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IEVADS 
 

Ekoloģija, būdama atsevišķa disciplīna bioloģisko zinātņu kompleksā, pašreiz pārdzīvo 
straujas un pretrunīgas attīstības periodu, aizvien paplašinot mijiedarbību ar citām dabas un 
sabiedriskajām zinātnēm. Faktu uzkrāšanas tempi apsteidz to apkopošanu teorijā, līdz ar to vēl 
nevar strikti novilkt ekoloģijas priekšmeta robežas. Tā ir zinātne, kurai sabiedrība izvirza ļoti lielas 
prasības kā praktiski nozīmīgu problēmu risināšanā, tā arī metodoloģiskajā ziņā.  

Termins ekoloģija (gr. oikos — māja, paslēptuve; logos — mācība, zinātne) lietots jau 
pagājušā gadsimta pirmajā pusē. Zinātnē to ieviesis vācu zoologs E. Hekelis pirms vairāk nekā       
120 gadiem. Viņa izpratnē ekoloģija ir bioloģiska zinātne par dzīvo organismu un vides attiecībām. 
Tālākajā gaitā šīs zinātnes priekšmets un teorētisko konstruktu sistēma ir būtiski paplašinājusies. 
Mūsdienās ekoloģija pēta organisma un virsorganisma līmeņu biosistēmu un vides attiecības, tātad 
minēto līmeņu ekoloģiskās sistēmas ar tajās noritošo enerģijas, vielas un informācijas 
transformācijas procesu. 

Ņemot vērā izziņas objektu un izziņas tehnoloģiju, ekoloģiju iedala sīkāk. Pēc izziņas objekta 
izšķir 

�   vispārīgo un 
�   speciālo ekoloģiju. 

Vispārīgā ekoloģija pēta kopējās, speciālā — kādas noteiktas ekoloģiskas sistēmas vai dzīvo 
organismu īpašas ekoloģiskās likumsakarības. 

Vispārīgo ekoloģiju iedala 
�   autekoloģijā; 
�   demekoloģijā; 
�   sinekoloģijā; 
�   globālajā ekoloģijā. 

Autekoloģija jautājumus risina organisma, demekoloģija — populācijas, sinekoloģija — 
biocenožu un ekosistēmu, globālā ekoloģija — biosfēras līmenī. 

Savukārt, ņemot vērā izzināmās ekoloģiskās sistēmas raksturu, izšķir vairākas speciālās 
ekoloģijas nozares: augu, dzīvnieku, cilvēka, meža, purva, okeāna (jūras), tuksneša, pilsētas 
ekoloģiju utt. 

Atkarībā no izziņas veida izšķir teorētisko, eksperimentālo, kvalitatīvo ekoloģiju, 
radioekeloģiju, paleoekoloģiju u.c. 

Ekoloģisko pētījumu rezultāti un to popularizēšana ir izveidojuši sabiedrībā skaidru 
priekšstatu par cilvēces būtisku atkarību no vides stāvokļa. Nostiprinās uzskats, ka, attīstot 
tautsaimniecību, jārēķinās ar ekoloģiskajās likumsakarībām, ierādot tām prioritāti ekonomikā. 
Ekoloģijas sociālais uzdevums ir teorētiski pamatot dabas resursu racionālas izmantošanas sistēmu, 
pilnveidot sabiedrības un dabas attiecību formas un stratēģiju. Pašreizējās ekoloģiskās krīzes 
situācijā ir jārod ceļi un līdzekļi tās pārvarēšanai, vides reģenerēšanai. Te nozīmīga loma ir 
ilgtermiņa ekoloģiskajām programmām, prognozēšanai, projektu un programmu 
sociālekoloģiskajām ekspertīzēm. 

Risinot cilvēcei un atsevišķām tautām vitāli svarīgas ekoloģiskas problēmas, pastiprinās 
starptautiskā sadarbība, jo dabas procesi nerespektē valstu robežas. Šo problēmu risināšanu 
organizē un koordinē starptautiskās organizācijas un komisijas.  
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1. ZEMES UZBŪVE 
 

Saules sistēmā ir deviņas planētas. Zeme, skaitot no Saules, ir trešā, tā riņķo ap Sauli pa 
elipsi. Vidējais attālums no Saules ir 149,5 milj. km, kustības ātrums pa orbītu — 29,76 km/stundā. 
Zeme ir nedaudz saplacināta no poliem. To aptver vairāki apvalki jeb ģeosfēras.  

Iekšējo ģeosfēru jeb cieto Zemi veido 
� Zemes garoza; 
� mantija; 
� kodols. 

Ārējo ģeosfēru veido 
� hidrosfēra; 
� atmosfēra; 
� biosfēra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. att. Zemes ģeosfēras 
 

Iekšējā ģeosfēra  
 

Zemes garozas biezums ir no 5 (zem okeāniem) līdz 70 km (kontinentos, kalnugrēdās). Tās 
vidējais biezums ir apmēram 35 km. Garoza ir plānākais Zemes slānis, kurā ietilpst tikai 1% Zemes 
masas. Zemes garozas pārvērtības notiek ilgstošā laika periodā.  

Garozu veido trīs joslas: 
� augšējā josla, kas sastāv no nogulumiežiem (māli, dolomīti, kaļķakmeņi, 

smilšakmeņi, u.c.) un ir līdz 5 km bieza; 
� granīta josla, kuras biezums zem kontinentiem ir ap 10 km, bet kalnu rajonos — 

līdz pat 85 km; zem okeāniem tā ir plāna; 
� bazaltu josla, kas sastāv galvenokārt no alumīnija, dzelzs, kalcija, silīcija un 

magnija savienojumiem.  
Zemes garoza veido atsevišķus apgabalus, kas pārvietojas un kurus sauc par tektoniskajām 

plātnēm. Plātņu sadursmes vietās ir kalnu joslas, vulkānu un zemestrīču aktivitātes apgabali. 
 
Mantija ir biezs un ciets slānis līdz 2900 km dziļumam, tajā ir augsta temperatūra (līdz         

2900 °C), liels spiediens (miljoniem atmosfēru) un liels blīvums.  
 
Kodola rādiuss ir apmēram 3500 km. Tas sastāda 1/3 no Zemes masas un tiek iedalīts iekšējā 

un ārējā kodolā. Kodola ķīmiskajā sastāvā pārsvarā ir dzelzs un niķelis. Iekšējā kodola temperatūra 
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varētu būt ap 4300 °C, bet tas nav izkusis ļoti lielā spiediena dēļ. Ārējo kodolu veido šķidra masa. 
Abos kodolos ietilpst apmēram 30% no Zemes masas.  

 
 
Ārējā ģeosfēra 
 

Hidrosfēra — ūdeņu kopums uz zemeslodes, ko veido okeānu, jūru, virszemes (upju, ezeru, 
purvu, ledāju, sniega), atmosfēras un pazemes ūdeņi. Lielāko daļu Zemes virsmas klāj Pasaules 
okeāns ar jūrām (71%). Pasaules okeāna vidējais dziļums ir 3795 metri. Dziļākā vieta ir Mariannas 
dziļvaga Klusajā okeānā — 11 521 m zem jūras līmeņa. Sauszemes saldūdeņu īpatsvars hidrosfērā 
ir niecīgs, taču tiem ir liela nozīme ūdensapgādē.  

 
Atmosfēra — gāzu apvalks uz zemeslodes, ko gravitācija notur pie Zemes virsmas un kas 

griežas kopā ar Zemi. Atmosfēru iedala vairākos slāņos; 
� troposfērā (līdz 10—18 km, tur notiek klimatu veidojošie procesi); 
� stratosfērā ( līdz 50 km); 
� mezosfērā (līdz 80 km); 
� termosfērā un eksosfērā (> 1000 km). 

Siltuma apmaiņa atmosfērā, ūdens riņķojums dabā un vispārējā atmosfēras cirkulācija ir 
galvenie klimatu veidojošie procesi uz Zemes. Pēc valdošo gaisa masu tipiem un cirkulācijas nodala 
četras klimatiskās pamatjoslas un trīs pārejas joslas (katrā puslodē): 

� polārā josla, 
� mērenā josla, 
� tropu josla, 
� ekvatoriālā josla, 
� tropu josla, 
� mērenā josla, 
� polārā josla. 

 
Biosfēra — Zemes ģeogrāfiskā apvalka daļa, kurā eksistē dzīvība. 

Uz zemeslodes, ko senie grieķi sauca par Tellus, ir dzīvība; cik zināms, tā ir vienīgā planēta 
Saules sistēmā, uz kuras eksistē dzīvie organismi. Mēs nezinām, vai vēl citviet Visumā ir atrodama 
dzīvība. 

Zemes veidols nepārtraukti mainās. Visums pastāv aptuveni 18 miljardus gadu. Zeme radās 
pirms aptuveni 4,6 miljardiem gadu, un pagāja vēl miljards gadu, līdz uz tās radās dzīvība. Tas 
nozīmē, ka ¾ no Zemes vēstures ir saistītas ar dzīvības vēsturi.  

Zeme, kāda tā ir šodien, veidojusies ilgstošu ģeoloģisku un bioloģisku procesu rezultātā. 
Ģeoloģiskie procesi notiek ļoti lēni, un 100 gadu laikā Zemes ainavā notikušās pārmaiņas ir 
nelielas, gandrīz neievērojamas. Zemes virsma, tātad arī kontinenti, vienmēr ir atradusies kustībā. 
Zemes garozu veido sastingušu iežu slāņi, kas šķidrās magmas dēļ lēni pārvietojas.  

Sauszemes daļas, ko saucam par kontinentiem, ir pārvarējušas lielus attālumus, atdalījušās 
viena no otras vai sadūrušās. Pēdējo 200 miljonu gadu laikā ir notikušas lielas pārmaiņas. Pirms 
daudziem miljoniem gadu visi kontinenti bija apvienoti vienā lielā kontinentā Pangejā, kas 
pakāpeniski sadalījās. Lielie kontinenti ilgu laiku bija izolētas “salas”, uz katras no tām attīstījās 
savdabīga augu un dzīvnieku valsts. Kontinenti joprojām pārvietojas, tāpēc pēc vairākiem 
miljoniem gadu Indija no jauna kļūs par salu, saikne starp Amerikas kontinenta dienvidu un ziemeļu 
daļu atkal tiks sarauta, kā tas jau vairākkārt noticis iepriekšējos laikmetos. 

Pēdējos 570 miljonos gadu dzīvība ir attīstījusies neskaitāmās formās, bet jāatceras, ka pirmie 
dzīvnieki uz sauszemes parādījās tikai pirms 350 miljoniem gadu 

Ainavas veidošanā svarīga loma ir klimatam un tā pārmaiņām. Nokrišņi, vējš un sals izraisa 
iežu dēdēšanu un eroziju. Upes izgrauž ejas cauri kalnu grēdām un veido dziļas ielejas. Latvijas 
dabas ainavu veidošanos ir ietekmējis ledājs, kas sāka atkāpties apmēram pirms 13000 gadu.  
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Iedomājoties Visuma vēsturi viena gada garumā, var teikt, ka dinozauri parādījās 
Ziemassvētku vakarā, bet cilvēki — Vecgada vakarā pusvienpadsmitos (1. tabula). 

 
1. tabula 

Visuma gads 
Mēnesis Mēneša 

datums 
Diennakts 

stunda 
Notikums 

Janvāris 1.  Lielais sprādziens 
Maijs 1.  Izveidojas mūsu galaktika — Piena Ceļš 

9.  Izveidojas Saules sistēma 
14.  Rodas Zeme Septembris  

25 (aptuv.)  Uz Zemes rodas dzīvība 
2.  Uz Zemes parādās pirmie ieži Oktobris  
9.  Rodas pirmie mums zināmie fosilie organismi (baktērijas, zilaļģes) 

1. (aptuv.)  Parādās augstāk attīstīti mikroorganismi 
12.  Rodas pirmie fotosintezējošie fosilie augi Novembris 
15.  Parādās pirmie organismi, kuru šūnai ir kodols (eikarioti) 
1.  Zemes atmosfērā sāk uzkrāties skābeklis 
16.  Parādās pirmie tārpveidīgie dzīvnieki 
17.  Parādās bezmugurkaulnieki 
18.  Okeānā veidojas pirmie planktona organismi 
19.  Parādās pirmās zivis, pirmie mugurkaulnieki 
20.  Augi sāk apdzīvot sauszemi 
21.  Parādās pirmie kukaiņi. Dzīvnieki sāk apdzīvot sauszemi 
22.  Parādās pirmie abinieki un lidojošie kukaiņi 
23.  Veidojas akmeņogļu slāņi. Parādās pirmie koki, pirmie rāpuļi 
24.  Parādās pirmie dinozauri 
26.  Parādās pirmie zīdītāji 
27.  Parādās pirmie putni 
28.  Izveidojas pirmie ziedaugi 
29.  Sastopami pirmie vaļi un primāti 
30.  Turpinās primātu smadzeņu evolūcija. Parādās pirmie cilvēka priekšteči. 

Strauja lielo zīdītāju attīstība 
22:30 Parādās pirmie cilvēki 
23:00 Tiek radīti akmens darbarīki 
23:46 Cilvēks sāk izmantot uguni 
23:58 Austrālijas cilvēks (australopitēks) 
23:59 Alu zīmējumi Eiropā 

23:59:20 Pirmie zemkopji 
23:59:35 Neolīta civilizācijas. Pirmās pilsētas 
23:59:50 Pirmās dinastijas Šumerā un Ēģiptē. Attīstās astronomija 
23:59:51 Tiek radīts alfabēts 
23:59:52 Babilonijā valda Hammurapi 
23:59:53 Bronzas metalurģija. Mikēnu kultūra. Trojas karš. Kompass 
23:59:54 Dzelzs metalurģija. Pirmā asīriešu impērija. Feniķieši nodibina Kartāgu 
23:59:55 Perikla Atēnas. Budas dzimšana 
23:59:56 Eiklīda ģeometrija. Arhimēda fizika. Romas impērija. Kristus dzimšana 
23:59:57 Indiešu matemātiķi sāk lietot decimālskaitļus. Romas impērijas gals 
23:59:58 Maiju civilizācija. Mongoļu invāzija. Krusta kari 
23:59:59 Renesanse. Dabaszinātņu eksperimentālo metožu attīstība 

Decembris  

31. 

00:00:01 Strauja zinātnes un tehnikas attīstība, globālas kultūras veidošanās, 
atomieroču izgudrošana, pirmie soļi Visuma izpētē, ārpuszemes 
civilizāciju meklējumi, gēnu inženierija, mākslīgais intelekts 
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2. DABAS ORGANIZĀCIJAS LĪMEŅI 
 

 Visums 
 

Galaktika 
 

Saules sistēma 
 

E
ko
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Ā
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Planēta 
Biosfēra 

Ekosistēma 
Biocenoze 
Populācija 
Organisms 

Orgānu sistēma 
Orgāns 
Audi 
Šūna 

Robežlīnija Protoplazma 
Nedzīvā 
pasaule 

Molekula 
 

Atoms 
 

Elementārdaļiņa  

Matērija ir organizēta visos līmeņos, sākot no 
visvienkāršākām elementārdaļiņām līdz augiem, dzīvniekiem 
un sarežģītām ekoloģiskām sistēmām. 

Dzīvie organismi sastāv no mazām, atsevišķām 
vienībām — šūnām, kurās norisinās visi dzīvības procesi. 
Šūnas veido audus, audi — orgānus, orgāni — orgānu 
sistēmas vairākas orgānu sistēmas kopā veido vienotu 
organismu, kurš savukārt ietilpst dažādās ekoloģiskajās 
sistēmās. Arī vide ir organizēta līmeņos, — sākot no 
atsevišķām populācijām un beidzot ar biosfēru. Šajā  
hierarhiskajā sistēmā katrs nākamais līmenis ir sarežģītāks, 
augstāk organizēts nekā iepriekšējais, tādēļ tam ir lielākas 
attīstības iespējas (2. attēls).  

Vides pārmaiņas ir saistītas ar dzīvo organismu 
evolūciju, turklāt visos organizācijas līmeņos notiekošie 
procesi ir savstarpēji saistīti. Kaitējums vienā organizācijas 
līmenī var negatīvi ietekmēt procesus citā līmenī. Zināšanas 
par organizācijas līmeņu mijiedarbību ir nepieciešams, lai mēs 
zinātu, kā rīkoties, lai nepieļautu kaitējumu dabai, vai arī – ko 
darīt, lai novērstu kaitējumu tad, kad tas jau ir noticis. 

Zemi apstaro Saules enerģijas plūsma. Visur uz 
zemeslodes sastopamās bioloģiskās sistēmās notiek vielu 
aprite, ko nodrošina Saules enerģija. 

No tā Saules enerģijas daudzuma, kas tiek izstarots uz 
Zemi, apmēram 34% atstaro putekļi un citi piesārņojuma 
veidi, kā arī pati Zemes virsma. Pārējie 66% nonāk uz Zemes 
un piedalās dažādos šeit notiekošos procesos: nepilni 64% 
sasilda atmosfēru un Zemes virskārtu, nepilni 35% nodrošina 
ūdens apriti, bet pārējie 1,5% enerģijas rada vēju un viļņus. Tā 
veidojas klimats. Tikai 0,023% Saules enerģijas tiek patērēti 
augos notiekošiem fotosintēzes procesiem. 

 

2. att. Dabas hierarhijas 
sistēma 

 
�Uzdevumi 

1. Uzzīmējiet laika asi no paša izvēlēta atskaites punkta senatnē līdz mūsu dienām. 
Atzīmējiet uz tās piecus notikumus, kuri, jūsuprāt ļoti būtiski ir ietekmējuši cilvēces 
attīstību. Paskaidrojiet, kas, jūsuprāt, būtu savādāk mūsdienu pasaulē, ja šī notikuma 
nebūtu bijis. 

2. Par vienu no nozīmīgākajām vides problēmām uzskata dzīvo organismu sugu 
apdraudētību un iznīkšanu. Kāpēc starp vides problēmām nav atzīmēta seno kultūru, 
mazo tautu iznīkšana? Kā parasti tiek vērtēts savdabīgs, varbūt pat pirmatnējs 
dzīvesveids — kā kultūrvēsturiska bagātība vai kā atpalicība? Pamatojiet savu viedokli 
ar konkrētiem piemēriem. 

3. Kas ir fotosintēze? Kāda nozīme šajā procesā ir Saules gaismas enerģijai? Kuriem 
organismiem piemīt spēja nodrošināt fotosintēzi? Kāpēc? 
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3. DABISKĀ IZLASE 
 

Lai izdzīvotu, organismiem ir nepieciešamas tādas īpašības, kas ļauj sadzīvot ar vidi, kurā tie 
mīt. Tiem jābūt norūdītiem pret laika apstākļu svārstībām, jāspēj nodrošināt sevi ar pārtiku, lai 
sasniegtu vairošanās vecumu, un jācenšas nezaudēt reakcijas asumu.  

Cilvēka iejaukšanās dabas vidē maina tajā mītošo organismu dzīves apstākļus. Pesticīdu 
izmantošana lauksaimniecībā vai medikamentu lietošana zivkopībā ietekmē visu to organismu 
eksistences apstākļus, kuri nonāk saskarē ar šīm vielām. Atbildes reakcija ir atkarīga no vielu 
koncentrācijas vidē, kā arī no konkrēto organismu jutīguma.  

Angļu dabaszinātnieks Čārlzs Darvins (1809—1882) pierādīja organiskās pasaules evolūcijas 
(t.i., nepārtrauktas attīstības) faktu. Par svarīgāko attīstības virzītājspēku viņš uzskatīja dabisko 
izlasi. Darvins uzsvēra, ka, videi mainoties, ieguvēji būs tie organismi, kuri salīdzinājumā ar citiem 
sugas brāļiem spēs labāk pielāgoties jaunajiem apstākļiem. Tieši vide, kurā organismi dzīvo, un to 
individuālā reakcija uz šo vidi virza evolūcijas procesus. Ja pārmaiņas vidē notiek pārāk strauji, 
organismi nespēj tām pielāgoties. Tiem īpatņiem, kuriem ir visvairāk mazuļu ar labām pielāgošanās 
spējam, ir vislielākās izredzes aiz sevis atstāt kādu, kurš izdzīvos līdz dzimumgatavības vecumam.  

Organismi, kuri izdzīvo un vairojas, ir atkarīgi no tiem jaunizveidotajiem pielāgojumiem, kas 
nepieciešami, sastopoties ar vides dotajām iespējām, izaicinājumiem un briesmām. Labvēlīgi 
pielāgojumi izpaužas dažādi. Piemēram, kā spējas iegūt vairāk un labāku barību, izvairīties no 
ienaidniekiem, izturēt nelabvēlīgus klimatiskos apstākļus u.c. 

 
Dabiskā izlase ir process, kura rezultātā dabā izdzīvo un atstāj pēcnācējus galvenokārt tie 

īpatņi, kuriem ir noteiktas, vides apstākļiem piemērotas, derīgas iedzimstošas izmaiņas. 
 
Izlase sākas populācijā. Jo daudzveidīgāka ir populācija gēnu kombināciju un organismu ārējo 

pazīmju ziņā, jo efektīvāk tajā darbojas dabiskā izlase.  
Pēdējā laikā ir atklātas pret indīgām ķimikālijām izturīgas dažādu sugu kaitēkļu un ērču 

populācijas, kuras agrāk no ķimikālijām gāja bojā. Šādu populāciju parādīšanās ir izskaidrojama ar 
mutācijām, iekšsugas cīņas saasināšanos (saasinoties cīņai ar nelabvēlīgiem apstākļiem) un dabiskās 
izlases iedarbību. Indīgās ķimikālijas uz populācijas īpatņiem iedarbojas neviendabīgi, jo dažiem no 
tiem laika gaitā rodas mutācijas, kas veicina izturības paaugstināšanos pret nelabvēlīgu faktoru, 
piemēram, indi. Īpatņiem krustojoties, šīs mutācijas izplatās populācijā, bet dabiskā izlase tās 
saglabā, un galarezultātā rodas jauna populācija, uz kuru attiecīgā indīgā ķimikālija neiedarbojas. 
Populācijā notiek to īpatņu atlase, kuriem ir auglīgāki pēcnācēji. Izlasei vienmēr ir virzošs raksturs, 
tā pilnveido organismu pielāgošanos eksistences apstākļiem.  

Mainoties vides apstākļiem, priekšrocības ir tiem īpatņiem, kuriem ir jaunajos apstākļos 
derīgas mutācijas. Šie īpatņi no paaudzes paaudzē labāk izdzīvo un vairojas, bet pārējie izlasē iet 
bojā. Nelielās okeānu salās, kur valda stipri vēji, Č. Darvins atrada galvenokārt kukaiņus bez 
spārniem un garspārnainus kukaiņus. Šajās salās varēja paglābties un vairoties kukaiņi ar gariem 
spārniem, jo tie spēja pretoties vējam, vai arī tie, kuri vispār nepacēlās gaisā, bet slēpās spraugās. 
Īpatņus ar vidēji attīstītiem spārniem vējš aiznesa okeānā, un tie gāja bojā. Debesbraukšanas salā, 
kas no visām pusēm pakļauta vējam, nav neviena koka. Tas pats vērojams Kargelena salā, kur 
gandrīz visi augi ir ložņājoši, bet pats lielākais tikko sasniedz 1 m augstumu. Daudzi augi veido 
blīvus velēnu spilvenus.  

Dabiskā izlase darbojas lēni un aptver abu dzimumu īpatņus jebkurā vecumā. Tā ir galvenais 
evolūcijas procesa virzītājspēks.  

 

�Uzdevumi 
1. Kā izskaidrot, ka dabiskā izlase sākas populācijā? 
2. Kāpēc kaitēkļu apkarošanai jārada aizvien jaunas indīgas ķimikālijas? 
3. Kā jūs saprotat teikumu: “Dabiskā izlase ir galvenais evolūcijas procesa virzītājspēks”? 
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4. EKOLOĢISKĀ NIŠA 
 

Dabiskās izlases rezultātā visi organismi ir pielāgojušies apstākļiem savā dzīvesvietā un savu 
funkciju veikšanai dabā. Sugas funkcionālo lomu, ko tā veic dabā un kas tai ir specifiska 
salīdzinājumā ar citām sugām, sauc par šīs sugas ekoloģisko nišu. Ekoloģiskā niša ir nevis kāda 
noteikta vieta, bet gan sugas spēja izmantot noteiktus dabas resursus un pielāgoties dzīvo organismu 
radītiem (biotiskiem) un nedzīvās dabas nosacītiem (abiotiskiem) apstākļiem. Kādas sugas nišu var 
raksturot saistībā ar prasību pēc noteiktām barības vielām, temperatūras vai mitruma u.tml. 

Ekoloģiskā niša atspoguļo sugas pielāgojumu (adaptāciju) kopumu. Izzūdot kādai sugai, izzūd 
arī tās ekoloģiskā niša. Paliek brīvi resursi, kurus savā ekoloģiskajā nišā var iekļaut kāda cita suga.  

Katrai sugai ir tai specifiska ekoloģiskā niša (3. attēls). Daži tās elementi var būt kopīgi divām 
vai vairākām sugām, bet divām sugām, kuras dzīvo vienā ģeogrāfiskā areālā, nekad nav pilnīgi 
identiskas ekoloģiskās nišas. Tajos nišas segmentos, kuros notiek sugu funkciju pārklāšanās, sākas 
konkurences cīņa par deficītajiem resursiem, piemēram, ligzdošanas vietām, barību, patvērumu utt. 
Ikvienai sugai, kas ieceļo jaunā apvidū, lai izdzīvotu, ir jārada sava ekoloģiskā niša. Tas, protams, 
ietekmē vietējo sugu dzīves apstākļus. Suga, kurai šajā konkurencē veicas vislabāk, iegūst lielāku 
dabas resursu daļu un var veidot lielāku populāciju. Zaudētāji ir spiesti izmantot tos dabas resursu 
veidus, pēc kuriem nav tāda pieprasījuma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. att. Dažādu sugu zīlīšu ekoloģiskās nišas 
 

Jauni apstākļi, pie kuriem organisms nav adaptējies, var izsaukt tā bojāeju vai ievērojami 
pasliktināt tā konkurētspējas cīņā par dzīvībai svarīgiem resursiem. Tas var izjaukt ekoloģisko 
līdzsvaru. Tāpēc neapdomīgai cilvēka rīcībai var būt ļoti liela ietekme uz augu vai dzīvnieku 
pasauli. Piesārņojums, mūsdienu mežsaimniecība, upju pārveidošana — tas viss liecina, ka ļoti 
daudziem organismiem pielāgošanās ir apgrūtināta.  

 

�Uzdevumi 
1. Nosauciet kādu jums zināmu organismu sugu un tās ekoloģisko nišu. Kādas ir konkrētās 

sugas īpatnības, kas atbilst tieši tās izvēlētajai dzīvesvietai? 
2. Kas nodrošina konkrētas sugas izdzīvošanu apkārtējās vides mainīgos apstākļos? 
3. Miniet kādu cilvēka darbības veidu, kas netieši var apdraudēt kādas sugas izdzīvošanu un 

tālāko eksistenci. 
 
 

Pelēkā zīlīte 

Cekulzīlīte 

Meža zīlīte 
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5. DZĪVĪBAS DAUDZVEIDĪBA 
 

Mikroorganismi. Pie mikroorganismiem pieder baktērijas, kā arī augu un dzīvnieku valsts 
vienšūnas organismi. Tie ir sīki, saskatāmi tikai mikroskopā, bet dabā ļoti nozīmīgi. 

Pie mikroorganismiem pieskaitāmi arī vīrusi, bet tie ir daudz primitīvāki par iepriekš 
minētajiem. Vīrusi spēj radīt pēcnācējus tikai cita organisma šūnās.  

Dabā vīrusi ir ļoti izplatīti. Tie var ierosināt saimniekorganisma saslimšanu. Arī cilvēku 
apdraud dažādas vīrusu infekcijas. Vīrusi var izraisīt vairāk vai mazāk bīstamas slimības, 
piemēram, kārpas, saslimšanu ar gripu, hepatītu, poliomielītu un AIDS. Efektīvu zāļu pret vīrusu 
infekcijām praktiski nav. Ar vīrusiem var cīnīties vienīgi paša saslimušā organisma imūnsistēma.  

Baktērijas ir sastopamas it visur. Augsnes piciņā un ūdens pilienā to ir desmitiem tūkstošu. 
Arī cilvēka ķermenī ir miljoniem baktēriju. Dažas baktēriju sugas ir piemērojušās dzīvei uz cilvēka 
ādas. Katrā kvadrātcentimetrā to ir tūkstošiem. Cita veida baktērijas ir iekārtojušās mūsu orgānos, 
piemēram, ausīs, mutes dobumā, degunā, zarnu traktā un citur.  

Baktērijas ir senākie zināmie organismi, kas apdzīvo zemi. Baktēriju šūnā kodols no pārējās 
šūnas daļas nav norobežots. Baktērijas vairojas šūnas dalīšanās ceļā. Dažu veidu baktērijas, līdzīgi 
augiem, spēj veikt fotosintēzi. Baktērijām ir liela nozīme dabā. Tās sadala augu un dzīvnieku 
atliekas vienkāršākās organiskās un pat neorganiskās vielās. Baktērijas ir vienīgie dzīvie organismi, 
kas spēj uzņemt un izmantot atmosfēras slāpekli.  

Ir noderīgas un arī kaitīgas baktērijas. Baktēriju darbības rezultāts ir, piemēram, skābpiena 
produkti (jogurts, siers, biezpiens). Baktērijas plaši izmanto biotehnoloģijā, piemēram, antibiotiku 
ieguvei. Baktērijas, kas parasti dzīvo mūsu zarnu traktā, uz ādas un citur, lielā daudzumā izdala 
bioloģiski aktīvas vielas, kas pasargā mūs no kaitīgo — slimības izraisošo — baktēriju savairošanās 
un saslimšanas.  

Patogēnās baktērijas var izraisīt infekcijas (piemēram, garo klepu, tuberkulozi, holeru, tīfu 
u.c. slimības). 

 
Vienšūnas augi un dzīvnieki. Vienšūnas sēņu, augu un dzīvnieku šūnas ir daudz lielākas par 

baktēriju šūnām. Tām ir izteikti norobežots šūnas kodols.  
Augu planktons (fitoplanktons) sastāv no mikroskopiskiem peldošiem vienšūnas augiem 

(aļģēm), kas tiecas uz gaismu. Tas ir ekoloģiski ļoti nozīmīgs biomasas un atmosfēras skābekļa 
veidotājs. Jūru un okeānu seklajos piekrastes ūdeņos bieži vērojama pārmērīga, spontāna 
mikroskopisko planktonaļģu vairošanās — tas ir process, ko sauc par ūdens “ziedēšanu”.  

Vienšūnas dzīvnieki (vienšūņi) aktīvi piedalās pašattīrīšanās procesos, tādēļ tiem dabas 
norisēs ir liela nozīme. Taču ir arī tādi vienšūņi, kas var izraisīt cilvēka saslimšanu. Bīstamākie no 
tiem ir plazmodiji — malārijas izraisītāji. Tos pārnēsā malārijodi.  

