


Ekosistēmas galvenā funkcija ir nodrošināt enerģijas plūsmu starp 
dzīvās dabas elementiem un vielu riņķojumu starp dzīvās un 

nedzīvās dabas elementiem 

Ja ekosistēmas pārstās cilvēcei sniegt savus 
pakalpojumus, pasaule būs lemta bojāejai 
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Nedzīvās dabas 
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Ekosistēma 
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Ekosistēmu pakalpojumi 

• Vēl 19. gs. sākumā lielākā daļa cilvēku dzīvoja lauku naturālās 
saimniecības apstākļos, kur gandrīz visu, sākot ar  pārtiku un 
beidzot ar apģērbu un dzīvojamām ēkām, cilvēki saražoja sev 
paši.  

• Mūsdienu cilvēks aizvien mazāk cenšas darīt pats, bet savas 
daudzveidīgās vajadzības apmierina, saņemot dažādus 
pakalpojumus, ko viņam piedāvā pārējie sabiedrības locekļi.  

• Pakalpojumi ir mūsu eksistences pamats.  
• Saņemot pakalpojumus, mēs vēlamies, lai tie būtu, pirmkārt, 

kvalitatīvi un, otrkārt, lēti.  
• Bezmaksas pakalpojumus cilvēkam nemitīgi sniedz ekosistēmas !  
• Bez ekosistēmām mums nebūtu ne gaisa skābekļa elpošanai, ne 

tīra ūdens, ne maizes, nemaz nerunājot par daudzām citām 
lietām un procesiem, no kuriem mēs ikdienā esam tieši vai 
netieši atkarīgi. 
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Ekosistēmu pakalpojumi 

• Lai ekosistēma varētu nodrošināt cilvēka eksistencei būtiskos 
pakalpojumus, šai sistēmai ir jābūt pilnvērtīgai, nebojātai.  

• Cilvēks nav bijis pārāk izvēlīgs līdzekļos, lai no ekosistēmām 
izspiestu vairāk, nekā tās var dot. Apbrīnojami, bet arī šādos 
apstākļos ekosistēmas mēģina pielāgoties, pārstrukturēties, 
pašsaglabāties, un mēs joprojām saņemam to pakalpojumus.  

• Ekosistēmu pašsaglabāšanās spējas nav bezgalīgas.  

• Šodien   daudzas  pazīmes liecina par ekosistēmu degradāciju 
daudzos  pasaules reģionos.  

• Ja ekosistēmas pārstās cilvēcei sniegt savus pakalpojumus, tā  ir 
lemta bojāejai.  

• Ir pēdējais laiks iemācīties būt pateicīgiem ekosistēmu 
nodrošināto pakalpojumu saņēmējiem un respektēt ekosistēmu 
spējas mums šos pakalpojumus nodrošināt. 
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Ekosistēmu sniegto pakalpojumu klāsts ir ļoti plašs, tāpēc 
pakalpojumi tiek iedalīti vairākās grupās 

Izdzīvošanas 
nodrošinā-

šana jeb 
provīzijas 

pakalpojumi 

Vides 
parametru 
regulācija 

Atbalsta 
pakalpo-

jumi 

Pašsa-
glabāšanās 
nodrošinā-

šana 

Nemate-
riālie 

pakalpojumi 

Ūdens 

Pārtika Vielu noārdīšanās 

Noteces un 
mikroklimata regulācija 
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Ekosistēmas nodrošina dzīvo organismu 
izdzīvošanai nepieciešamo vidi un apstākļus 

Gaiss 

Ūdens 

Ekosistēmas mēģina pielāgoties, 
pārstrukturēties, pašsaglabāties un 
joprojām sniedz pakalpojumus; taču 

ekosistēmu pašsaglabāšanās spējas nav 
bezgalīgas 

Šodien daudzas pazīmes liecina par 
cilvēka darbības rezultātā izsauktu 
ekosistēmu degradāciju daudzos 

pasaules reģionos 

Pārtika 

Dzīves 
vide 
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Nepilna gadsimta laikā 
ūdens, kas arvien uzskatīts 
par bezmaksas resursu, ir 

kļuvis par biznesa nišu visā 
pasaulē, ne tikai sausā 

klimata zemēs  

Ūdens ir cilvēkam visnozīmīgākais ķīmiskais 
savienojums. Visi dzīvie organismi pamatā sastāv 

no ūdens. Cilvēka organisms satur 55-60 % 
ūdens  

Cilvēkam diennaktī vidēji nepieciešams uzņemt 2 l ūdens. 
Cilvēks var iztikt bez ūdens augstākais 7 diennaktis. Svarīgs 

ir ne vien pieejamā ūdens daudzums, bet arī tā kvalitāte 
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Ūdens attīrīšanās dabiskās ekosistēmās 

• Galvenais priekšnoteikums ūdens sekmīgai attīrīšanai ir tā plūsmas ātruma 
samazināšana,  jo bioloģiskajiem attīrīšanas procesiem nepieciešams laiks.  

