecības augi, medus

Materiāli:
Koksne, šķiedras

Enerģija:
Biomasa enerģijas ieguvei

Ieguvumi no ekosistēmas 
procesu pašregulācijas 

Piesārņojuma mazināšana

Filtrācija, akumulācija

Plūsmu regulēšana

Erozijas kontrole

Dabas procesu uzturēšana  
Apputeksnēšana
Dzīvotņu uzturēšana;
Ūdens attīrīšana
Klimata kontrole

Nemateriālie ieguvumi no 
ekosistēmām

 

Fizikālā un intelektuālā saskare
Atpūta dabā
Izglītība, zinātne
Ainava, kultūras mantojums

Garīgā un simboliskā 
saskarsme

Simboli, tradīcijas
Pastāvēšanas vērtība

Apgādes pakalpojumi Vidi regulējošie pakalpojumi Kultūras pakalpojumi



Zemes lietojumu veida ietekme uz ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājumu 

Intensīvi izmantota 
lauksaimniecības zeme Dabiskie zālāji Mežs



Meža ekosistēmu funkciju grupas

Dzīvotnes 
funkcijas

Nodrošinošās 
funkcijas

Regulējošās 
un uzturošās 
funkcijas

Kultūras 
funkcijas

Ekosistēmu pakalpojumi



Dzīvotnes funkcijas 
Dabiska augu un dzīvnieku dzīves vide



Nodrošinošie pakalpojumi 
Koksnes un nekoksnes produkti



Regulējošie pakalpojumi 
Skābekļa ražošana un CO2 piesaiste

• Viens koks gadā saražo 120 
kg skābekļa. Divi koki var 
nodrošināt ar skābekli 4 
cilvēku ģimeni.

• Piesaistot ogļskābo gāzi, meži 
palīdz samazināt siltumnīcas 
efektu un nelabvēlīgās klimata 
pārmaiņas uz Zemes. Ogleklis 
tiek saistīts arī augsnē un 
produktos, kas izgatavoti no 
koka. 

Avots: FAO

Avots: NASA

Ledus segas izmaiņas Arktikā kopš 
1980. gada 



Regulējošie pakalpojumi 
Aizsardzība no dažādu faktoru negatīvās ietekmes (vējš, augsnes erozija, plūdi, 
lavīnas, piesārņojums, troksnis utt.)



Kultūras pakalpojumi
Daudzveidīga atpūtas vieta cilvēkam



Kultūras pakalpojumi
Vieta veselības atgūšanai un uzlabošanai



Kultūras pakalpojumi
Iedvesma literatūrai, mākslai, mūzikai utt.



Kultūras pakalpojumi
Svētvietas un vide garīgām praksēm



Mežsaimniecības ietekme

Labumi un pakalpojumi

Ekosistēmas procesi

Ekosistēmas procesi

Ekosistēmas procesi

Mežsaimnieciskā darbība

Ekosistēmas funkcijas

Ekosistēmas funkcijas

Ekosistēmas funkcijas



Mežsaimniecības ietekme
• Atšķirīgu pakalpojumu gadījumā vienai un tai pašai darbībai iespējama 

kompleksa ietekme
Pakalpojums 1 Pakalpojums 2 Pakalpojums 3 Pakalpojums n

Darbība 1 + + + +

Darbība 2 - - - -

Darbība 3 + - - -

Darbība 4 + + - -

Darbība n + + + -

+ pozitīva ietekme
- negatīva ietekme



Piemērs – barības vielu aprite
un ūdens kvalitāte

Attēls pēc: Gundersen et al. 2010. Environmental Services 
Provided from Riparian Forests in the Nordic Countries. 
AMBIO, DOI 10.1007/s13280-010-0073-9

Barības vielu uzņemšana

Barības vielu uzņemšana

Organiskās vielas mineralizācija

Organiskās vielas mineralizācija

Virszemes notece

Virszemes notece

Ūdensobjekts

Ūdensobjekts

Piekrastes 
aizsargjosla

Piekrastes 
aizsargjosla

Ekosistēmu pakalpojumi: 
1) dzīvotņu nodrošināšana;
2) saldūdens ķīmiskā sastāva 
regulācija; 
3) hidroloģiskā cikla un ūdens plūsmu 
regulācija;
4) vielu filtrācija, piesaiste un 
akumulācija;
5) ainavas kvalitātes nodrošināšana.



Mežsaimnieciskie pasākumi, kas visbūtiskāk ietekmē barības vielu apriti 
un ūdens kvalitāti

Vienlaidus atjaunošanas cirte

Visas biomasas izvākšana

Stumbru izvākšana
Augsnes sagatavošana

Meža ceļu būve
Meža meliorācijas sistēmu atjaunošana



Metodika meža ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanai

EP vērtēšanas galvenie soļi

• Mērķis: izstrādāt Latvijas 
apstākļos praktiski pielietojamu 
meža ekosistēmu pakalpojumu 
novērtēšanas metodiku, kas 
būtu elastīga un papildināma, 
kā arī salāgota ar ES 
rekomendēto praksi.