 
Sēnes un ķērpji. Sēnes nesatur hlorofilu, tāpēc tās pašas nespēj saražot sev nepieciešamās 

organiskās vielas no vienkāršām neorganiskām vielām, kā to dara zaļie augi. Runājot par sēnēm, 
mēs visbiežāk iedomājamies to virszemes daļu — cepurītes, ko rudeņos vācam pārtikai. Taču sēnes 
nozīmīgākā daļa ir micēlijs jeb sēņotne, kas sastāv no smalkiem pavedieniem jeb hifām. Dabā ļoti 
izplatītas ir arī dažādas mikroskopiskas sēnītes. Dažas no tām ir cilvēkiem un dzīvniekiem bīstamu 
slimību izraisītāji. Šādas slimības parasti skar ādu, gļotādu un nagus, kas ir šo sēnīšu attīstībai 
vispiemērotākās ķermeņa daļas. Arī lauksaimniecībā sēnes nodara lielu postu kultūraugiem. Siltā un 
mitrā klimatā ražas zudumi var būt ļoti lieli.  

Daudzas mikroskopiskas sēnes tiek izmantotas mūsu ikdienā. Rauga sēnītes mēs izmantojam 
maizes cepšanai, kā arī alus un vīna raudzēšanai. Dažu sugu pelējuma sēnītes izmanto antibiotiku, 
piemēram, penicilīna ražošanā. 

Uz akmeņiem un koku celmiem sastopamas daudzkrāsainas ķērpju audzes. Kērpji būtībā ir 
sēnes, uz kurām dzīvo zaļās aļģes. Pirmatnējās ķērpju sugas, iespējams, bija pirmie dzīvie 
organismi, kas sāka apdzīvot sauszemi. Arī mūsdienās ķērpji ir tie, kas pirmie spēj iedzīvoties 
vietās, kur kādas katastrofas, piemēram, vulkāniska izvirduma rezultātā bojā gājušas visas dzīvības 
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formas. Ķērpji drupina klintis un veido augsni, kurā ar laiku sāk iedzīvoties citi dzīvie organismi. 
Mūsdienās, kad atmosfēra un nokrišņi ir piesārņoti, kaitīgās vielas ķērpjos uzkrājas lielākā 
daudzumā nekā citos augos, tādēļ nodara tiem lielu postu. Šīs īpašības dēļ ķērpji ir kļuvuši par 
nozīmīgu reģionālā gaisa piesārņojuma indikatoru.  

 
Augi — biomasas ražotāji. Augu šūnu ietver izturīgs celulozes apvalks. Tas palīdz augam 

veidot nepieciešamo balsta struktūru. Lapām ir liela virsma. Tām, kā arī stublājam, ir nepieciešama 
attīstīta vadaudu sistēma, pa kuru tiek transportēts ūdens, tajā izšķīdušās barības vielas un 
fotosintēzes produkti. Saknes gan balsta sistēmu, gan uzsūc no augsnes ūdeni un tajā izšķīdušās 
barības vielas. Lai nenokalstu, augiem ir arī labi attīstīta ūdens taupīšanas sistēma.  

Visi uz Zemes sastopamie organisko vielu krājumi — akmeņogles, nafta un dabasgāze — ir 
augu fotosintēzes produkts. Visa dzīvnieku valsts barības bāze arī veidojas fotosintēzes ceļā. Augi ir 
visu zālēdāju dzīvnieku pārtika. Augi var aizstāvēties tikai pasīvi, tomēr to aizsardzības veidi ir 
visai dažādi. Dažu sugu augus klāj asi ērkšķi, bet citi atbaida dzīvniekus ar savu smaržu un garšu, 
savukārt vēl citi augi dzīvniekiem ir pat bīstami, jo tie satur indīgas vielas. Cits pašsaglabāšanās 
veids raksturīgs pļavu zālēm. To augšanas aktīvā zona atrodas nevis galotnes daļā, bet gan pie pašas 
zemes. Tādēļ lopu bari zāli gan noēd, bet to neiznīcina.  

Cilvēkam bez visa jau minēta augu valsts dod arī daudzas baudvielas, kā arī dzīvībai un 
veselībai svarīgus medikamentus.  

 
Dzīvnieki — patērētāji. Dzīvnieki, atšķirībā no augiem, spēj pārvietoties. Lielākajai 

dzīvnieku daļai ir aktīvi jāmeklē barība. Tam nepieciešamas citas īpašības un citi pielāgošanās 
paņēmieni. Lai varētu aktīvi kustēties, ir vajadzīgi speciāli orgāni — muskuļi. Augu vai dzīvnieku 
barības uzņemšanai un pārstādei ir nepieciešami piemēroti žokļi, zarnu trakts, dziedzeri u.tml. 
Lielāka aktivitāte arī prasa vairāk enerģijas un straujāku vielmaiņu. Ziņas par apkārtējo vidi 
dzīvnieki gūst, izmantojot maņu orgānus. Visas šīs sistēmas vada un koordinē nervu sistēma.  

Kopējo zālēdāju skaitu nosaka barības daudzums konkrētā apvidū, tādēļ augus sauc par 
ražotājiem – producentiem, bet dzīvniekus par patērētājiem — konsumentiem. Visi kopā tie veido 
barošanās ķēdes un barošanās tīklu.  

Ikviens dzīvais organisms izdala apkārtējā vidē sev nevajadzīgos vielmaiņas galaproduktus, 
kas pārsvarā ir pussagremota barība. To izmanto citi organismi.  
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6. EKOLOĢISKIE FAKTORI 
 

6.1. Ekoloģisko faktoru klasifikācija 
 
Uz mūsu planētas ir četras ekoloģiskās vides: sauszeme, ūdens, augsne un organisms.  
Ārējās vides jēdzienā ietilpst visi dzīvās un nedzīvās dabas apstākļi, kuros organisms eksistē 

un kuri tieši vai netieši ietekmē tā dzīvības procesus: augšanu, attīstību vairošanos utt. Vide ir 
sarežģīts daudzu un dažādu īpašību komplekss. Ne visi faktori vienlīdz spēcīgi iedarbojas uz 
organismu — ir tādi faktori, uz kuriem organismi vispār nereaģē. Tos apkārtējās vides faktorus, kas 
ietekmē dzīvos organismus sauc par ekoloģiskajiem faktoriem.  

Daudzveidīgos apkārtējās vides faktorus iedala šādi: 
 

� abiotiskie faktori (nedzīvās dabas faktori). Tie ir visi nedzīvās dabas elementi, 
kas ietekmē organismu. Šos faktorus savukārt var sadalīt 3 grupās: 

- klimatiskie faktori — gaisma, temperatūra, gaiss, ūdens, uguns u.c., 
- edafiskie faktori — cilmiezis, augsnes trūdvielu saturs un tās 

gromulometriskais sastāvs, augsnes fizikālās un ķīmiskās īpašības u.c., 
- orogrāfiskie faktori — nogāzes slīpums un ekspozīcija, augstums virs 

jūras līmeņa u.c.; 
 

� biotiskie faktori (dzīvās dabas faktori) ir visiespējamākās savstarpējās attiecības, 
kas rodas starp organismiem, tie ir 

- fitogēnie faktori — augi, 
- zoogēnie faktori — dzīvnieki, 
- mikrobogēnie faktori — mikroorganismi; 

 
� antropogēnie faktori — visa daudzveidīgā cilvēka darbība, kas izmaina dabā kā 

augu, tā arī dzīvnieku, mikroorganismu sugu dzīvesvietu vai arī tieši ietekmē to 
dzīvi, pie tiem pieskaitāmi 

- fizikālie faktori — radioaktīvais starojums, elektromagnētiskais lauks, 
troksnis u.c., 

- ķīmiskie faktori — pesticīdu, iekšdedzes dzinēju darbības, rūpnīcu 
izmešu radītais piesārņojums u.c., 

- mehāniskie faktori — augsnes virskārtas noplicināšana, mežu izciršana 
u.c. 

Ekoloģisko faktoru iedarbība mainās atkarībā no organismu attīstības stadijas, diennakts 
stundas, sezonas un gadalaika. 

Visi ekoloģiskie faktori ir savstarpēji saistīti, tie ietekmē viens otru un mainās. Piemēram, 
temperatūra bišu stropā ir kā abiotiskas, tā biotiskas izcelsmes faktors, jo apstākļos, kad temperatūra 
ārpus stropa noslīd līdz 13 °C, bites sāk aktīvi kustēties, tādējādi to paaugstinot un noturot          
25—30 °C robežās. 

Egļu mežā egļu nobiras (skujas, sīkie zari) veido skābas organiskas atliekas uz augsnes, kas 
veicina augsnes podzolēšanos. Notiek intensīva organisko un minerālo vielu izskalošanās augsnes 
trūdvielu horizontā un to uzkrāšanās dziļākajos slāņos. Augsnes virskārta iegūst pelnu pelēku 
nokrāsu, zaudē iepriekšējo struktūru un auglību.  
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6.2. Ekoloģisko faktoru ietekmes kopīgās likumsakarības 
 

Atkarībā no ekoloģisko faktoru rakstura to ietekme uz organismiem var būt pastāvīga un 
mainīga. Tā, piemēram, Zemes gravitāciju, atmosfēras ķīmisko sastāvu, sāļu koncentrāciju jūras 
ūdenī var uzskatīt par praktiski nemainīgiem lielumiem. 

Ekoloģisko faktoru iedarbība uz organismiem mainās atkarībā no laika perioda (diennakts, 
sezonas, gadalaika). 

Ekoloģisko faktoru kopumu, kas nepieciešams organismu eksistencei, sauc par eksistences 
apstākļiem. Daži no organismiem pacieš lielas ekoloģisko faktoru svārstības.  

Ārējās vides apstākļi dabā vienmēr ir mainīgi. Katra suga evolūcijas procesā pielāgojas 
noteiktai ekoloģisko faktoru intensitātei un to svārstību amplitūdai, kā arī pati iedarbojas uz 
apkārtējo vidi. Pielāgošanās konkrētiem dzīves apstākļiem nostiprinās ar iedzimtību. Šī iemesla dēļ 
ekoloģiskās pielāgošanās (adaptācijas), kas lietderīgas tai videi, kurā suga vēsturiski veidojusies, 
ierobežo vai pat izslēdz iespēju šai sugai izdzīvot un dzīvot citos apstākļos. 

Ekoloģisko faktoru svārstību amplitūdu, kurā suga saglabā normālu dzīvotspēju, sauc par 
ekoloģisko valenci. Sugas, kas pārcieš plašas vides faktoru pārmaiņas, apzīmē ar terminu, kurā 
ietilpst attiecīgā faktora nosaukums un priedēklis eiri- (piemēram, faktors — temperatūra, suga — 
eiritermiska), bet sugas, kuras pacieš nelielas attiecīgā faktora izmaiņas, — ar terminu, kurā ir 
priedēklis steno- (piemēram, faktors — temperatūra, suga — stenotermiska). Antarktīdas apkārtnē 
dzīvojošās ģints Tremarormus zivju suga dzīvo ūdenī, kura temperatūra ir 1,9 °C; ievietota ūdenī, 
kura temperatūra ir 6 °C, tā aizietu bojā. Krabis Thermospanea mirabilis mīt termiskajos ūdeņos, 
kuru temperatūra ir 48 °C, bet, tikko tā ir zemāka par 30 °C, tas nobeidzas. 

Sugas, kurām ir plaša ekoloģiskā valence attiecībā uz faktoru kompleksa izmaiņām, sauc par 
eiribiontiem (pretstatā stenobiontiem). Eiribionti var aizņemt dažādus biotopus, bet stenobiontu 
izplatība ir stipri ierobežota. Izteikts eiribionts ir parastā priede, kas šo īpašību saglabā praktiski 
attiecībā uz visiem vides faktoriem, tāpēc arī tās ģeogrāfiskā izplatība ir ļoti liela — tā aug gan 
pārmitros sūnu purvos, gan izteikti sausās kāpu smilts augsnēs, gan minerālās barošanās elementiem 
nabadzīgās, gan auglīgās augsnēs. Toties priede ir ļoti jutīga pret atmosfēras piesārņojumu. Labs 
stenobionta piemērs ir lielā nātre, kas aug ar nitrātiem bagātās augsnēs. Radniecīgu sugu atšķirīgās 
pazīmes ir labs piemērs organismu pielāgotībai konkrētu ekoloģisku faktoru intensitātei. Piemēram, 
polārajos apgabalos dzīvojošajiem zīdītājiem (zaķiem, lapsām) ir mazākas izvirzītās ķermeņa daļas 
(ausis, purns) salīdzinājumā ar siltākos apvidos dzīvojošām sugām (4. attēls). Siltuma saglabāšanai 
kalpo arī biezāks apmatojums un zemādas tauku kārta. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. att. Ausu un purna garums polārlapsai, parastajai lapsai un tuksneša lapsai 
 
Ekoloģiskā faktora intensitāti, kas ir vislabvēlīgākā dzīvības procesu norisei, sauc par 

optimālo intensitāti jeb optimumu. Optimuma zonas ietvaros sugas īpatņi sekmīgi vairojas un 
populācijai ir vislielākā iespējamā produkcija. Jo lielākas ir faktora novirzes no optimālā lieluma 
noteiktajai sugai (gan faktora intensitātei pazeminoties, gan paaugstinoties), jo stiprāk tiek nomākta 
dzīvības procesu norise. Faktora intensitāti, pie kuras nav iespējama organisma eksistence, sauc par 
apakšējo un augšējo izturības robežu. Angļu zoologs Viktors Šelfords ir sastādījis diagrammu, ko 
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ekoloģiskajā literatūrā dēvē par Šelforda diagrammu. Tā raksturo organisma reakciju uz dažādu 
ekoloģiskā faktora intensitāti. 
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5. att. Vides faktoru iedarbība uz dzīvajiem organismiem (shēma) 
 
Dzīvo organismu eksistēšana iespējama tikai tad, ja visu ekoloģisko faktoru intensitāte ir 

optimuma zonas vai vismaz ekoloģiskās izturības (valences) robežās. Ja kaut viens no 
ekoloģiskajiem faktoriem atrodas ārpus ekoloģiskās valences, sugas eksistence nav iespējama. Ja šis 
faktors atrodas nepietiekamības vai pārsātinātības zonā, tad organismu attīstība tiek ierobežota. Šo 
visvājāko ķēdes posmu, kas nosaka populācijas izdzīvošanu, sauc par limitējošo jeb ierobežojošo 
faktoru. Piemēram, ierobežojošais fosfora daudzums saldūdens ūdenstilpnēs ir limitējošais faktors 
aļģu attīstībai. 

Katrai sugai attiecībā uz jebkuru faktoru ir savas izturības robežas. Piemēram, koraļļu polipi, 
kas veido rifus, dzīvo tikai 20 °C līdz 30 °C temperatūrā, turpretī Jakutijā lapegles spēj izturēt 
temperatūras svārstības no –69 °C līdz 35 °C. Faktora galējās ietekmes zonās organismi tiek stingri 
nomākti un var aiziet bojā.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6. att. Kaktusa un efejas tolerances intervāli (intervāla malā — iesvītrotā zona — organismi ir 
spriedzes stāvoklī) 

 
Ikviena faktora ekoloģiskā ietekme uz dzīvajiem organismiem lielā mērā ir atkarīga no citu 

vides faktoru iedarbības. Piemēram, jo zemāks gaisa mitrums, jo vieglāk cilvēks pacieš karstumu. 
Fotosintēzes intensitāti var palielināt, gan pastiprinot apgaismojumu, gan arī palielinot oglekļa 
dioksīda koncentrāciju ap augu.  

Visvairāk organismu ietekmē faktors, kurš dotajā apstākļu kompleksā ir vistālāk no 
optimuma, un tas var noteikt atsevišķu sugu ģeogrāfisko izplatību.  
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Vides un ekoloģiskās sistēmas atkarība ir abpusēja. Tas nozīmē, ka ekoloģiskā sistēma 
pārveido vides faktorus. Par to var pārliecināties, vērojot ezera aizaugšanu. Šajā gadījumā vienas 
ekoloģiskās sistēmas — ezera vietā izveidojas cita ekosistēma — purvs. 

 
�Uzdevumi 

1. Kā izpaužas ekoloģisko faktoru mijiedarbība? 
2. Kādu faktoru intensitāti sauc par optimālo? 
3. Kas ir ierobežojošais faktors? Miniet ierobežojošā faktora piemēru, kas ir raksturīgs vietējiem 

apstākļiem. 
 
 

6.3. Abiotiskie faktori 
 

Abiotiskie faktori veido nedzīvās vides apstākļu kompleksu. 
 

 
Abiotiskie faktori 

 

  
 

 

Klimatiskie faktori Edafiskie faktori Orogrāfiskie faktori 
� Temperatūra 
� Mitrums 
� Gaisma 
� Gaiss 
� Uguns u.c. 

� Cilmiezis 
� Augsnes trūdvielu saturs 
� Augsnes 

gramulometriskais sastāvs 
� Augsnes ķīmiskās un 

hidroloģiskās īpašības u.c. 

� Augstums virs jūras 
līmeņa 

� Nogāzes slīpums 
� Ekspozīcija u.c. 

 
7. att. Abiotisko faktoru iedalījums 

 
Klimatiskie faktori  

 
Klimatiskie faktori raksturo dotā reģiona ilggadējos laika apstākļus. Tie būtiski ietekmē visus 

pārējos ekoloģiskos faktorus un to atbilstību organismu vajadzībām. Mūsu planētas klimats ir ļoti 
daudzveidīgs. Galvenokārt tas ir atkarīgs no vietas ģeogrāfiskā platuma, augstuma virs jūras līmeņa 
un kontinentu izvietojuma. Ģeogrāfiskās koordinātes nosaka temperatūras režīmu, kontinentu 
izvietojums — siltuma un mitruma apstākļus: karstie Zemes reģioni atrodas ekvatora, aukstie — 
polu tuvumā; jūru un okeānu piekrastē ir mitrs un maigs klimats, kontinentu iekšienē — sauss un 
kontinentāls.  

Izšķir makroklimatu un mikroklimatu.  
Makroklimats raksturo plašus reģionus, piemēram, Baltijas, Vidusjūras klimats utt.  
Ar mikroklimatu saprot doto dzīvo organismu apdzīvotās vides apstākļus, piemēram, meža 

nogabala, skudrupūžņa, ligzdas, midzeņa mikroklimats utt. 
Galvenie klimatiskie faktori ir temperatūra, gaisma un mitrums. 
 

Temperatūra. Temperatūra ir viens no nozīmīgākajiem klimatiskajiem parametriem. Tā 
ietekmē visus enerģētiskos procesus dzīvajās šūnās. No tās ir atkarīgi visi bioķīmiskie procesi 
organismā. Vairākuma sugu eksistences apstākļi atbilst no 0 līdz 50 °C, bet optimuma zona ir no     
15 līdz 30 °C temperatūras intervālam. Taču ir zināmi arī tādi organismi, kuru dzīvība saglabājas 
temperatūrā, kas tālu pārsniedz minētās robežas. Piemēram, eksperimentāli konstatēts, ka atsevišķu 
sēņu sugu sporas nezaudē dīgtspēju arī tad, ja tās ilgāku laiku turētas temperatūrā, kas tuva 
absolūtajai nullei. Savukārt ir aļģu sugas, kas dzīvo karstajos avotos, kur ūdens temperatūra 
sasniedz 80 °C, bet dziļūdens holotūrijas ar grūtībām spēj izturēt 5 °C temperatūru.  
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Atkarībā no tā, kādās temperatūrās organismi jūtas vislabāk, augiem un dzīvniekiem izšķir 
� aukstumu mīlošas (kriofilas); 
� siltumu mīlošas (termofilas) sugas.  

Termofilie organismi, piemēram, ir tropu augi un dzīvnieki, kriofilie organismi — polāro 
rajonu augi un dzīvnieki. 

Visi augi un vairums dzīvnieku nespēj savā organismā uzturēt optimālu temperatūru. To 
ķermeņa temperatūra ir atkarīga no vides siltuma režīma. Aukstajā laikā to dzīvības procesi un 
aktivitāte stipri pazeminās. Zīdītājiem un putniem ir izveidojusies spēja efektīvi regulēt organismā 
siltuma uzņemšanu un atdevi, tāpēc tiem ir pastāvīga, optimāla ķermeņa temperatūra, kas nav 
atkarīga no apkārtējās vides temperatūras. Šos dzīvniekus sauc par siltasiņu dzīvniekiem 
(homotermiskie organismi), bet dzīvniekus ar nepastāvīgu ķermeņa temperatūru — par aukstasiņu 
dzīvniekiem (poikilotermiskie organismi). Homotermiskie organismi ir putni un zīdītāji, 
poikilotermiskie organismi — mikroorganismi, bezmugurkaulnieki, zivis, abinieki un rāpuļi. Par 
speciālu homotermijas paveidu uzskata heterotermiju. Tā ir raksturīga tiem siltasiņu dzīvniekiem, 
kas nelabvēlīgus apstākļus pavada mazaktīvā stāvoklī. Šajā laikā krasi palēninās vielmaiņa, 
elpošana, asinsrite un citi procesi, pazeminās arī ķermeņa temperatūra. Izteikts heterotermisks 
organisms Latvijā ir ezis. 

Siltasinību nodrošina augsta vielmaiņas intensitāte, tāpēc pastāvīgas ķermeņa temperatūras 
uzturēšanai dzīvniekiem ir papildus jātērē ļoti daudz enerģijas. Temperatūras regulācijai kalpo arī 
tādas uzbūves īpatnības kā siltumizolējošie slāņi (dūnu, spalvu, apmatojuma segas), uzkrātie tauki, 
ķermeņa segas nomaiņa, sviedru dziedzeri u.c. 

Aukstasinībai ir savas priekšrocības un trūkumi. Aukstasiņu dzīvnieki var iztikt ar mazāku 
barības daudzumu nekā siltasiņu dzīvnieki. Tie tā nebaidās no pārkaršanas, taču nespēj dzīvot 
vietās, kur pastāvīgi ir zema temperatūra. Aukstasiņu dzīvnieku un augu attīstības ilgums ir atkarīgs 
no ārējiem temperatūras apstākļiem. 

Dzīvnieku kustīgums pasargā tos no nelabvēlīgiem temperatūras apstākļiem. Dzīvniekiem ir 
raksturīgas dažādas pielāgošanās uzvedības īpatnības — slēptuvju meklēšana, ligzdu vīšana, alu 
rakšana, migrācija, pārlidojumi. 

 
Gaisma. Saules starojums ir galvenais enerģijas avots uz Zemes. Saules radiācijas plūsmu 

veido stari ar nevienādu viļņu garumu un dažādu bioloģisko iedarbību. Dzīvajiem organismiem 
visnozīmīgākie ir tie gaismas stari, kas dod vairāk nekā pusi no visas enerģijas, kuru Zeme saņem 
no Saules.  

Gaismas stari nodrošina fotosintēzi augos. Zaļie organismi nespēj eksistēt bez gaismas. 
Apgaismojuma apstākļi uz Zemes ir dažādi, tādēļ dabiskās izlases gaitā uz Zemes ir radušās 

augu ekoloģiskās grupas, kas pielāgojušās fotosintezēt dažādas intensitātes apgaismojumā. Atkarībā 
no prasībām pēc gaismas izšķir 

� gaismu mīlošas sugas — saulmīļus (piemēram, priede); 
� ēnu mīlošas sugas — ēnmīļus (piemēram, meža sprigane, kam 

pietiek ar 5—10% no pilna apgaismojuma); 
� ēnu paciest spējīgas sugas — ēnciešus (piemēram, zaķskābene).  

Daļai augu sugu dzīves laikā prasība pēc gaismas mainās. Piemēram, parastā egle jaunībā ir 
izteikta ēnciete.  

Vairumam dzīvnieku gaisma ir svarīgs orientācijas priekšnoteikums telpā. Tā ietekmē 
dzīvnieku uzvedību. Uz apgaismojuma izmaiņām reaģē pat amēbas, kurām nav speciālu 
gaismasjutīgu organoīdu. Tā medūzu actiņas ir vienkāršs gaismu uztverošs šūnu sakopojums, bet 
galvkāju gliemjiem, mugurkaulniekiem un kukaiņiem ir attīstīti ļoti sarežģīti redzes orgāni. Spēja 
saredzēt ir atkarīga no dzīvnieku dzīves veida. Tām sugām, kuras dzīvo tumsā — augsnē, okeāna 
dziļumā, alās — redzes orgāni ir reducējušies.  

Dzīvniekus atkarībā no to prasībām pēc gaismas iedala divās grupās: 
� fotofilie (gaismu mīloši) organismi, kuri nevar ilgstoši dzīvot tumsā, jo tad 

tiem sākas dažādi fizioloģiski traucējumi un dzīvnieki nereti iet bojā; 



 17 

� fotofobie (spilgtu gaismu nemīloši) organismi, kas dzīvo alās, augsnē, dziļos 
ūdeņos vai ir aktīvi tikai naktīs.  

Arī dienasgaismas ilgums ir sevišķi svarīgs faktors dzīvnieku un augu dzīvē, kas kā signāls 
brīdina par gaidāmajām ekoloģiskajām izmaiņām dabā. Eksperimentāli pierādīts, ka dienas un nakts 
garuma maiņa ir savdabīgs signāls, kas brīdina par jaunas sezonas tuvošanos. Attālinoties no 
ekvatora, kur dienas un nakts garums praktiski ir nemainīgs, fotoperiodisma nozīme palielinās. 
Organismu reakciju uz dienas garuma izmaiņām sauc par fotoperiodismu. Mērenajā un 
subarktiskajā joslā fotoperiodisma ietekmē augi un dzīvnieki savlaicīgi gatavojas bargajam ziemas 
periodam. Ja fotoperiodisms tiek traucēts, augi pat nosalst. Fotoperiodisma izjaukšana dzīvniekiem 
ir saistīta ar traucējumiem vairošanās procesā, migrēšanā, utt. Dienas garums ir signālfaktors, kas 
nosaka bioloģisko procesu virzienu. 

“Bioloģiskais pulkstenis”. Augu un dzīvnieku fotoperiodisma izpēte parādīja, ka organismu 
reakcija uz gaismu pamatojas nevis vienkārši uz saņemto gaismas daudzumu, bet gan uz noteikta 
garuma tumsas un gaismas periodu secību diennakts laikā. Organismu reakcija uz dienas un nakts 
garumu liecina, ka tie spēj mērīt laiku, t.i., tiem ir kaut kāds “bioloģisks pulkstenis”. Šāda spēja 
piemīt visām dzīvo būtņu sugām, sākot ar vienšūņiem un beidzot ar cilvēku. 

Dzīvnieku un augu sezonālās attīstības vadīšana. Dienas garuma lomas noskaidrošana 
sezonālo parādību regulēšanā paver lielas iespējas augu un dzīvnieku attīstības vadīšanā. Dažādus 
attīstības vadīšanas paņēmienus izmanto, audzējot dārzeņus un dekoratīvos augus mākslīgā 
apgaismojumā visu gadu, uzziedinot puķes ziemā un pavasarī, kā arī paātrinātai dēstu iegūšanai. 

Ja ziemāju sēklas pirms izsējas pakļauj zemām temperatūrām, tad ziemāji savārpo  pat tad, ja 
tos izsēj pavasarī. Arī daudzi divgadīgie augi pēc šādas sēklu apstrādes zied un ražo jau pirmajā 
gadā. Pagarinot dienu putnu fermā, var paaugstināt putnu dējību. 

 
Mitrums. Ūdens ir ļoti nozīmīga dzīvas citoplazmas sastāvdaļa. Tā piegādes un atdeves 

regulācija ķermenī ir svarīga ne vien sauszemes, bet arī ūdens dzīvniekiem un augiem. Sauszemes 
organismiem īpaši bīstams ir mitruma zudums, bet ūdens dzīvniekiem — to pārpalikums ķermenī, 
jo tādējādi tiek izjaukts šūnas iekšējais spiediens un sāļu līdzsvars šūnā. Augi zaudē ūdeni 
transpirācijā (iztvaikošanā caur lapām), dzīvnieki — izdalīšanās procesos caur ķermeņa virsmu, 
izvadorgāniem, plaušām. Zaudētais ūdens ir jāpapildina no apkārtējās vides. 

Pat optimālajā temperatūrā dzīvība ir iespējama tikai tur, kur ir pietiekams mitruma 
daudzums. Mitrums būtiski ietekmē arī temperatūras sadalījumu. Šī iemesla dēļ klimatisko joslu 
robežas ir visai nosacītas. Tas sevišķi labi izpaužas okeānu un jūru tuvumā. Sauszemes ekoloģisko 
sistēmu galvenie mitruma avoti ir nokrišņi un gruntsūdens. Visvairāk nokrišņu ir ekvatoriālajā joslā.  

Daļa nokrišņu ūdens iesūcas augsnē un papildina augsnes ūdens un gruntsūdens krājumus. 
Šajā ziņā ļoti svarīga loma ir augājam. Vietās ar labi izveidojušos augu segu ūdens rezervju 
uzkrāšanās ir daudz izteiktāka. Zināma daļa nokrišņu ūdens no augsnes un augu virsmas iztvaiko, 
atgriežas atmosfērā un no jauna piedalās nokrišņu veidošanā. Relatīvi lielu nokrišņu daudzumu 
iztvaiko augu sega. Sevišķi intensīvi šis process norisinās meža ekoloģiskajās sistēmās. Piemēram, 
ziemeļu rajonos pēc meža audžu nociršanas nereti vērojama pat platību pārpurvošanās. Arī 
iztvaikojošais ūdens papildina atmosfēras ūdens resursus, pārpalikušais nokrišņu ūdens veido 
virszemes noteci, kas papildina strautu, upju, ezeru un citu ūdenstilpju krājumus. Sevišķi intensīva 
notece veidojas tur, kur ir iznīcināta augu sega. Šādās vietās notece veicina augsnes noskalošanos 
jeb eroziju. Ļoti bīstami tas ir kalnos, kur nelīdzsvarota notece nereti rada zemes nobrukumus, kas 
dubļu un akmeņu straumju veidā ar neapturamu spēku noposta mežus, sējumus, celtnes un citus 
objektus.  

Ekoloģisko sistēmu nodrošinātība ar ūdeni ir atkarīga no nokrišņu daudzuma un iztvaikošanas 
attiecības. Ja gada nokrišņu daudzums ir mazāks par iztvaikotā ūdens daudzumu šajā laikā, 
vērojama mitruma nepietiekamība. 

Atkarībā no augu prasībām pēc mitruma, tos iedala šādi: 
� hidrofīti — augi, kas pilnīgi vai daļēji aug ūdenī (piemēram, baltā ūdensroze, 

vilkvālīte u.c.); 
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� higrofīti — mitru augteņu augi (piemēram, purva purene, melnalksnis, kārkli u.c.); 
� mezofīti — normāla mitruma augteņu augi. Tā ir visplašākā un daudzveidīgākā 

grupa. Pie tās pieder kultūraugi (rudzi), pļavu lakstaugi (sarkanais āboliņš), meža 
lakstaugi (parastā maijpuķīte), vairums lapu koku (āra bērzs), nezāles (parastā virza) 
u.c. Mezofīti slikti panes pārmērīgu mitrumu vai sausumu; 

� kserofīti — sauso augteņu augi. Tie ir ļoti plaši izplatīti stepēs un tuksnešos. 
Kserofītus iedala sukulentos un sklerofītos. Sukulentiem raksturīgs sulīgs stumbrs 
vai lapas, kuros augi lietus periodā uzkrāj ūdens rezerves, ko racionāli izmanto 
sausajā laikā. Tipiski sukulenti ir kaktusi un agaves. Sklerofīti (piemēram, saksauli, 
stepju un tuksnešu vērmeles, stepju kaviļa, kamieļērkšķis) nepieciešamo ūdens 
daudzumu sagādā ar ļoti spēcīgi izveidoto sakņu sistēmu, kas nereti sniedzas līdz 
10—15 m dziļumam. Sklerofīti ir galvenokārt izplatīti Āzijas un Āfrikas tuksnešos, 
kur lietus ir ārkārtīgi reta parādība.  

