
Esošās meža aizsardzības Esošās meža aizsardzības 
sistēmas izvērtējums atbilstoši sistēmas izvērtējums atbilstoši sistēmas izvērtējums atbilstoši sistēmas izvērtējums atbilstoši 
ainavekoloăiskāsainavekoloăiskās plānošanas plānošanas 

principiemprincipiem

Finansētājs: LR Zemkopības ministrijas Meža attīstības fonds

Izpildītājs: Pasaules Dabas Fonds, ekspertu grupa



Darba mērėis: Attīstīt ainavekoloăiskās Darba mērėis: Attīstīt ainavekoloăiskās 
plānošanas pieeju meža apsaimniekošanāplānošanas pieeju meža apsaimniekošanā

••Veikt Latvijas, ES un starptautisko tiesisko aktu Veikt Latvijas, ES un starptautisko tiesisko aktu 
analīzi;analīzi;analīzi;analīzi;

••Novērtēt meža aizsardzības sistēmas atbilstību; Novērtēt meža aizsardzības sistēmas atbilstību; 
ainavekoloăiskās plānošanas principiem;ainavekoloăiskās plānošanas principiem;

••Balstoties uz pētījuma rezultātiem izstrādāt Balstoties uz pētījuma rezultātiem izstrādāt 
ieteikumus atbildīgām vides un meža nozares ieteikumus atbildīgām vides un meža nozares 
institūcijāminstitūcijām



Starptautiskā līmenīStarptautiskā līmenī

Konvencijas; starpvalstu meža forumi, starptautiskas deklarācijas:
Rio konferences meža principi, ANO mežu forums, Stokholmas deklarācijas, 

EEiropas savienības līmenīiropas savienības līmenī

Tiesību aktu analīzeTiesību aktu analīze

Vis- Eiropas bioloăiskās un ainavu daudzveidības stratēăija
Stratēăijas mērėi 20 gadu periodam - samazināt un, kur iespējams - novērst
apdraudējumu Eiropas bioloăiskajai un ainavu daudzveidībai; palielināt tās 
dzīvotspēju, nodrošināt pilnīgu sabiedrības iesaistīšanos bioloăiskās un ainavu 
daudzveidības saglabāšanā. 

Līdz 2005.gadam izveidot Vis-Eiropas ekoloăisko tīklu. Visu līmeĦu ekoloăiskajiem 
tīkliem ir jānodrošina ekoloăisko procesu uzturēšana un teritoriju funkcionālā 
saistība. NATURA 2000 tīkls. 



• Padomes direktīva „Par savvaĜas putnu aizsardzību” (1979) jeb Putnu direktīva 
un Padomes direktīva „Par dabisko biotopu, savvaĜas sugu un dzīvnieku aizsardzību” 
(1992) jeb Biotopu direktīva

• ES interpretācijas vadlīnijas Natura 2000 pielietošanai mežos apraksta Natura
2000 ieviešanu un pārvaldību mežu teritorijās. “saimnieciskā darbība šajās teritorijās 
var tikt turpināta, ja tā nav pretrunā ar nacionālajiem dabas aizsardzības noteikumiem 
un nesamazina sugu un dzīvotĦu aizsardzību”.

“Veidojot Natura 2000 teritorijas, ir ieteicams izstrādāt tādus parametrus, lai tie 
dotu iespēju šīs teritorijas iekĜaut jau esošās lielākās aizsargājamās teritorijās. Nevis 
veidot sīkus zemes gabalus, kas tieši atbilst dzīvotĦu atlases prasībām”. veidot sīkus zemes gabalus, kas tieši atbilst dzīvotĦu atlases prasībām”. 

“DzīvotĦu un sugu aizsardzībai visā Natura 2000 teritorijā ir jābūt vērstai 
pamatā uz to dzīvotĦu un sugu aizsardzību, kuru dēĜ šī vieta ir tikusi izveidota; 
pieĜaujama apsaimniekošana”

ES ES mežu politikamežu politika
•Ministru konferencēs par meža aizsardzību Eiropā (MCPFE)
•Eiropas mežu politikas instruments ir ES mežu stratēăija, kas akcentē aizsargājamo
mežu teritoriju izveidi, sevišėi uz Natura 2000 tīkla bāzes