• Jo vairāk sateces baseinā mežu un purvu, jo lēnāka ūdens plūsma. Ja cilvēka 
darbības rezultātā ainavas dabiskā veģetācija ir iznīcināta un  augsnes sablīvētas, 
ūdens filtrācija caur augsni gandrīz nenotiek, tas aiztek pa virsu, pa ceļam 
noskalojot no  jumtiem, asfalta un bruģa tur uzkrājušās piesārņojošās vielas, 
mājdzīvnieku ekskrementus un mikroorganismus.  
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Cilvēka vajadzībām, tai skaitā zemju apūdeņošanai, 
mājsaimniecībām un rūpniecībai, izmantotā ūdens daudzums 

pasaulē pēdējos 40 gados ir dubultojies 
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Pasaules reģionu iedzīvotāju daļa, kurai pieejams veselībai nekaitīgs dzeramais 
ūdens un sanitārām prasībām atbilstoši dzīves apstākļi 
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Ūdens plūsmas un ūdeņu dabiskās pašattīrīšanās spējas atkarīgas no 
ekosistēmas struktūras: ekosistēmas pilda dabiskā filtra lomu 

Cilvēka pārveidotā vidē dominē 
virszemes notece, bet  bioloģiskā 

pašattīrīšanās ir vāja, kā arī pastāv 
augsts plūdu risks 

Dabiskā vidē notiek intensīvi bioloģiskās 
pašattīrīšanās procesi, kā arī ūdens 
infiltrācija pazemes slāņos. Šādos 

apstākļos samazinās arī plūdu iespējas  
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Visnozīmīgākie ūdeņu attīrītāji ir meži un 
mitrāji, kas izfiltrē ūdeņus caur koku 
lapotnēm, sūnām un augsni pirms tie 

nokļūst pazemes ūdeņos un ieplūst upēs 

Piesārņojošās vielas (organiskie un 
smago metālu savienojumi, radionuklīdi) 

parasti pielīp sīkajām duļķu daļiņām. Ūdens 
plūsmai palēninoties, piesārņojums līdz ar 

duļķēm nosēžas upes dibenā, aplīp 
ūdensaugiem, nogrimušiem kokiem un 

akmeņiem 

Ķīmiski tīrs ir vienīgi destilēts ūdens. Avotu ūdens jeb tīrs 
dzeramais ūdens satur dažādus sāļus, kas tajā izšķīduši, ūdenim 

sūcoties cauri pazemes iežiem 
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Upes straumes ātrumu ievērojami samazina tādi dabiskie šķēršļi kā ūdenī iekrituši koki, siekstas un ūdensaugu 
audzes, bet it īpaši bebru veidotie aizsprosti.  Bebru darbības rezultātā uz upes veidojas ūdenskrātuve, kurā 

izgulsnējas upē ienestās piesārņojošās vielas saturošās duļķes. 
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Ēdamo un pārtikā izmantojamo augu sugu 
skaits no kopēja pasaulē sastopamo augu 
sugu skaita. 3 sugas – rīss, kukurūza un 

kvieši nodrošina gandrīz 60% no ar pārtiku 
uzņemtajām kalorijām 

Ir pārtikas līdzekļi, kurus cilvēks 
var iegūt no ekosistēmām tieši un 

saņemt par brīvu – meža ogas, sēnes, 
rieksti, arī  zivis un medījumi, ja vien 

to iegūšanai nav jāpērk licence 

Augi fotosintēzes procesā, izmantojot 
Saules starojuma enerģiju, no 

ogļskābās gāzes, ūdens un augsnes 
minerālvielām rada ogļhidrātus 

10 000-50 000 no tām 
ir ēdamas 

Ir zināmas 250 000- 
300 000 augu sugas 

Tikai 150-200 
sugas izmanto 

pārtikā 

Pārtikas produktu (graudu, piena, gaļas, dārzeņu, augļu) veidošanas 
gaitā cilvēks mijiedarbojas ar ekosistēmu procesiem ar mērķi šos 

procesus intensificēt, lai dabiskais iznākums būtu pēc iespējas lielāks 
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Kultūraugu izcelšanās centri    
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Augu valsts pārtikas vienības radīšanai ekosistēma 
izlieto 10 reizes mazāku enerģijas daudzumu, nekā 

dzīvnieku valsts pārtikas produkta vienības radīšanai 

Viens no ražības paaugstināšanas ceļiem ir jaunu 
augu un dzīvnieku šķirņu selekcija 