Tuksnešu dzīvniekiem ir attīstīti dažādi ūdens taupības veidi — tā daudzuma samazināšanās 
urīnā un ekskrementos, ķermeņa segu necaurlaidības paaugstināšanās (piemēram, vaska kārtas 
attīstīšanās uz kukaiņu ķermeņa). Dažiem dzīvniekiem ūdens veidojas to organismā oksidēšanās 
reakciju rezultātā. Sevišķi daudz ūdens dod tauku oksidēšana (100 g tauku dod 100—110 g ūdens), 
tādēļ daudziem tuksneša iemītniekiem raksturīgie bagātīgie tauku uzkrājumi kalpo kā savdabīga 
ūdens rezerve organismā, piemēram, kamieļa kupris, grauzēju zemādas tauku uzkrājumi. Svarīga 
loma ir arī dzīvnieku uzvedības īpatnībām: vairums tuksneša iemītnieku izvairās no tuksneša sausā 
gaisa iedarbības un pārkaršanas pārejot uz nakts dzīvesveidu vai arī slēpjoties alās. Daudzas sugas ir 
aktīvas tikai krēslā vai naktī, kad paaugstinās gaisa mitrums pie zemes.  

Cits pielāgošanās tips mitruma trūkumam novērojams daudziem augiem un dzīvniekiem, kas 
dzīvo periodiska sausuma apstākļos. Tiem rodas īpašs fizioloģiskā miera stāvoklis, kam raksturīga 
augšanas un attīstības apstāšanās, krasa vielmaiņas samazināšanās, bet dzīvniekiem — arī kustību 
aktivitātes un barošanās daļēja vai pilnīga izbeigšanās. Daži tuksneša grauzēji un bruņurupuči, 
iestājoties sausam un karstam periodam, kad izdeg visa augu valsts, dodas vasaras guļā, kas ilgst 
vairākus mēnešus.  

Daudzgadīgiem augiem vasaras miera periodā nokrīt lapas vai pat pilnīgi atmirst virszemes 
daļas, kā tas novērojams daudziem tuksneša augiem. 

 
 

Augu un dzīvnieku pielāgošanās ārējo apstākļu sezonālajam ritmam 
 

Sezonālais periodiskums pieskaitāms pie vispārīgākajām parādībām dzīvajā dabā. Tas sevišķi 
spilgti izteikts mērenajos platuma grādos, kur visbargākais gadalaiks ir ziema.  

Sezonalitāte dabā. Mērenajā klimatiskajā joslā dzīvei labvēlīgais periods ilgst apmēram 
sešus mēnešus. 

Tiklīdz sāk kust sniegs, parādās pavasara pazīmes. Jau pirms lapu plaukšanas uzzied daži 
kārkli, alkšņi, lazdas, atkusušajās vietās pat cauri sniegam izlaužas pirmo pavasara augu asni, atlido 
gājputni, parādās pārziemojušie kukaiņi. Šajā laikā pat nelielas salnas bojā augus un izraisa daudzu 
kukaiņu bojāeju. 

Vasaras vidū, neraugoties uz labvēlīgo temperatūru un nokrišņu pārpilnību, daudzu augu 
augšana kļūst lēnāka vai pat pilnīgi apstājas. Samazinās ziedošo augu daudzums. Beidzas putnu 
vairošanās.  

Vasaras otrajā pusē un agrā rudenī lielākajai daļai augu nogatavojas augļi un sēklas, to audos 
uzkrājas barības vielas. Šajā laikā jau manāmas pazīmes, kas liecina par gatavošanos ziemai. 
Kokiem veidojas ziemojošie pumpuri un pārkoksnējas dzinumi; notiek pastiprināta barības vielu 
aizplūšana no lapām uz stumbriem, saknēm un citiem ziemojošiem orgāniem. Putniem un zīdītājiem 
sākas rudens spalvu mešana, gājputni pulcējas baros. Gatavošanās ziemai beidzas ar lapu nomešanu 
augiem, daudzu putnu aizlidošanu, kukaiņu un citu bezmugurkaulnieku nozušanu (tie paslēpjas vai 
arī iet bojā). Vēl pirms stabila sala iestāšanās dabā novērojams ziemas miera periods. 



 19 

Ziemas miera periods. Aukstumizturība. Ziemas miera periods ir sevišķi labi izteikts 
organismiem, kas nespēj uzturēt pastāvīgu sava ķermeņa temperatūru, t.i., augiem, visiem 
bezmugurkaulniekiem un zemākajiem mugurkaulniekiem. Ziemas miera periods ir nevis vienkārši 
attīstības apstāšanās, ko izraisa zema temperatūra, bet gan ļoti sarežģīta fizioloģiska pielāgošanās. 
Katrai sugai ziemas miera periods iestājas tikai noteiktā attīstības stadijā. Tā, piemēram, augiem 
(atkarībā no sugas) pārziemo sēklas, virszemes un pazemes daļas ar dusošiem pumpuriem, bet 
dažiem lakstaugiem — apakšējās lapas. Kukaiņiem ziemas miera periods iestājas dažādās attīstības 
stadijās. Taurenis nātru raibenis pārziemo pieauguša kukaiņa stadijā, kāpostu baltenis — kūniņas 
stadijā, bet naktstauriņš nevienādā mūķene — olas stadijā.  

Augiem un dzīvniekiem ziemošanas stadijā ir daudz līdzīgu fizioloģisku īpatnību. Tiem ir 
ievērojami pazemināta vielmaiņas intensitāte. Piemēram, sēklu un ziemas pumpuru elpošana ir tik 
tikko uztverama, bet kukaiņi miera stadijā patērē daudz mazāk skābekļa nekā aktīvās attīstības 
laikā. Organismu audi, kuri atrodas ziemas miera periodā, satur ļoti daudz rezerves barības vielu, 
sevišķi tauku un ogļhidrātu, kas ziemošanas laikā nodrošina pavājinātos vielmaiņas procesus. 
Audos, it īpaši sēklās un ziemojošos pumpuros, parasti samazinās ūdens daudzums. Ķermeņa sulās 
palielinās to vielu saturs, kas paaugstina organismu izturību pret sasalšanu un aizsargā šūnas pret 
bojājumiem, ko rada ledus kristāli, kas veidojas negatīvā temperatūrā. Šo īpatnību dēļ miera 
stāvoklī esošas stadijas spēj ilgstoši panest bargos ziemošanas apstākļus. 

Augu un kukaiņu salcietība ziemošanas laikā palielinās. Tātad organisms rudens un ziemas 
periodā pakāpeniski pierod pie temperatūras pazemināšanās. Šo parādību sauc par norūdīšanos pret 
aukstumu.  

Līdzīgu norūdīšanās parādību novēro arī daudziem ziemojošiem kukaiņiem. Zemā 
temperatūrā to audos veidojas glicerīns, kas aizkavē sasalšanu. Kukaiņi pārziemo atdzesētā stāvoklī 
nesasaluši, bet, ja to šūnās veidojas ledus, tie iet bojā. Zemā temperatūrā vielmaiņa organismā nav 
iespējama. Kukaiņiem un dažiem citiem organismiem dziļa atdzišana izraisa pārejošu, atgriezenisku 
dzīvības apstāšanos. Šādu stāvokli sauc par anabiozi. 

Siltasiņu dzīvnieku pielāgošanās pārziemošanai. Putniem un zīdītājiem pilnīgs anabiozes 
stāvoklis nekad neiestājas. Tiem ir izstrādājušies citi pielāgojumi ziemas gadalaikam, piemēram, 
apspalvojuma maiņa rudenī. Zīdītājiem vasaras spalvu nomaina biezāka un garāka spalva ar 
bagātīgu pavilnu, bet putniem izveidojas dūnas. Tas viss samazina siltumatdevi. Ziemas kažoka un 
apspalvojuma mazā siltumatdeve daudzām sugām ļauj saglabāt aktivitāti arī aukstajā gadalaikā. 
Tomēr ziemas aktivitāte ir iespējama tikai tiem zvēriem un putniem, kas spēj šajā periodā sagādāt 
sev barību. 

Dzīvnieki, kuriem ziemā barības nepietiek, dodas ziemas guļā (sikspārņi, daudzi grauzēji, 
āpši, lāči, jenotsuņi, eži). Ziemas guļas laikā krasi pazeminās visi vielmaiņas procesi.  

Ūdensputniem, kukaiņēdājiem un citiem putniem, kuri nespēj ziemā sevi pabarot, radušās 
sezonālās migrācijas (pārlidojumi). Putnu sezonālajiem pārlidojumiem var būt ļoti lieli attālumi. 
Vairums ziemeļu putnu pārziemo Indijā, Āfrikā, bet dažas sugas pat sasniedz Austrāliju un 
Jaunzēlandi. 

 

�Uzdevumi 
1. Kādā temperatūrā un kādēļ dzīvības procesi organismos norit visintensīvāk? 
2. Kā mainās vielmaiņa ziemojošiem augiem un dzīvniekiem? 
3. Miniet fotoperiodisma piemērus augiem un dzīvniekiem. 
4. Ko jūs zināt par “bioloģisko pulksteni” un kādas tā izpausmes esat pamanījuši?  
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6.4. Biotiskie faktori 
 

Ekoloģisko sistēmu iemītnieki nedzīvo izolēti. Tie vienmēr veido kopas, kurās visi locekļi 
atrodas mijiedarbībā, tāpēc arī jebkuru biocenozi raksturo daudzas un kvalitatīvi ļoti sarežģītas 
savstarpējās attiecības jeb biotiskie faktori. Atkarībā no ietekmējošā aģenta sistemātiskās piederības 
izšķir fitogēnos, zoogēnos un mikrobogēnos faktorus (8. attēls). Biotiskie faktori veido biotisko 
vidi, bez kuras dzīvo organismu eksistence nav iespējama. 

 
 Biotiskie faktori  

   

Fitogēnie faktori Zoogēnie faktori 
Mikrobogēnie 

faktori 

 
8. att. Biotisko faktoru iedalījums 

 
Organismu savstarpējās attiecības realizējas cīņā par barību (trofiskās attiecības), mitekli un 

iespējām paslēpties vai uzbrukt (topiskās attiecības), kā arī pretēja dzimuma pārstāvi un pēcnācēju 
saglabāšanu vai audzināšanu (reproduktīvās attiecības). Evolūcijas gaitā ir izveidojušās ļoti 
atšķirīgas organismu savstarpējās attiecības. Pēc ietekmes rakstura tās var būt labvēlīgas (apzīmē ar 
+), nomācošas (-) un neitrālas (0). Šo triju iespēju kombinācijas veido sešus attiecību tipus. 
Atbilstoši tiem attiecības starp komponentiem var būt 

�   nomācošas jeb ekspluatatīvas (+ -); 
�   abpusēji  labvēlīgas (+ +); 
�   labvēlīgi neitrālas (+ 0); 
�   nomācoši neitrālas (- 0); 
�   abpusēji nomācošas (- -); 
�   neitrālas (0 0).  

Katrs tips var sadalīties attiecību veidos. Robežas starp minētajām kategorijām ne vienmēr ir 
skaidri izteiktas. Dabas daudzveidībā arī šajā jomā sastopamas visdažādākās pārejas formas, un 
bieži vien ir grūti izšķirties par to viennozīmīgu traktējumu. 

Nomācošās jeb ekspluatatīvās attiecības (+ -) vienam komponentam ir izdevīgas, otram — 
kaitīgas. Šī tipa attiecību veidi ir plēsonība, parazītisms, pusparazītisms un fitogrāfija. 

 Plēsonības gadījumā viens no komponentiem — plēsoņa — iznīcina upuri. Abi komponenti 
ir saistīti vienīgi caur barošanās attiecībām un katram ir patstāvīgs dzīvesveids. Plēsonībai ir 
dažādas formas. 

Plēsoņa un upuris parasti aktīvi izseko un uzmana viens otru. Šīs formas uzskatāms piemērs ir 
vilka un stirnas attiecības meža ekosistēmā. Plēsoņas veiksme medībās vai upura spēja izvairīties no 
nāves ir atkarīga no tā veselības stāvokļa un piemērotības šādam dzīvesveidam. Medības prasa lielu 
enerģijas patēriņu, tāpēc normālos apstākļos plēsoņa izvēlas novājinātus, slimus vai ievainotus 
dzīvniekus, kuru pretošanās vai izbēgšanas iespējas ir ierobežotas. Plēsoņām ir raksturīgs labi 
attīstīts ķermenis, satveršanas, kustību un maņu orgāni, strauja reakcija. Savukārt upuru īpatnībām 
jāpieskaita aizsargkrāsa, saasināta uzmanība, slēpšanās un bēgšanas instinkts u.c. Plēsoņu kategorija 
ir pārstāvēta ļoti plaši: zīdītāji (lauva), putni (vistu vanags), rāpuļi (meža odze), zivis (parastā 
līdaka), kukaiņi (lielā skrejvabole) u.c. 

Dabā sastopamas arī plēsonības formas, kur upuris aizsargājas pasīvi (aizsargkrāsa, 
aizsargpoza, slēpts dzīvesveids). Šajā gadījumā plēsoņas un upura pārvietošanās ātrumi nav 
salīdzināmi, tāpēc plēsoņa savu teritoriju pārlūko un savāc barību. Šīs attiecības var labi novērot 
starp putniem un kukaiņiem, piemēram, dižraibais dzenis veiksmīgi atrod un aizkaļas līdz koku 
stumbros esošajiem meža kaitēkļu kāpuriem. 



 21 

Pazīstama arī tāda plēsonības forma, kur pasīva loma ir plēsoņam, kas nomaskējies slēpnī vai 
pat piestiprinājies kādai pamatnei, piemēram, ūdensbaseina dibenam. Tas medī tikai tos dzīvniekus, 
kuri ir iekļuvuši tā tiešās ietekmes zonā. Šī tipa plēsoņas ir zirnekļi, kukaiņi, jūraslilijas. Tiem 
pieskaitāmi arī augi plēsoņas. Piemēram, mūsu platuma grādu sūnu purvos aug kukaiņēdāji augi 
rasenes. Lai nodrošinātu normālas dzīves norises, rasenēm nepieciešama papildus barošanās ar 
gatavām organiskām vielām, kuras tās uzņem, saķerot un izšķīdinot kukaiņus. Raseņu lapām ir 
attīstījušies dziedzermatiņi, kas pēc kukaiņa nosēšanās uz lapas sakļaujas un sagūsta to. 

 Parasti plēsoņa un upuris pieder dažādām sugām. Taču plēsonība sastopama arī starp vienas 
sugas pārstāvjiem. Šajā gadījumā to sauc par kanibālismu. Kanibālisms var būt likumsakarīga 
parādība. Piemēram, ir zivju sugas (Atlantijas menca, parastā vēdzele), kuru pieaugušie īpatņi apēd 
savus mazuļus. Daudzu zirnekļu un kukaiņu sugu mātītes apēd tēviņus tūlīt pēc kopulācijas, 
tādejādi uzņemot barību pirms ilgstošas badošanās, kas varētu rasties olu dēšanas un apsargāšanas 
laikā. Tomēr visbiežāk kanibālisms ir uzspiesta parādība, kuru izsauc nepilnvērtīga barība vai tās 
trūkums, kā arī dažādas slimības. To var novērot vistām, trušiem, vilkiem. 

Parazītisma gadījumā viens komponents — parazīts izmanto otru — saimniekorganismu gan 
kā barības ieguves, gan kā dzīves vietu. Turklāt saimniekorganisms netiek iznīcināts, bet tas kalpo 
par parazīta dzīves vidi.  

Pusparazītisms ir izplatīts augu valstī. Pusparazīti satur nedaudz hlorofila, un tāpēc tie sintezē 
arī organiskās vielas, taču tik maz, ka nepietiek pusparazītu augšanai. Tāpēc tie izmanto 
saimniekaugu sulas. Tipisks piemērs ir baltais āmulis, kas parazitē uz lapu kokiem. Arī mūsu mežos 
plaši izplatītais birztalu nārbulis pieder šai kategorijai.  

Fitogrāfiju jeb augu izmantošanu uzturā vairāki autori uzskata par plēsonības paveidu. Taču 
te ir nopietni iebildumi. Vairumā gadījumu noganīšana neveicina augu iznīkšanu, jo apēstas tiek 
tikai to atsevišķas daļas. Izņēmums ir sakņu iznīcināšana, kā arī viendabīgo lakstaugu virszemes 
daļu nograušana, pēc kuras augi iet bojā. Šie gadījumi atbilst plēsonībai. Par piemēru var minēt pie 
mums izplatītos sakņu kaitēkļus maijvaboles (meža maijvabole, lauku maijvabole). Āzijas un 
Āfrikas pustuksnešu un tuksnešu zonā (Irāna, Sauda Arābija, Ēģipte) milzīgu postu nodara parastais 
klejotājsisenis, kas, masveidīgi savairojies, veido daudzmiljonu īpatņu barus. Šādi bari, aizņemdami 
tūkstošiem hektāru lielas platības, nemitīgi pārvietojas, savā ceļā iznīcinādami praktiski visu augāju. 
Ir konstatēts, ka daudzi lakstaugi produktīvi aug tikai tad, ja periodiski tiek noganīti. Sacītais 
attiecas arī uz pļavām. Ja pārtrauc ikgadēju pļaušanu, pļavas aizzeļ ar konkurētspējīgākām, bet 
saimnieciski mazvērtīgām sugām, līdz beidzot pļava pārvēršas par krūmāju vai mežu. 

 
Abpusēji labvēlīgas attiecībās (+ + ) — abi komponenti gūst labumu. Šo attiecību veidi ir 

simbioze, mutuālisms, protokooperācija. 
Simbiozei ir raksturīgi parazītisma elementi, jo vismaz viens no komponentiem izmanto otra 

saražotās organiskās vielas. 
Klasisks simbiozes piemērs ir ķērpji. Tos veido sēnes (asku vai bazīdiju) un aļģes (šobrīd 

konstatētas 28 zilaļģu, zaļaļģu un dzeltenzaļo aļģu ģintis). Abu komponentu partnerība ir tik cieša, 
ka ķērpjus izdala kā atsevišķu zemāko augu nodalījumu ar vairāk nekā 20 tūkst. sugām. Daudzas no 
ķērpjus veidojošām sēņu un aļģu sugām patstāvīgi eksistēt nevar, pat to izolētā kultivēšana mākslīgā 
vidē nav iespējama. 

Cits simbiozes piemērs augu valstī ir mikoriza, kur viens komponents ir augstākie augi 
(priedes, egles), otrs — sēnes. Sēņu micēlijs aug uz koku un lakstaugu saknēm, ar hifām tas 
iespiežas sakņu šūnās, un tādējādi sēne barībā daļēji izmanto zaļā auga fotosintēzes produktus. 
Savukārt micēlijs atvieglo ūdens un tajā izšķīdušo minerālvielu uzsūkšanu. Aprakstīti gadījumi, kur 
šādā veidā sakņu uzsūcošā virsma palielinās 5—15 reizes. Bieži vien simbiotiskā atkarība ir tik 
cieša, ka bez tās augstākie augi nīkuļo vai pat aiziet bojā. 

Augstāko augu un mikroorganismu kooperāciju raksturo atmosfēras slāpekļa saistītāju 
baktēriju un vairāk nekā 200 kailsēkļu un segsēkļu sugu attiecības. Baktērijas, kas simbiozē uz augu 
saknēm un barojas ar to sulām, augus apgādā ar slāpekli, piemēram, 2 m augsts baltalksnis fiksē 
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0,25—0,5 kg slāpekļa gadā. Sevišķi labi šis simbiozes veids izpaužas gumiņbaktēriju un tauriņziežu 
partnerībā. 

Arī dzīvnieku pasaulē simbioze nav retums. Piemēram, tā pastāv starp atgremotājdzīvniekiem 
un vienšūņiem (vicaiņiem, skropstaiņiem). Vicaiņi ir nepieciešami arī daudzu kukaiņu (termītu) 
gremošanas procesam, jo pārstrādā to zarnās nokļuvušo celulozi viegli uzņemamos ogļhidrātos. 
Daudziem dziļūdens iemītniekiem (kalmāriem, zivīm) ir gaismas orgāni — fotofori —, kas satur 
gaismu izstarojošas baktērijas. 

Mutuālismam nepiemīt parazītisma elementi. Dabā mutuālisma izpausmju ir daudz. 
Piemēram, entomofilija, kur kukaiņi, barodamies ar ziedu nektāru, augiem nodrošina svešapputi. 
Tropiskajos lietus mežos šo funkciju veic arī putni (ornitofilija). Pazīstamas vairāk nekā 2000 šo 
putnu sugas (kolibri dzimta). Daudz publikāciju veltīts mutuālismam starp skudrām un sēnēm. 
Tropiskajos lietus mežos ir tādas skudru sugas, kas savos pūžņos iekārto un aprūpē “sēņu dārzus”. 
Šajā nolūkā skudras savāc nokritušās augu lapas un sasmalcina, reizē inficējot tās ar sēņu sporām un 
micēliju, kā arī mēslojot ar saviem izdalījumiem. Tādos apstākļos atmirušās augu lapas sadalās ļoti 
strauji, kas veicina ātru micēlija augšanu, kuru skudras izmanto barībā. 

Mutuālismu starp ūdens dzīvniekiem raksturo aktīnijas un vientuļniekvēža kopdzīve. Aktīnija 
piestiprinās uz vēža apdzīvotās gliemeža čaulas, barībā izmantojot vēža barības paliekas. Turklāt 
vēzis tai kalpo arī par pārvietošanās līdzekli. Savukārt aktīnija vēzi pasargā no plēsoņām. Ir 
aprakstītas pat tādas sugas, kur, vēžiem pieaugot un pārejot uz lielākām gliemežnīcām, tie ar savām 
spīlēm aktīnijas pārceļ uz jauno mājvietu. 

Protokooperācija atšķirībā no simbiozes un mutuālisma nav obligāts attiecību veids. Abi 
komponenti var dzīvot arī atsevišķi. Taču kopdzīves gadījumā attiecības ir abpusēji labvēlīgas. Te 
jāmin augļu un sēklu izplatīšanās ar dzīvnieku palīdzību. Piemēram, mūsu mežu iemītnieks sīlis 
labprāt mielojas ar ozolu zīlēm. Turklāt šim putnam ir raksturīga tieksme zīles uzkrāt nebaltām 
dienām. Parasti tas zīles noglabā meža nedzīvajā zemsegā, bet vēlāk visas šīs slēptuves neatrod. 
Tādējādi tiek sekmēta ozolu izplatība. Līdzīgas attiecības izveidojušās starp riekstrozi no vienas un 
parasto lazdu un Sibīrijas ciedru priedi. Protokooperācija ir raksturīga putnu sugām (pīlēm un 
kaijām), kas iespēju robežās ligzdo kopējās kolonijās, tādējādi olas un mazuļus zināmā mērā 
nodrošinot pret plēsoņām. 

 
Labvēlīgi neitrālās attiecībās jeb komensālismā (+ 0) tikai viens  komponents gūst labumu, 

bet otra komponenta attieksme ir pilnīgi neitrāla. Komensālisms ir ļoti izplatīts attiecību veids. 
Izšķir trofisko un topisko komensālismu. 

Trofiskā komensālisma gadījumā viens organisms (komensālis) izmanto otra organisma 
barības atliekas. Par piemēru var minēt lauvas un hiēnas attiecības. 

Topiskā komensālisma gadījumā komensālis gūst patvērumu un pārvietošanas iespējas. 
Piemēram, jūras bruņurupučus, haizivis un vaļveidīgos parasti pavada raibā pielipējzivs. Šīs sugas 
pieaugušo zivju muguras pirmā spura ir pārveidojusies par piesūcekni, ar kuru tās piestiprinās 
saimniekorganismam. Minētie komensāļi pārtiek galvenokārt no planktona. Parastās stavridas 
mazuļi briesmu gadījumā slēpjas medūzu ķermeņu kupolā. Topiskie komensāļi bieži sastopami 
putnu ligzdās, rāpuļu un grauzēju alās, gliemežu čaulās un citur, kur tos piesaista mikroklimats un 
barošanās papildu iespējas. Mūsu mežos žagata ir komensālās attiecībās ar daudzām sugām 
vienlaikus. Tās uztrauktā žadzināšana brīdina par iespējamo briesmu tuvošanos. Augu valstī 
izplatītākie komensāļi ir epifīti un liānas. Epifīti (ķērpji, sūnas) aug uz citu augu stumbriem, kur 
izvietojas atbilstoši savām gaismas un mitruma prasībām. Tie barojas galvenokārt ar vielām, kas 
radušās, sadaloties saimniekauga atmirušajām daļām, izšķīdušas lietusūdenī un notecējušas pa 
stumbru. Liānu saknes atrodas augsnē. Saimniekaugs tās izmanto, lai savas lapas un vairošanās 
orgānus paceltu izdevīgākā apgaismojumā. Mūsu apstākļos raksturīga liāna ir parastais apinis. 

 
Nomācoši neitrālās attiecības jeb amensālisms (– 0) izpaužas viena komponenta nomākšanā. 

Otru komponentu šāda kooperācija praktiski neietekmē. Amensālisms ir ļoti izplatīts augu valstī. 
Parasti ietekme īstenojas ķīmiski ar vielmaiņas produktu starpniecību. Ir noskaidrots, ka baltalksni 



 23 

nomāc egļu sakņu piepes izplatība. Sīpoli, ķiploki, priedes un citi augstākie augi izdala fitoncīdus – 
bioloģiski aktīvas gaistošas vielas, kas iznīcina vai aizkavē baktēriju, sēņu un vienšūņu attīstību. Ar 
fitoncīdiem parasta ieva atbaida daudzus kukaiņus un ērces. Kopš 20. gadsimta četrdesmitajiem 
gadiem medicīnā ļoti plaši lieto antibiotikas — mikroorganismu, augu un dzīvnieku vielmaiņas 
produktus, kas nomāc mikroorganismus, dažādu infekciju slimību ierosinātājus. Piemēram, 
mikroskopiskā sēne Penicillinium chrysogenum producē penicilīnu, sēne Streptomyces griseus — 
streptomicīnu utt. Amensālisms ir izplatīts arī ūdensvidē. Aļģu Aphonizomenon flos-aquage 
masveida savairošanās izsauc “ūdens ziedēšanu”, līdz ar to ūdenī palielinās to izdalījumproduktu 
koncentrācija. Šīs vielas pat mazās devās ne tikai stipri aizkavē ūdens dzīvnieku attīstību, bet mēdz 
būt cēlonis daudzu ūdenī dzīvojošu organismu bojāejai. 

 
Abpusēji nomācošās attiecības jeb konkurence (- -) abus komponentus ietekmē negatīvi. 

Konkurence iestājas tad, ja organismiem ir līdzīgas ekoloģiskās prasības. Turklāt, jo tuvākas tās ir, 
jo asāka ir savstarpējā cīņa par eksistenci. Visintensīvāk tā norisinās starp vienas sugas īpatņiem, it 
īpaši, ja resursi (barība, dzīves apstākļi, pretējā dzimuma  pārstāvji), par kuriem sāncenši konkurē, ir 
ierobežoti vai samazinās. Kamēr resursi ir pietiekamā daudzumā, konkurence izpaužas pasīvi, kā 
sacensība, kur katrs komponents cenšas, viens otru neierobežojot, iespējami labāk izmantot esošos 
resursus. Resursiem iznīkstot, sāncenši viens otru sāk ierobežot aktīvi, to panākot ar dažādiem 
brīdinājuma signāliem, teritorijas iezīmēšanu, agresivitāti, toksisku vielu izdalīšanu utt.  

Divas sugas, kurām ir vienādas ekoloģiskās prasības un to apmierināšanas veids ir līdzīgs, 
ieņemtajā teritorijā viena otru ierobežo. Visos gadījumos katrai sugai ir kāda atšķirība, piemēram, 
tās izmanto atšķirīgu barību: dižraibais dzenis ir specializējies koku stumbru, vidējais dzenis — 
resno zaru un mazais dzenis — tievo zaru apsekošanā. Sugu specifika — pielāgotība dažādiem 
abiotiskās vides faktoriem, attieksme pret dabiskajiem ienaidniekiem, atšķirīgie slēpšanās un 
uzbrukuma apstākļi, nozīmīgāko dzīves norišu (ligzdošana, riests, mazuļu aprūpe) nobīde laikā 
pieļauj, ka šīs sugas aizņem kopēju teritoriju. Sīvā starpsugu konkurencē katra suga uzturas 
apstākļos, kas tuvi tās ekoloģiskā optimuma zonai. 

 
Abpusēji neitrālās attiecībās (0 0) abi komponenti neatkarīgi dzīvo vienā teritorijā. Tie 

savstarpēji viens otru neietekmē, bet ir atkarīgi no ekosistēmas kopējā stāvokļa. Piemēram, vāvere 
un staltbriedis dzīvo pilnīgi patstāvīgi, taču pēc meža nodegšanas nevienai no šīm sugām te vairs 
nav vietas.  

 

�Uzdevumi 
1. Kādas ir cilvēka kā bioloģiskas sugas attiecības ar citām sugām? Analizējiet tādus attiecību 

piemērus, kur 
�    cilvēks gūst labumu, bet tas kaitē citām sugām; 
�    labumu gūst citas sugas, bet tas kaitē cilvēkam; 
�    gan cilvēks, gan citas sugas gūst labumu. 

2. Miniet piemērus, kas raksturotu kādas organismu sugas nomācošo ietekmi uz kaitēkļiem 
(nezālēm). 

3. Kā cilvēks var cīnīties pret kaitēkļiem ar citu organismu palīdzību? Miniet piemērus! 
4. Miniet piemērus, kas raksturotu dažādu sugu konkurenci savā starpā: 

� par barību; 
� par dzīvesvietu. 

5. Miniet kanibālisma piemērus dabā. 
6. Kas ir simbioze? Miniet piemērus. 
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7. SUGA, TĀS KRITĒRIJI 
 

Jēdzienu suga 1693. gadā ieviesa angļu botāniķis Džons Rejs.  
 
Par sugu uzskata indivīdu kopumu, kuriem piemīt līdzīgas iedzimtas morfoloģiskās, 

fizioloģiskās un bioķīmiskās īpatnības, kuri brīvi krustojas un dod auglīgus pēcnācējus, ir 
pielāgojušies noteiktiem dzīves apstākļiem un aizņem dabā noteiktu apgabalu  — areālu. 

 
Sugas cita no citas atšķiras ar daudzām pazīmēm, kuras sauc par sugas kritērijiem.  
Izšķir šādus sugas kritērijus: 

�    morfoloģisko, 
�    fizioloģisko, 
�    ģeogrāfisko, 
�    ekoloģisko un  
�    bioķīmisko kritēriju. 