• Pamatā biofizikālais 
novērtējums, balstoties 
empīriskos datos.



Tabulā parādīti potenciālo slodžu uz meža 
ekosistēmām piemēri Latvijā. Slodzes ir 
mainīgas laikā un vērtējamas atkārtoti.

Slodzes uz ekosistēmām
Millenium Ecosystem Assessment (2005) slodžu 
novērtējumu iesaka veikt sešās plašākās 
grupās: dzīvotņu pārveidošana un 
degradēšana, invazīvo sugu ieviešanās, 
piesārņojums un bagātināšanās ar barības 
vielām, pārmērīga izmantošana, klimata 
pārmaiņas, citi.

Slodze

Mežainuma izmaiņas aizaugšanas/apmežošanas rezultātā

Mežainuma izmaiņas atmežošanas rezultātā

Koku seguma samazinājums (meža zemēs)**

Meža ugunsgrēki

Gada nokrišņu daudzuma un sadalījuma izmaiņas 

Gada vidējās temperatūras paaugstināšanās 

Ekstrēma sausuma periodi 

Vētras

Gaisa piesārņojums 

Paskābināšanās procesi 

Eitrofikācijas procesi**

Pārmērīga (neilgtspējīga) meža izmantošana 

Hidroloģiskā režīma traucējumi

Invazīvo svešzemju sugu ieviešanās

Meža kaitēkļi un slimības 



Jomas, kurās būtu raksturojams ekosistēmu 
stāvoklis:
• veģetācija (lapu laukuma indekss, biomasa, vidējais 

ikgadējais pieaugums);
• bioloģiskā daudzveidība (sugu daudzveidība, 

relatīvā sastopamība);
• augsne (augsnes organiskās vielas saturs, 

gruntsūdens līmenis);
• ūdens (upju notece, ūdens kvalitāte, zivju sugas);
• ogleklis (neto oglekļa bilance, biomasas pieaugums);
• dzīvotnes (fragmentācija).

Izvēloties rādītājus ekosistēmu stāvokļa 
vērtēšanai, ir jāņem vērā pašreizējie un nākotnē 
plānotie konkrēto ekosistēmu izmantošanas veidi.

Ekosistēmu stāvoklis

Iespējamie ekosistēmu stāvokļa attīstības scenāriji laika posmā 
no vērtējuma sākuma (T

0
) līdz vērtējuma beigām (T

beigu
)

T
0

T
beigu

Uzlabošanā
s

Degradācija 

Nav izmaiņu

Nav zināms



Matricas modelis un tā pielietojuma soļi

Avots:  Jacobs, S., Burkhard, B., Van Daelea, T., Staesd, J., Schneidersa A. 2015. 
‘The Matrix Reloaded’: A review of expert knowledge use for mapping ecosystem 
services. Ecological Modelling 295, 21–30

• Pētāmās teritorijas izvēle;

• Atbilstošo ģeotelpisko vienību izvēle (šīs vienības veido 
novērtējuma matricas ailes);

• Atbilstošo telpisko datu ievākšana (piemēram, zemes 
lietojuma veids, dzīvotnes, augsnes tipi, hidroloģiskie 
elementi);

• Atbilstošo EP izvēle (EP veido novērtējuma matricas 
kolonnas);

• EP kvantifikācijai atbilstošu indikatoru definēšana;

• EP indikatoru kvantificēšana (ar dažādām metodēm);

• EP indikatoru skaitlisko vērtību pārveidošana relatīvā skalā 
(0-5);

• Normalizēto EP vērtību piesaiste ģeotelpiskajām vienībām 
matricā;

• Normalizēto EP vērtību kartēšana;

• Iegūto rezultātu interpretācija un pielietošana.



 Indikatori meža ekosistēmu pakalpojumu vērtēšanai

Apgādes EP Regulējošie EP Kultūras EP

❖ Potenciālā brūkleņu un melleņu 
raža

❖ Pārtikā izmantojamu augu, 
nektāraugu, ārstniecības augu, 
dekoratīvo augu un kosmētikā 
izmantojamu augu potenciālā 