Šķirņu ģenētiskā materiāla novājināšanās notiek 
audzējot vienu šķirni milzīgās platībās 

Lai iegūtu vairāk pārtikas, cilvēks nemitīgi cenšas uzlabot 
ekosistēmu pakalpojumus  

Šķirņu daudzveidība ir nepieciešama, lai kritiskos 
gadījumos nodrošinātu pret slimībām izturīgu 

jaunu šķirņu izveidošanu 
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Koks ir ekosistēmas produkts, ko cilvēks jau kopš seniem laikiem 
izmanto gan būvniecībā, gan mēbeļu ražošanā, gan kā kurināmo 

1 tonna 
rakstāmpapīra 

24 vidēja 
izmēra koki 

Koksnes apjoms, kas nepieciešams papīra 
ražošanai 

Koksnes kopējais patēriņš 
pasaulē, salīdzinot ar pagājušā 

gadsimta vidu, ir pieaudzis 
gandrīz par divām trešdaļām 

Mūsdienās koksni papīra 
ražošanai cenšas nodrošināt 

audzējot kokus plantācijās, kā 
arī paplašināt otrreizējo 

izejvielu – makulatūras un 
dabīgo šķiedru audumu atlieku 

izmantošanu 
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Vērtīgākā koksne (ozolkoks, riekstkoks) ir ļoti dārga, tāpēc, lai apmierinātu 
masveida pieprasījumu pēc lētiem būvmateriāliem un mēbelēm, mūsdienās to 

lielāko daļu (skaidu plates, saplāksni, dēļus) ražo no koksnes atkritumiem vai koka 
fragmentiem, tos sapresējot un salīmējot 

Dabisko mežu sniegtie pakalpojumi kokrūpniecībai izrādījušies nepietiekami. 
Pieprasījums pēc koksnes ir radījis nepieciešamību ierīkot kokaugu plantācijas, 
tomēr joprojām lielākais koksnes daudzums tiek iegūts izcērtot dabiskos mežus 
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Zīdtārpiņi un to kokoni pēc iekūņošanās, no kuriem iegūst zīda pavedienu  

Dabīgās tekstilšķiedras (zvērādas, vilna, kokvilna, zīds) ir 
ekosistēmu produkti, ko cilvēce izmanto jau kopš senatnes 

Mēģinājumi izmantot ķīmiskās šķiedras (kapronu, neilonu, viskozi, stikla šķiedru) 
nav izrādījušies tik veiksmīgi, lai pilnībā aizstātu dabiskās tekstilšķiedras, jo tās 
arvien izrādījušās cilvēka ķermenim draudzīgākas un valkātājam patīkamākas 
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Kokvilna ir pasaulē visvairāk audzētā kultūra tekstilšķiedru iegūšanai 

Kokvilnu audzē uz apūdeņojamām zemes platībām. Nepieciešamība pēc liela ūdens 
daudzuma pievadīšanas kokvilnas plantācijām un ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu 

pielietošanas kokvilnas kaitēkļu apkarošanā rada virkni ekoloģisku problēmu – 
augsnes degradāciju un vides piesārņojumu  

Vidusāzijas valstis, kas izmanto Amudarjas un Sirdarjas ūdeņus kokvilnas plantāciju 
apūdeņošanai noveda pie iznīcības Arāla jūru – šobrīd no tās palikušas pāri tikai 

atsevišķas savstarpēji nesaistītas akvatoriju paliekas 
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Kopumā pasaulē medicīnā tiek izmantotas aptuveni 35 000 augu 
sugas. No visiem medikamentiem aptuveni 80% ir vielas, ko 

producē dzīvie organismi 

Mikro-
organismi 

Augi Dzīvnieki 

Antibiotiku ieguve Ārstniecības augu 
ekstrakti 

Čūsku inde, bišu 
produkti 
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Ārstniecības augu dziedinošās īpašības nosaka to sastāvā esošās organiskās 
vielas: alkaloīdi, glikozīdi, vitamīni, ēteriskās eļļas. No ārstniecības augiem 