Morfoloģiskā kritērija pamatā ir vienas sugas īpatņu ārējā un iekšējās uzbūves līdzība           
(9. attēls). Tomēr īpatņi sugas robežās dažreiz ir tik mainīgi, ka sugu ne vienmēr var noteikt pēc 
morfoloģiskā kritērija vien. Ir arī morfoloģiski līdzīgas sugas, taču to īpatņi savā starpā nekrustojas. 
Tās ir dvīņsugas, kuras pētnieki atklāj visās sistemātiskajās grupās. Piemēram, melnajai žurkai ir 
divas dvīņsugas ar 38 un 42 hromosomām. Atklātas arī 6 malārijas oda dvīņsugas, ko agrāk 
uzskatīja par vienu sugu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9. att. Zīlīšu ģints sugas: a — lielā zīlīte, b — zilzīlīte, c — cekulzīlīte,  
d — purva zīlīte, e — meža zīlīte 

 
Ģenētiskais kritērijs ir katrai sugai raksturīgais hromosomu komplekts ar stingri noteiktu 

hromosomu skaitu, lielumu un formu. Tā ir sugas galvenā pazīme. Dažādu sugu īpatņiem ir dažādi 
hromosomu komplekti, tāpēc tie nevar savā starpā krustoties un dabiskos apstākļos ir cits no cita 
izolēti. 

Fizioloģiskā kritērija pamatā ir līdzība vienas sugas īpatņu dzīvības procesos, galvenokārt 
vairošanās procesā. Dažādu sugu pārstāvji nekad nekrustojas vai arī to pēcnācēji ir neauglīgi. Sugu 
nekrustošanās izskaidrojama ar dažādo dzimumaparāta uzbūvi, vairošanās laiku u.c., taču dabā ir 
sugas, kuras krustojas un dod auglīgus pēcnācējus (dažas kanārijputniņu, žubīšu, vītolu, papeļu 
sugas). Tātad īpatņu piederību pie sugas nevar noteikt tikai pēc fizioloģiskā kritērija vien.  

Ģeogrāfiskais kritērijs ir noteikts areāls, kuru suga dabā aizņem. Tas var būt lielāks vai 
mazāks, un nereti tam par iemeslu ir cilvēka darbība (daudzas nezāļu, kaitīgo kukaiņu sugas). Arī 
ģeogrāfiskais kritērijs nevar būt noteicošais. 
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Ekoloģiskā kritērija pamatā ir ārējas vides faktoru kopums, kurā suga eksistē. Piemēram, 
kodīgā gundega izplatīta pļavās un tīrumos; mitrākās vietās aug ložņu gundega; upju un dīķu 
krastos, purvainās vietās sastop rāvas gundegu. 

Bioķīmiskais kritērijs ir sugu atšķirības ķīmiskā sastāva ziņā; galvenokārt tas attiecas uz 
olbaltumvielām. Šīs atšķirības liecina par sugu olbaltumvielu un nukleīnskābju specifiku. Taču, 
tāpat kā visi citi sugas kritēriji, arī bioķīmiskais kritērijs nav noteicošais. 

Lai noteiktu piederību pie sugas, nevar izmantot tikai kādu vienu kritēriju; tikai visu kritēriju 
kopums, cits citu apstiprinot, pareizi raksturo sugu. 

 

�Uzdevumi 
1. Miniet sugas kritērijus un raksturojiet katru no tiem. 
2. Kāpēc īpatņu piederību pie vienas sugas nevar noteikt tikai pēc kāda viena kritērija? 
3. Kā dabā tiek nodrošināta sugu nekrustošanās? 
4. Miniet piemērus par cilvēka negatīvu ietekmi uz augu un dzīvnieku sugām. 
5. Novērojiet kādu vienas sugas telpaugu lapu un ziedu formas, kā arī lieluma un krāsas 

mainību. Kādi, jūsuprāt, ir šīs mainības cēloņi? 
 
 
 

8. POPULĀCIJA 
 

Populācija ir sugu eksistences forma. 
 
Ekoloģijā ar populāciju saprot vienas sugas īpatņu kopu, kas ilgstoši apdzīvo doto ekosistēmu 

un ir relatīvi norobežota no citiem tās pašas sugas grupējumiem.  
 
Vienas sugas populāciju sajaukšanos kavē dažādas barjeras: ģeogrāfiskās — kalni, upes, 

jūras, klimats, augsnes; bioloģiskās — dzīvniekiem, piemēram, ir dažāds pārošanās un ligzdošanas 
laiks, alu un ligzdu veidošanas instinkts, atšķirīga izturēšanās pārošanās periodā; augiem — 
atšķirības ziedēšanas  un apputeksnēšanās periodā, putekšņu dīgšanas ātrumā u.c. faktori. 

Atšķirības starp vienas sugas populācijām labi redzamas šādā piemērā. Plaši izplatītais 
parastais asaris lielos ezeros veido divas populācijas. Viena no tām dzīvo piekrastes zonā, tās īpatņi 
pārtiek no sīkiem dzīvniekiem un aug lēni. Otra populācija mīt lielā dziļumā, tās īpatņi ēd zivis un 
to ikrus un aug ātri.  

Tā kā jebkuru ekosistēmu apdzīvo dažādu sugu pārstāvji, var teikt, ka tās visi dzīvie 
organismi jeb biocenoze ir savstarpēji saistītu populāciju kopa. Savukārt viena suga dažādās 
ekosistēmās veido dažādas populācijas. Katru populāciju raksturo 

� lielums, 
� blīvums,  
� dzimstība, 
� mirstība, 
� izdzīvotība, 
� migrācija, 
� pieaugums.  

un citi rādītāji, kas nosaka tās veselīgumu, konkurētspēju ar citām populācijām, attīstības 
perspektīvas, attiecības ar citiem vides faktoriem. 

Populācijas lielumu raksturo kopējais īpatņu skaits tās apdzīvotajā teritorijā. To ir grūti 
noteikt. Tikai tad, ja populācija ir neliela vai arī teritoriāli tā ir labi izolēta, izdodas saskaitīt 
populācijas locekļus, piemēram, var saskaitīt putnus populācijās, kas ligzdo atsevišķās okeāna salās 
vai ezeros. Parasti uzskaiti traucē plašā teritorija, nemitīgi īpatņu kontakti ar citām sugas 
populācijām, kā arī dažādu sugu specifiskā izturēšanās. Ir ieteiktas vairākas netiešas uzskaites 
metodes, tomēr populācijas lieluma vērtēšana ir jāuzskata par nosacītu. Viena sila ķirzakas 
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populācija aizņem no 0,1 ha līdz vairākiem hektāriem; ūdensžurkas populācija — no viena līdz 
vairākiem desmitiem hektāru. Dažu sugu (sīkāko) spāru populācijas apdzīvo no 1—6 ha lielas 
platības, bet citu sugu (lielāku un kustīgāku) populācijas aizņem vairākus desmitus hektāru            
(10. attēls).  

 
POPULĀCIJAS LIELUMU 

NOSAKA 
 

Labvēlīgie faktori  Samazināšanās faktori 
� Piemērota temperatūra un 

gaismas daudzums 
� Atbilstošs vides ķīmiskais 

sastāvs 
� Ātra vairošanās 
� Laba spēja pielāgoties 
� Bagātīga barības bāze 
� Spēja pārvietoties, 

izvairīties no 
ienaidniekiem u.c. 

 � Pārāk daudz vai maz gaismas 
� Pārāk auksts vai karsts 
� Vides piesārņojums 
� Lēna vairošanās 
� Specifiska ekoloģiskā niša 
� Trūcīga barības bāze 
� Daudz konkurentu un 

ienaidnieku 
� Mazas iespējas pielāgoties 

u.c. 
 

10. att. Populācijas lielumu noteicošie faktori 
 

Populācijas blīvums ir tās īpatņu skaits laukuma vai tilpuma vienībā. Populācijai palielinoties, 
pieaug arī tā blīvums. Tas neattiecas gadījumiem, kad notiek areāla paplašināšanās. Populācijas 
blīvums lielā mērā nosaka tās lomu ekosistēmā. Tas ietekmē arī vides komponentus. Vairums 
biotisko faktoru ir atkarīgi no populācijas blīvuma. Piemēram, plēsonība, parazītisms un 
konkurence saasinās līdz ar populācijas blīvuma palielināšanos. Sasniedzot zināmu eksistences 
resursu deficītu, organismu savstarpējās attiecības var izpausties kanibālismā un agresijā vai 
pastiprinātā amensālismā.  

Augu populāciju blīvumu izsaka dažādi. Kokiem un krūmiem to raksturo ar īpatņu skaitu uz         
1 ha, piemēram, priežu populācijas blīvums ir 329 priedes/ha. Lakstaugu populāciju blīvumu 
raksturo ar īpatņu skaitu 1 m2.  

Dzimstība ir populācijas atražošanas pamatprocess. Tā raksturo vairošanās intensitāti. 
Dzimstību izsaka ar jaundzimušo īpatņu skaitu laika vienībā. Dzimstību var ietekmēt barības un 
patvēruma vietu (midzeņu, ligzdu, pūžņu) trūkums, kā arī plēsoņas, parazīti un apkārtējās dabas 
vides nepiemērotība. Ja īpatņu skaits populācijās ir mazāks par dažiem simtiem, gadījuma rakstura 
cēloņi (ugunsgrēks, plūdi, laika apstākļu maiņa) var to samazināt tiktāl, ka dzimstība nesedz 
mirstību. Palikušie īpatņi vairāku paaudžu laikā izmirs. Piemēram, tīģeru populācijā Tālajos 
Austrumos ietilpst apmēram 300 īpatņi un tā atrodas uz iznīcības robežas.  

Mirstība ir laika vienībā bojā gājušo populācijas īpatņu skaits. Ideālos apstākļos to raksturo 
minimālā mirstība, kad īpatņu bojāejas cēlonis ir dabiska novecošanās. Šajā gadījumā populācijas 
locekļi sasniegtu fizioloģisko vecumu un to dzīves ilgums būtu maksimāls. Minimālā mirstība 
katrai populācijai ir nemainīga. Reālā mirstība vienmēr ir lielāka. To veicina barības trūkums, 
dabiskie ienaidnieki, slimības, paaugstināts populācijas blīvums un nelabvēlīgas vides izmaiņas.  

Izdzīvotība ir mirstībai pretējs rādītājs.  
Populācijas pieaugumu raksturo vairāki rādītāji. Starpību starp dzimstību un mirstību sauc par 

populācijas dabisko pieaugumu. Ja tā ir pozitīva, populācijas lielums pieaug, ja negatīva – 
samazinās.  

Migrāciju dzīvnieku pasaulē izraisa barības trūkums, dažādu vides faktoru pasliktināšanās, 
pārapdzīvotība. Daudzām sugām masveida savairošanās vienmēr ir saistīta ar intensīvu pārceļošanu 
(klejotājsiseņi, lemingi). Augu valstī populācijas skaita papildināšanos uz kaimiņu ekosistēmu 
rēķina nodrošina sēklu un sporu izplatīšanās plašā apkārtnē.  
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Populāciju struktūra 
 

Katra populācija sastāv no dažādām grupām, kuras var atšķirties pēc dzimuma, vecuma, 
izturēšanās, izvietošanās, ekoloģiskajām un ģenētiskajām īpašībām. Īpatņu iedalījumu šādās grupās 
sauc par populācijas struktūru.  

 
Populācijas dzimumstruktūra. Populācijas dzimumstruktūra ir tās sievišķo un vīrišķo īpatņu 

skaita attiecība. Cilvēkam uz katrām 100 meitenēm vidēji dzimst 105—108 zēni. Parastajai vardei 
sākumā visi jaunie pēcnācēji ir mātītes, un tikai pēc zināma laika daļa īpatņu pārvēršas tēviņos. 
Dabā ir ļoti daudz partenoģenētisko sugu — sugu, kurām pēcteči attīstās no neapaugļotām olšūnām. 
Plēvspārņiem no apaugļotām olām veidojas mātītes, no neapaugļotām — tēviņi. Savukārt laputīm 
no neapaugļotām olām attīstās gan mātītes, gan tēviņi, bet ķirzakām — tikai mātītes. Populācijas 
dzimumstruktūra dažām sugām ir atkarīga arī no vides apstākļiem, piemēram, rūsganajām meža 
skudrām olas attīstās par tēviņiem, ja temperatūra ir zemāka par 20 °C, turpretī siltākā laikā — 
gandrīz tikai par mātītēm. Ekoloģiskie apstākļi izraisa mātīšu un tēviņu izdzīvotību. Tā dažām 
sikspārņu sugām pēc ziemas guļas mātīšu skaits ir samazinājies līdz 20%. Savukārt lielajai zīlītei un 
daudzām grauzēju sugām lielāka ir tēviņu mirstība.  

 
Vecumstruktūra. Ir ne mazums sugu, kurām dažādas attīstības stadijas notiek dažādās vidēs 

(parastajai vardei pieaugušie īpatņi dzīvo uz sauszemes, bet kurkuļi — ūdenī). Arī vienā un tajā 
pašā vidē var mainīties barošanās veids (tauriņu kāpuri grauž koku lapas vai skujas, bet pieaugušie 
kukaiņi sūc nektāru). No īpatņu vecuma ir atkarīga populācijas dzimstība, mirstība, pieaugums, līdz 
ar to arī izdzīvotība.  

Stabilākas un dzīvotspējīgākas ir tās populācijas, kas ir ilgstoši pārstāvētas ar visām 
vecumgrupām.  

Atkarībā no sugu vairošanās īpatnībām populācija var sastāvēt no vienas vai vairākām 
paaudzēm. Vienpaaudzes populācijas ir raksturīgas kukaiņu sugām ar viengadīgu attīstības ciklu. 
Sugām ar īsu attīstības ciklu populācijas sastāv no daudzām paaudzēm. Tā lauku strupastei gadā var 
būt līdz 6 metieniem. Jaunās mātītes dzimumgatavību sasniedz 18—20 dienās, tēviņi — 25—          
30 dienās. Grūtniecība ilgst tikai 18—20 dienas. Samērā noturīga vecumstruktūra ir sugām, kurām 
pieaugušie īpatņi dzīvo ilgi un vairojas atkārtoti. Indijas zilonis dzimumgatavību sasniedz 8—           
12 gadu vecumā, tā dzīves ilgums ir 60—70 gadi. Mātītes dzemdē reizi četros gados. Populācijas 
vecumstruktūrai ir raksturīgi ap 80% dažāda vecuma pieaugušu un 20% jaunu īpatņu. 

 
Etoloģiskā struktūra. Etoloģiskā (uzvedības) struktūra ir saistīta ar populācijas īpatņu 

izturēšanos. No etoloģijas viedokļa īpatņus iedala vientuļniekos un komunāļos. 
Vientuļnieki dzīves lielāko daļu pavada bez tiešas kontaktēšanās ar citiem populācijas 

pārstāvjiem, piemēram, mārītes, čūskas, līdakas, sami u.c.). 
Komunāļi veido dažāda līmeņa grupējumus: ģimenes (rubeņi, gulbji, stārķi, ērgļi, bebri, zosis 

u.c.), barus (vilki, Atlantijas siļķes u.c.), ganāmpulkus (paviāni, gorillas, lauvas u.c.), kolonijas 
(bites, skudras, termīti, bezdelīgas, kaijas u.c.). 

 
Teritoriālā struktūra. Jebkura teritorija var izturēt tikai zināmu īpatņu daudzumu. Atkarībā 

no dzīves telpas izmantošanas rakstura organismus iedala nometniekos un klejotājos. 
Nometnieki visu vai lielāko dzīves daļu pavada noteiktā teritorijā (sīlis, vāvere, bebrs, 

peļveidīgie grauzēji u.c.). 
Klejotāji nemitīgi dodas tālos barības meklējumos. Tie klejo baros un ganāmpulkos 

(ziemeļbrieži, zebras, primāti, ziloņi). Piemēram, Serengeti nacionālajā parkā zebras klejo 300—
600 km2 platībā. 
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�Uzdevumi 
1. Kas ir populācija? Miniet kādas sugas populācijas piemērus. 
2. Izskaidrojiet apgalvojumu “populācija ir sugas eksistences veids”. 
3. Ar ko ir izskaidrojama sugas viengabalainība? 
4. Kā cilvēka saimnieciskā darbība ietekmē populācijas un sugas? 
5. Kādi pasākumi tiek veikti, lai saglabātu populāciju skaitlisko daudzumu? 
6. Kādas savstarpējās attiecības pastāv starp vienas populācijas īpatņiem; kādas — 

starp dažādu sugu īpatņiem; kādas — starp populācijas īpatņiem un neorganisko 
dabu? Miniet piemērus, kā cilvēks izmanto šīs attiecības savā labā. 

7. Kāpēc kaitēkļu apkarošanai tiek radītas aizvien jaunas ķimikālijas? 
8. Izskaidrojiet jēdzienu populācijas genofonds. 
9. Kādi ir cēloņi īpatņu skaita svārstībām populācijā? 
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9. EKOLOĢISKĀ SISTĒMA 
 

9.1. Vispārīgs raksturojums 
 
Terminu ekoloģiskā sistēma 1935. gadā ieviesa angļu biologs Arturs Tenslijs. 
Dabā katru konkrētu teritoriju vienlaicīgi apdzīvo dažādu sugu populācijas. Tās atrodas 

nepārtrauktā mijiedarbībā, piedalās enerģijas plūsmā un vielu apritē. Tādējādi veidojas dzīvo 
organismu kopa jeb biocenoze, kas ir piemērojusies ilgstošai eksistencei dotajā vidē. Biocenoze un 
vide veido ekosistēmu. Ekosistēmā pastāvīgi notiek enerģijas, vielu un informācijas plūsma. Katra 
ekosistēma ir specifiska un no pārējām atšķiras ar biocenozes un vides īpatnībām. Visi biocenozes 
komponenti ir ekosistēmas obligātas sastāvdaļas. Terminu ekosistēma var attiecināt gan uz krituša 
koka stumbru un ar to saistītajiem dzīvības procesiem, gan uz lielu mežu. 

Pēc ekosistēmu lieluma izšķir mikroekosistēmas (mazas) — celms, akmens, mezoekosistēmas 
(vidēja lieluma) — ezers, pļava — un makroekosistēmas (lielas) — okeāns, tundra u. c.  

Visi ekosistēmas organismi piedalās enerģijas, vielu un informācijas plūsmā. Šajā jomā izšķir 
ekosistēmas trīs pamatfunkcijas: 

� organisko vielu radīšana; 
� organisko vielu pārveidošana; 
� organisko vielu mineralizēšana (sadalīšana). 

Visas pamatfunkcijas ir savstarpēji saistītas. Tikai tad, ja ekosistēmā organiskās vielas tiek 
vienlaicīgi radītas, pārveidotas un sadalītas, tās darbība ir normāla. Katrai ekosistēmai piemīt 
pašregulēšanās, t.i. līdzsvara atjaunošanas spējas. Šīs spējas ir ierobežotas. Ja novirzes no līdzsvara 
atkārtoti pārsniedz pieļaujamo robežu vai arī tās nemitīgi ir vērstas vienā virzienā, ekosistēma aiziet 
bojā. 

Ekosistēma ir atklāta sistēma, jo tā var funkcionēt tikai tad, ja enerģiju saņem no ārienes. 
Praktiski tā ir Saules radiācijas enerģija. Tikai daļa enerģijas tiek pārveidota ķīmiskajā enerģijā un 
uzkrāta, pārējā tiek atstarota vai arī izmantota vides norisēs. Enerģiju, kas no ekosistēmas aizplūst, 
atkārtoti izmantot nevar. 

Līdztekus enerģijas plūsmai ekosistēmā notiek dažādu vielu aprite. Tā sākas ar organisko 
vielu ražošanu. No oglekļa dioksīda, ūdens un dažādiem minerālās barošanās elementiem tiek 
sintezēti organiskie savienojumi. Organismus, kas no neorganiskajām vielām ražo organiskās vielas 
sauc par producentiem. Tie galvenokārt ir zaļie augi. Organismus, kuri pārtiek no citu organismu 
saražotajām organiskajām vielām, sauc par patērētājiem jeb konsumentiem.  Organismus, kas veic 
vielu mineralizēšanu, sauc par noārdītājiem jeb reducentiem. Galvenokārt tie ir baktērijas un sēnes.  

Ekoloģiskās sistēmas barošanās struktūru veido biocenozes locekļu barošanās attiecības. Jau 
izsenis cilvēku apziņā ir izveidojies priekšstats, ka dabā cits citu apēd. Mūsdienu ekoloģijas 
skatījumā tas nozīmē, ka ekosistēmā notiek nepārtraukta vielu, enerģijas un informācijas plūsma.  

Organismu virkni, kurus savā starpā saista barošanās attiecības, sauc par barošanās ķēdi     
(11. attēls).   

 
 
 
 
 
 
 
 

11. att. Vienkāršota virszemes barošanās ķēde 
 
Barošanās ķēdē katrs nākamais organisms pārtiek no iepriekšējā barības ķēdes organisma. 

Barošanās ķēdes sākas ar autotrofiem organismiem jeb producentiem. Tie pamatā ir zaļie augi, kuri 
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ražo organiskas vielas no neorganiskām vielām, izmantojot Saules enerģiju. Tiem barošanās ķēdēs 
seko konsumenti. Barošanās ķēde parāda, ka visi konsumenti ir atkarīgi no augu fotosintēzes.  

Šādu barošanās ķēdi var veidot, piemēram, pļavas graudzāles, ar kurām barojas zaķi, kurus 
savukārt apēd lapsas, lapsas savukārt apēd lielie plēsīgie putni. Plēsīgie putni, tāpat kā lapsas un 
zaķi, kas netiek apēsti, agrāk vai vēlāk iet bojā un kļūst par barību mikroorganismiem un sīkiem 
dzīvniekiem, kas veido reducentu barošanās ķēdi. Šie organismi pakāpeniski noārda organiskās 
vielas līdz minerālvielām, kuras var izmantot zaļie augi. Cikls ir noslēdzies. Šādu izejvielu atkārtotu 
izmantošanu sauc par reciklēšanu. 

Ekosistēmās nepastāv izolētas barošanās ķēdes. Daudzi organismi var tikt izmantoti kā dažāda 
veida barība, bet barības ķēdes savukārt var veidot barošanās tīklus, kur, iznīkstot kādam barošanās 
ķēdes posmam, nezūd ekoloģiskās sistēmas līdzsvars. Šādu tīklu pastāvēšana paaugstina barošanās 
sistēmas stabilitāti, jo kāda barības objekta izzušanas gadījumā patērētājs var pārslēgties uz citu; no 
otras puses, barošanas tīkli palielina organismu savstarpējo atkarību, jo svarīga objekta izzušana var 
būtiski ietekmēt citu tīkla locekļu  eksistences apstākļus.  

Barošanās tīkla funkcionēšanai ir divi svarīgi nosacījumi. Pirmkārt, pastāvīgi jāpievada 
enerģija, jo augsti kvalitatīvā enerģija no fotosintēzes pakāpeniski atstāj barošanās tīklu siltuma 
veidā. Otrkārt, katrs pakāpiens augšup pa barošanās ķēdi nozīmē enerģijas pārveidošanos, kas nes 
līdzi siltuma zudumus. Rezultātā plēsīgo dzīvnieku ir mazāk nekā to, kurus medī. Enerģijas 
izmantošanas efektivitāte no viena līmeņa uz otru mainās, bet kopumā katrā nākamajā līmenī tā 
samazinās apmēram par 10 procentiem.  

Ar katru soli barošanās tīklā, ar katru pakāpi barošanās ķēdē daļa enerģijas tiek zaudēta, lai tā 
siltuma veidā izkliedētos vidē. Kad organiskais materiāls tiek noārdīts līdz oglekļa dioksīdam (CO2) 
un ūdenim, no fotosintēzē fiksētās Saules enerģijas vairs nekas nav palicis pāri. Tātad barošanās 
ķēdi noslēdz organismi reducenti, kas noārda bojā gājušo organismu organiskās vielas.  

Noārdītājiem dabā ir ļoti svarīga funkcija. Noārdīšanās procesā organiskās vielas tiek 
pārvērstas barības vielās, kas atkal kļūst pieejamas augiem. Noārdītāji bieži pārveido vairāk nekā 
90% augu fiksētās enerģijas.  

Ja noārdīšanās nenorit saskaņā ar organiskās vielas producēšanas intensitāti, sāk veidoties 
organisko vielu pārpalikums. Tā notiek, piemēram, kūdras purvos. 

Katrā barošanās ķēdes posmā novēro enerģijas zudumus, tāpēc garas barošanās ķēdes ir 
enerģētiski neizdevīgas; dabā pastāvošās ķēdes reti sastāv no vairāk kā 4—5 posmiem. Jo īsāka 
barošanās ķēde, jo vairāk enerģijas saņem galējais patērētājs. 

 Ja kāds barības ķēdes posms izkrīt (kāda suga tiek iznīcināta vai pamet doto ekosistēmu), 
būtiski izmainās vielu plūsma ekosistēmā. Sevišķi bīstami tas ir tad, ja tiek traucēta barības ķēžu 
sākuma posmu darbība, jo tas var draudēt ar visa barošanās tīkla sabrukumu un līdz ar to arī 
ekosistēmas bojāeju. 

 
 

Vielu plūsmas ekoloģiskajā sistēmā īpašības 
 

Barības ķēdēs koncentrējas dažādi ķīmiskie elementi un noturīgi savienojumi. Te jāmin 
pesticīdi un smagie metāli, kas jau nelielās koncentrācijās kaitīgi ietekmē dzīvības norises. 
Attālinoties no barības ķēdes sākuma, to saturs strauji pieaug. Pirmo reizi šo parādību novēroja 
ASV. Ir aprakstīts gadījums, kad Kolumbijas upē piecdesmitajos gados ieplūdināja notekūdeņus, 
kas tikko konstatējamā daudzumā saturēja radioaktīvo jodu, fosforu, cēziju un stronciju. 
Fitoplanktona asimilēti, šie ķīmiskie elementi pakāpeniski uzkrājās barības ķēdēs, to beigu posmos 
sasniedzot neiedomājamas koncentrācijas. Tā upes salās ligzdojošo zosu olās radioaktīvā fosfora 
koncentrācijas koeficients, t. i., attiecība starp tā saturu olās un ūdenī, pārsniedza 2 milj. Var minēt 
arī piemēru par DDT uzkrāšanos. Ūdenī DDT koncentrācija ir bijusi 0,00005 miljonās daļas, 
planktonā — 0,04 (koncentrācijas koeficients 800), līdakās — 1,33 (26 600), kaijās —             
6,0 (120 000) un jūras kraukļos –— 26,4 (528 000). Pierādīts, ka hlororganisko pesticīdu iespaidā 
daudzu lielo putnu (plēsoņu) olu čaumalas kļuvušas tik plānas un neizturīgas, ka perēšanas laikā tās 



 31 

saplīst. Tas liecina par to, ka kaitīgo vielu uzkrāšanās barības ķēdēs ir ne tikai bīstama dzīvajiem 
īpatņiem, bet vēl bīstamāka tā ir populācijai, jo apdraud tās pastāvēšanu. Šī atziņa ir jārespektē, 
veicot vides kvalitātes kontroli: ja vidē dažādu kaitīgo vielu koncentrācija ir pieļaujama, pārtikas 
produktos tā var būt bīstama; jo garāka ir barības ķēde, jo šī varbūtība ir lielāka.  

 
Sekundārā produkcija ar katru nākamo ķēdes posmu samazinās. Tas ir tāpēc, ka zināma 

daļa uzņemto vielu ir nepieciešama dzīvības procesu uzturēšanai. Noskaidrots, ka uz katru nākamo 
ķēdes posmu pāriet ne vairāk kā 20% iepriekšējā posma produkcijas, vairumā gadījumu — ap 10%. 
Tā, piemēram, ja pieņem, ka dzīvnieka ķermeņa vielā vidēji pāriet 10% no apēstās barības 
enerģijas, tad no 1 t augu masas var izveidoties 100 kg zālēdāja dzīvnieka ķermeņa masas, bet no 
tās savukārt — tikai 10 kg plēsēja ķermeņa masas. Barība nekad netiek visa pārstrādāta un uzņemta. 
Plēsēji daļu medījuma (piemēram, spalvas, vilnu, kukaiņu  hitinizētos ārējos skeletus) atriju veidā 
no organisma izvada. Arī zālēdāji neizmanto visus barības krājumus. Par to var pārliecināties, 
apskatot jebkuru bebru apmetni.  

 
 

9.2. Izmaiņas ekosistēmās 
 
Kaut arī ekoloģiskā sistēma ir pašregulējoša un tiecas pēc stabilitātes, šo stabilitāti pilnībā 

nekad sasniegt neizdodas. To traucē ārējo apstākļu (piemēram, klimatisko apstākļu) nepastāvīgums, 
kā arī izmaiņas, kas rodas visu to organismu dzīves rezultātā, kuri veido biocenozes. Ekosistēmās 
var būt atsevišķu sugu skaita, kā arī pašu ekosistēmu izmaiņas. 

Skaita svārstības. Populācijas palielināšanos var izraisīt kā dzimstības palielināšanās, tā arī 
mirstības samazināšanās. Dabā šie abi rādītāji ir atkarīgi no ļoti daudziem ekoloģiskiem faktoriem, 
kas bieži vien darbojas pretējos virzienos. Sauszemes ekosistēmās sevišķi labi izteiktas skaita 
svārstības ir dzīvnieku populācijās. Dažādu sugu savstarpējās pielāgošanās rezultātā ekosistēmā 
katrai sugai izveidojas noteikts skaita svārstību līmenis. Vienām sugām šīs svārstības ir nelielas, bet 
citām tās var būt ievērojamas, un suga, kas šajā gadā ir retums, nākamajā gadā var kļūt parasta.  

Lai konstatētu skaita svārstību tiešos cēloņus, ir ļoti labi jāzina mūs interesējošās sugas un tās 
ienaidnieku bioloģija, dažādu ekoloģisko faktoru iedarbības īpatnības uz šo sugu, kā arī to mainība. 
Salīdzinot šos datus, var konstatēt, kurš no vides faktoriem visbiežāk un visvairāk novirzās no šai 
sugai optimālā lieluma un līdz ar to arī maina īpatņu skaitu populācijā.  

Aplūkosim dažus piemērus. Daudzu dzīvnieku sugu skaitliskais sastāvs ir atkarīgs no barības 
daudzuma izmaiņām. Šāda sakarība sevišķi labi redzama tām sugām, kuras šauri pielāgojušās 
noteiktam barības tipam. Tā, piemēram, vāveres barojas galvenokārt ar skujkoku sēklām, tādēļ to 
skaits ir stipri atkarīgs no čiekuru ražas. Barība ir galvenais ierobežojošais faktors arī plēsējiem. 

Augēdāju kukaiņu vairošanos ierobežo galvenokārt plēsēji, parazīti un slimību ierosinātāji 
mikroorganismi. Taču, ja normāla proporcija starp augēdājiem kukaiņiem un to ienaidniekiem tiek 
izjaukta, tad šo kukaiņu skaits var palielināties desmitiem un simtiem reižu.  