sastopamība
❖ Galvenajā cirtē iegūstamais 

lietkoksnes un enerģētiskās 
koksnes apjoms

❖ Medību platību piemērotība 
alnim, staltbriedim, stirnai un 

mežacūkai
❖ Uzskaitīto aļņu, staltbriežu, 

stirnu un mežacūku blīvums
❖ Nomedīto aļņu, staltbriežu, 

stirnu un mežacūku blīvums

❖ Koku un zemsedzes augu spēja 
veikt fitoremediāciju

❖ Trokšņa mazināšanas potenciāls
❖ Augsnes erozijas novēršanas 

potenciāls
❖ Ekosistēmas saglabāšanās 

ilglaicības potenciāls
❖ Mežaudzes saražotais skābekļa 

daudzums
❖ Oglekļa uzkrājums dzīvajā 

biomasā
❖ Toksisko smago metālu 
stabilizācijas potenciāls augsnē 

un zemsegā

❖ Meža piemērotība rekreācijai
❖ Meža noturība pret rekreācijas 

slodzēm
❖ Meža piemērotība medībām kā 

rekreācijas aktivitātei
❖ Meža ainavas vizuālā kvalitāte

• Izmantota CICES V5.1 
klasifikācija

• Mazākā telpiskā 
vienība – meža 
nogabals

• Vairāk kā 30 indikatori 
EP vērtēšanai visās EP 
ketegorijās.



Piemērs – meža rekreācijas vērtība

• Vērtējums balstīts uz meža tipu grupas, 
kokaudzes valdošās koku sugu grupas, 
valdošās koku sugas koku vecuma grupas un 
kokaudzes biezības grupas ranžētu vērtību.

• Tiek vērtēts konkrēts nogabals.

Sagatavoja: Jānis Donis, LVMI «Silava»

Ranžētā vērtība Vērtība Paskaidrojums

0-12 1 EP ļoti zema vērtība

13-25 2 EP zema vērtība

26-42 3 EP vidēja vērtība

43-70 4 EP augsta vērtība

71-100 5 EP ļoti augsta vērtība



Daudzveidīgu meža ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājums

• Meža ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājums ir 
atkarīgs gan no mežaudzi raksturojošiem 
rādītājiem, gan no dažādiem vides faktoriem un to 
kombinācijas.

• Apsaimniekošanas pasākumiem ir liela nozīme.

• Meža horizontālās un vertikālās struktūras 
dažādošana, kā arī dažādu bioloģiskajai 
daudzveidībai nozīmīgu elementu saglabāšana 
var veicināt daudzveidīgu ekosistēmu 
pakalpojumu nodrošinājumu.

Avots: Felipe-Lucia, M.R., Soliveres, S., Penone, C. et al. 2018. Multiple forest attributes underpin the supply of multiple ecosystem 
services. Nature Communications 9, 4839. https://doi.org/10.1038/s41467-018-07082-4 

https://doi.org/10.1038/s41467-018-07082-4


Secinājumi
• Mežs ir daudz vairāk ‘nekā koki vien’. Tas nodrošina daudzveidīgu ekosistēmu 

pakalpojumu spektru, kas ietver gan koksnes un nekoksnes produktus, gan dažādus 
vides regulācijas aspektus, gan resursus atpūtai, zinātnei un izglītībai, gan arī estētiskās 
un kultūras mantojuma vērtības.

• Ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājums veidojas meža struktūras, vides faktoru un 
cilvēka veikto apsaimniekošanas pasākumu mijiedarbībā. 

• Ekosistēmu pieeja piedāvā konceptuālu ietvaru ekosistēmu procesu, funkciju un 
nodrošināto labumu savstarpējās saistības izpratnei, kā arī praktiski pielietojamus rīkus 
izvērtēšanai un plānošanas atbalstam.

• Tā ļauj novērtēt dažādu mežsaimniecības un mežsaimniecību atbalstošo pasākumu 
ietekmi uz ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājumu, kā arī sinerģijām un izslēdzošajiem 
kompromisiem (synergies and trade-offs) starp tiem. 



Ieteicamā literatūra
• V. Melacis, 2011. Ekoloģija. LU Akadēmiskais apgāds. 352 lpp.

• Burkhard, de Groot, Costanza, Seppelt, Jørgensen & Potschin, 2012. Solutions for sustaining natural 
capital and ecosystem services . Ecological Indicators, 21: 1 – 6

• Haines-Young, R. and M. Potschin (2010): The links between biodiversity, ecosystem services and 
human well-being. In: Raffaelli, D.G & C.L.J. Frid (eds.): Ecosystem Ecology: A New Synthesis. 
Cambridge University Press, British Ecological Society, pp. 110-139.

• Felipe-Lucia, M.R., Soliveres, S., Penone, C. et al. 2018. Multiple forest attributes underpin the 
supply of multiple ecosystem services. Nature Communications 9, 4839. 

• Jacobs, S., Burkhard, B., Van Daelea, T., Staesd, J., Schneidersa A. 2015. ‘The Matrix Reloaded’: A 
review of expert knowledge use for mapping ecosystem services. Ecological Modelling 295, 21–30

• Maes, J., Liquete, C., Teller, A., Erhard, M. et al. 2016. An indicator framework for assessing 
ecosystem services in support of the EU Biodiversity Strategy to 2020. Ecosystem  Services, 17: 
14–23. 



Paldies!