iegūst vērtīgus ārstniecības līdzekļus: morfīnu, kodeīnu, hinīnu 

Daudzi augi (ķiploki, sīpoli, alveja, 
eikalipts) satur mikroorganismus 

nomācošas vielas – fitoncīdus 

Virkne augu (žeņ-šeņ, ginks) satur vielas, 
kas spēcina organisma imunitāti un 

palēnina šūnu novecošanās procesus 

Alveja Eikalipta lapas Žeņ-šeņ sakne Divdaivu ginka lapas 
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Ekosistēmas sevī vēl slēpj milzīgas neapzinātas medicīnisko 
preparātu rezerves. Līdz šim ķīmiskā sastāva izpēte veikta labi, ja 

1% tropu mežā sastopamo augu sugu 

Latvijā ārstniecības augi tiek gan kultivēti, gan aug savvaļā, bet 
svešzemju izcelsmes ārstniecības augu produkti un drogas tiek 

ievestas 

Ārstniecības 
kumelīte 

Ārstniecības 
kliņģerīte 

Liepu ziedi Parastais 
pelašķis 
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Augsnes veidošanās process ilgst simtiem, pat tūkstošiem gadu. Tas sākas 
uz kailiem, nedzīviem iežiem – cilmiežiem (smilts, grants, māls, granīts), 

dažkārt uz purvu nogulumiem. Augsnes īpašības un auglību lielā mērā nosaka 
cilmieža ķīmiskais sastāvs un daļiņu lielums  

Augsnes ķīmiskie 
elementi 

N, P, K, Ca, 
S, Mg 

 
Fe, Mn, Cu, 
Zn, Mo, Co, 

Ni, Cr, V, Cl, B, 
I, F 

Makro-
elementi 

Mikro-
elementi 

Augu barības vielas ir ķīmiskie elementi, kas augiem pieejami galvenokārt ūdenī 
šķīstošu sāļu veidā, ko tie iegūst, uzņemot kopā ar ūdeni no augsnes 
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Mitrā klimatā lietus ūdeņi ieskalo 
šķīstošās vielas no augsnes virskārtas tās 

dziļumā un tālāk gruntsūdeņos 

Sausa klimata apstākļos aršana var 
novest pie augsnes degradācijas 

vēja erozijas dēļ 

Augsnes veidošanā būtiska nozīme ir 
klimatam 

Virskārtas apvēršana arot augsni 
ekosistēmai nozīmē katastrofu: 

daļēji tiek iznīcināts savvaļas 
augājs, tas tiek uzirdināts un 
dziļāk ieskalotie augu barības 
elementi tiek izcelti virspusē  
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Lai novērstu ar augšņu mēslošanu saistītās problēmas, tika izstrādāta metode 
augu audzēšanai bez augsnes – hidroponika – augu audzēšana barības vielām 

piesātinātā šķīdumā, augsnes vietā par substrātu izmantojot plastmasas vai 
keramzīta granulas 

Audzēšana hidroponikā 
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Vides parametru regulācija ietver dažādus elementu 
aprites procesus ekosistēmās un mijiedarbību ar tām 

Ogļskābās 
gāzes 
aprite 

Slāpekļa 
aprite 

Mikro-
klimata 

regulācija 

Ūdens 
aprites 

regulācija 
Skābekļa 

daudzums 
gaisā 
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Fotosinēze ir process, kurā 
Saules starojuma enerģijas 

ietekmē augos no vienkāršu 
ķīmisku vielu molekulām tiek 
sintezētas sarežģītu organisko 

vielu (cukuru, cietes) molekulas 
un atmosfērā kā procesa 
galaprodukts izdalās brīvs 

skābeklis 

Atmosfēras sastāvā ir 21% skābekļa O2, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu 
elpošanu visiem uz Zemes mītošajiem aerobajiem organismiem, tai skaitā cilvēkam. 
Kritiskā skābekļa koncentrācija gaisā daudziem dzīvniekiem un cilvēkam ir 14-15% 

Šķietamo skābekļa pārpilnību Zemes atmosfērā nodrošina zaļie augi 
fotosintēzē, tai skaitā aļģes pasaules okeānā 

