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.. ievadam
Ainavu konvencija: Ainava nozīmē teritoriju tādā nozīmē, kā to uztver cilvēki, un kas ir
izveidojusies dabas un/vai cilvēku darbības un mijiedarbības rezultātā

Avots: Rāznas Nacionālā parka Ainavu ekoloģiskais plāns, 2009

Situācijas analīze
 Latvijā izveidots Natura 2000 tīkls, balstoties uz ĪADT (kurām noteikti aizsardzības mērķi,





t.sk., iekļaujot nozīmīgākās dabas vērtības)

Latvijai nav savas bioloģiskās daudzveidības aizsardzības stratēģijas!
Latvijā veikta «Dabas skaitīšana»
Daļēji izstrādāti ĪADT dabas un ĪA sugu aizsardzības plāni
Atsevišķās aizsargājamās teritorijās un juridisko personu pārvaldītās teritorijās
ieviesta ainavu ekoloģiskās plānošanas pieeja
 Telpiskajā plānošanā bioloģiskās daudzveidības saglabāšana ārpus esošā
normatīvo aktu ietvara praktiski netiek ieviesta

 Bioloģiskās daudzveidības novērtējums ekosistēmu
(ainavu) līmenī visai valsts teritorijai pēdējā 20 gadu
periodā nav veikts

Situācijas analīze
 Bioloģiskās daudzveidības novērtējums
ekosistēmu (ainavu) līmenī visai valsts
teritorijai pēdējā 20 gadu periodā nav
veikts
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Pieeja bio-daudzveidības
funkcijas novērtēšanai
Pieeja paredz bio-daudzveidības funkcijas novērtēšanu ballēs teritorijas vienībās (heksagonos = 100ha)
VBIO = Cv + Ee = 𝚺(Ekval*Ar) + Ee

Novērtēšana 2 kārtas:
1) tiek aprēķināta teritorijas vienības (heksagona) ekosistēmu kvalitātes vidēji svērtā vērtība pēc satura;
2) heksagonam tiek piešķirtas papildus balles (Ee), ja tajā ir novērojami augstākai bio-daudzveidībai nozīmīgi elementi (ekotona
garums, kas pārsniedz valstī vidējo u.c.)
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Pieeja paredz bio-daudzveidības funkcijas novērtēšanu ballēs teritorijas vienībās (heksagonos = 100ha)
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Novērtēšana 2 kārtas:
1) tiek aprēķināta teritorijas vienības (heksagona) ekosistēmu kvalitātes vidēji svērtā vērtība pēc satura;
2) heksagonam tiek piešķirtas papildus balles (Ee), ja tajā ir novērojami augstākai bio-daudzveidībai nozīmīgi elementi (ekotona
garums, kas pārsniedz valstī vidējo, pauguraine, u.c.)

Katram zemes izmantošanas veidam (Coverin LandCover 1.līmenis) tiek izdalītas vairākas apakšgrupas (vismaz trīs,
atkarībā no zemes izmantošanas intensitātes), un tām tiek piešķirta ekosistēmas kvalitātes vērtība (Ekval) ballēs (0-10), kur
10 – netraucēts, iespējami dabisks stāvoklis, 0 – pārveidots/ iznīcināts dabiskais stāvoklis).
Lai aprēķinātu heksagona ekosistēmu kvalitātes vidēji svērto vērtību (Cv), Ekval tiek reizināta ar konkrētās ZIV apakšgrupas
relatīvo platību (Ar) heksagonā.
Lai aprēķinātu bio-daudzveidības funkcijas kopēja vērtība (VBIO) heksagonā, Cv jāpieskaita papildus vērtība (Ee).
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