Latvijas politikaLatvijas politika

•ES Biotopu (1992/43/EEK, Natura 2000) un SavvaĜas putnu (1979/409/EK) 
Direktīvas 

•Nacionālais vides politikas plāns 2004. – 2008. gadam (NVPP), kas kā vienu no 
mērėiem izvirza - saglabāt un atjaunot ekosistēmu un to dabisko struktūru 
daudzveidību un saglabāt un veicināt vietējo savvaĜas sugu daudzveidību

•BD aizsardzības programma (1998):  Pilnveidot aizsargājamo teritoriju tīklu un •BD aizsardzības programma (1998):  Pilnveidot aizsargājamo teritoriju tīklu un 
aizsardzības metodes, Izstrādāt ekoloăiskā tīkla koncepciju un ieviest to teritorijas 
plānošanā

•Latvijas meža politika: tiek pilnveidota zinātniski pamatota aizsargājamo teritoriju 
sistēma, kas nodrošina ekosistēmu, sugu un ăenētisko resursu saglabāšanos mežos;  
nodrošināta meža biotopu un tiem raksturīgo sugu daudzveidības saglabāšana



•Teritorijas virsmas veidošanās vēsture pēc pēdēja 
apledojuma

•Reăionālās atšėirības

• augstienes

Latvijas dabas apstākĜu raksturojumsLatvijas dabas apstākĜu raksturojums

• zemienes

•Nogulumu sastāvs



Meža augšanas apstākĜu tipu trofiskās Meža augšanas apstākĜu tipu trofiskās 
grupasgrupas

Avots: LaiviĦš M., 1997



Dabas apstākĜu rajonēšanaDabas apstākĜu rajonēšana

Latvijas iedalījums 1Latvijas iedalījums 155 dabas reăionos dabas reăionos 
(Ramans, 1994), kas izdalīti balstoties uz (Ramans, 1994), kas izdalīti balstoties uz 
zemes virsmas formu un litogēnā pamata zemes virsmas formu un litogēnā pamata ––
nogulumu nogulumu –– atšėirībām. Tas nosaka mitruma atšėirībām. Tas nosaka mitruma 
sadalījumu un klimatiskās atšėirības; ir sadalījumu un klimatiskās atšėirības; ir 
pakārtotas galveno zemes lietojumveidu pakārtotas galveno zemes lietojumveidu 
teritoriālai struktūrai un pārstāv ainavas teritoriālai struktūrai un pārstāv ainavas 
reăionālo līmenireăionālo līmeni



Latvijas fizioăeogrāfiskie 
rajoni

Dabas apvidi



Ainavas jēdziens un ainavekoloăiskie principiAinavas jēdziens un ainavekoloăiskie principi

•Vispārējā un specifiskā nozīme; 

•Klasifikācija un kartogrāfija; 

•Ainava ir ekoloăiska sistēma, kā noteiktu dabas faktoru kopums un 
to mijiedarbības produkts noteiktā un norobežojamā teritorijā.



Zemes lietojumveidu
un zemes seguma 

Mūsdienu ainava

Pašreizējā meža struktūra

Meži, lauki u.c. šodien

Zemes izmantošana 
pagātnē

Apdzīvojuma vēsture

Pirmatnējā veăetācija

Hidroloăija

AinavaAinava

Avots: Zerbe, 2004

Dabas faktori

Cilvēka darbības 
vēsture

un zemes seguma 
raksturs mūsdienās

Hidroloăija

Klimats

Nogulumi un augsnes

Reljefa apstākĜi



•Vietas apzīmē ekosistēmas, kas saistītas ar abiotisko apstākĜu kopumu un noteiktu 

atrašanās vietu ainavā jeb noteiktā teritoriālā struktūrā. Pretēji pastāvošajai sugu un biotopu 
pieejai, kas fokusējas uz dzīvās dabas izpausmēm, uzsverams abiotisko apstākĜu kopums, kas 
ietekmē bioloăisko daudzveidību. Vieta ietver arī informāciju par veidošanās vēsturi un 

attīstības gaitu. Tieši vietu skatījumā ir iespējams runāt par laika dimensiju

•Izvietojums norāda ekosistēmu savstarpējo mijiedarbību ainavā un runā gan par vielas 

un enerăijas, gan arī informatīvām saitēm. Jāuzsver, ka ekosistēmas neatrodas savstarpējā 

. 