Ogļskābā 
gāze 

Ūdens 

Skābeklis 

Makro- un 
mikroelementi 

Foto-
sintēze 

Glikoze un citas 
organiskās vielas 
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Lielāko daļu skābekļa (73-87%) producē aļģes pasaules okeānā, pārējo - 
sauszemes ekosistēmas. Uz sauszemes visefektīvāk fotosintēzi nodrošina 

kokaugi, jo to lapotnēm ir vislielākā kopējā fotosintezējošā virsma, attiecībā 
pret zemes platību, ko tie aizņem 

Skābekļa koncentrācija ir pakļauta arī 
ievērojamām vietējām svārstībām, ko 

ietekmē tā patēriņa apjomi un veģetācijas 
spējas skābekli atjaunot 

Pētījumi atklāj, ka Āzijas valstu lielpilsētās 
skābekļa koncentrācija var kristies pat līdz 

kritiskajai robežai 14 – 15 %. Šādos 
apstākļos tiek nopietni ietekmēta cilvēku 

veselība Skābekļa bārs ASV 
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Visu organisko vielu galvenā sastāvdaļa ir ogleklis. Ogļskābā gāze rodas 
organisko vielu molekulām sašķeļoties un C atomiem savienojoties ar skābekli 

Vidēji ogļskābās gāzes īpatsvars atmosfēras gaisā ir 0,03%, taču vietās, kur 
koncentrējas lielāks skaits elpotāju (augsnes virskārtā un zemei pieguļošajā 

atmosfēras slānī) CO2 koncentrācija var sasniegt 0,5-4% 

CO2 dabiskie avoti 

Zibens 
izraisīti 

ugunsgrēki 

Vulkāniskie 
procesi 

Dzīvo 
organismu 
elpošana 

Organisko 
vielu 

sadalīšanās 
(pūšana, 
rūgšana) 
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CO2 satura palielināšanās atmosfērā neļauj 
zemes virsmai atstarot no Saules saņemto 

siltumu atpakaļ kosmiskajā telpā, tāpēc 
novērojama globālā sasilšana 

Aerobie organismi ir jutīgi pret paaugstinātu ogļskābās gāzes saturu 
gaisā. Ja CO2 koncentrācija ir tikai 1%, cilvēka pašsajūta ievērojami 

pasliktinās, bet pārsniedzot 10% cilvēks iet bojā 

Klimata pasiltināšanās ietekmē CO2 saturs 
atmosfērā draud pieaugt vēl straujāk, jo 

atkūst un intensīvi sāk noārdīties arktiskajās 
augsnēs gadu tūkstošos uzkrātie nesadalītās 

organiskās vielas un purvu kūdras krājumi 

Arktisko ledāju izmaiņas gadu gaitā 

1979. 

2003. 
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Lielus ogļskābās gāzes daudzumus akumulē pasaules okeāns, kur tā reaģē 
ar ūdenī izšķīdušo kalciju, un nogulsnējas kaļķakmeņu veidā  

Augiem ogļskābā gāze ir vitāli nepieciešama kā barības viela. Augi to uzņem 
no atmosfēras gaisa un fotosintēzes procesā izveido no tās organisko vielu 

Fotosintēzi var uzskatīt par elpošanai 
pretēju procesu: atsevišķi C atomi 
tiek savirknēti ķēdītēs (organisko 

vielu molekulās) un katrā ķīmiskajā 
saitē tiek noglabāta neliela daļa 

Saules enerģijas. Šī enerģija un viela 
kļūst pieejama augēdājiem, kas tiešā 

veidā Saules enerģiju izmantot nespēj 

Saules 
enerģija 

Ogļskābā gāze 

Skābeklis 

Ūdens 

Fotosintēze 
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Slāpeklis N2 kā gāzveida viela ir gaisa pamatsastāvdaļa (78%), bet slāpeklis kā  
ķīmiskais elements, ietilpst visu dzīvībai svarīgo organisko vielu molekulās 

Slāpekļa minerālmēslus, 
galvenokārt nitrātu sāļu veidā, 

ražo rūpnieciski, bet dabā 
mikroorganismi nodrošina 
slāpekļa atgriešanu atpakaļ 

augsnē ar daudz mazāku 
enerģijas patēriņu 

Vienīgais ceļš, kā atmosfēras slāpeklis var nokļūt augos un dzīvniekos, ir 
caur augsni. Bet pirms tam gāzveida slāpekli nepieciešams pārvērst augu 

saknēm uzņemamā ķīmiskā formā 

Augsnes mēslošana ar slāpekļa savienojumiem 
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Sadaloties humusam, augsne 
degradējas, pārputekļojas, 
kļūstot par blīvu nedzīvu 