Dažu kukaiņu masveida savairošanās sevišķi lielus zaudējumus nodara lauksaimniecībai.  
Kaitēkļu savairošanās uzliesmojumi mēdz būt dažādas intensitātes, un parasti tie nav ilgstoši. 

Kaitēkļu skaits, sasniedzis maksimumu, ļoti ātri samazinās. Lielākajai daļai kaitēkļu samazināšanās 
cēloņi ir līdzīgi. Tie ir saistīti ar plēsēju un parazītu paātrinātu savairošanos, kā arī ar dažādu vīrusu, 
baktēriju un parazītisko sēņu izraisīto slimību izplatīšanos. Šo bioloģisko faktoru iedarbību veicina 
barības trūkums, ko parasti rada kukaiņu masveida savairošanās.  

Grūtāk ir noteikt cēloņus, kas izraisa savairošanās uzliesmojumus. Visbiežāk tie ir saistīti ar 
tiešu vai netiešu laika apstākļu iedarbību. Tā, piemēram, Sibīrijas skujkoku vērpēja savairošanās 
miljoniem hektāru lielā platībā Sibīrijas mežiem nodara milzīgus zaudējumus, ko parasti novēro pēc 
sausām un siltām vasarām.  

Liela ietekme uz sugu skaita attiecībām ekosistēmā ir cilvēka darbībai. Neierobežoto medību 
dēļ dažviet ir gandrīz pilnīgi iznīcināti daudzi rūpnieciski vērtīgi zvēri un putni, piemēram, nagaiņi, 
ūdensputni utt. Dažkārt cilvēka darbība veicina daudzu sugu savairošanos. Tā, piemēram, cīņā pret 
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kaitīgiem kukaiņiem plaši tiek izmantotas dažas indes, kas iznīcina ne tikai šos kukaiņus, bet arī 
lielu daļu plēsīgo un parazitāro dzīvnieku. Tajā pašā laikā dažas pret indēm izturīgas sūcēju sugas 
un augēdājas ērces, kuras agrāk iznīcināja plēsēji, sāka pastiprināti vairoties un nodarīja zaudējumus 
lauksaimniecībai un mežsaimniecībai. Lai paredzētu un novērstu kaitīgo kukaiņu masveida 
savairošanos, ir jāpēta dažādu organismu skaitliskā daudzuma svārstības biocenozē, kā arī cēloņi, 
kas to nosaka. 

Ekosistēmu pārmaiņas. Ikviena ekosistēma attīstās un evolucionē. Galvenā nozīme 
sauszemes ekosistēmu izmaiņās ir augiem, taču to darbība nav atdalāma no pārējo sistēmas 
komponentu darbības, un ekosistēma vienmēr dzīvo un mainās kā viens vesels. Liela loma ir arī 
cilvēka darbībai.  

Ekosistēmu izmaiņas norisinās dažādos virzienos, bet to pastāvēšanas ilgums ir ļoti atšķirīgs. 
Jo pilnīgāks ir vielu riņķojums ekosistēmā, jo tā ir stabilāka un pastāv ilgāku laiku. Dabā mazāk 
stabilas ekosistēmas tiek nomainītas ar stabilākām.  

Kā nepilnīgi līdzsvarotas ekosistēmas izmaiņas piemēru var minēt ūdenskrātuves aizaugšanu 
(12. attēls). Sakarā ar to, ka ūdens apakšējos slāņos trūkst skābekļa, daļa organisko vielu tiek 
oksidētas  un līdz ar to netiek izmantotas tālākajā vielu riņķojumā. Dziļākajās ūdenskrātuves vietās 
planktona atliekas izgulsnējas, veidojot sīkgraudainas dūņas. Piekrastes zonā uzkrājas ūdensaugu 
atliekas, kas veido kūdru. Ūdenskrātuve kļūst seklāka, ko veicina arī māla un smilšu nosēdumi, kas 
tur nokļūst ar ietekošo ūdeni. Piekrastes ūdensaugi izplatās ūdenskrātuves centra virzienā, veidojot 
kūdras nogulas. Ezers pakāpeniski pārvēršas par purvu. Izzūd zivis un atklāto vietu planktons. 
Daudzas augu un dzīvnieku sugas tiek nomainītas ar citām, kuras ir vairāk pielāgojušās purva 
apstākļiem. Apkārtējā sauszemes augu valsts pakāpeniski virzās uz bijušo ūdenskrātuvi. Atkarībā 
no vietējiem apstākļiem te var izveidoties grīšļu pļava, mežs vai kāds cits ekosistēmas tips.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12. att. Saldūdens tilpes pakāpeniska aizaugšana 

 
Dažas stabilas ekosistēmas pēc traucējumiem sistēmā spēj atjaunoties pašas, un tas notiek 

pakāpeniski, vairākos posmos. Kā piemēru var minēt likumsakarīgo ekosistēmu nomaiņu, 
atjaunojoties egļu mežam. Pēc egļu meža izciršanas vai arī pēc ugunsgrēka apstākļi eglāja vietā 
tiktāl izmainās, ka egle nespēj no jauna ieņemt atbrīvojušos platību. Atklātajā vietā jaunos egļu 
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dīgstus bojā pavasara salnas, tie cieš no karstās saules un nespēj konkurēt ar gaismmīļiem augiem. 
Pirmajos divos gados izcirtumos un izdegās strauji attīstās lakstaugi: šaurlapu kazroze, ciesas u.c. 
Drīz pēc tam lielā skaitā parādās bērzu, apšu, bet dažviet arī priežu dīgsti, kuru sēklas viegli iznēsā 
vējš. Tie izspiež lakstaugus un pakāpeniski izveido sīklapu lapkoku vai priežu mežu. Tikai tagad 
rodas labvēlīgi apstākļi egļu meža atjaunošanai. Ēncietīgie egļu dīgsti sekmīgi konkurē ar 
gaismmīļu lapkoku paaugu. Kad egle aizsniedz augšējo stāvu, tā pilnīgi izspiež lapkoku sugas. Tā 
pēc vairākām pagaidu ekosistēmām egļu mežā atjaunojas pamatekosistēma.  

 
2. tabula  

Ekosistēmu pārmaiņu cēloņi 
Katastrofālo pārmaiņu cēloņi Pakāpenisko pārmaiņu cēloņi 

Dabiskie 
Sausums 
Plūdi 
Vulkānu izvirdumi 
Zemestrīces 
Viesuļvētras 
Nogruvumi 
Slimības 
Dabiskie ugunsgrēki 
 

Cilvēka izraisītie (antropogēnie) 
Mežu izciršana 
Pārlieku noganīšana 
Augsnes erozija 
Pesticīdu lietošana 
Ugunsgrēki 
Ūdens un gaisa piesārņojums 
Urbanizācija 
Augu un dzīvnieku sugu iznīcināšana 

Dabiskie 
Pakāpeniskās klimata izmaiņas 
Sukcesija (aizaugšana) 
Piemērošanās un evolūcija 
Migrācija 
 
 
 
 
 

Cilvēka izraisītie (antropogēnie) 
Ūdens un minerālvielu aprites izmaiņas 
Gruntsūdeņu izmantošana lielos apjomos 
Pārlieku medīšana, intensīva zveja 
Ekstensīvs tūrisms 
Vides piesārņošana 
Sugu pārvietošana 
Urbanizācija 

 
 
Ja cilvēks neiejaucas dabisko ekosistēmu norisēs, tad ekosistēmas uztur gan sugu sastāvu, gan 

blīvumu, gan mijattiecību un vielu aprites līdzsvaru. Ekosistēmu stabilitāte ir veidojusies ļoti ilgā 
laika posmā. Stabilākas ir vecākās ekosistēmas. 

 
 

 
9.3. Cilvēka ietekme uz mitrajiem tropu mežiem kā ekoloģisko sistēmu 

 
Mitrie tropu jeb ekvatoriālie lietus meži savā pašreizējā bioloģiskajā formā pastāv jau vairāk 

nekā 100 milj. gadu. Vēl pirms dažiem tūkstošiem gadu tropiskie lietus meži apjoza zemeslodi kā 
zaļa josla, aizņemdami 14% no mūsu planētas virsmas. Pavisam nesen — 20. gadsimta sākumā — 
mitrie meži bija sastopami nedaudz vairāk kā 15 milj. km2 platībā ne tikai starp abiem tropu lokiem, 
bet arī atsevišķās labvēlīgās augšanas zonās ārpus tiem. Tagad to platība ir ievērojami 
samazinājusies un aizņem apmēram 55% no kādreizējās teritorijas, turpinot katru gadu sarukt par 
100 000—150 000 km2. Katru sekundi tiek zaudēta teritorija, kas ir tikpat liela kā futbola laukums. 
Sarūk ne tikai teritorija. Izzūd arī sugas — aprēķināts, ka katru stundu tropu meži kļūst nabagāki par 
trim sugām.  

Visu šo laiku ir bijuši dažādu jaunu dzīvības formu rašanās vide. Zinātnieki ir aprēķinājuši, ka 
tajos ekvatoriālie lietus meži varētu būt sastopama aptuveni puse Zemes bioloģiskās daudzveidības. 
Bioloģiskās daudzveidības ziņā tā ir visbagātākā ekoloģiskā sistēma uz zemeslodes: nevienā citā 
nav tik liels sugu skaits, ne arī tik ciešas un sarežģītas dzīvo organismu savstarpējo saišu formas. 



 34 

Tur sastop pat vairāk augu un dzīvnieku sugu (ap 30 miljonu) nekā visās citās ekosistēmās kopā. 
Tropisko lietus mežu 10 km2 teritorijā vidēji ir šāds sugu daudzums: 

� līdz 1500 ziedaugu (to skaitā 750 koku), 
� 125 zīdītāju, 
� 400 putnu,  
� 150 tauriņu, 
� 100 rāpuļu un 
� 60 abinieku sugu.  

Tropu meži joprojām ir neatņemama dzīves vide daudzām vietējo iedzīvotāju ciltīm Āzijā, 
Āfrikā un, sevišķi, Latīņamerikā. Mežu izciršana noved pie šo cilšu dzīvesveida degradācijas un 
pakāpeniskas izmiršanas vai, labākajā gadījumā, — asimilācijas. 

Tropu mežu noriets sākās, eiropiešiem kolonizējot aizjūras zemes un ieviešot plantāciju 
zemkopību. Taču īstais posts sākās salīdzinoši nesen — 20. gadsimtā. Daudzās tropu joslas valstīs 
galvenais lauksaimniecības veids ir līdumu zemkopība — meži tiek izcirsti, lai audzētu 
lauksaimniecības kultūraugus. Dažu gadu laikā šī zeme noplicinās, spēcīgās lietusgāzes to izskalo 
un tā tiek pamesta. Tiek izcirstas jaunas mežu platības, kur ierīko lielas kviešu plantācijas un 
liellopu ganības. Šī lauksaimniecības produkcija pārsvarā tiek ražota attīstītajām valstīm, lai gan 
vietējie iedzīvotāji bieži vien cieš badu. Šāda lauksaimniecības politika ir vērsta uz ātru naudas 
pelnīšanu, un tās īstenotājiem ir pilnīgi vienaldzīgs kaitējums, ko tie nodara videi. Lai palielinātu 
peļņu, izmanto modernu tehniku, minerālmēslus un pesticīdus; sekas ir strauja mežu platību 
samazināšanās un augsnes degradācija.  

Galvenais iemesls, kāpēc lauksaimniecība pazudina aizvien vairāk un vairāk tropu mežu, ir 
attīstīto valstu piekoptā diskriminējošā politika, kas izpaužas, diktējot iepirkšanas cenas tropu 
produktiem. Piemēram, Vācijā 1 kg banānu var nopirkt par 2 markām, bet zemniekiem par tiem 
samaksā 18 feniņus.  

70. un 80. gados tropu joslas valstis, lai attīstītu ekonomiku, aizņēmās milzīgas naudas 
summas no attīstītajām valstīm. Kopš 1987. gada parādu maksājumi jau ir pārsnieguši dažādās 
palīdzības programmās pieejamos naudas resursus.  

Lai spētu norēķināties ar kreditoriem, nabadzīgās valstis ir spiestas pastiprināti ekspluatēt 
dabas resursus. Bagātās valstis savus resursus ir tā pārtērējušas, ka tām grūti apmierināt augošo 
pieprasījumu pēc izejvielām. 20% pasaules iedzīvotāju izmanto 80% visu dabas resursu. 

Izcirstajās mežu platībās atjaunošanās praktiski nenotiek. Spēcīgo lietusgāžu ietekmē barības 
vielas no augsnes strauji izskalojas, tā kļūst neauglīga, un kādreizējās mežu platības pārklāj krūmāji 
un zemi koki. Sevišķi bīstama tropiskajiem mežiem ir klejotāju lopkopība, kas pāris gadu laikā 
pilnīgi noposta veģetāciju, tā ka tur var izveidoties laterīta tuksneši.  

Problēmas rada arī jaunattīstīto valstu nodrošinājums ar kurināmo — apmēram 1,5 miljardi 
iedzīvotāju apkurei lieto malku, lietderīgi izmantojot tikai 15% tās radītā siltuma. Arī derīgo 
izrakteņu ieguve un apstrāde samazina samērā lielas lietus mežu teritorijas: tiek būvēti atkal jauni 
ceļi caur it kā neskartajām zemēm un vietējo ciltis tiek padzītas no viņu apdzīvotajām teritorijām. 
Turklāt izejvielu ieguve un apstrāde saistās ar lielu atmosfēras, ūdens un augsnes piesārņojumu. 

Ekstensīvā mežu iznīcināšana visstraujāk noris Āfrikā, kur tā skar 70% platības,     
Latīņamerikā — 35%. Nocērtot 20 kokus uz hektāra, rodas ekosistēmas bojājumi 40% apjomā. 
Zinātnieki uzskata, ka ekosistēmas nevar panest bojājumus vai traucējumus, kuri pārsniedz 10% no 
to dabiskā stāvokļa.   

Videi kaitējumu nodara arī attīstīto Rietumvalstu firmas un privātpersonas. Piemēram,         
1967. gadā kāds amerikānis Daniels Ludvigs nopirka 1,6 milj. ha Amazones meža, lai to visu 
izcirstu. Izmantojot jaunattīstības valstu smago ekonomisko situāciju, attīstītās valstis un to lielās 
kompānijas bieži vien tām cenšas diktēt saimniecisko politiku, arī zemes izmantošanu. Vairākas 
ASV firmas ir izcīnījušas atļauju šajās zemēs ievest toksiskos atkritumus.  

Novērojot straujo tropu mežu sabrukšanu un šī procesa globālās sekas, sabiedrība, lai gan 
stipri novēloti, tomēr sākusi celt trauksmi. Mēģinājumi kādreizējās mežu teritorijas atjaunot nedeva 
vērā ņemamus rezultātus. Daudz labāki panākumi ir bijuši, ieaudzējot pavisam citu klimata joslu 
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kokus, piemēram, garskuju priedi. Lai aizsargātu lietus mežus no izciršanas, iecerēts veidot 
speciālas kokaudzētavas vērtīgās tropu koksnes ieguvei. Lai samazinātu planētas vērtīgāko mežu 
izciršanu, pieņem dažādus starptautiska mēroga lēmumus. Būtu nepieciešams stingrāk ierobežot un 
kontrolēt starptautisko tirdzniecību ar tropu mežu sugu koksni. Diemžēl atsevišķu cilvēku biznesa 
intereses un to lobēšana pat valdību līmenī šo procesu padara neefektīvu, bet tikmēr tropu mežu 
platības sarūk. Lai lietus meži dabiskā ceļā atjaunotos pirmatnējā daudzveidībā, paies vairāk nekā 
1000 gadu… 

 
 

9.4. Cilvēka radītas ekosistēmas 
 
Cilvēku saimnieciskā darbība ir varens dabas pārveidošanas faktors. Šīs darbības rezultātā 

veidojas savdabīgas ekosistēmas. Tādām pieskaitāmas agrocenozes, kas ir tādas augu kopas, kuras 
radušās cilvēka lauksaimnieciskās vai citas darbības rezultātā. Kā piemēru te var minēt mākslīgi 
radītas pļavas, laukus un ganības. Šādu mākslīgu ekosistēmu radīšanā cilvēks plaši izmanto dažādus 
agrotehniskus paņēmienus: augstražīgu graudzāļu sēju, meliorāciju (ja ir pārliecīgs mitrums), lieto 
organiskos un minerālos mēslošanas līdzekļus, dažādus augsnes apstrādāšanas paņēmienus, dažkārt 
arī apūdeņošanu u.tml. Mākslīgi radītām ekosistēmām pieskaitāmi arī parki, augļu un ogulāju dārzi, 
mākslīgie meža stādījumi u.tml. 

Liels vienas augu sugas īpatņu skaits ievērojamās platībās var novest pie tā, ka kukaiņi, kas 
pārtiek no šī auga un kuri dabiskajās biocenozēs ir reti sastopami, var tā savairoties, ka kļūst par 
bīstamiem audzējamo kultūraugu kaitēkļiem. Tā, piemēram, biešu smecernieks dabiskajās pļavās 
barojas ar nedaudziem skarbjlapu dzimtas augiem, nenodarot tiem lielu ļaunumu. Situācija būtiski 
izmainījās pēc tam, kad kultūrā lielās platībās ieviesa cukurbietes. “Nekaitīgais” biešu smecernieks 
pārvērtās par bīstamu kaitēkli vienam no svarīgākajiem lauksaimniecības kultūraugiem. Analogu 
piemēru ir ļoti daudz. 

Cilvēka radītās mākslīgās ekosistēmas prasa neatslābstošu uzmanību un aktīvu iejaukšanos to 
dzīvē.  

Ir atšķirības starp dabiskajām un mākslīgi radītajām ekosistēmām. Viena no svarīgākajām ir 
tā, ka dabiskās ekosistēmas sastāv no daudzām sugām un spēj pašregulēties. Mākslīgajās 
ekosistēmās parasti ir tikai nedaudzas sugas, kuru pašregulācija ir vāji izteikta, tādēļ to saglabāšana 
un attīstība ir saistīta ar cilvēka aktīvu iejaukšanos, un tai var būt ļoti dažāds raksturs. Cilvēka 
darbības rezultātā agrosistēmu produktivitāte ir augstāka par dabisko bioloģisko produktivitāti.  

Agroekosistēmas aizņem aptuveni 30% no sauszemes teritorijas, turklāt trešo daļu no šīs 
platības aizņem kultūraugi, bet divas trešdaļas — ganības, kas kalpo mājlopu audzēšanai.  

 
 

 
9.5. Pilsētas ekosistēma 

 
Pilsētas ekosistēma ir tāda sistēma, kurai telpiskā struktūrā raksturīgas mākslīgi veidotas 

konstrukcijas (cilvēka veidotas) un relatīvi augsts iedzīvotāju blīvums.  
 

Pilsētas ekosistēmas telpisko struktūru veido cilvēks. Mākslīgās konstrukcijas, relatīvi augsts 
cilvēku populācijas blīvums, abiotisko ekoloģisko faktoru mijiedarbība pilsētas ekosistēmā ir 
izveidojusi īpašu dzīves vidi — pilsētvidi, kas rada problēmas cilvēku izdzīvošanai un veselībai.  

Pilsēta uzskatāma par nepilnu ekosistēmu, jo tā saņem enerģiju, materiālus, vielas no plašām 
ārpilsētas teritorijām. Atšķirībā no dabiskas nepilnas ekosistēmas (piemēram, okeāna dziļūdens 
rajoniem, kurā neiekļūst augiem nepieciešamā Saules gaisma) pilsētas ekosistēmā norit daudz 
intensīvāka vielu aprite, tādēļ tai ir nepieciešama intensīva enerģijas pieplūde no ārpuses. Pilsētai ir 
lielākas prasības arī pēc vielu un materiālu piegādes no ārpuses (piemēram, materiāli celtniecībai, 
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rūpniecībai, tirdzniecībai). Būtiski, ka daudzi atkritumi, kas radušies pilsētā, ir mākslīgi radīti 
savienojumi un ir indīgāki par dabiskas izcelsmes produktiem.  

Pilsētai attīstoties, ģeogrāfiski paplašinoties, pieaug tās ietekme uz apkārtējām teritorijām. 
Pilsētās ir iekārtotas zaļās zonas — parki un apstādījumi, kas samazina ķīmisko un trokšņu 
piesārņojumu, kā arī temperatūras svārstības. Tomēr šīs joslas uzturēšana prasa papildu 
enerģētiskos ieguldījumus.  

 

�Uzdevumi 
1. Kāda ir atšķirība starp barības ķēdi un barības tīklu? 
2. Miniet priekšrocības un trūkumus, kādi ir intensīvai dzīvnieku audzēšanai fermās. Kā 

lauksaimnieki cenšas novērst šos trūkumus? 
3. Vai jūs atbalstāt mākslīgo mēslu un pesticīdu lietošanu? Miniet vienu iemeslu, kāpēc tiek 

atbalstīta to lietošana, un vienu — kāpēc tā tiek kritizēta. 
4. Kādos veidos enerģija ieplūst ekosistēmā, pārveidojas un izplūst no tās? 
5. Uzrakstiet barošanās ķēdes, kurās ir ietverti tie augi un dzīvnieki, kurus jūs regulāri izmantojat 

pārtikā. Kādas izmaiņas ekosistēmās izraisa to patērēšana cilvēka vajadzībām? 
6. Izvērtējiet medību, zvejas, ķimikāliju lietošanas, zāles dedzināšanas, mežu izciršanas ietekmi uz 

vietējām ekosistēmām. Vai šo darbību ietekmes skar arī pilsētu kultūrvidi? Kā tieši? 
7. Uzrakstiet iespējamo attīstību ekosistēmā vai cilvēku sabiedrībā, ja 

• iet bojā lielākā daļa augu; 
• tiek iznīcināti visi parazīti; 
• iet bojā detrīta ēdāji. 

8. Salīdziniet ļoti vecu mežu, kailcirti un cirsmu 10—15 gadus pēc nociršanas. Kā atšķiras sugu 
sastāvs, mitruma režīms, ekosistēmas attīstība? 

9. Kādēļ mežu bioģeocenozes ir stabilas? 
10. Kādas ir atšķirības starp mākslīgajām un dabiskajām ekoloģiskajām sistēmām? 
11. Kā cilvēks var palielināt mākslīgo bioģeocenožu produktivitāti? 
12. Definējiet terminu eitrofikācija. Aprakstiet, kā neorganiskās un organiskās barības vielas 

paātrina ezera dabisko evolūcijas procesu. 
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10. BIOSFĒRA UN TĀS ROBEŽAS 
 

Organiskās pasaules formu daudzveidības un tās attīstības likumsakarību  izpēte nebūs 
pilnīga, ja neizpratīsim dzīvo organismu  vietu un nozīmi uz visas Zemes kopumā.  

Visu dzīvo organismu kopums sastāda planētas dzīvo vielu jeb biomasu. 
Dzīvo organismu darbība izmainīja un izmaina Zemes garozu un atmosfēru. Biomasas augu 

daļa miljardiem gadu laikā attīrīja atmosfēru no ogļskābās gāzes, bagātināja to ar skābekli, izveidoja 
oglekļa  krājumus kaļķakmeņu, akmeņogļu un naftas veidā.  

 
Evolūcijas procesā uz Zemes izveidojās īpašs apvalks jeb sfēra, kuru apdzīvo dzīvie 

organismi. Šo Zemes apvalku jeb dzīvības telpu sauc par biosfēru.  
 
 Nosaukumu biosfēra (gr. bios — dzīve, sphaira — lode) devis Ž. B. Lamarks. Mācību par 

biosfēru ir radījis akadēmiķis V. Vernadskis (1863—1945). 
Zemes biosfēru raksturo tās atsevišķie elementi: 

� atmosfēra; 
� hidrosfēra; 
� litosfēra; 
� dzīvie organismi. 

Litosfēra (gr. lithos – akmens) ir zemeslodes ārējais cietais apvalks. Tā sastāv no diviem 
slāņiem: virsējā, ko veido nogulumieži ar granītu, un apakšējā, kas sastāv no bazalta. Šie slāņi 
izvietoti nevienmērīgi. Granīts vietām redzams Zemes virspusē. Ekoloģijā nosacīti pieņem, ka 
litosfēra un līdz ar to biosfēras zemākā robeža ir pirmais ūdensnecaurlaidīgais grunts slānis. 

Visi okeāni un jūras (to kopumā sauc par Pasaules okeānu), kas sastāda 70,8% Zemes 
virsmas, kā arī ezeri un upes veido hidrosfēru. Okeāna dziļums vidēji ir 3795 m, bet atsevišķās 
ieplakās tas sasniedz 11 034 metrus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. att. Dzīvības robežas biosfērā: 
1 — tropu un subtropu meži, 2 — platlapju meži, 3 — skujkoku meži,  

4 — alpīnās pļavas, 5 — tundra, 6 — ledāji 
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Virs litosfēras un hidrosfēras ir atmosfēra (gr. atmos — tvaiks). Atmosfēra ir gāzu (gaisa) 
apvalks, ko gravitācija notur pie Zemes virsmas un kas griežas kopā ar Zemi. Galvenās tās 
sastāvdaļas ir slāpeklis (78%) un skābeklis (21%), mazāk — ogļskābā gāze, cēlgāzes. Līdz ar 
augstumu pieaug gaisa retinājums. Atmosfēras apakšējo slāni — vidēji no 10 līdz 18 km — sauc 
par troposfēru (gr. tropos — pagrieziens). Troposfēra ietver sevī gaisā esošos ūdens tvaikus, kuri 
pārvietojas Zemes virsmas nevienmērīgas sasilšanas rezultātā. Troposfērā veidojas klimats. Virs 
troposfēras  atrodas stratosfēra (lat. stratum — slānis), kas sniedzas līdz 50 km augstumam. Pie tās 
robežas rodas ziemeļblāzma. Stratosfērā 15—35 km augstumā brīvais skābeklis Saules radiācijas 
ietekmē pārvēršas par ozonu (O2      O3), kurš veido ekrānu un atstaro dzīvajiem organismiem 
nāvējošo kosmisko starojumu un daļēji arī Saules ultravioletos starus. Virs stratosfēras atrodas 
mezosfēra (līdz 80 km), termosfēra un eksosfēra (>1000 km). 

Visu Zemes sfēru vidū īpašu vietu ieņem biosfēra — ģeoloģiskais apvalks, ko apdzīvo dzīvie 
organismi. Tā aptver Zemes virsmu, litosfēras augšējo daļu, visu hidrosfēru un atmosfēras apakšējo 
daļu — troposfēru. Biosfērā izpaužas dzīvās vielas — augu, dzīvnieku, mikroorganismu un       
cilvēku — darbība. Šīs fēras robežas nosaka dažādu organismu dzīvei nepieciešamie apstākļi. 
Biosfēras augšējo dzīvības robežu nosaka ultravioleto staru koncentrācijas intensitāte, apakšējo — 
Zemes dzīļu augstā temperatūra (virs 100 °C), tās galējās robežas sasniedz tikai zemākie organismi 
— baktērijas. Baktēriju un sēņu sporas uzlido 20—22 km augstumā, bet anaerobās baktērijas Zemes 
garozā atrod vairāk nekā 4 km dziļumā — naftas atradņu ūdeņos.  

Organismu telpiskais iedalījums biosfērā ir ļoti nevienmērīgs. Tas ir atkarīgs no dabas vides 
apstākļiem, kas uz Zemes ir ļoti dažādi. Vispiemērotākie tie ir Zemes virsmas līmenī, tādēļ šeit ir 
vislielākā dzīvo organismu koncentrācija.  

Uz sauszemes biosfēra atbilst augu segas biezumam, ūdenstilpēs — to virsējam slānim, kurā 
iespiežas Saules gaisma. Ārpus minētās zonas gan gaisā, gan ūdenī skaita un masas ziņā ir relatīvi 
maz dzīvo organismu. Lielais vairums organismu mīt 200 m biezā slānī. Kalnos dzīvība sastopama 
līdz 6 km augstumam virs jūras līmeņa.  

Arī horizontāli biosfēra ir apdzīvota nevienmērīgi. Augu, dzīvnieku un mikroorganismu 
koncentrācija biosfērā mainās atbilstoši ģeogrāfiskajām joslām un zonām. Uz sauszemes tā 
palielinās virzienā no poliem uz ekvatoru, kur tā ir vislielākā. Bet arī šajos platuma grādos ir 
reģioni, kur vides apstākļi nav piemēroti dzīvās dabas prasībām (tuksneši). Tas pierāda vides 
apstākļu nozīmi dzīvības pastāvēšanā.  

 
 

Dzīvās vielas īpašības 
 

Organismiem, kas veido biomasu, ir milzīga vairošanās spēja — tie vairojas un izplatās pa 
visu planētu.  

Biomasas enerģija sevišķi labi izpaužas vairošanās procesā. Sīkie organismi, it īpaši ūdens 
vidē, vairojas un izplatās ļoti ātri. Dažu baktēriju skaits divkāršojas ik pa 22 minūtēm. Ātri vairojas 
posmkāji, kas ir galvenā sauszemes dzīvnieku masa. Ja būtu pietiekami daudz barības un no citiem 
organismiem brīva dzīves telpa, tad Zemes virsmu ar dažādu ātrumu pārklātu šādi augi, dzīvnieki 
vai mikroorganismi: 

holeras baktērijas —  1,25 diennaktīs; 
infuzorijas (vienšūņi) — 31,8 diennaktīs; 
planktona aļģes —   183 diennaktīs; 
mājas mušas —   viena gada laikā; 
žurkas —   8 gados; 
āboliņš —   11 gados. 

Dzīvības blīvums ir atkarīgs no organismu lieluma un tiem nepieciešamās dzīves telpas. 
Ūdensziedu un aļģes hlorellas dzīves telpu nosaka šo augu izmēri. Zilonim nepieciešama 30 km2

  
liela platība, bitei medus ievākšanai — 200 m2, lakstaugiem — vidēji 30 cm2.  
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Katra dzīvā organisma un visas biomasas īpatnība ir tā, ka notiek pastāvīga vielmaiņa ar 
apkārtējo vidi. Dažādi elementi nonāk dzīvajā organismā, uzkrājas tajā un atkal tiek izvadīti no tā 
daļēji jau dzīves laikā, daļēji pēc tā nāves. Tie galvenokārt ir skābeklis, ūdeņradis, ogleklis, nātrijs, 
kalcijs, fosfors, kālijs, silīcijs un citi — vairāk nekā 20 elementu. Barošanās procesā tiek uzkrāta 
enerģija, kas tālāk tiek nodota pa barības ķēdi un vairojoties. Sevišķi liela nozīme biosfērā ir 
skābekļa izdalīšanai un ogļskābās gāzes uzņemšanai zaļo augu fotosintēzes procesā.  

Biosfērā augu masa daudzas reizes pārsniedz dzīvnieku masu. Kopumā biomasa sastāda tikai 
0,01% no visas biosfēras masas, taču tās loma uz mūsu planētas ir grandioza. Īpašu vietu biosfērā 
pēc dažādu organismu blīvuma un stabilitātes ieņem mežu, augšņu un Pasaules okeāna 
bioģeocenozes. 