Ainavekoloăiskie principiAinavekoloăiskie principi

izolētībā; starp tām pastāv cieša mijiedarbība. 

•Mērogs raksturo dažāda līmeĦa ainaviskās vienības un pāreju no zemākiem uz 

augstākiem līmeĦiem. Latvijas ainavu pētīšanas tradīcijām tipoloăijas elementārās vienības ir 
fācijas, kuru kompleksi veido savrupienes un vietienes vai ainavu telpas, un tās savukārt

apvidus un ainavzemes

LīmeĦi

Ainavisko vienību līmeĦi nosaka optimālā pētījuma mēroga izvēli. 
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Ainavu elementi Ainaviskās vienības

Pēc stabiliem dabas faktoriem
norobežoti un funkcionāli
vienoti zemes virsmas
iecirkĦi, ko raksturo ainavas
elementu sakopojums

Forma: punktveida,
līnijveida, laukumveida

Forma: galvenokārt
laukumveida

Dabas apstākĜu vai procesu
noteikti lokalizēti objekti,
kam ir specifiska nozīme
ainavas struktūrā

Nedalāmi, labi norobežoti
veidojumi

Ainavas elementu
sakopojums, telpiska mozaīka

Augšanas apstākĜu ziĦā +/-
viendabīgi

Neviendabīgi

Var iedarboties un pārveidot
tieši

Var iedarboties netieši, ja tiek
pārveidoti vai iznīcināti
ainavas elementi

Avots: Melluma A., 2003



VērtējumsVērtējums



Latvijas ekoloăiskais tīklojumsLatvijas ekoloăiskais tīklojums

Avots: Nikodemus O., 2003



Uzdevumi, kas vistiešāk attiecas uz mežiemUzdevumi, kas vistiešāk attiecas uz mežiem::

•nodrošināt sugu migrācijai, ligzdošanas vajadzībām un atpūtai
nozīmīgu dzīvotĦu aizsardzību;

•aizsargāt pret cilvēka darbību jūtīgās sugas un to populācijas;

•aizsargāt pārmitros mežus tos ūdens kvalitātes uzlabošanas nozīmes •aizsargāt pārmitros mežus tos ūdens kvalitātes uzlabošanas nozīmes 
dēĜ;



Tīklojuma elementu veidošanas Tīklojuma elementu veidošanas 
principi:principi:
izvērtējot ainavas struktūru,  teritoriju bioloăisko 
vērtību un ūdensteču, ūdenstilpju analīzē iegūto 
informāciju, tika identificētas iespējami 
optimālākās ekoloăiskā tīklojuma atrašanās 
vietas

Teritorijas iekĜaušana tīklojuma struktūrā noteikta 
:
- biotopa tipiskums un unikalitāte Eiropā, 
nacionālā un reăionālā līmenī;
- abiotisko un biotisko faktoru daudzveidība;
- izmērs;
- telpiskā struktūra un sasaiste 



•Nacionālais līmenis vai nozīmīgums?

•Neatbilstība starp funkcionālām un administratīvām robežām;

•kā veikt dažāda līmeĦa ekoloăisko tīklu integrāciju?

Jautājumi, komentāri:Jautājumi, komentāri:

•cik plašai ir jābūt kodolteritorijai vietas, reăionālā, nacionālā un 
starptautiskā mēroga tīklā, lai tā spētu nodrošināt bioloăiskās 
daudzveidības saglabāšanu visos līmeĦos (sugas, biotopu, ainavas)?

•kas būtu jāmaina esošajā zemes lietojumveidu struktūrā, lai šādu 
tīklojumu ieviestu; kādi politiskie, plānošanas un finansu lēmumi 
jāpieĦem?



Aizsargājamās teritorijasAizsargājamās teritorijas

•Teritoriju aizsardzībai būtu jābāzējas uz ekoloăiskiem 
pamatiem

•Dabas daudzveidības aizsardzībā Ĝoti svarīgs ir •Dabas daudzveidības aizsardzībā Ĝoti svarīgs ir 
teritoriālais aspekts

•Novērtējuma kritēriji:
tipiskums,
unikalitāte,
reprezentativitāte,
daudzveidība,
ekosistēmu stabilitāte



