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Dabu skaita ikvienā 
Eiropas Savienības dalībvalstī
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Eiropas Savienības nozīmes 
sauszemes biotopu apzināšana
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Izsūtītās informatīvās vēstules                     

zemju īpašniekiem
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Mežu biotopu anketa

5



Mežu biotopu anketa
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Ekspertu – kontrolieru veiktā 
kontrole kvadrātos

7



Provizoriskie 
zālāju biotopu dati 
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Provizoriskais zālāju biotopu 
kvalitātes vērtējums
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Piejūras zālāji

Sausi zālāji kaļķainās augsnēs

Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs

Eitrofas augsto lakstaugu audzes

Palieņu zālāji

Mēreni mitras pļavas

Smiltāju zālāji

Vilkakūlas zālāji (tukšaiņu zālāji)

Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas

Parkveida pļavas un ganības

Izcils kvalitātes vērtējums % Labs kvalitātes vērtējums %

Vidējs kvalitātes vērtējums% Zems biotopu kvalitātes vērtējums %
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Provizoriskais mežu biotopu 
kvalitātes vērtējums
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Lakstaugiem bagāti egļu meži

Skujkoku meži uz osveida…

Ozolu meži (ozolu, liepu un…

Veci vai dabiski boreāli meži

Veci jaukti platlapju meži

Staignāju meži

Nogāžu un gravu meži

Purvaini meži

Aluviāli meži (aluviāli…

Jaukti ozolu, gobu, ošu meži…

Ķērpjiem bagāti priežu meži

Mežainas piejūras kāpas
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Biotopu īpašnieku informētība
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Rezultāti pieejami
www.ozols.gov.lv/pub
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Ievadot sistēmas 
augšējā kreisajā stūrī 
kadastra apzīmējumu, 
tiek pietuvināta 
biotopa atrašanās vieta.

Ceturtās sezonas informācija tāpat kā līdz šim vispirms 
tiks izsūtīta biotopu īpašniekam, tad ievadīta Ozolā. 
Visi dati tiks apkopoti līdz 2021. gada otrajai pusei. 

http://www.ozols.gov.lv/pub


Trijās dabas skaitīšanas    
sezonās atklāts:

- vairākas līdz šim nezināmas 
alas,

- viens pilskalns,

- divas jaunas augu sugas, 

- piecas jaunas sēņu, tostarp                   
divas piepju sugas, 

- piecas jaunas sūnu sugas,

- četras jaunas ķērpju sugas, 

- divas jaunas lielās kosas 
atradnes,

- daudzu citu reto sugu 
jaunas atradnes.  
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Top arī 25 īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju plāni
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Dabas skaitīšanā tapuši 
pieci sugu aizsardzības 

plāni: 
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• sugu grupai ,,ROŅI”,
• sugu grupai ,,PŪCES”, 
• sugu grupai ,,DZEŅI”, 
• dīķa naktssikspārnim,
• platausainajam sikspārnim. 



Paldies par uzmanību!

www.daba.gov.lv

www.skaitamdabu.gov.lv

http://www.daba.gov.lv/