substrātu. Augiem 
nepieciešamās barības vielas, 
tai skaitā, nitrātus, nokrišņu 

ūdeņi ieskalo gruntsūdeņos un 
ūdenstilpēs, izraisot upju un 

ezeru “pārbarošanu” jeb 
eitrofikāciju 

Ievērojamu slāpekļa piesārņojumu rada autotransporta izplūdes gāzes, 
kas satur galvenokārt oksīdus NO un NO2, kuri gaisā reaģē ar ūdens 

tvaikiem un veido slāpekļskābi, kas izkrīt kā skābie nokrišņi 

Skābo nokrišņu iedarbībā no augsnes tiek izskaloti augu barības elementi, it īpaši 
kālija joni (K+). Mežu augsnēs tas izjauc augu barības elementu līdzsvaru, kas 

negatīvi ietekmē skujkoku augšanu un attīstību 

Dabīga eitrofikācija norit gadsimtu garumā 

Cilvēka radīta eitrofikācija norit gadu desmitos 

Eitrofikācijas process 
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Koku lapotnes aizkavē augsnes izžūšanu. Karstā laikā mežā temperatūra 
ir caurmērā par 10 oC zemāka nekā atklātā vietā 

Ekosistēmas un to elementi, galvenokārt koki, 
nodrošina vides mikroklimata regulāciju 

Mežs ievērojami nobremzē vēju. Ja 
vēja ātrums divu metru augstumā 
virs koku galotnēm sasniedz 3-4 

m/s, tad egļu audzes iekšienē tas 
samazinās vairāk nekā divas reizes  

Ēna zem kokiem arī ir ekosistēmas pakalpojums 

Starp vienlaidus laukiem iestādīta 

mežu josla ievērojami samazina 

vēja izraisītu augsnes eroziju 
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Kokaugiem ir būtiska nozīme lielpilsētas mikroklimata regulācijā. Vasaras 
saulē pilsētas teritorija uzkarst ievērojami vairāk nekā tai pieguļošās 

neapbūvētās lauku teritorijas 

Ja ap pilsētu izvietoti mežu masīvi, tie  
“atfiltrē” putekļus, uzņem CO2 un bagātina 

pilsētā ieplūstošo gaisu ar skābekli 

Shematisks pilsētas “siltumsalas” attēls 

Temperatūra (oC) 

Siltajam gaisam paceļoties augšup virs 
pilsētas, rodas vilkmes efekts – gaiss ar 

zemāku temperatūru no perifērijas plūst 
uz pilsētas centru – veidojas pilsētas 

“siltumsala” 
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Koku ietekme uz pilsētas vidi  

Pilsētas centrā gaisa attīrīšanas funkciju veic arī parki un ielu 
apstādījumi – koki uz savu lapu virsmām absorbē putekļus, uzņem 

ogļskābo gāzi un bagātina gaisu ar skābekli 
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Apputeksnēšana Organisko vielu atlieku noārdīšana 

Atbalsta pakalpojumi nodrošina dažādas atbalsta 
funkcijas ekosistēmās: pārtikas vielu apriti, augsnes 

veidošanos, primāro produkciju, dzīvotnes 
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Daži ziedaugi evolūcijas procesā ir 
pielāgojušies sadzīvei tikai ar stingri 

noteiktām kukaiņu sugām – šo kukaiņu 
ķermeņa forma, snuķīša garums un 

izlidošanas laiks ir precīzi saskaņoti ar 
attiecīgā auga zieda formu, ziedkausa 

dziļumu un ziedēšanas laiku 

Daudzām augu sugām, lai veidotos sēklas, ir obligāti nepieciešams, lai to 
ziedi tiktu apputeksnēti jeb apaugļoti ar ziedputekšņiem no cita sugas 
indivīda. Kukaiņi, barojoties ar nektāru, apmeklē simtiem ziedu. Parasti 

kukaiņu skaits ir pietiekams, tādēļ augu apputeksnēšana dabā ir nodrošināta 

Sarkanā āboliņa apputeksnēšanu 
veic galvenokārt kamenes 

Ja attiecīgās kukaiņu sugas indivīdu skaits 
kaut kādu iemeslu dēļ samazinās, 

apdraudēta ir arī no tās atkarīgās ziedaugu 
sugas pastāvēšana 
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Lielākā daļa (76%) cilvēka izmantoto 
pārtikas augu ražība ir atkarīga no 
apputeksnētājiem kukaiņiem. No 
Eiropā kultivētajām augu šķirnēm 