ĪADT un ĪADT un NaturaNatura 2000 teritorijas2000 teritorijas

• Pārklājas pēc atšėirīgām pieejām izveidotas aizsargājamās 
teritorijas

• Latvijas dabas reăionu pārstāvniecība ĪADT tīklā

• Pārstāvēti dažāda līmeĦi teritoriāli veidojumi



Ainavzemes 
nosaukums

ainavzemes 
platība

% % % % % % %
% no Latvijas 

teritorijas
Aiviekstes zeme 0,68% 3,98% 1,47% 2,26% 8,39% 13,44%

Augšzeme 13,11% 3,41% 2,66% 19,19% 6,16%

Austrumkursa 1,55% 3,05% 4,60% 9,97%

Austrumlatgale 4,05% 5,46% 0,01% 9,52% 2,28%

Austrumvidzeme 0,54% 0,54% 2,37%

Auztrumzemgale 1,01% 0,06% 0,03% 1,10% 6,48%

Dabas 
pieminekĜi 

Nacionālie 
parki

Dabas 
rezervāti

Kopā, 
neskaitot ZBR

ĪADT īpatsvars no ainavzemes platības, %
Aizsargājamo 
ainavu apvidi

Dabas 
liegumi

Dabas 
parki

ĪADT pārstāvniecība ainavzemēsĪADT pārstāvniecība ainavzemēs

Auztrumzemgale 1,01% 0,06% 0,03% 1,10% 6,48%

Dienvidvidzeme 1,95% 1,61% 0,02% 3,54% 7,12% 4,79%

Gaujaszeme 0,10% 3,70% 0,01% 16,49% 20,30% 6,05%

Latgales 
augstiene 2,71% 0,39% 9,53% 12,63% 10,58%

Piejūra 0,04% 4,95% 4,37% 4,76% 0,22% 14,33% 11,09%

Rietumkursa 1,29% 0,27% 1,56% 5,08%

Rietumzemgale 0,91% 1,15% 2,05% 3,45%

Ventaszeme 3,63% 2,73% 0,02% 0,32% 6,69% 3,95%

Vidzemes 
augstiene 8,59% 0,39% 0,90% 1,65% 11,52% 6,50%

ZiemeĜvidzeme 3,68% 0,86% 1,96% 6,50% 7,81%

Kopā 1,75% 2,53% 2,65% 0,00% 1,96% 0,34% 9,23%



ĪADT īpatsvara atkarība 
zemieĦu

ainavzemēs atkarībā no to 
platības
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ĪADT īpatsvara atkarība pacēlunu 
un nolaidenumu

ainavzemēs atkarībā no to platības
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Jautājumi:Jautājumi:

Kā iekĜaujas ainavas struktūrā, vai atbilst vērtējuma 
kritērijiem?

Vai teritoriju statuss, zonējums un apsaimniekošanas režīms 
atbilst izvirzītajām mērėa funkcijām?atbilst izvirzītajām mērėa funkcijām?

ĥemot vērā, ka teritoriju lielums ir dažāds (dažādi telpiskie 
līmeĦi) - kāda pieeja dabas vērtību apzināšanā un to 
aizsardzībā?



Biotopu pieeja un tās izmantošanas aspekti dabas Biotopu pieeja un tās izmantošanas aspekti dabas 
aizsardzībāaizsardzībā
• Pamatvienības dabas aizsardzības sistēmā un atbilst zemākā līmeĦa 

aizsargājamām teritorijām

• Definīcija uzsver ne tikai biotiskos, bet arī ăeogrāfiskos un abiotiskos 
faktorus

• Dabas aizsardzībā 4 galvenās biotopu klasifikācijas sistēmas:

• Latvijas biotopi (Kabucis, 2001• Latvijas biotopi (Kabucis, 2001

• ES biotopi

• Dabiskie meža biotopi

• Meža augšanas apstākĜu iedalījuma traucējuma klasēs

• CORINE biotopi (retāk)

• MK Noteikumi Nr. 421”Īpaši aizsargājamo biotopu veidu saraksts” 



•Klasifikāciju uzdevums 

•Biotopam, kā klasifikācijas vienībai nav teritorijas

•Kartēšanas nozīme

Izpausmes areāls

Biotopu kompleksi

Biotopu vērtēšana

Ainavas 
struktūra



Meža biotopu 
grupas*

Dabiskie meža 
biotopi

Eiropas Biotopu 
direktīva

Latvijas biotopu 
klasifikators

MK noteikumi 
Nr. 421

Sauso skujkoku 
mežu biotopi

3 2 7 ?