 
Vielu riņķojums un enerģijas pārveidošanās biosfērā 

 
Galvenais bioloģiskais vielu riņķojums, kas ir radījis biosfēru un nosaka tās stabilitāti un 

veselumu, ir saistīts ar visas planētas biomasas darbību kopumā. 
Zaļie augi, uzņemot Saules gaismas enerģiju, no neorganiskajām vielām veido organiskās 

vielas — primāro produkciju, ko izmanto visas planētas dzīvnieki un bezhlorofila augi. Dzīvnieki 
primāro augu produkciju pārvērš sekundārajā — dzīvnieku produkcijā. Baktērijas un sēnes noārda 
primāro augu un sekundāro dzīvnieku produkciju līdz minerālvielām. 

Bioloģiskā vielu rinķojuma pamatu, kas nodrošina dzīvību uz Zemes, veido Saules enerģija 
un zaļo augu hlorofils. Visi pārējie riņķojumi ir saistīti ar vielu bioloģisko riņķojumu un veicina to. 

Jebkurā ekosistēmā savstarpējās attiecības starp dažādām sugu populācijām ir ļoti sarežģītas 
un pretrunīgas. Dzīvniekus un augus savstarpēji saista barības ķēdes, kā arī pastāvīga vielmaiņa ar 
apkārtējo nedzīvo dabu (gaisma, ūdens, siltums, gaiss, ķīmiskie elementi). Līdz ar to tie iekļaujas 
vielu riņķojumā, kas notiek katrā ekosistēmā un visā biosfērā.  

Biosfērā notiek nepārtraukts ūdens un visu dzīvo organismu sastāvā ietilpstošo elementu, 
riņķojums. Šis process ilgst desmitiem miljonu gadu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14. att. Oglekļa riņķojums dabā 

 
Zemes vielu riņķojumā dzīvā viela jeb biomasa pilda bioģeoķīmiskās funkcijas: gāzu 

apmaiņu, koncentrējošo reducēšanas un oksidācijas, kā arī bioķīmisko funkciju. 
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Gāzu apmaiņas funkciju īsteno zaļie augi, kas fotosintēzes procesā izdala skābekli, kā arī augi 
un dzīvnieki, kuri elpojot izdala ogļskābo gāzi, un daudzas baktērijas, kas uzņem slāpekli, 
sērūdeņradi u.c. vielas. 

Koncentrējošā funkcija izpaužas tādējādi, ka dzīvā viela uztver ķīmiskos elementus (ūdeņradi, 
oglekli, slāpekli, skābekli, nātriju, magniju, mangānu, alumīniju, fosforu, silīciju, kāliju, kalciju, 
sēru, dzelzi) un atsevišķas sugas uzkrāj jodu, rādiju u.c. elementus. 

Oksidēšanās — reducēšanās funkcija izpaužas tādējādi, ka ar augsnes un hidrosfēras 
organismu palīdzību tiek oksidētas vielas, veidojot sāļus, oksīdus u.c., kā arī reducētas vielas 
(sērūdeņradis, dzelzs, sulfīds u.c.). Baktēriju darbības rezultātā Zemes garozā ir izveidojušās kaļķa, 
boksītu, rūdas un citas nogulas.  

Bioķīmiskā funkcija ir saistīta ar  
� barošanos, elpošanu un vairošanos; 
� mirušo organismu pūšanu un noārdīšanos. 

Īpašu vietu ieņem cilvēka darbības funkcija un tās radītais rūpniecības uzņemto un izdalīto 
ķīmisko elementu riņķojums. 

Biosfēra ir grandioza visas Zemes dzīvās vielas un ķīmisko elementu riņķojuma sistēma, taču 
tā ir atklāta sistēma, jo tajā no ārienes nepārtraukti ieplūst Saules enerģija.  

 

�Uzdevumi 
1. Kas nosaka biosfēras robežas? 
2. Kā cilvēka darbība ietekmē Zemes biomasu? 
3. Kāda nozīme biosfēras pastāvēšanā ir vielu riņķojumam? 
4. Kāpēc ozona slānis tiek uzskatīts par biosfēras augšējo robežu? 
5. Kāda loma biosfēras pastāvēšanā ir Saules enerģijai? 
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11. ANTROPOGĒNIE FAKTORI 
 

11.1. Vides piesārņojums un tā ietekme 
 

 Vides piesārņojums ir jebkuras vielas, fizikālo faktoru enerģijas, kā arī mikroorganismu 
iekļūšana dabā tādā daudzumā, kas izraisa izmaiņas dabas komponentu sastāvā vai atstāj negatīvu 
ietekmi uz cilvēkiem, floru un faunu. 

 

 Cilvēka saimnieciskās darbības rezultātā vidē ir notikušas organismiem nelabvēlīgas 
izmaiņas. Piemēram, cilvēks daļu atkritumu pats vairs nespēj iznīcināt vai ievadīt vielu dabiskajā 
apritē. Pieaugot iedzīvotāju skaitam uz planētas, palielinās arī piesārņojuma daudzums. Daba vairs 
nespēj neitralizēt visas atkritumvielas, no kurām var ciest dzīvie organismi. Piesārņojuma ietekmē 
samazinās lauksaimniecības produkcijas daudzums un cieš tās kvalitāte, kā arī pasliktinās dzeramā 
ūdens un gaisa īpašības.  

 Mazās koncentrācijās piesārņotāji ekosistēmu neietekmē, un, piesārņošanas avotam 
izsīkstot, tā var pamazām attīrīties. Turpretī lielās devās piesārņojums iedarbojas ļoti nelabvēlīgi. 
Tas ietekmē ekosistēmas pamatfunkcijas (organisko vielu producēšanu, transportēšanu un 
organisma vielu mineralizēšanu) un izmaina tās struktūru. Pavājinās ekosistēmas pašregulēšanās 
mehānisms, samazinās sistēmas pretošanās spējas; ja piesārņojums ir pārāk liels, ekosistēma iet 
bojā. 

Dabas piesārņojums ir tik daudzveidīgs, ka to ir grūti pakļaut klasifikācijai. Tomēr 
klasifikācija ir nepieciešama gan zinātnisku, gan saimniecisku apsvērumu dēļ. Izplatītākais 
iedalījuma veids ir pēc piesārņotās vides. Izšķir atmosfēras, litosfēras un hidrosfēras piesārņojumu. 

Piesārņojumu klasificē arī pēc piesārņojuma veida, jo tas atklāj katra piesārņotāja iedarbību uz 
biosfēru kopumā (3. tabula).  

 
3. tabula 

Piesārņojuma un kaitīgo iedarbību veidi 
 
1. Fizikālais piesārņojums � Radioaktīvie elementi (starojums) 

� Siltums (vai siltuma piesārņojums) 
� Troksnis vai zemfrekvences vibrācija 

 
2. Ķīmiskais piesārņojums � Ogļūdeņražu gāzveida un šķidrie atvasinājumi 

� Mazgāšanas līdzekļi 
� Plastmasas 
� Pesticīdi u.c. sintētiski savienojumi 
� Sēra savienojumi 
� Slāpekļa savienojumi 
� Smagie metāli 
� Fluora savienojumi 
� Aerosoli 
� Organiskās vielas 

 
3. Bioloģiskais piesārņojums � Mikrobioloģiskās (baktērijas, vīrusi) elpošanas ceļu 

un barības trakta saindēšanās 
� Izmaiņas biocenozēs, aklimatizējot jaunas dzīvnieku 

un augu sugas 
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Dabas vides piesārņojuma cēloņi var būt 
�    dabiski — izraisa dabas katastrofas (vulkāna izvirdums, kalnu duļķu   

straumes u.c.) 
�    antropogēni — radušies cilvēka darbības rezultātā. 

 
Antropogēnie piesārņojumi savukārt iedalāmi tādos, 

�    kurus bioloģiskie procesi dabā saārda; 
�    kuri nepakļaujas noārdīšanās procesam. 

No ekoloģiskā viedokļa dabas vides piesārņošana ir konkrētajā ekoloģiskajā sistēmā 
(biocenozē) tai neraksturīgu dzīvu vai nedzīvu komponentu ievadīšana vai tāda struktūras izmaiņa, 
kas pārtrauc vielu apriti. 

Piesārņojuma sekas ne vienmēr jūtamas uzreiz. Bieži vien piesārņojums uzkrājas slēpti, 
pakāpeniski. 

Bez vides piesārņojuma vēl ir cita problēma — vides piegružojums. Tas ir piesārņojuma 
veids, kam raksturīga zemes virsmas un ūdensbaseina piegružošana ar dažādiem izmestiem 
priekšmetiem (sadzīves, pārtikas un rūpnīcu atkritumiem), kas grūti pakļaujas dabā esošajiem 
noārdītājiem. Šie atkritumi ilgi saglabājas un rada neestētisku vidi. 

 
 
 

11.2. Fizikālais piesārņojums 

11.2.1. Radiācija 
 
Radioaktivitāte ir dažu nestabilu kodolu īpašība, kuras dēļ tie spontāni sabrūk, radot citu 

elementu kodolus un izstarojot radioaktīvo starojumu. Šo procesu sauc par radioaktīvo sabrukšanu.  
 
Apkārtējā vidē radiācija ir dabisks process. Cilvēki tās iedarbībai tiek pakļauti nepārtraukti, 

jau miljoniem gadu. Dabiskā radiācija ietver kosmisko radiāciju no kosmosa, zemes radiāciju, kas 
rodas no dabiskiem radioaktīviem materiāliem augsnē, akmeņiem un celtniecības materiāliem; 
radiāciju, kas rodas no gāzēm, kuras izdalās no zemes dzīlēm, kas satur dabiskos radioaktīvos 
materiālus. 

Dabiskās radioaktivitātes līmenis dažādās vietās var būt atšķirīgs. 
Latvijā dabiskās radiācijas fons ir apmēram 3·10-6 radu (rads — mērvienība jonizējošā 

starojuma mērīšanai). Pēc sanitāri higiēniskajām normām tas nedrīkst pārsniegt 3·10-3 radu. 
Atmosfērā radiācija palielinās, pieaugot attālumam no Zemes virsmas. 
Radiācija ir Visumam vienmēr un visur piemītoša parādība. Atsevišķi radiācijas veidi atkarībā 

no to daudzuma ir būtiski Zemes dzīvības procesu norisei. Fotosintēzes procesā augi iegūst enerģiju 
no gaismas. Dzīvības procesu ritmi un cikli ir regulāri atkarībā no gaismas; no gaismas ir atkarīgas 
redzes spējas; infrasarkanais starojums sasilda Zemi; pat potenciāli bīstamā ultravioletā radiācija ir 
svarīga D vitamīna ražošanai organismā.  

Lielākā daļa no tā, kas tiek apzīmēts ar jēdzienu radiācija, atrodas tā sauktajā 
elektromagnētisko viļņu spektra intervālā, kurā dažādi radiācijas veidi atšķiras pēc frekvences un 
viļņu garuma. Vislielākais viļņu garums un viszemākās frekvences ir radioviļņiem un mikroviļņiem, 
tiem seko infrasarkanā radiācija (siltums). Tuvu spektra vidum ir redzamā radiācija (gaisma), aiz   
tās — ultravioletā (UV) radiācija. Spektru noslēdz radiācijas veidi ar visīsākajiem viļņu garumiem 
un augstākajām frekvencēm: rentgenstari (X – stari), gamma (γ) stari un kosmiskie stari.  

Pēdējos četrus radiācijas veidus sauc par jonizējošo starojumu. Jonizācijas briesmas ir 
visbīstamākās X – staru un γ staru gadījumā, kuri iespiežas pietiekami dziļi, lai izraisītu ģenētiskos 
defektus. Ultravioletā radiācija neiespiežas dziļi orgānu audos, tomēr var izraisīt ievērojamus 
virsmas audu bojājumus (ādas apdegumus, staru slimību).  
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Radiācijai iedarbojoties vienmērīgi uz visu ķermeni, pirmie tiek skarti audi kaulu smadzenēs. 
Ja viss ķermenis tiek pakļauts ļoti spēcīgai radiācijas iedarbībai, kaulu smadzeņu bojājuma dēļ nāve 
var iestāties dažu nedēļu laikā. 

Galvenās sekas radiācijas ietekmei uz cilvēkiem ir pieaugošs mutāciju ātrums, ievērojams 
atsevišķu slimību (audzēju un kataraktu) riska pieaugums un samazināts dzīves ilgums. Lielās dozās 
radiācija var nogalināt nekavējoši. 

Radioaktīvās vielas (90stroncijs, 137cēzijs u.c.) uzkrāj augsne, kur tās nokļūst ar radioaktīviem 
nokrišņiem pēc kodolsprādziena. Radioaktīvās vielas ieslēdzas barības ķēdēs un tādējādi var nokļūt 
arī cilvēka organismā. 

Cilvēces radītie kodolradiācijas avoti, kas joprojām tiek attīstīti, ietver sevī visas pasaules 
kodolieročus un atomelektrostacijas. 

Intensīvu un plašu debašu jautājums ir radiācija no medicīniskajiem diagnosticēšanas 
līdzekļiem, piemēram, no rentgenaparāta (X-stari), kā arī datoru un televizoru ekrāniem, 
elektropārvades līnijām un citām industriālām iekārtām. 

Debates par elektromagnētiskās radiācijas ietekmi ievērojami pieaugušas pēc 1970. gada, kad 
veiktie pētījumi pierādīja ievērojamu saslimstības ar audzējiem riska pieaugumu elektropārvades 
līniju tuvumā dzīvojošiem bērniem un elektrostaciju strādniekiem. ASV Vides aizsardzības 
aģentūra 1970. gada decembrī noskaidroja iespējamo cēloņsakarību starp ekstremāli zema līmeņa 
elektromagnētiskajiem laukiem un leikēmiju, limfmezglu un smadzeņu vēzi. Minētie pētījumi 
joprojām turpinās. 

11.2.2. Troksnis 
 

 Troksnis ir haotisks skaņu sakopojums ar dažādu skaņas augstumu un skaļumu. Cilvēka auss 
spēj uztvert skaņas ar frekvenci 16—2000 herci. Troksni novērtē pēc skaņas intensitātes            
(decibelos — dB) un pēc frekvenču spektra (hercos — Hz). 

Cilvēka dzirdamības slieksnis ir 0 dB. Skaņas, kuru stiprums nepārsniedz 40 dB, cilvēku var 
nomierināt un neizraisa nepatiku. Ikdienā cilvēks ir nepārtraukti saistīts ar troksni — darbā, uz ielas 
un citur (14. tabula). Lielajās pilsētās ar katru gadu pieaug trokšņa līmenis.  

 
4. tabula  

Trokšņa intensitāte 
Decibeli Trokšņa avots —  slieksnis Iedarbība 

0 
10 
20 
30 

Dzirdes slieksnis 
Lapu čaboņa vējā 
Nopūta, klusums dārzā 
Pulksteņa tikšķi 

No 0 līdz 35 dB neizraisa nepatiku un 
nenodara ļaunumu 

40 
50 
60 

Klusa istaba dzīvojamā kvartālā naktī 
Klusa iela 
Normāla saruna 

No 36 līdz 65 dB — normāls, bet var 
traucēt un kļūt apnicīgs, cilvēkam guļot 

70 
80 

Iela ar dzīvu satiksmi 
Bīstamības slieksnis 

No 66 līdz 85 dB — nogurdinošs un 
traucējošs troksnis 

90 
100 
110 
112 

Sporta auto, vilciens 
Elektriskais mikseris (1,2 m attālumā) 
Rokmūzika ar pastiprinātājiem 
Pērkona grāviens 

No 88 līdz 115 dB — bojā nervus un 
dzirdi 

120 
 

130 

Sāpju slieksnis,  
pneimatiskā drupinātāja radītais troksnis 
Gaisa trauksmes sirēna 

No 116 līdz 130 dB — bīstams troksnis 

140 
150 
180 

 
Reaktīvā dzinēja motors 70 m attālumā Troksnis var būt nāvējošs 
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Skaļš troksnis ir viens no ārējās vides kairinātājiem, kas rada nopietnu ietekmi uz cilvēka 
organismu. Tas nelabvēlīgi ietekmē nervu sistēmu. Cilvēks jūt nogurumu, kļūst nervozs, īgns. 
Troksnis rada emocionālu stresu, bezmiegu. Ilgstošs, intensīvs troksnis var izraisīt cilvēkiem 
vājdzirdību. Ja trokšņa intensitāte pārsniedz 30 dB, cilvēks nedzird skaņu, bet jūt sāpes. Ir  pierādīts, 
ka trokšņa iedarbības rezultātā cilvēka centrālajā nervu sistēmā, asins cirkulācijas sistēmā, kā arī 
kuņģa un zarnu traktā rodas patoloģiskas izmaiņas. Šīs izmaiņas nereti norisinās kā organisma 
atbildes reakcija uz stresu.  

Cilvēka auss gliemežnīcā atrodas ļoti smalkas, mikroskopiskas nervu šūniņas, kas 
paaugstināta trokšņa ilgstošas iedarbības rezultātā iet bojā. Šo dzirdes nervu šūniņu, tāpat kā citu 
nervu šūniņu, atjaunošanās nav iespējama. Dzirdi vai daļu no tās var zaudēt pakāpeniski, to pat 
būtiski nepamanot. Cilvēks pārstāj dzirdēt dažādus skaņu veidus vai skaņu līmeņus, sākumā slikti 
uztverot augstus toņus. Trokšņa uztvere ir ļoti individuāla, tāpēc dzirdes bojājumi vienādos 
ražošanas apstākļos strādājošiem var rasties pēc dažāda darba laika. 

Ir zināms, ka pasaulē apmēram 15% strādājošo ir pakļauti trokšņa kaitīgai ietekmei. 
Troksnis apdraud arī dzīvo organismu populācijas un līdz ar to arī biocenozes. Trokšņa 

ietekmē zūd mijiedarbība starp populācijas indivīdiem, dinamiskais līdzsvars starp dažādām 
vecuma grupām un populācija var aiziet bojā. Piemēram, ja skaņas intensitāte sasniedz 160 dB, iet 
bojā baktērijas.  

Lai izvairītos no trokšņa radītām problēmām, jācenšas likvidēt tā rašanās cēloņus. 
 

 
 

11.3. Ķīmiskais piesārņojums 

11.3.1. Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi 
 
 Pirmās ziņas par materiālu, kas varētu būt līdzīgs ziepēm, ir atrastas Babilonijas izrakumu 

rakstos uz māla plāksnēm. Tur vēstīts, ka jau 2800 gadu pirms Kristus taukus vārīja kopā ar 
pelniem. Diemžēl raksti neatklāj, kādam nolūkam šis “vārījums“ tika lietots.  

 Savukārt senie ēģiptieši papirusos aprakstījuši, kā 1500 gadu pirms Kristus izgatavojuši 
dzīvnieku tauku, augu eļļas un sārmainās sāls maisījumu ādas slimību ārstēšanai. Ar šo materiālu 
apstrādāja ādu, un tad to noskaloja. 

 Arī Bībeles Vecās derības Mozus grāmatās minēts, ka matos iezieda pelnu un eļļas 
sajaukumu. Senie grieķi vannojoties izmantoja māla gabaliņus, smiltis, pelnus. Viņi arī iezieda 
ķermeni ar eļļu, ko pirms noskalošanās ar ūdeni ar īpašu rīku nokasīja. 

 Toties romiešu leģenda stāsta par to, kā radies ziepju nosaukums. Uz upurēšanas kalna Sapo 
tika dedzināti upurējamie dzīvnieki. Sadedzināto dzīvnieku tauki sajaukušies kopā ar māliem un tos 
lietus skalojis upē. Sievietes, kas tos atradušas, atklājušas, ka ar šīm “kalna dāvanām” mazgājot un 
skalojot drēbes, tās kļūst daudz tīrākas. 

 Ziepju vārīšana kā amats Eiropā parādījās jau 7. gadsimtā. Ziepju vārītāju ģilde turēja sava 
aroda noslēpumus slepenībā. 

Itālija, Spānija un Francija bija tās valstis, kurās visagrāk attīstījās ziepju vārīšanas tradīcija. 
Šajās zemēs bija brīvi pieejamas nepieciešamās izejvielas (piemēram, augu eļļas krājumus 
nodrošināja plašas olīvkoku birzis). Anglijā ziepes sāka vārīt tikai 12. gadsimtā. Tās uzskatīja par 
īpašo jeb “luksuss” preci, tāpēc vēl 19. gadsimtā vairākās zemēs ziepēm bija noteikti augsti nodokļi. 
Tikai pēc to atcelšanas, kad ziepju cena samazinājās, tās bija pieejamas arī vienkāršiem ļaudīm. 

Ziepju ražošanas attīstību īpaši veicināja 18. gadsimta atklājumi ķīmijā. Vispirms atklāja, kā 
var iegūt nātrija (sodas) pelnus jeb nātrija karbonātu no parastā vārāmā sāls (nātrija hlorīda). Šis 
atklājums deva iespēju ziepju ražošanā izmantot kvalitatīvāku un lētāku sārma izejmateriālu. 
Savukārt cits eksperiments atklāja tauku savstarpējo ķīmisko dabu, un tādējādi varēja atsevišķi 
izdalīt glicerīnu un taukskābes.  
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Arī Latvijā bija ziepju vārīšanas fabrikas, tomēr pirms simts gadiem veļu mazgāja sārmā, jo 
ziepes tajā laikā bija dārgas. Tās iegādājās vienreiz gadā, braucot uz Rīgu iepirkties, un lietoja ļoti 
taupīgi. 

Parasti veļas mazgāšanai lietoja pašu saimniecībā vārītas ziepes, bet mazgāšanas process ilga 
divas dienas.  

Tagad ražotāji piedāvā daudz dažādu mazgāšanas līdzekļu. Tie ir gan pulvera veidā, gan 
pastās, gan šķidrā veidā, gan tabletēs. Turklāt mazgāšanas smago darbu atvieglo arī automātiskās 
veļas mazgājamās mašīnas. Galvenās prasības visiem mazgāšanas līdzekļiem ir 

� drošība; 
� vienkāršība lietošanā; 
� labs galarezultāts; 
� pietiekami zema cena; 
� pēc iespējas mazāka ietekme uz vidi. 

Ķīmiskā ziepju ražošana sākās 1916. gadā, kad pirmie sintētiskie mazgāšanas līdzekļi 
parādījās Vācijā pēc Pirmā pasaules kara. Tā kā sāka trūkt dabisko izejvielu, tad ražotāji bija spiesti 
izmantot ķīmiskā ceļā iegūtās izejvielas un kombinēt tās ar dabiskajām. 

Pirmie mazgāšanas līdzekļi nebija līdzīgi tiem, kādus pazīstam tagad. Ūdens masā šie 
mazgāšanas līdzekļi bieži vien vairāk atgādināja biezpienu, nevis ziepju putas. Izstrādājumi, kas 
līdzinās mūsdienās lietotajiem mazgāšanas līdzekļiem, parādījās 1946. gadā. Tie bija mazgāšanas 
līdzekļi, kuros pirmo reizi izmantoja virsmaktīvās vielas kopā ar pildvielām. Virsmaktīvās vielas 
veica tieši tīrīšanas funkciju, bet pildvielas palīdzēja šo procesu nodrošināt efektīvāk. Pirmajos 
mazgāšanas līdzekļos fosfāti kā pildvielas tika izmantoti ļoti lielā apjomā.  

Pagājušā gadsimta 50. gados parādījās šķidrie mazgāšanas līdzekļi un pulverveida sastāvos 
tika pievienoti auduma mīkstinātāji un balinātāji, kas ražoti uz skābekļa bāzes. 

60. gados mazgāšanas līdzekļiem sāka pievienot enzīmus, lai palīdzētu veļu atbrīvot no 
dažādas izcelsmes traipiem. 70. un 80. gados tika radīti mazgāšanas līdzekļi, kuros virsmaktīvās 
vielas uzsāka mazgāšanas procesu jau zemākās ūdens temperatūrās. Pirmo reizi parādījās 
koncentrētie veļas pulveri. 

90. gados sāka ražot īpaši koncentrētus veļas pulverus un šķidros mazgāšanas līdzekļus (gan 
veļai, gan traukiem). Tika izmantotas iespējas iepildīt mazgāšanas līdzekļus vairākkārtēji vienā 
iepakojumā. 

Mazgāšanas līdzekļu ražotāju un izplatītāju pamatuzdevums ir izglītot patērētājus un aicināt 
viņus lietot mazgāšanas līdzekļus tikai nepieciešamos daudzumos, tāpēc tiek ražoti mērtrauciņi, kas 
pievienoti produktiem. Veikalos parādījušies arī jau “tabletēs” vai maisiņos safasēti mazgāšanas 
līdzekļi katrai mazgāšanas reizei. Tiek strādāts arī pie tā, lai mazgāšanas līdzeklis būtu pietiekami 
efektīvs zemākās temperatūrās, un tādējādi tiktu taupīta enerģija. 

 
 

Mazgāšanas līdzekļu ietekme uz vidi 
 
Mazgāšanas līdzekļu rūpniecība ar pirmajām prasībām vides aizsardzībā sastapās pirms           

50 gadiem, kad putās, kas parādījās uz upju ūdens virsmas, tika atklātas mazgāšanas līdzekļu 
sastāvdaļas. Tas nozīmēja, ka daba pati šīs sintētiskās sastāvdaļas nespēja sadalīt un tās piesārņoja 
apkārtnes ūdeņus.  

Mazgāšanas līdzekļu ražotājiem ir jāievēro, ka tajos drīkst lietot tikai tās vielas, kuru 
bioloģiskās sadalīšanās spēja ir virs 80%. Lielākajai daļai vielu ir jānoārdās dabiski — 
mikroorganismu (sēņu un baktēriju) darbības rezultātā. 

Pēc mazgāšanas saziepotais un netīrais ūdens, kā arī skalojamie ūdeņi pa kanalizācijas 
caurulēm nokļūst vienotajā notekūdeņu attīrīšanas sistēmā (notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs) vai 
vietējā notekūdeņu savākšanas tvertnē, kur cietākās netīrumu daļas nogulsnējas, bet vieglākās veido 
putas. Tālāk notekūdens pa drenu sistēmu nokļūst augsnē. Augsne darbojas kā dabiskais filtrs, kas 
aiztur daļu baktēriju. Tā patur arī zināmu daudzumu sev nepieciešamo barības vielu (fosfātus un 
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slāpekli). Atsevišķi augsnes mikroorganismi sašķeļ arī citus piemaisījumus. Bet pārējais kopā ar 
nofiltrēto ūdeni nokļūst pazemes ūdeņos un tālāk kopējā ūdens apritē (strautā, ezerā, upē, jūrā). 

Notekūdeņu attīrīšanas sistēmā var notikt ūdeņu mehāniskā, bioloģiskā un ķīmiskā attīrīšana.  
Bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās darbojas sīkbūtnes, kas barojas ar oglekli, slāpekli un 

fosforu. Tomēr, kā jebkura barība vai vitamīni, tie katrai dzīvai būtnei ir nepieciešami tikai noteiktā 
daudzumā un proporcijās. Mikroorganismu “ēdienkartē” tās būtu šādas: ogleklis — 100 daļas, 
slāpeklis — 20, bet fosfors — tikai 1 daļa! 

Tā kā notekūdeņos fosfora ir daudz vairāk, tad bioloģiskās sīkbūtnes ar visu tā apjomu nevar 
tikt galā, tāpēc attīrīšanas iekārtām papildus vēl iegādājas īpašus reaģentus, ar kuriem fosforu 
izgulsnē, pirms attīrītais ūdens nonāk atpakaļ ūdenstilpēs. Šādi pasākumi ir ļoti dārgi, piemēram, 
Rīgas pilsētai šāda papildu attīrīšana gadā izmaksā aptuveni 100 000 latu. 

Tomēr tieši fosfora savienojumi videi nodara vislielāko ļaunumu. Pats par sevi fosfors nav 
nekas slikts. Dažkārt tas ir pat ļoti nepieciešama barības viela zaļajiem augiem, tādēļ fosfors ir īpaši 
pieprasīts lauksaimniecībā. Nokļūstot ūdenstilpēs, tas veicina dažādu ūdensaugu strauju vairošanos 
un augšanu. Līdz ar to tiek veicināta ezeru un arī Baltijas jūras aizaugšana. To sauc par 
eitrofikāciju.  

Ūdenstilpju pārmēslošana ar slāpekļa un fosfora savienojumiem izraisa aļģu savairošanos, bet 
pēc tam to masveida atmiršanu, pūšanu, skābekļa deficītu. Jau daudzus gadus dziļākās Baltijas jūras 
ieplakas ir pilnīgi mirušas. 

1988. gadā Zviedrijas Dabas aizsardzības biedrība sāka aicināt iegādāties tikai tos mazgāšanas 
līdzekļus, kuriem bija izsniegts biedrības ekosertifikāts (Piekūna zīme). Ekosertifikāta kritērijs — 
koncentrēts mazgāšanas līdzeklis (mazgāšanas procesam ir nepieciešams mazāk pulvera), kurā 
samazināts pildvielu un hloru saturošo balinātāju daudzums.  

Zviedrijas iedzīvotāji aktīvi atsaucās šim aicinājumam, izprotot tā nozīmi. Tā rezultātā pēc     
10 gadiem Zviedrijā no mazgāšanas līdzekļiem notekūdeņos iepludināja 8 reizes mazāk, t.i., 2500 t 
fosfora (piemēram, Polijā joprojām 15 tonnas). 

Iedzīvotāju izvēle ietekmēja arī ražotājus, un viņi sāka piedāvāt mazgāšanas līdzekļus, kuros 
kaitīgie savienojumi tika aizvietoti ar mazāk kaitīgiem un tādiem, kas pēc iespējas īsākā laika 
posmā bioloģiski noārdās apkārtējā vidē. Fosfātu vietā sāka lietot ceolītus un citrātus. Tirgū ieviesa 
mazgāšanas līdzekļus baltajai un krāsainajai veļai. Mazgāšanas līdzekļos krāsainajai veļai nelietoja 
balinātājus, bet mazgāšanas līdzekļu sastāvā baltajai veļai perborātus aizvietoja ar perkarbonātiem. 
Arī hloru saturošajām vielām tika meklēti aizvietotāji. Līdz ar to 2000. gadā Skandināvijā veļas 
mazgāšanas un tīrīšanas procesā radās tikai 15% fosfora, bet, piemēram, Polijā — 50%, jo tur 
diemžēl tāpat kā Latvijā fosfāti joprojām ir dominējošā pildviela mazgāšanas līdzekļos. 

Nevar būt tāds mazgāšanas līdzeklis, kas nekādi neietekmē dabu. Taču no piedāvātajiem 
mazgāšanas līdzekļiem mēs varam izvēlēties to, kas videi nodara vismazāko kaitējumu vai slodzi. 
Vienīgais videi nekaitīgais mazgāšanas līdzeklis ir ziepes, kuru sastāvā ir ūdenī šķīstošas vielas – 
tauki, eļļas, soda, kas visas ir dabiskas vielas. Ziepes ir labs tīrīšanas līdzeklis, taču tā efektivitāte ir 
ļoti atkarīga no ūdens cietības. Cietā ūdenī, kurā ir kalcija, magnija un arī dzelzs sāļi, ziepes veido 
nešķīstošas nogulsnes plēves vai nosēdputu veidā. Šīs nogulsnes ir ļoti grūti noskalot, tādēļ to 
daļiņas var būt sastopamas gan uz auduma šķiedrām, padarot to stīvu, gan arī uz izlietņu, 
mazgājamo mašīnu un notekcauruļu sienām. Lai likvidētu šos nosēdumus, tie atkal ir jātīra, tādēļ ir 
ļoti svarīgi ziepes lietot mīkstā ūdenī. Tā kā ziepju sastāva molekulas nav pietiekami kustīgas, lai 
piemērotos dažādajām jauno audumu šķiedrām, mazgāšanas temperatūrām un ūdens stāvokļiem, 
tiek izgudroti un pilnveidoti jauni ķīmiskie mazgāšanas līdzekļi. 