84% ir atkarīgas no 
apputeksnētājiem kukaiņiem 

Ļoti nopietnas problēmas rodas tajos gadījumos, ja 
netiek apputeksnēti lauksaimniecības augi  

Dažās Āzijas valstīs, tostarp Japānā 
un Ķīnā, ir konstatēta katastrofāla 

apputeksnētāju bišu skaita 
samazināšanās. Sičuanas provincē 

Ķīnā bišu skaita samazināšanās dēļ, 
augļkoku apputeksnēšanā tiek 

iesaistīts cilvēks 

Mākslīgā apputeksnēšana 
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Jebkurš atmiris organisms (augs, dzīvnieks vai cilvēks) nonāk 
ekosistēmas trofiskās ķēdes noslēguma blokā, kur tas kļūst par barību 
mikroorganismiem un augsnes dzīvniekiem – saprotrofiem – tiem, kas 

noārda dzīvo organismu atliekas 

Ik gadus uz Zemes tiek “saražots” aptuveni 
130 miljardi tonnu atmirušās organiskās 
vielas, tai skaitā augu nobiras un saknes, 
dzīvnieku līķi un ekskrementi. No šiem 
atkritumiem ap 30% ir radušies cilvēka 

darbības rezultātā 

Ja visa šī organiskās vielas masa netiktu 
noārdīta, Zeme īsā laikā pārklātos ar 

metriem biezu atlieku slāni 
Arī dažas sēnes un 
piepes ir saprofīti 
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Augu daļas pamatā sastāv no celulozes un lignīna, tāpēc 
tās sadalās lēni, tomēr sadalīšanās intensitāte atkarīga 

no ekosistēmas veida 

Mērenās joslas mežos nobirusi lapa pilnībā 
sadalās 2-3 gados, skujas 4-5 gados, bet 

nokritušu koka stumbru vai celmu augsnes 
organismi pārstrādā tikai 10-20 gados. Tā kā 

mērenās joslas mežos organiskās vielas 
producēšana ir pārsvarā par tās noārdīšanu, 
pilnīgi un daļēji sadalītās atliekas un humuss 
pakāpeniski uzkrājas, veidojot 5-20 cm biezu 

tumšas krāsas augsnes slāni 

Tropu lietus mežos nobiru un 
koksnes sadalīšanās notiek 

ievērojami ātrāk – dažu mēnešu 
laikā to ļoti efektīvi paveic 

termīti. Tropu lietus mežā parasti 
tāds slānis neveidojas - 

sadalīšanās rezultātā uzreiz 
veidojas minerālvielas, ko tūlīt 
pat steidz uzņemt augu saknes 
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Organisko atlieku noārdīšanu veic 
augsnes organismu komplekss 

Gan komposta, gan pārtikas atkritumu pārstrādes rezultātā veidojas vērtīgs 
ar humusvielām un augu barības elementiem bagāts substrāts, ko var 
izmantot gan istabas augu mēslošanā, gan dārza augsnes uzlabošanai 

Augsnes baktērijas un sēnes veic 
bioķīmisko sadalīšanu, izdalot vidē 
fermentus. Augsnes fauna pamatā 
veic organisko atlieku mehānisku 

sasmalcināšanu un bagātina augsni ar 
saviem ekskrementiem 
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Civilizācija ir attīstījusies ciešā kontaktā ar 
dabas vidi: ekosistēmas mežu, lauku un ūdeņu 

ainavu veidolā tieši ietekmē kultūru un 
mākslu, izpaužas caur sarakstīto grāmatu 
saturu, kino, fotogrāfiju, telotājmākslu, 

mūziku, deju, nacionālajiem simboliem, modi, 
arhitektūru un pat reklāmu 

Industrializācija, intensīvās lauksaimniecības attīstība un urbanizācija ir 
radījušas tiešus draudus ekosistēmu nemateriālo pakalpojumu 

nodrošināšanai milzīgam skaitam planētas iedzīvotāju 

Ekonomiskās attīstības vārdā tiek iznīcinātas 
un degradētas neskaitāmas dabas ainavu 
teritorijas ar augstu estētisko vērtību, jo 

pēdējo naudas izteiksmē ir visgrūtāk pamatot 
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Nemateriālie pakalpojumi - cilvēka garīgo vajadzību apmierināšana 

Faraonu kapeņu pētnieki bija pārsteigti 
piramīdu iekšienē blakus 
augstdzimušo ēģiptiešu mūmijām 
atrodot tūkstošiem iebalzamētu 
kaķu mūmiju.  

