Septiņi mīti par dabas skaitīšanu
2017. gada vasarā Dabas aizsardzības pārvalde sākusi nebijušu un vērienīgu aktivitāti, kuras ietvaros eksperti apzina Latvijas dabas vērtības jeb dabas dzīvotnes,
uzskaitot Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamos biotopus, piemēram, bioloģiski vērtīgus zālājus, dabiskoties sākušās mežaudzes, purvus, cilvēka mazietekmētu
jūras piekrasti un kāpas, upes, ezerus, alas un iežu atsegumus.
Kā jau ar katru jaunu un nebijušu lietu, arī ar dabas skaitīšanu nereti saistās dažādi
mīti, bailes un informācijas interpretācija, tādēļ Dabas aizsardzības pārvalde
skaidro izplatītākos mītus, kas saistās ar šo vērienīgo dabas inventarizāciju.

Mīts

Dabas skaitīšana notiek, lai atrastu un veidotu jaunas īpaši
aizsargājamas dabas teritorijas un mikroliegumus.

Nē! Dabas skaitīšana ir Latvijas dabas inventarizācija, lai apzinātu nozīmīgākās dzīvotnes un to

izplatību. Latvijas daba ir mūsu nacionālā bagātība, tāpēc valstij un tās iedzīvotājiem kā gādīgiem
saimniekiem ir jāpārzina, kas, cik daudz un kādā kvalitātē atrodas tās teritorijā.
Dabas skaitīšanas mērķis ir iegūt informāciju, precīzus, aktuālus un zinātniskus datus par biotopu
daudzumu un kvalitāti, nevis palielināt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju skaitu vai noteikt saimnieciskās darbības aizliegumus. Aktuālā informācija tiks digitalizēta un ļaus efektīvāk līdzsvarot dabas
saglabāšanu un tautsaimniecības attīstību. Vienlaikus tas sniegs plašākas iespējas pārdomāti plānot
teritoriju saimniecisko darbību un efektīvāk pārvaldīt ierobežotos dabas resursus.

Mīts

Biotops ir kāds konkrēts aizsargājams augs vai dzīvnieks.

Nē! Biotops ir viendabīga teritorija, kuru apdzīvo kādas konkrētas dzīvnieku vai augu sugas.
Dabas skaitīšanas ietvaros tiek apzināti Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamie biotopi,
piemēram, upju straujtece ar akmeņainu un oļainu gultni, ziediem bagāta pļava utt.

Mīts

Biotopa esamība manā īpašumā nozīmē ierobežojumus.

Nē! Biotopa konstatēšana noteiktā teritorijā nenozīmē automātisku ierobežojumu noteikšanu.
Lai gan termins “aizsargājams” daudziem asociējas ar saimnieciskās darbības aizliegumu vai ierobežojumu, tomēr praksē šādu biotopu aizsargā vien tad, ja tam ir izveidots mikroliegums vai tas atrodas
īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.

Mīts

Manā rapšu laukā konstatēs biotopu un vairs nevarēšu
saimniekot.

Nē! Biotopu apsekošanu neveic intensīvi apsaimniekotās lauksaimniecības zemēs, apdzīvotās

vietās, teritorijās, kurās pēdējo trīs gadu laikā jau ir veikti izpētes darbi un izsniegti saskaņojumi vai
atļaujas dažādu darbību veikšanai – karjeram, kūdras ieguvei u.c.
Neviens eksperts lauksaimniecības zemēs dabas vērtības nemeklēs.

Mīts

Pavasarī saņēmu vēstuli par dabas skaitīšanu manā īpašumā.
Līdz eksperta vizītei nevaru neko darīt – ne zāli pļaut, ne ganīt.

Nē! Dabas aizsardzības pārvaldes sūtītā vēstule par dabas skaitīšanu īpašumā ir informatīva un

neuzliek īpašniekam nekādus papildu pienākumus! Īpašnieks var turpināt saimniekot savā
īpašumā kā iecerējis saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Zālāju īpašnieki drīkst pļaut zāli, jo, ja
eksperts ieradīsies brīdī, kad zālājs nopļauts, viņš atgriezīsies pēc divām nedēļām, kad būs ataudzis
atāls.

Mīts

Dabas skaitīšanu īsteno, lai uzliktu sodus zemes īpašniekiem
par savu īpašumu neatbilstošu saimniekošanu.

Nē! Veicot dabas skaitīšanu, eksperti nevērtē zemes īpašnieku saimniekošanu. To darbs ir uzskaitīt
redzētās dabas vērtības.

Mīts

Atrasto reto augu eksperts izraks un ņems sev līdzi kā
pierādījumu.

Nē! Ekspertam līdzi ir anketa, kurā viņš atzīmē visu redzēto, arī īpašus un reti sastopamus augus.
Paraugi netiek rakti!

Izziņai.

Patiesība un visa aktuālā informācija pieejama vietnē:
www.skaitamdabu.gov.lv,
www.daba.gov.lv.
Skaitām kopā!
Materiāls tapis ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.
EIROPAS SAVIENĪBA
Kohēzijas fonds
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