Mazgāšanas līdzekļu ražošanas attīstību ļoti ietekmēja Pirmais un Otrais pasaules karš, kad 
sāka pietrūkt dzīvnieku un augu valsts tauku, kas bija galvenā izejviela ražošanā. Tajā laikā kā 
iespējamais resurss tika iepazīta nafta. Mūsdienās virsmaktīvo vielu savienojumi tiek radīti ķīmiskā 
ceļā gan no jēlnaftas ražošanas procesā iegūtajām izejvielām, gan no dabasgāzes, gan arī vēl 
joprojām no augu un dzīvnieku tauku bāzes izejvielām. 

Lai gan visi šie izejmateriāli ir dabiski, tomēr resursu ziņā nafta un dabasgāze uz zemeslodes 
ir tikai noteiktā daudzumā. 
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Mazgāšanas līdzekļu sastāvs 
 
Virsmaktīvās vielas. Mazgāšanas līdzeklis ir efektīvs virsmas tīrīšanas līdzeklis, kura sastāvā 

ir viena vai vairākas mazgājošās jeb virsmaktīvās vielas. Tās tiek piemērotas dažādām prasībām — 
lai padarītu ziepes mazāk jutīgas pret cietu ūdeni, lai aizkavētu ziepjaino plēvju un nogulšņu 
rašanos un padarītu mazgāšanas procesu efektīvāku. 

Galvenais pamatlīdzeklis tīrīšanas procesā parasti ir ūdens. Taču tam piemīt īpašība, kuru 
sauc par virsmas spraigumu. Tas nozīmē, ka katra ūdens molekula ir patstāvīga un cieši saistīta ar 
citām ūdens molekulām. Virsmas spraigums ir cēlonis tam, ka uz apģērba vai kāda cita priekšmeta 
uzpilējis ūdens uzreiz neiesūcas materiālā, bet vispirms veido tādu kā ūdens krellīti. Šī ūdens 
īpašība apgrūtina auduma samitrināšanu un līdz ar to aizkavē mazgāšanas procesu. 

Ķīmiski veidotās virsmaktīvās vielas iedarbojas uz ūdens molekulām, samazinot to virsmas 
spraigumu, tādējādi piesaistot to auduma šķiedrām. Jo labāk ir samitrinājies audums, jo labāk var 
iedarboties mazgājošās vielas uz konkrētajiem traipiem un netīrumiem. 

Virsmaktīvās vielas 
� palīdz ātrāk audumu samitrināt, 
� atdala no auduma netīrumu daļiņas; 
� izkliedē netīrumu daļiņas un sašķeļ tās sīkākās sastāvdaļās; 
� notur netīrumu daļiņas izkliedētā stāvoklī sīkās daļiņās, līdz ūdens tās izskalo; 
� padara ūdeni sārmaināku, kas ir noderīgi, lai atdalītu “skābos” traipus. 

Virsmaktīvās vielas un pildvielas ir galvenās mazgāšanas līdzekļu sastāvdaļas. Pārējās 
mazgāšanas līdzekļiem pievienotās vielas nodrošina kādu atsevišķu funkciju izpildi — labāk iztīrīta 
kādus noteiktus traipus, drēbes padara mīkstākas, baltākas, piedod tām patīkamu smaržu u.tml. 

Uz iepakojuma ražotājs virsmaktīvās vielas dažreiz nosauc no angļu valodas atvasinātos 
svešvārdus — par surfikantiem jeb tenzīdiem.  

Virsmaktīvās vielas pēc to sastāvā esošajiem jonu daļiņu savienojumiem iedala šādi: 
� anjoniskās (negatīvi lādētie joni) — jonizē (pārveido elektriski lādētās daļiņas) 

šķīdumu, tādā veidā iemantojot izcilas tīrīšanas īpašības. Parasti šiem 
savienojumiem raksturīga augsta putošanās spēja. Viena no plaši lietojamām 
anjonu virsmaktīvām vielām ir alkilbenzolsulfanāts (LAS), kura lietošana 
Skandināvijā ir aizliegta, jo tas tiek uzskatīts par videi īpaši kaitīgu. Lieto arī 
citus alkilsulfātus; 

� katjoniskās (pozitīvi lādētie joni) — šos savienojumus lieto, lai audumu 
padarītu mīkstāku. Tie saudzē arī auduma krāsu, tāpēc raksturīgi, ka tie ir 
skalošanas un krāsaino audumu mazgāšanas līdzekļu sastāvā. Dažiem no šiem 
savienojumiem piemīt arī dezinfekcijas īpašības, tādēļ tos pievieno arī sanitāro 
telpu mazgāšanas līdzekļiem; 

� amfotērās (gan negatīvie joni, gan pozitīvie joni)) — šie savienojumi 
mazgāšanas līdzekļu produktos vienlaicīgi nodrošina gan tā maigumu, gan 
noturību, gan labu putošanu; 

� nejonogēnās vai nejonu (nesatur jonus) — savienojumiem raksturīga zema 
putošanās spēja, tāpēc tos izmanto veļas un trauku mazgāšanas līdzekļos, 
kurus paredzēts lietot automātiskās mazgājamās mašīnās. Tā kā 
savienojumiem nav nekādu elektrisko lādiņu, tad tie nejonizē mazgājamo 
šķīdumu un ir arī izturīgi pret cietu ūdeni, labi iztīrot lielāko daļu traipu. 
Visplašāk pazīstamie ir alkoholetoksilāti. 

 Vidē šie savienojumi var tieši ietekmēt dzīvos organismus, piemēram, nonākot saskarē ar 
zivs žaunām, mainīt tās spēju kontrolēt sāļu daudzumu organismā. 

 
Pildvielas. Uzlabo un uztur virsmaktīvo vielu efektivitāti un iedarbību. Īpaši šo vielu 

klātbūtne palīdz tikt galā ar “skābajiem” traipiem. 
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Primārā pildvielu funkcija ir samazināt ūdens cietību, padarot to sārmainu. Tas notiek trijos 
veidos: 

� ūdens “cietās” daļiņas (magnijs, kalcijs u.c.) tiek “saturētas”, lai tās netraucētu 
virsmaktīvajām vielām darboties. Pēc šīs metodes parasti iedarbojas fosfora 
(fosfātu, fosfonātu), sodas un citrātu (citronskābes sāļu vai organisko skābju 
atvasinājumu) savienojumi; 

� ūdens “cietās” daļiņas tiek sašķeltas un pārveidotas sīkās nešķīstošu vielu daļiņās, 
kas nespēj traucēt procesam. Tā darbojas sodas (Na) karbonāti un sodas (Na) 
silikāti; 

� jonu apmaiņas procesā notiek ūdens “cieto” elementārdaļiņu apmaiņa. Šādi 
darbojas ceolīti (alumīnijsilikāti). 

Pildvielas pievieno veļas pulveriem arī tāpēc, lai novērstu kunkuļu veidošanos. Nereti ar to 
apjomu ražotājs vienkārši palielina pulvera masu. Dažos pulveros pildvielas sasniedz pat 30% no to 
kopējā apjoma, bet koncentrētajos (kompaktajos) pulveros to ir tikai daži procenti, savukārt 
mazgāšanas kvalitāte abiem ir vienāda. Izplatīta pildviela ir nātrija sulfāts. Tas ir videi nekaitīgs 
savienojums, taču veicina notekūdeņu tīkla koroziju. Videi draudzīgā veļas pulverī pildvielu 
daudzums uz 1 kg veļas nedrīkst pārsniegt 1 gramu. 

 
Pretmikrobu līdzekļi. Šīs sastāvdaļas iznīcina vai aptur tādu mikroorganismu veidošanos, 

kas var izraisīt slimības vai radīt sliktu smaku. Ja šie līdzekļi satur dabiskās sastāvdaļas (piemēram, 
priežu eļļu u.tml.) — viss kārtībā, bet, ja to sastāvā ir hlors, tad šādu mazgāšanas līdzekli nav 
ieteicams iegādāties. 

 
Mīkstinātāji un kompleksie savienojumi. Šīs sastāvdaļas nodrošina to, lai netīrumi 

nenosēžas atpakaļ uz izmazgātajām drēbēm, bet paliek mazgājamā ūdenī, līdz tos aizskalo. Tie 
noņem auduma statisko elektrību. Izplatītākie no tiem ir karboksilmetilceluloze, polikarbonāti, 
nātrija silikāti. No vides aizsardzības viedokļa visnekaitīgākie mīkstinātāji ir soda (nātrija 
karbonāts), nātrija silikāts un organisko skābju sāļi jeb karboksilāti.  

 
Balinātāji. Balinātāji palīdz balināt audumu un no tā atdalīt traipus. Daži no balinātājiem 

darbojas arī kā dezinficējoši līdzekļi. Viskaitīgākās ir balinošās vielas uz hlora bāzes. Hlors, 
iznīcinot kaitīgos mikrobus, diemžēl tāpat nonāvē arī tos mikroorganismus, kas “strādā” 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.  

Visizplatītākie ir balinātāji uz perborātu bāzes. Tie satur boru, kurš nonāk ūdeņos tieši no 
mazgāšanas līdzekļiem. Perborātiem sadaloties, veidojas zivīm un augiem kaitīgas vielas, tādēļ būtu 
ieteicams izvēlēties tādus mazgāšanas līdzekļus, kuros izmanto balinošās vielas uz skābekļa bāzes, 
piemēram, perkarbonātus, etiķskābi, ūdeņraža peroksīdu. 

Perkarbonātus un perborātus bieži lieto kopā ar aktivizētāju TAED. Šī piedeva palīdz 
balinātājiem sākt iedarboties ātrāk, jau zemākā temperatūrā. Tas nozīmē, ka, mazgājot balto veļu, 
tiek ietaupīta enerģija. Tātad ar tiem mazgāšanas līdzekļiem, kuriem ir pievienots TAED, balto veļu 
var mazgāt 40—60 oC temperatūrā, nevis 90 oC un augstākā. 

 
Optiskie balinātāji. Optisks ir tāds, kas saistīts ar redzi un izmanto gaismas pārvērtības. Šīs 

vielas sastāv no fluorescentām daļiņām, kas absorbē (uzsūc) Saules gaismas ultravioleto (UV) 
starojumu un kopā ar auduma dzeltenīgumu veido baltu krāsu. 

Cilvēkam šķiet, ka materiāls izskatās baltāks, kaut gan patiesībā tā šķiedras ir “pieķepinātas” 
ar zilajām “māņu daļiņām”. Optiskais balinātājs ir kā sadzīves triku meistars, kas liek audumam 
izskatīties baltam dienasgaismā. To pašu audumu apskatot UV staros, it kā balto palagu ieraudzīsiet 
gaiši zilu. Bet baltais audums, kas mazgāts mazgāšanas līdzeklī bez optiskā balinātāja, būs balts gan 
dienasgaismā, gan arī UV staros.  

Optiskie balinātāji lielākoties bioloģiski nesadalās, tāpēc tie lielās koncentrācijās var būt 
atrodami ūdenstilpēs. Videi draudzīgos mazgāšanas līdzekļos optiskā balinātāja nav. 
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Krāsvielas un pretkorozijas vielas. Krāsvielas piešķir pašam produktam savu identitāti, 
piemēram, iekrāso zilganu. Ir sastopami pigmenti un krāsvielas. Pretkorozijas vielas aizsargā 
mašīnas metāla daļas no cieta ūdens ilgstošas ietekmes. Visizplatītākais ir sodas (Na) silikāts. 

 
Enzīmi un fermenti. Enzīmi un fermenti ir īpašas olbaltumvielas, kas specifiski paātrina 

netīrumu olbaltumvielu sadalīšanu, traipus un netīrumus palīdzot sašķelt mazākās formās. Šeit 
visizplatītākie ir amilāze (cietes traipiem), lipāze (taukainiem un eļļainiem traipiem), proteāze 
(olbaltumvielu netīrumiem), celulāze (neļauj audumu šķiedrām savelties un sataukoties). 

 
Smaržvielas un konservanti. Smaržvielas ir domātas produkta identitātei un labsajūtai, 

tomēr atsevišķiem cilvēkiem tās var izraisīt alerģisku reakciju. Konservanti aizsargā produktu no 
novecošanās, kuras rezultātā var sākt sadalīties dabiskās sastāvdaļas, savairoties baktērijas. 

 
Skābes. Skābes ir nepieciešamas īpašos mazgāšanas līdzekļos, kas paredzēti specifiskām 

vajadzībām (piemēram, rūsas noņemšanai u.tml.). Ieteicams izvēlēties mazgāšanas līdzekļus, kuru 
sastāvā ir dabiskās skābes — etiķskābe, citronskābe u.c. Būtu ieteicams izvairīties no mazgāšanas 
līdzekļiem, kuru sastāvā ir skābes, kas satur hloru, fosforu un sēru. 

 
 

Latvijā pieejamie ieteicamie mazgāšanas līdzekļi 
 

 Vismazāk fosfora savienojumu un citu videi kaitīgu vielu ir šādos Latvijas tirgotavās 
sastopamos mazgāšanas līdzekļos: 

� LV (ražotājs Somija “Lever”), 
� SA&Premium (ražotājs — ASV “Amway”), 
� Frosch (ražotājs — Vācija), 
� Neutral (ražotājs — Dānija “Blumoller”), 
� Formula (ražotājs — Itālija “Italsilva”), 
� Mini Risk (ražotājs — Somija “Henkel Norden”), 
� Regent (ražotājs — Dānija “Danlind”), 
� Bio Est (ražotājs — Igaunija “Flora kadrina”), 
� Raduga Universal (ražotājs — Krievija “M3CMC”), 
� Bobas, Dato aizkariem, PerWoll Balsam Magic, Persil (ražotājs — Polija, 

Slovēnija “Henkel”). 
Tomēr, ja tirgotavā ir, piemēram, mazgāšanas līdzekļi Ariel vai Omo, kurus ražotājs ir 

paredzējis izplatīt Vācijā vai Skandināvijā, tad var izvēlēties arī tos, jo tajos fosfātu savienojumi ir 
aizvietoti ar ceolītiem. 

Latvijā a/s “Spodrība” ražo šķidros mazgāšanas līdzekļus Kastanis (vilnas, zīda, sintētikas un 
arī krāsainās veļas mazgāšanai) un Zilgme (trauku mazgāšanai). Šie mazgāšanas līdzekļi ir bez 
fosfātiem, bez optiskā balinātāja, un virsmaktīvās vielas bioloģiski sadalās. 

Arī visos Vācijā ražotajos Frosch zīmes mazgāšanas līdzekļos (gan traukiem, gan dzīvojamo 
un sanitāro telpu uzkopšanai) izmantotas izejvielas, kas bioloģiski sadalās un atbilst Eiropas 
Komisijas prasībām. 

 
Mazgājamā līdzekļa dozēšana. Ir ieteicams lietot speciālus mērtraukus, uz kuriem 

mazgājamā līdzekļa lietošanas daudzums norādīts mililitros. Uz iepakojuma parasti norāda 
maksimālo devu, t.i. stipri netīrai veļai un pilnai veļas mašīnai. Taču videi draudzīgam mazgāšanas 
līdzeklim vajadzētu spēt izmazgāt 3—4 kg (pilnu veļas mašīnu) sausas veļas ar 45—60 gramiem 
(3—4 ēdamkarotes) mazgāšanas līdzekļa vai 75 ml šķidrā mazgāšanas līdzekļa. Uz iepakojuma ir 
norādīts, cik gramu (kilogramu) veļas pulvera paka satur, taču ļoti reti — cik gramu atbilst             
100 mililitriem.  
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Ja uz iepakojuma norādīts, ka pulveris jālieto vairāk nekā 30 ml uz 1 kg veļas, tad tas satur 
pārāk daudz pildvielu un nav uzskatāms par videi draudzīgu.  

 
5. tabula 

Cik kilogramu veļas var izmazgāt par 1 latu? 

Pulvera marka 
Veļas 

daudzums, kg 
Pulvera marka 

Veļas 
daudzums, kg 

Deni  58 Froch 24 
BioS 56 Persil  24 
Ixi 54 SA 8 (Amway) 24 
Rex 49 Tide 24 
Sano 48 Bembi  23 
LV 47 Ariel  22 
Aistjonok 45 Lanza  22 
E 42 Omo  22 
Bio Est 41 Bingo 21 
Dosia 39 Test 21 
Surf 39 Perwoll 20 
Bonux 37 Regent 20 
Bobas 35 Fax 19 
Neutral 27 Formula Sette 18 
Mini Risk 25 Dato 8 
Bold 24   

 

11.3.2. Pesticīdi 
 

Pēc ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas datiem, katru gadu pasaules 
lauksaimniecība zaudē 34,9% ražas (13,8% — kaitēkļu, 11,6% — slimību, 9,5% — nezāļu dēļ). Tas 
izraisa nepieciešamību ierobežot kaitīgos organismus un samazināt to izraisītos zaudējumus. 
Veiktie aizsardzības pasākumi dod iespēju uz hektāru saglabāt vidēji 2—3 c graudu, ne mazāk par  
5 c rīsu, 15 c kartupeļu, dārzeņu, cukurbiešu, augļu un vīnogu. 

 Ja nebūtu veikti īpaši aizsardzības pasākumi, tad kartupeļu ražība pasaulē samazinātos par 
37%, kāpostu — par 22%, ābolu — par 10%. Kopējie ražas zudumi pasaulē sastāda 510 milj. t 
graudu, 569 milj. t cukurbiešu, 566,8 milj. t cukurniedru, 129,1 milj. t kartupeļu, 78,2 milj t 
dārzeņu. 

  Lauksaimniecībā kaitīgo organismu ierobežošanai lieto dažādas metodes. Galvenās no tām 
ir agrotehniskā, ķīmiskā, bioloģiskā un fizikāli mehāniskā metode. 

Visus augu aizsardzības līdzekļus bieži dēvē par pesticīdiem, un tas ir pamatoti. Lietojot 
praksē šo terminu, lietotājs kļūst uzmanīgāks, jo sabiedrībā ir izveidojies pamatots priekšstats, ka 
pesticīdi ir bīstami videi. 

 Jēdziens pesticīdi cēlies no grieķu vārdu salikuma pesti — infekcija, invāzija, sērga un 
caedere — nonāvēt, tātad līdzekļi pret visām sērgām. 

 Līdztekus kultūraugiem kaitīgo organismu apkarošanai vērojamas dažādas blakusparādības, 
ko izraisa augu aizsardzības līdzekļi: 

� tieša kaitīga ietekme uz cilvēku darba šķidruma gatavošanas un lietošanas laikā; 
� iespējamā atlieku uzkrāšanās ražā un lopbarībā; 
� negatīvā ietekme uz agrobiocenožu derīgajiem kukaiņiem — bitēm, kamenēm, 

mārītēm, zeltactiņām u.c; 
� iespējamā negatīvā ietekme uz augsnes mikroorganismiem un dzīvniekiem, līdz 

ar to uz augsnes auglības un kvalitātes veidošanos; 
� iespējamā iznīcinošā ietekme uz lauku un grāvju malās mītošiem dzīvniekiem; 
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� iespējamā negatīvā ietekme uz ūdens organismiem; 
� iespējamā vides piesārņošana kopumā, ieskaitot atmosfēru, virszemes un 

gruntsūdeņus, dūņas ūdenskrātuvju dibenā un augsni. 
 

Iespējamā ūdens piesārņošana ar pesticīdiem 
Pesticīdi nokļūst ūdenskrātuvēs pa dažādiem ceļiem: 

� ieplūst agrotehnisku un augu aizsardzības tehnoloģiju pārkāpumu rezultātā; 
� ar lietus gāzēm izskalojas no intensīvi izmantotām lauksaimniecības zemēm; 
� ar meliorācijas ūdeņiem; 
� ar piesārņotiem lietus ūdeņiem no dažādiem atmosfēras slāņiem; 
� ievadot pesticīdus ūdenskrātuvēs apzināti, lai iznīcinātu aļģes un gliemežus 

(Latvijā šādu metodi nelieto). 
Pesticīdu savienojumus lietusūdenī atrod valstīs, kurās tos lieto, kā arī valstīs, kurās tos 

nelieto, piemēram, Zviedrijas ziemeļos un Šveices kalnu ezeros 800 m augstumā, kas saņem ūdeni 
tikai no kūstošiem sniegiem, lediem un lietus. Ūdenī šķīstošie pesticīdi laika gaitā degradējas un 
aiziet no aprites barības ķēdēs, bet nešķīstošie cirkulē augsnē, atmosfērā un barības ķēdēs. 

Atsevišķi pesticīdi jau ļoti zemās koncentrācijās var izmainīt ūdens organoleptiskās īpašības 
(smaržu, garšu), negatīvi ietekmēt skābekļa veidošanās procesus un līdz ar to arī ūdens ekosistēmas 
iemītnieku turpmāko dzīvotspēju. Pa dažādiem ceļiem ūdenī iekļuvušie pesticīdi nosēžas 
ūdenskrātuves dibenā, uzkrājas tajā mītošo dzīvnieku organismos un sāk cirkulēt pa barības ķēdēm. 
Pesticīdi apdraud ūdens ekosistēmu kopumā, bet īpaši no ūdens piesārņojuma cieš plēsīgie ūdens —  
putni un zivis. 

Pesticīdiem nokļūstot ūdenī dzīvojošos organismos, to koncentrācija palielinās simtkārt un 
tūkstoškārt. Planktona organismi pesticīdus akumulē. Zivis, barojoties ar planktonu, uzņem šos 
pesticīdus jau desmitkārt lielākā koncentrācijā nekā planktons, barības ķēdē nākamie locekļi, 
piemēram, plēsīgās zivis un plēsīgie putni — jau simtkārt lielākā koncentrācijā. Salīdzinoši  
maztoksisku pesticīdu iedarbība uz zivīm un citiem ūdens organismiem pastiprinās, paaugstinoties 
ūdens temperatūrai par dažiem grādiem, īpaši, notiekot diennakts temperatūras svārstībām vasarā. 

 
 

Iespējamā augsnes piesārņošana ar pesticīdiem 
 

Pesticīdus augsnē ievada, lai ierobežotu augsnes kaitēkļus, nematodes, nezāles, baktēriju un 
sēņu slimību izraisītājus. Augsnē  pesticīdi nonāk ne tikai pēc augu apstrādes, bet ieskalojas arī ar 
nokrišņiem. Arī ar augu saknēs un lapās esošām pesticīdu atliekām pesticīdi var nonākt augsnē, kur 
atkarībā no augsnes slāņa sablīvētības pakāpes tie var palikt ilgu laiku nemainītā veidā un saglabāt 
savu toksiskumu. Videi bīstama ir pesticīdu lietošana rudenī, jo paaugstinātais mitrums un zemās 
temperatūras kavē pesticīdu sadalīšanos. 

Lietojot pesticīdus, ļoti liela nozīme ir laika prognozei. Lietus īsi pēc pesticīdu 
izsmidzināšanas rada ne vien tiešus ekonomiskus zaudējumus zemniekam, bet arī piesārņo ar tiem 
dziļākos augsnes slāņus un gruntsūdeņus. 

 
 

Pesticīdu ietekme uz ekosistēmām 
 

Pesticīdu pārvietošanās biosfērā un uzkrāšanās dažādās ekosistēmas daļās negatīvi ietekmē 
sugu daudzveidību un vidi kopumā.  

Kukaiņi ir viens no nozīmīgākajiem vides komponentiem. Tie dominē gan pēc sugu skaita, 
gan biomasas. Kukaiņi ir barība ļoti daudziem mugurkaulniekiem, ieskaitot zivis, abiniekus, 
rāpuļus, putnus un zīdītājus. Tiem ir nozīmīga loma gan augsnes veidošanās procesos, gan tās 
auglības celšanā. Tiek uzskatīts, ka attiecība derīgie kukaiņi : kaitēkļi ir ~ 160:1, tādēļ apkarojot 
kaitēkļus, ļoti negatīvi tiek ietekmēti derīgie kukaiņi. 
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Pēc atsevišķu herbicīdu lietošanas augā zināmu laiku izmainās aminoskābju saturs, tās 
veidojas citās attiecībās un dotajam kultūraugam netipiski. Dažkārt indīgie augi izmaina garšas 
īpašības tā, ka savvaļas dzīvnieki tos neatpazīst un saindējas. 

Ar pesticīdiem piesārņota lopbarība ietekmē piena kvalitāti. 
Pesticīdi atkarībā no to ķīmiskās struktūras iekļūst šūnā pa dažādiem ceļiem, tie kavē un 

pārtrauc 
� dažādu fermentu darbību; 
� augu un kaitēkļu šūnu elpošanu; 
� fotosintēzes gaitu augiem; 
� olbaltumvielu un nukleīnskābju sintēzi; 
� šūnu dalīšanos u.c. procesus. 

Pēc nokļūšanas vidē pesticīdi un to turpmākie sadalīšanās produkti sāk cirkulēt pa barības 
ķēdēm, kuras varētu būt šādas: 

 
 gaiss → augs → augsne → augs → augēdāji dzīvnieki → cilvēks; 
 augsne →ūdens → zoofitoplanktons → zivs →cilvēks; 
 ūdens → fitoplanktons → zooplanktons  → abinieki  → zivis →zīdītāji, t.sk. cilvēks. 
 
 Vairums reģistrēto pesticīdu nav ļoti stabili vai stabili savienojumi. Cirkulējot pa barības 

ķēdēm, tie samērā ātri sadalās, neaptverot visus iespējamos barības ķēžu locekļus. Savukārt stabilie 
savienojumi ilgstoši cirkulē pa barības ķēdēm un uzkrājas tās veidojošos organismos. Piemēram, 
(Eiropā, t.sk. Latvijā) tādus hlororganiskus savienojumus kā DDT, hekshlorānu u.c. jau vairāk nekā 
15 gadus nelieto augu aizsardzībā, tomēr šo savienojumu klātbūtne tiek konstatēta gan augsnē, gan 
ūdenī, gan ūdens dzīvnieku aknās un taukaudos. Īpaši tas vērojams zemēs, kas atrodas tuvāk 
zemeslodes poliem. 

 
 

Iespējamā atmosfēras piesārņošana ar pesticīdiem 
 
Atmosfērā pesticīdi nonāk pa dažādiem ceļiem: 

� izsmidzināšanas laikā pēc to noneses ar vēju; 
� gāzējot hermētiski noslēgtas siltumnīcas, elevatorus, noliktavas, kaltes; 
� ar augsnes putekļiem vēja erozijas rezultātā, kā arī apstrādājot augsni un novācot 

ražu; 
� iztvaikojot no piesārņotas augsnes un ūdens baseiniem. 

Jo sīkākas ir izsmidzinātā preparāta daļiņas, jo ilgāk tās turas gaisā un tiek nestas tālu projām 
ar horizontālo un vertikālo gaisa strāvojumu. Lai pasargātu atmosfēru un vidi kopumā no tīšas 
piesārņošanas ar pesticīdiem lauksaimniecībā aerosolu lietošana nav pieļaujama. Lietojot pesticīdus, 
vērojama parādība, ka vienas augu vai dzīvnieku sugas sekmīga ierobežošana izsauc citas sugas 
masveida savairošanos. Tāpat, ilgstoši lietojot vienus un tos pašus preparātus, kā blakusefekts 
parādās pret tiem izturīgas kaitēkļu populācijas, kas spēj savairoties masveidā.  

Daudzi no lietojamiem preparātiem (pat mazās devās) siltasiņu dzīvniekiem un cilvēkiem 
izraisa asins sastāva izmaiņas.  

 
 

Kaitēkļu apkarošanas bioloģiskā metode 
 

Bioloģiskā metode kaitīgo organismu ierobežošanai un apkarošanai pamatojas uz to dabisko 
ienaidnieku mērķtiecīgu izmantošanu. Bioloģiskajos cīņas pasākumos ietilpst arī kaitīgo organismu 
sterilizācija, atraktantu un no dažādiem organismiem iegūtu preparātu lietošana. 

Bioloģiskās metodes lietošana dod labus rezultātus, nerada dabā piesārņojumu un nekaitē 
derīgajiem organismiem.  
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Praksē lieto visdažādākos kaitēkļu bioloģiskos ierobežotājus. Labi rezultāti ir iegūti, 
granulozes vīrusu lietojot kāpostu balteņa un rāceņu balteņa ierobežošanai. Ir izgatavots īpašs 
preparāts entobakterīns, kuru lieto vairāk nekā 50 dažādu kaitēkļu sugu ierobežošanai.  

Izplatītas ir parazītiskās sēnes. Kukaiņpelējuma sēne iznīcina kāpostu balteņa, kāpostu 
cekulkodes un citu kukaiņu kāpurus. 

No mugurkaulniekiem kaitīgo kukaiņu ierobežošanā galvenā nozīme ir putniem. Kaitīgos 
kukaiņus iznīcina arī eži, cirslīši, kurmji un sikspārņi. 

 

11.3.3. Minerālmēsli 
 
Sīkāk apskatīsim slāpekļa (N), fosfora (P) un kālija (K) minerālmēslus un ar tiem saistītās 

problēmas. 
Slāpekļa minerālmēsli. Tiem ir liela loma augstu ražu izaudzēšanā, bet, šos minerālmēslus 

pārdozējot, mainās ražas ķīmiskais sastāvs: samazinās ogļhidrātu daudzums, palielinās nitrātu 
daudzums. Nitrāti ir atrodami visos augos, taču nelabvēlīgos klimatiskos apstākļos, tie augos 
uzkrājas īpaši augstā koncentrācijā. Nitrātu saturu augu valsts produktos uzskata par svarīgu 
rādītāju, tāpēc to stingri kontrolē. Kā rāda pētījumi, augu valsts produktu brīvie nitrāti un to 
savienojumi negatīvi ietekmē gan cilvēka, gan arī dzīvnieku spermatoģenēzi, traucē žults un nieru 
funkcijas, veicina arterosklerozes attīstību. 

Nitrāti gremošanas traktā pārvēršas par nitrītiem, kas ir līdz 10 reizēm toksiskāki nekā nitrāti. 
Nonākuši asinīs, nitrīti saistās ar hemoglobīnu, veidojot savienojumu, kurā skābeklis ir tik cieši 
saistīts, ka nespēj atbrīvoties. Tā rezultātā var izmainīties galvas smadzeņu darbība, dažu fermentu 
aktivitāte, tas traucē normālu gāzu apmaiņu audos, samazina darbspējas. 

No nitrītiem var veidoties nitrozoamīni, kas ir spēcīgas kancerogēnas vielas, tāpēc liela vērība 
tiek veltīta pasākumiem, lai ierobežotu nitrātu uzņemšanu ar pārtiku. 

Ir noteikts maksimāli pieļaujamais nitrātu saturs biežāk lietojamiem dārzeņiem. 
Pieaugušam cilvēkam nitrātu deva, kas neizraisa patoloģiskas izmaiņas, ir 4 mg/kg diennaktī. 