Kaķis senajā Ēģiptē tika uzskatīts par 
svētu dzīvnieku. Par tā tīšu vai pat 
nejaušu nogalināšanu draudēja 

nāvessods.   

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Y_Christmas_Tree_2.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Sunset_2007-1.jpg
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Biosphere-2 
Artificial, materially-closed ecological system in 

Oracle, Arizona, USA   
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//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Biosphere2_1.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Wiki_bio2_sunset_001.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Biosphere2_Inside_big.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/63/Crew_Quarters_Biosphere_2.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Tucson05_BiosphereFogDesert.jpg
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Cik maksā ekosistēma ? 
Cilvēka eksistenci nodrošinošu mākslīgi veidotu ekosistēmu izveidošanas izmaksas ir daudz  lielākas. Šāds uzdevums 

tika nosprausts unikālajā eksperimentā „Biosfēra-2”, kas tika realizēts ASV.  Eksperimenta laikā 8  brīvprātīgie divus 
gadus dzīvoja no ārpasaules izolētā īpašas konstrukcijas celtnē – Zemes modelī, kur elpojamā gaisa un dzeramā 
ūdens sastāvu, kā arī pārtikas resursus nodrošināja miniatūras ekosistēmas  – 1900 m2 tropu meža, 1300 m2 
savannas, 1400 m2 piekrastes tuksneša, 450 m2 mangrovu audzes, 850 m2  okeāna ar koraļļu rifu, kā arī 2500  m2 
lauksaimniecības platības augu un dzīvnieku audzēšanai pārtikai.   

Kopā ar eksperimenta dalībniekiem paredzētajām dzīvojamajām telpām un laboratorijām būves aizņemtā kopplatība 
bija divarpus futbola laukumu lielumā 12 700 m2. Eksperimenta kopējās izmaksas bija 200 milj. USD.   

Problēmas, kas radās eksperimenta gaitā, parādīja, cik nepilnīgas ir mūsu līdzšinējās zināšanas par ekosistēmu 
funkcionēšanu. „Biosfēra-2” tā arī nespēja divu gadu garumā nodrošināt Zemes modeļa iemītniekiem normālus 
eksistences apstākļus. Eksperimenta laikā radās daudz problēmsituāciju, kad skābekļa saturs gaisā samazinājās 
līdz kritiskajam līmenim – 14 %, kad bija novērojamas lielas oglekļa dioksīda un slāpekļa oksīda svārstības, kas 
reizēm sasniedza cilvēka dzīvībai bīstamu līmeni. Eksperimenta laikā aizgāja bojā 19-25 mugurkaulnieku sugas, tai 
skaitā putni un zīdītāji, kā arī visi apputeksnētāji, kuriem vajadzēja nodrošināt augļu un sēklu ienākšanos 
mākslīgi veidotajās ekosistēmās. Vienlaikus savairojās agresīvi vīteņaugi, aļģes, skudras, prusaki un sienāži. 
Biosfēras moduļa iemītnieku pūles nespēja nodrošināt šīs sistēmas ilgtspējību pat divu gadu garumā.  

Tādējādi līdzšinējie  mēģinājumi uzbūvēt telpiski norobežotus ekosistēmu moduļus, kas spētu nodrošināt ilgstošu 
cilvēka eksistenci ir izrādījušies neveiksmīgi. Tas parāda, ka cilvēka līdzšinējās zināšanas par ekosistēmu struktūru 
un funkcijām ir ļoti nepilnīgas.  

Maksimālās piesardzības princips pieprasa novērtēt iespējamās plānotās cilvēka darbības nelabvēlīgās sekas attiecībā 
uz  vidi un cilvēka veselību pirms tās ir iestājušās. Pat tajā gadījumā, ja šīs sekas nav iespējams prognozēt 
nepietiekamas  zinātniskās informācijas dēļ, bet sākotnējie dati liecina, ka pastāv varbūtība, ka tās tomēr varētu 
iestāties, no plānotajām darbībām ir jāatsakās.   

Veicot darbības, kas kaut kādā mērā varētu ietekmēt vidi vai cilvēka veselību, tās ir jāplāno soli pa solim, katrā solī 
rūpīgi pārbaudot  izraisītās sekas. Tiklīdz pārbaudes rezultāti rada aizdomas par iespējamām negatīvām sekām, 
tālākā darbība ir jāpartrauc.  
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