Sauso lapu koku 
mežu biotopi

4 5 11 4

Slapjo skujkoku 
mežu biotopi

2 1 12 1

Slapjo lapu koku 
mežu biotopi

3 2 11 1

Biotopu klasifikāciju salīdzinājumsBiotopu klasifikāciju salīdzinājums

mežu biotopi
3 2 11 1

‘ăeoloăiski’ 
nosacītie mežu 
biotopi’

3 1 2 1

Saskares joslu 
biotopi

3 9 6 3

Dabas procesu 
(traucējumu) 
ietekmēti mežu 
biotopi

3 1 1 ?

Avots: Bērmanis R., 2003
*pēc dabisko meža biotopu grupām



Secinājumi:Secinājumi:

Sarežăīti salāgot biotopu klasifikācijas sistēmas

Viens tips var aizĦemt nelielu uz dažādiem teritoriāliem 
kompleksiem – tātad atšėirīgas sarežăītības pakāpes uzbūve

Pārstāvētas dažādi dabas veidojumi - sākot ar kokiem un beidzot 
ar ekosistēmu kompleksiemar ekosistēmu kompleksiem

Viena un tā pati vieta laika gaitā var atbilst dažādiem biotopiem



Jautājumi par dabisko meža biotopu pieejuJautājumi par dabisko meža biotopu pieeju:

•DMB ieguldījums bioloăiskās daudzveidības aizsardzībā? Vai 
tajos iekĜauti Latvijai raksturīgie meža biotopi, to 
reprezentativitāte; 

•DMB kvalitāte, kas atspoguĜojas to struktūrā un īpaši 
aizsargājamo sugu daudzveidībā

•Kā nodrošināma DMB saglabāšana ilgā laika skatījumā? Viens 
no būtiskajiem aspektiem ir funkcionalitātes izvērtējums 
attiecībā uz katru izdalīto DMB, kā arī uz tīklojumu, ko tie 
veido

•Dažādo telpisko līmeĦu harmonizēšana

•Noteiktu dabas procesu atdarināšanas ierobežojums 
(likumdošana)



Dabisko meža biotopu koncentrācijas vietasDabisko meža biotopu koncentrācijas vietas::

• Ekosistēmu kompleksi vērtīgāko DMB aizsardzībai
• Iespēja runāt par sarežăītu dabas norišu nodrošināšanu
• Mēăinājums mazināt sugām nelabvēlīgo meža struktūras 
izmaiĦu 
• Dažādos apsaimniekošanas režīms teritorijas robežās

Metodiska rakstura jautājumi:Metodiska rakstura jautājumi:

traucējuma režīmu izmantošana
dabas apstākĜu mozaīka
meža izmantošanas vēsture
atšėirīga ekosistēmu attīstības gaita
datu kvalitāte

teritoriālā izvietojuma īpatnības



“Trūkumu analīze”“Trūkumu analīze” (P. Angelstam, R. Bermanis et al)

Vēsturiskā situācijas modelēšana

Latvijas iedalījums 5 reăionos, piesaiste administratīvo rajonu 
robežām;

Meža nogabals – virsmežniecība – reăions

Nepieciešamība uzsākt lokāla līmeĦa aizsargājamo meža teritoriju Nepieciešamība uzsākt lokāla līmeĦa aizsargājamo meža teritoriju 
tīklojuma plānošanu

Ainavas izpratne uzsverot dažādu mērogu jautājumu

Uzsvērta dabas aizsardzības prasību nozīme meža 
apsaimniekošanā 



Komentāri un jautājumi:Komentāri un jautājumi:

Izvēlētā reăionālā iedalījuma  pamatojums

metodiskie aspekti

Zemgales reăions ~ Rietumzemgales ainavzeme

Meža iedalījums traucējuma režīmu grupāsMeža iedalījums traucējuma režīmu grupās

Nav iespējams izvērtēt kā šis novērtējums saistāms ar tām 
sugām, kurām nepieciešamas lielas teritorijas



Mikroliegumu pieejaMikroliegumu pieeja
•No 19 putnu sugām tiek veidots 15*

•Mednim gandrīz puse no visiem putnu ML*

•Melnais stārėis apmēram 18%* 

•Aizsargājamām dzeĦu sugām 10 līdz 15%  no ML skaita*

•Mikroliegumu teritorijas atšėiras pēc to platības, kas nozīme, ka tās pārstāv 
dažādus teritoriālus kompleksusdažādus teritoriālus kompleksus

Jautājumi:Jautājumi:

Kādu dabas apstākĜu dažādību tie ietver – kāda ir ekosistēmu mozaīka, plašākā 
nozīmē kas tajās tiek aizsargāts papildus mikrolieguma sugai

Vai ML tīklojums veido savu struktūru vai iekĜaujas citos tīklojumos 

* VMD apkopotā informācija



1) Mežu bioloăiskās daudzveidības un ainavu aizsardzība starptautiskajos
tiesību aktos

2) Ainavu aizsardzība Latvijas tiesību aktos

3) Ainavekoloăisko principu pielietošanas iespējas

4) Dabas aizsardzības pieeja mežos

Būtiskākie secinājumiBūtiskākie secinājumi

4) Dabas aizsardzības pieeja mežos

5) Lokālā līmeĦa aizsargājamo vietu tīklojums

6) Dabisko meža biotopu teritoriju faktiskais ieguldījums bioloăiskās
daudzveidības aizsardzībā

7) Bioloăiskās daudzveidības aizsardzībai nepieciešamo platību novērtējums

8) Natura 2000 un ĪADT



•Ainavu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu izstrāde, kas atbilstu Eiropas 
ainavu konvencijas būtībai un nepieciešamības gadījumā koriăētu esošo 
likumdošanu – telpiskās plānošanas, vides un dabas aizsardzības, mežu jomā;

•Meža apsaimniekošanas plānošana aplūkojama ainaviskās vienībās (piemēram, 
plānošanas reăionā vai administratīvā rajonā robežās) un kopsakarībā ar 
apkārtējām lauku vai urbānām ainavām;

Rekomendācijas

apkārtējām lauku vai urbānām ainavām;

•Jāattīsta dabas aizsardzības un pētniecības vajadzībām izmantotās biotopu
klasifikācijas, pamatojoties uz dabas procesu attīstību. Ainavekoloăiskais
skatījums atĜautu biotopu klasifikācijā ieviest tādu papildus kritēriju, kā
novietojums ekoloăiskā sistēmā.;



•Meža telpiskā struktūra un meža ainavas: kritēriji, tipoloăija un 
rajonēšana (dabiskās vienības, cilvēka darbība). Meža augšanas 
apstākĜu struktūras novērtējums (pēc platībām, sastopamības, 
kontūrainības) meža ainavu līmenī;

•Aizsargājamās teritorijas mežā: mērėi, teritoriju kategorijas, 
atrašanās vietas izvērtējums plašākā teritoriālā skatījumā. 
Nepieciešams pievērsties meža struktūrai, kas atrodas ārpus “vērtīgo” 
biotopu platībāmbiotopu platībām

•ES prioritāro biotopu izvērtējums, teritoriālie aspekti, platības un 
amplitūdas. Dabisko meža biotopu tipoloăisko un funkcionālo 
aspektu izvērtējums

•Aizsargājamās sugas un ainavas telpa. Jautājums vai ainavas 
struktūra sekmē šo sugu populāciju pastāvēšanu vai ierobežo.



•Ekoloăiskā tīklojuma idejas ieviešana lokālā līmenī; 

•ĪADT un Natura 2000 teritoriju izvērtējums pēc to pārstāvniecības 
reăionos un ainavas struktūras atbilstībai. Iespējamā metode ir grupēt 
ĪADT pēc to lieluma, kas Ĝautu nodalīt teritorijas kurās ietilpst augstāka 
līmeĦa ainaviskās vienības no nelielām teritorijām, kurās pārstāvēti 
biotopu kompleksi.;biotopu kompleksi.;

•ĪADT apsaimniekošanas plānošanā izmantotā  pieeja dažādojama 
atkarībā no teritorijas lielumu un dabas daudzveidības novērtējuma. 



Ainavu telpas

Ainavzemes, ainavapvidi
Lielas ĪADT

Vispārējās 

ĪADT apsaimniekošanas plānošana

biotops

Biotopu kompleksi

Ainavu telpas

Mazas ĪADT

Vispārējās 
likumsakarības 
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