Tas nozīmē, ka cilvēks, kura masa ir 70 kg, diennaktī drīkst uzņemt ne vairāk kā 280 mg nitrātu. 
Jāņem vērā arī tas nitrātu daudzums, ko uzņem ar dzeramo ūdeni, ieelpo ar piesārņotu gaisu.  

Fosfora minerālmēsli. Arī to lietošana izraisa ekoloģiskas problēmas. Fosfora minerālmēsli 
ir deficīts daudzās pasaules valstīs. Fosfors ir mazkustīgs, tāpēc no augsnes grūti izskalojas, tas nav 
arī toksisks ne cilvēkiem, ne dzīvniekiem. Fosfora saistīšanos augsnē sekmē Ca, Al, Fe klātbūtne. 
Taču, kā liecina zinātnieku pētījumi, augsnes erozija, kā arī minerālmēslu izsēšana uz sasalušas 
augsnes izraisa izsēto fosfora minerālmēslu lielus zudumus. Fosfors saistās ļoti maz, bet tas 
galvenokārt tiek aiznests upēs, jūrās, okeānos, tāpēc ir aizliegta minerālmēslu sēšana uz sasalušas 
zemes vai sniega. 

Nonākot ūdenstilpēs, fosfors līdz ar slāpekli izraisa to eitrofikāciju, t.i., aizaugšanu. 
Eitrofikācijas rezultātā vērojama “ūdens ziedēšana”, t.i., dažu aļģu sugu masveida savairošanās. 
Aļģes atmirstot ūdenī sadalās, izmantojot šajā procesā skābekli. Tas noved pie skābekļa deficīta, 
zivju un citu ūdensdzīvnieku bojāejas. Eitrofikācijas rezultātā notiek arī ūdenstilpju aizaugšana ar 
augstākajiem augiem, kas vērojama gan Latvijas upēs, gan ezeros. 

Ir divi galvenie fosfora avoti, no kuriem tas nonāk dabiskajos ūdeņos: minerālmēsli un 
deterģenti — sintētiskie mazgāšanas līdzekļi, kuri satur šo elementu.  

Kālija minerālmēsli. Šim augu barības elementam nav tiešas kaitīgas ietekmes uz vidi. Taču 
jāatceras, ka kopā ar kāliju bieži vien augsnē tiek ienests hlors, kas, nonākot gruntsūdeņos, var 
izraisīt nevēlamas sekas. 

 

�Uzdevumi 
1. Iedomājieties, ka jums ir jāizgudro pesticīds. Kādas īpašības jūs gribētu tam piešķirt? 
2. Kāda ir lauksaimniecībā izmantojamo ķīmiskās aizsardzības līdzekļu nozīme? 
3. Kādi būtu jūsu priekšlikumi minerālmēslu racionālai izmantošanai lauksaimniecībā? 
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11.3.4. Smagie metāli 
 

 Pie toksiskiem metāliem ar sarežģītu iedarbību pieder arsēns (As), berilijs (Be), dzīvsudrabs 
(Hg), hroms (Cr), kadmijs (Cd) , niķelis (Ni) un svins (Pb). 

Indīgas vielas var izraisīt akūtu un hronisku saindēšanos. Akūta saindēšanās parasti rodas 
tad, ja ir notikusi kāda avārija, nelaimes gadījums. Hroniska saindēšanās notiek daudz biežāk un 
parasti tad, ja netiek ievēroti personiskās higiēnas noteikumi. 

Arsēna savienojumus rūpniecībā izmanto ļoti plaši. Tos lieto kā konservējošu vielu ādu, 
kažokādu un izbāzeņu apdarei, stikla rūpniecībā, kā pesticīdu un insekticīdu lauksaimniecībā, 
koksnes aizsardzības līdzekļu sastāvā, medikamentu sintēzē, kā arī dažādos elektronikā 
izmantojamos sakausējumos. 

Arsēna savienojumi ir ļoti indīgi, kaut gan mazās devās to pat izmanto kā ārstniecības 
līdzekli. Cietušajam ir slikta dūša, vemšana, sāpes vēderā, caureja, ļoti liels nespēks un 
sirdsdarbības traucējumi. Arsēns uzkrājas aknās, nierēs, muskuļos, kaulos, nagos, matos, ādā, var 
izraisīt ļaundabīgos audzējus.  

Metālisko dzīvsudrabu pazina senajā Ēģiptē. Jau toreiz saprata, ka tas ir kaitīgs veselībai, 
tādēļ raktuvēs nodarbināja vergus un gūstekņus. Dzīvsudrabu un tā savienojumus izmanto daudzās 
rūpnīcās. To lieto medicīniskajos instrumentos (termometros, asinsspiediena mērīšanas aparātos), 
luminiscences spuldzēs, spēcīgās ielu spuldzēs, kā arī elektrības mērītājos. Dzīvsudraba 
savienojumus izmanto arī kažokādu apstrādē, pigmentu, krāsu, kokmateriālu, konservantu, 
herbicīdu, fungicīdu (sēklu kodināšanai), insekticīdu u.c. pesticīdu ražošanā, kā arī dzīvsudraba 
bateriju ražošanā.  

Ražošanas apstākļos sīkie šķidrā dzīvsudraba pilieni viegli var iekļūt grīdu, sienu un iekārtu 
spraugās, tur saglabāties, un, pakāpeniski iztvaikojot, izraisīt darbinieku saindēšanos, viņiem 
tvaikus ieelpojot. Dzīvsudrabs nedaudz uzsūcas caur ādu.  

Gan pats dzīvsudrabs, gan tā savienojumi ir indīgi. Visbiežāk dzīvsudrabs cilvēka organismā 
nokļūst pa elpceļiem. Daļa no tā tiek izvadīta no organisma caur nierēm, zarnu traktu un siekalu 
dziedzeriem. Tomēr lielākā daļa dzīvsudraba paliek organismā un uzkrājas nierēs, aknās, kaulu 
smadzenēs, kur izveidojas dzīvsudraba depo. No depo dzīvsudrabs pakāpeniski izdalās asinīs un 
tiek iznēsāts pa visu organismu.  

Cietušais sūdzas par galvassāpēm, nogurumu, sliktu atmiņu, darbspēju samazināšanos un 
mainīgu garastāvokli. Dažos gadījumos novēro ādas iekaisumus, dermatītu, reizēm pat matu 
izkrišanu. 

Saindēšanās gadījumos var novērot izmaiņas galvas smadzeņu audos, pārmaiņas nierēs, 
aknu bojājumus, smadzeņu atrofiju. 

Dzīvsudraba savienojumus sastop vides objektos: lietusūdenī, upēs un ezeros, zivīs (sevišķi 
treknajās). 

Spilgts piemērs par akūtu saindēšanos ar dzīvsudrabu ir Minamatas gadījums Japānā, kur 
polivinilhlorīda ražošanas procesā ķīmiskajā uzņēmumā kā katalizatoru izmantoja dzīvsudraba 
savienojumus, kas ar notekūdeņiem nonāca upē un jūras līcī, radot ievērojamu dzīvsudraba 
koncentrācijas pieaugumu zivīs — līdz 20 mg/kg. Zivis kā viens no galvenajiem pārtikas 
produktiem izraisīja iedzīvotāju plašu saindēšanos, bet tikai pēc daudzu cilvēku nāves tika noteikts, 
ka t.s. Minamatas slimības cēlonis ir akūta saindēšanās ar dzīvsudrabu. 

Hromu saturošus savienojumus lieto dažādās nozarēs: metālu sakausējumu ražošanā, citu 
metālu pārklāšanā (pret koroziju un nodilumu), ādu apstrādē un tekstilrūpniecībā, krāsu un laku 
ražošanā, ķīmiskajā un farmaceitiskajā rūpniecībā, keramikas, sērkociņu, krāsu pigmentu un citās 
ražošanas nozarēs. Hroms nelielā daudzumā ir arī cementa sastāvā.  

Hroms un tā savienojumi organismā visbiežāk nokļūst caur elpceļiem, iespējama arī 
uzsūkšanās caur ādu. 

Hroms var uzkrāties cilvēka organismā — aknās, nierēs, liesā, kaulos, muskuļos, taukaudos, 
var izraisīt ļaundabīgos audzējus. Hromam iedarbojoties ilgstoši, rodas deguna asiņošana, čūlas 
deguna dobuma gļotādā.  
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Ar hroma savienojumiem nedrīkst strādāt cilvēki, kas sirgst ar tuberkulozi, bronhiālo astmu, 
u.c. slimībām.  

Svins ir viens no metāliem, ko cilvēks sāka lietot jau pirms 6000 gadu. To izmantoja 
tirdzniecībā, naudas kalšanā Senajā Grieķijā un Senajā Romā. Romieši svinu lietoja ūdens 
caurulēm, traukiem un keramikas izstrādājumiem. Par svina kaitīgo ietekmi uz veselību rakstīja jau 
Hipokrāts (370 g.p.m.ē.) un daudzi citi.  

Svins ir viens no izplatītākajiem toksiskajiem metāliem. 
Svina neorganiskos savienojumus (piemēram, svina oksīdu) lieto svina akumulatoru 

izgatavošanai. Akumulatori kalpo apmēram 27 mēnešus, pēc tam apmēram 80% no akumulatoros 
esošā svina tiek pārkausēti un svinu izmanto kā otrreizējo izejmateriālu. Būvniecībā un rūpniecībā 
lokšņu svinu izmanto kā aizsargu vibrācijas un trokšņu transmisijai, kā arī noliktavu cisternu un 
tilpņu izgatavošanai kodīgo ķīmisko vielu uzglabāšanai. Munīcijas industrijā svinu lieto ložu un 
skrošu izgatavošanai. Svinu plaši lieto arī lodēšanā, piemēram, konservu kārbu ražošanā, 
remontdarbos, automobiļu rūpniecībā, it īpaši radiatoru izgatavošanā. Svina sakausējumi tiek plaši 
izmantoti kabeļu un cauruļu ražošanai, kā arī tipogrāfijās. Tie ir izejmateriāls aizsargkonstrukcijām 
pret radioaktīvo starojumu, tiek izmantoti misiņa ražošanā, galvanizācijā.  

Svina neorganiskos savienojumus plaši izmanto arī krāsu un pigmentu ražošanā. Senāk 
svina krāsas lietoja gan ārtelpu, gan iekštelpu apdarei, bet tagad daudzās valstīs šo krāsu 
izmantošana iekštelpu darbiem ir aizliegta ar likumu. Dažādi pigmenti, piemēram, svina hromāti, 
tiek lietoti kā krāsas. Dzelteno svina hromātu plaši lieto satiksmi regulējošo ceļazīmju, 
lauksaimniecības mašīnu un kravas automašīnu krāsošanai. Svina oksīdus un silikātus izmanto 
keramikas rūpniecībā kā glazūras. Neorganiskos svina savienojumus plaši izmanto stikla ražošanā, 
kā arī elektroniskajā rūpniecībā. 

Svina organiskos savienojumus tetraetilsvinu un tetrametilsvinu plaši izmanto benzīna 
rūpniecībā kā antidetonatorus.  

Sadzīvē svins visbiežāk ir sastopams māla trauku glazūrā un dažādos kristāla izstrādājumos. 
Ja glazētus māla traukus lieto nepareizi, var notikt saindēšanās ar svinu. Ja, apdedzinot māla 
traukus, temperatūra ir bijusi zemāka par 1150 ºC, tad glazūra nav pilnīgi sakususi. Tādā gadījumā 
skābi produkti un dzērieni (piemēram, tomāti un to sula, augļu sulas, marinādes, vīns, etiķis) var 
izšķīdināt glazūrā esošo svinu. Ir aprakstīti saindēšanās gadījumi, ja lietoti dzērieni, kas tikuši 
glabāti svinu saturošās kristāla karafēs. Saknēs un dārzeņos svins var nonākt no piesārņotas 
augsnes. Augsnē tas savukārt nokļūst no gaisa, svinu saturošiem pesticīdiem, svinu saturošām 
krāsām, kas lietotas ēku krāsošanai. 

Svins pārtikas produktos var nonākt arī no konservu kārbām, ja tas ir izmantots to lodēšanai. 
Ir aprakstīti gadījumi, kad no dzīvojamo telpu krāsojuma ar svinu saindējušies bērni un 

remontstrādnieki, kas tīrījuši no sienām veco, svinu saturošo krāsu. 
Atmosfēras gaisā, augsnē un ūdenī svins nonāk galvenokārt no automobiļu izplūdes gāzēm, 

tādēļ daudzās valstīs organiskos svina savienojumus vairs nelieto kā antidetonatorus. Svins nonāk 
vidē, sadegot akmeņoglēm, naftai, malkai, kā arī no tādām rūpniecības nozarēm kā tērauda un 
cementa ražošana. Svins sastopams arī jūras ūdenī.  

Nonākot organismā, svins izraisa patoloģiskas pārmaiņas daudzos orgānos un sistēmās: 
� nervu sistēmā; 
� asinīs; 
� kuņģa un zarnu traktā; 
� aknās; 
� sirds un asinsvadu sistēmā; 
� nierēs; 
� endokrīnajā sistēmā. 

Visvairāk svina uzkrājas aknās, muskuļos, kaulos, smadzenēs, kur rodas svina depo. 
Saindēšanās ar svinu vai tā savienojumiem vispirms rada anēmiju. Cietušajam rodas stipras 
galvassāpes, reibonis, viņš slikti guļ. Cilvēkam rādās šausmu pilni sapņi, no rīta viņš pamostas 
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nomocījies un nobijies. Pasliktinās atmiņa, cilvēks slikti orientējas apkārtējā vidē, garastāvoklis 
nomākts.  

Svins no organisma izvadās ļoti lēni. Puse organismā uzkrātā svina izvadās 5—10 gadu 
laikā. Svins iet cauri placentārajai barjerai un var iespaidot vēl nedzimuša bērna veselību.  

Latvijas Universitātes zinātnieku pētījumi rāda, ka vides piesārņojums (augsne, sūnas, ezeru 
ūdens un dūņas) Latvijā ir zemāks nekā Rietumeiropā.  

Kadmijs un tā savienojumi ir toksiski. To saturošais minerāls — kadmija sulfāts — dabā 
satopams reti, tādēļ kadmiju galvenokārt iegūst kā blakusproduktu no cinka, vara un svina rūdām.  

Cilvēka organismā kadmijs nonāk, to ieelpojot, uzņemot ar uzturu, ūdeni un tabakas 
dūmiem. Kadmiju satur galvenokārt gaļa, zivis, vēžveidīgie, augļi un tabaka. Kadmijs nav cilvēkam 
nepieciešams elements, un organismā tas ir sastopams tikai sakarā ar vides piesārņojumu. Vienā 
cigaretē ir aptuveni 1—2 g kadmija, un 10% no tā uzsūcas organismā caur plaušām. Smēķētajiem 
kadmija daudzums organismā ir divas reizes lielāks nekā nesmēķētājiem. 

Kadmiju un tā oksīdu plaši izmanto speciālu sakausējumu izgatavošanā, tērauda un dzelzs 
elektropārklāšanā, kā arī elektrolampu, sārmu bateriju, fotoelementu ražošanā. Kadmija sulfīdus 
lieto kā pigmentus dzeltenas krāsas, krāsainu stiklu, keramikas, plastmasu, gumijas, emaljas, 
tekstiliju izgatavošanā. Kadmija sakausējumus lieto gultņos, lodalvā, juvelierizstrādājumos, eļļu un 
degvielu sastāvā.  

Asinīs vairāk nekā 90% kadmija saistās ar šūnām. Bez tam kadmijs cilvēka organismā 
uzkrājas aknās un nierēs, vislielāko daudzumu šajos orgānos sasniedzot 50—60 gadu vecumā.  

Hroniskas saindēšanās gadījumā rodas pārmaiņas degunā un mutes dobumā: pavājinās oža, 
attīstās iesnas ar gļotainiem vai pat asiņainiem izdalījumiem; tiek traucēta nieru darbība; plaušu 
patoloģijas — hronisks bronhīts, plaušu alveolu bojājums; kaulu bojājumi — sāpes mugurā un 
kājās, apgrūtināta iešana. Kadmijs tiek uzskatīts arī par kancerogēnu elementu. Kadmijs var iziet 
cauri placentārajai barjerai un aizkavēt augļa attīstību. 

Niķeli plaši lieto citu metālu pārklāšanai pret koroziju un nodilumu, metālu sakausējumu 
ražošanā, aparātu būvē, bateriju un akumulatoru plašu ražošanā, ķīmiski farmaceitiskajā rūpniecībā, 
tā savienojumus lieto kā pigmentu keramikas un stikla rūpniecībā. 

Niķelis ir arī tabakā, vidēji 1—3 µg vienā cigaretē.  
Niķeļa un tā savienojumu putekļi organismā nokļūst ieelpojot vai arī tos norijot. Visvairāk 

niķeļa uzkrājas plaušās, to atrod arī nierēs, aknās, liesā, sirdī.  
Niķeļa savienojumu pusizvadīšanas laiks ir līdz 4 dienām. 
Niķelim un tā savienojumiem var būt kairinoša, vispārtoksiska, alergēniska un kancerogēna 

iedarbība. 
 

�Uzdevumi  
1. Miniet piemērus, kā cilvēks varētu izsargāties no smago metālu uzkrāšanās viņa organismā. 
2. Miniet veidus, kā nepieļaut vai novērst apkārtējās vides piesārņošanu ar smagajiem metāliem. 
3. Miniet veidus, kā pārliecināt cilvēkus izmantot savās automašīnās bezsvina benzīnu. 

 
 

11.4. Ģenētiski modificētā pārtika 
 

Mūsu ikdienā strauji ienāk jēdziens jaunā pārtika. Tā ir pārtika, kas no dabiskās atšķiras ar 
to, ka konkrētajam reģionam ir sveša — ievesta, ģenētiski modificēta (izmainīta) vai ražota ar 
pilnīgi jaunu tehnoloģiju. Arī kartupeļi pirms četriem gadsimtiem, kad tos ieveda Eiropā, būtu 
pieskaitāmi pie jaunās pārtikas. Savukārt pirmais transgēnais kultūraugs bija firmas Calgene tomāti 
ar palēninātu nogatavošanos. Amerikas Pārtikas un zāļu pārvalde (FDA) 1994. gada maijā oficiāli 
atzina, ka šis ģenētiski modificētais tomāts Flavr savr ir tikpat drošs kā parastais, un atļāva to tirgot. 

Par gēnu inženierijas dzimšanu uzskatāmi 70. gadi, praktiski 1971. gads, kad radīja pirmos 
ģenētiski modificētos organismus. Kļuva iespējams pārnest viena organisma DNS fragmentu uz citu 
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organismu. Pēc divarpus gadu desmitiem 34 laboratorijas (galvenokārt ASV, Kanādā, arī Francijā 
un Anglijā) audzē vairāk par 56 ģenētiski izmainītiem lauksaimniecības kultūraugiem. 1995. gadā 
FDA atļāva realizēt Monsanto firmas tomātus ar ilgāku gatavināšanās laiku; soju, kas ir izturīga pret 
herbicīdiem; kartupeļus, kuri ir neuzņēmīgi pret Kolorādo vaboli; Ciba Geigi firmas kukurūzu, 
izturīgu pret kaitēkļiem; Calgene rapsi ar mainītu eļļas sastāvu utt. Šim sarakstam gals nav 
paredzams. Ar ģenētiski izmainītiem augiem kopējā apstādītā platība 1996. gadā pasaulē bija       
2,8 milj. ha, bet 1997. gadā — jau 8,1 milj. ha, no tiem ASV vien — 6,7 milj. hektāru. 

 
Kas ir ģenētiskā modifikācija? Tā ir mērķtiecīga vēlamo (vajadzīgo) īpašību piešķiršana 

(auga vai dzīvnieka) organismam ar gēnu starpniecību. Zinātnieki spēj nošķirt par organisma 
noteiktām īpašībām “atbildīgos” gēnus un ievietot tos citā organismā.  

 
Kā veic ģenētisko modifikāciju? Organisma a gēnu, kurš ir atbildīgs par vēlamo īpašību, 

ievietojot organismā b, rodas organisms c. Organisms c ir organisms b, kuram piemīt vēlamās 
organisma a īpašības.  

 

Diskutējams ir jautājums par jaunās pārtikas nekaitīgumu vai iespējamo kaitīgumu. Taču 
visās pasaules valstīs sabiedrības veselību sargājošās institūcijas ir pārliecinātas, ka sabiedrībai 
jābūt informētai par to, ko cilvēks patērē. Pirmkārt, jābūt attiecīgam pārtikas produktu 
marķējumam, lai ikviens varētu pēc savas pārliecības brīvi izvēlēties ēst to vai neēst. Ņemot vērā, 
ka ģenētiskā modifikācija ir salīdzinoši jauna un līdz galam neizpētīta parādība, pret ģenētiski 
modificēto pārtiku ir jāizturas piesardzīgi.  

Ar šodienas metodēm nav izdevies neapstrīdami pierādīt, ka ģenētiski modificēta pārtika ir 
pilnīgi nekaitīga cilvēku veselībai, kā arī nav pierādīts pretējais. 

Nav iespējams aprakstīt visu izmainīto produktu grupas, tāpēc apskatīsim trīs lielākās: 
� produkti ar uzlabotu kvalitāti, kas iegūta, izmantojot gēnu inženieriju. Tāda ir 

apmēram piektā daļa no visiem ģenētiski modificētajiem pārtikas produktiem. 
Šajā grupā ietilpināmi tādi pārtikas produkti kā tomāti ar ilgāku nogatavošanās 
laiku, kartupeļi ar paaugstinātu cietes saturu, rapši ar mainītu eļļas sastāvu utt.; 

� lauksaimniecības kultūraugi, kas, ģenētiski mainot, ir padarīti izturīgi pret 
herbicīdiem, kā arī vīrusiem, vabolēm, ķirmjiem, kukaiņiem un citiem 
kaitēkļiem. Tajās ir ievadīta jauna olbaltumviela (ferments, toksīns vai 
inhibitors), tāpēc ir nepieciešama ļoti rūpīga salīdzināšana un izvērtēšana, lai 
pateiktu, vai jaunais augs ir līdzīgs dabā esošajam. Tā cīnoties pret insektiem, 
kaitēkļiem un slimībām, var ievērojami samazināt lauksaimniecības ražu 
zudumus. Pierādīt, ka šī liekā olbaltumviela nav kaitīga cilvēka organismam, ir 
zinātniskās pētniecības laboratoriju uzdevums;  

� ģenētiski modificēti dzīvnieki, piemēram, transgēnās cūkas (1989. gads) ar 
liesāku gaļu un palielinātu dzīvmasu, cāļi ar lielāku muskuļu apjomu, putni ar 
paaugstinātu dējību, transgēnās zivis ar pārstādītiem žurku augšanas hormoniem 
un izveidotu izturību pret slimībām. Nevar apgalvot, ka, lietojot šos produktus, 
jebkuras sekas un ietekme ir izslēgta. 

Sojas produkti ietilpst 20 000—30 000 dažādu izstrādājumu, t.i., apmēram 60% pārtikas 
preču  (margarīnā, majonēzē, salātu mērcēs, konfektēs, zīdaiņu pārtikā, maizes uzlabotājos u.c.). 

Sojas olbaltumvielas satur mākslīgais piens un daudzi gaļas izstrādājumi (šķiņķi, desas u.c.). 
Savukārt no sojas ražotais lecitīns ietilpst kakao dzērienos, saldējumos, jogurtos u.c. 



 58 

Informācija par ģenētiski modificētu materiālu klātbūtni ir jāmeklē preces marķējumā. 
Latvijā un Eiropā neaudzē ģenētiski modificētus kultūraugus — šajā jomā līderes ir ASV, 

Kanāda, Argentīna, Ķīna. 
 

 
11.5. Pārtikas piedevas 

 
Pārtikas piedevas ir vielas, kuras neizmanto kā pārtikas produktus un nelieto kā pārtikas 

produktu raksturīgu sastāvdaļu.  
 
Šīm vielām var būt arī uzturvērtība. Pārtikai piedevas pievieno ražošanas, apstrādes, 

sagatavošanas, iesaiņošanas vai uzglabāšanas procesā. Minētās vielas vai to blakusprodukti kļūst 
par pārtikas produktu sastāvdaļu vai ietekmē to īpašības.  

Pārtikas piedevas galvenokārt lieto, lai 
� saglabātu pārtikas produktu uzturvērtību; 
� paaugstinātu pārtikas produktu saglabājamību un uzlabotu to organoleptiskās 

īpašības; 
� sekmētu pārtikas produktu ražošanu, apstrādi, iesaiņošanu, transportēšanu, 

uzglabāšanu; 
� nodrošinātu nepieciešamo ķīmisko sastāvu produktiem, kurus ražo īpašām patērētāju 

grupām (slimniekiem, bērniem u.c.). 
Latvijā pārtikas piedevu lietošanas kārtību (atļautās piedevas, to pieļaujamo daudzumu 

produktos) reglamentē Ministru kabineta noteikumi.  
Ir izstrādāta starptautiska pārtikas piedevu sistēma. Lai tās varētu vieglāk identificēt un 

uzrādīt produktu iesaiņojuma marķējumā, katrai pārtikas piedevai ir piešķirts noteikts E numurs. Lai 
patērētājs zinātu konkrētas piedevas lietošanas mērķi, marķējumā uzrāda piedevas numuru kopā ar 
tās funkciju produktā (piemēram, krāsviela E 162 vai konservants E 211). 

Mikroorganismu savairošanās pārtikas produktos ir izplatītākais to bojāšanās cēlonis. 
Mūsdienu apstākļos palielinās pieprasījums pēc pārtikas produktiem ar ilgāku realizācijas laiku. 
Pārtikas ražotāji meklē līdzekļus, kā aizkavēt vai novērst produktu bojāšanos. Uz neilgu laiku 
bojāšanos var aizkavēt ar tehnoloģiskiem paņēmieniem. Lai aizsargātu pārtikas produktus no 
mikroorganismu izraisītās bojāšanās, bieži izmanto dažādus konservantus. 

Zinātnieki vēl šodien nevar pilnībā atbildēt uz jautājumu, kā novērtēt konservantu lietošanu. 
Nevar būt viennozīmīgas atbildes, jo ir dažādi konservanti, dažādi produkti un arī dažādi patērētāji.  

Pircējiem jābūt informētiem par produktu sastāvu. Biežāk lietotie konservanti ir speciālās 
starptautiskajās institūcijās pārbaudīti, atzīti par drošiem lietošanai pārtikas produktos, ja tiek 
ievērota pieļaujamā deva un noteikumos minētās prasības. Vislabāk ir lietot pārtikas produktus bez 
jebkādiem konservantiem. 

Konservantus apzīmē ar E 200 – 252. Ieteicams izvairīties no produktiem, kuriem pievienoti 
konservanti ar numuriem E 210 – 219 un 249 – 252. Arī tie ir atļauto piedevu sarakstā, tomēr 
literatūrā ir ziņas, ka tiem ir konstatētas toksiskas īpašības, dažiem cilvēkiem šie konservanti var 
izraisīt dažādas alerģiskas reakcijas un citas nevēlamas sekas. Galvassāpes un nelabumu var izraisīt 
arī konservanti E 220 – 227. Lielā daudzumā indīgi ir E 236 – 238, bet konservanti E 220 – 227 var 
izraisīt traucējumus skābekļa plūsmai asinīs un vēzi.  

Pārtikas produkcijas uzglabāšanas laika palielināšanai izmanto antioksidantus (E 260 – 
321), kurus pievieno taukus saturošiem produktiem. Tādējādi tiek kavēta produktu bojāšanās tauku 
oksidēšanās rezultātā. Taukiem oksidējoties, mainās produktu garša, aromāts, krāsa, konsistence. 
Daži oksidēšanās gaitā izveidojušies savienojumi ir toksiski. 

Lietojot pārtikas produktus, nebūtu jāuztraucas par dabiskajiem oksidantiem. Uz 
sintētiskajiem antioksidantiem attiecas viss, kas teikts iepriekš par konservantiem. Ieteicams mazāk 
lietot produktus, kuriem pievienoti antioksidanti E 320 un 321 (var izraisīt alerģiju). 
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Produktu garšas un aromāta uzlabošanai paredzētās piedevas var iedalīt četrās grupās: 
� aromatizētāji un garšvielas; 
� garšas un aromātu pastiprinātāji (produktos pastiprina oriģinālo garšu, aromātu, 

bet nepiešķir tiem savu garšu); 
� skābuma pakāpes regulētāji; 
� saldinātāji. 

Saldinātāji ir cukuru nesaturošas vielas, kas pārtikas produktiem piedod saldu garšu. Tie 
pilnīgi vai daļēji aizstāj cukuru, pazemina produktu kaloritāti, novērš zobu kariesa veidošanos, kā 
arī dod iespēju ražot saldus produktus cukurslimniekiem. Dažās valstīs ir aizliegta vai ierobežota 
saldinātāju E 950, 952 un 954 lietošana.  

Jau senatnē tika praktizēta krāsvielu pievienošana pārtikas produktiem. Droši var lietot 
pārtikas produktus, kuri ir iekrāsoti ar dabiskām krāsvielām, jo tās iegūst no augiem, sēklām un 
citiem dabas produktiem. Dažādu  valstu attieksme pret sintētiskajām krāsvielām pārtikas produktos 
ir atšķirīga. Diskusijas un pētījumi par tām turpinās. Pasaulē pastiprinās negatīva attieksme pret 
sintētiskajām krāsvielām, jo dažām no tām ir toksiskas, kancerogēnas īpašības, bet citas var izraisīt 
alerģiskas reakcijas. Latvijā ir atļautas šādas sintētiskās krāsvielas: E 102, 104, 110, 122 – 124,        
127 – 129, 131 – 133, 142. Krāsvielu numuri ir E 100 – 180. Alerģiju var izraisīt E 102, 110, 122, 
123 (ASV aizliegta kopš 1976. gada), 124, 151, 160b, 180. 

Emulgatori pārtikas produktiem nodrošina viendabīgumu (majonēzei, margarīnam, mērcēm, 
krēmiem), palielina produktu uzputojamību u.c. Emulgatoru numuri ir E 322 – 341. Šīs piedevas 
nevar patērētājiem radīt problēmas. Tomēr atklāts, ka emulgatori E 338, 339, 340, 341 lielā 
koncentrācijā kavē kalcija uzņemšanu organismā. 

Stabilizētājus, recinātājus un biezinātājus pārsvarā iegūst no augu un dzīvnieku valsts 
produktiem. 

Ražotājiem būtiski ir izvēlēties piemērotāko un drošāko pārtikas piedevu vēlamā efekta 
sasniegšanai, pievienot tās pieļaujamo daudzumu un ievērot citus lietošanas nosacījumus. Pārtikas 
piedevas pēc iespējamā lietotāju saslimšanas smaguma un biežuma pieskaitāmas pie minimālā riska 
vielām.  
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12. DABAS RESURSU KLASIFIKĀCIJA 
 

Ražošana, ko realizē cilvēku sabiedrība, iespējama tādēļ, ka eksistē dabas resursi, kas 
nodrošina nepieciešamās izejvielas, pārtiku un enerģiju. Dabas resursi ir cilvēku eksistences 
līdzekļi, kurus nav radījis cilvēka darbs un kuri eksistē neatkarīgi no šī darba, vai arī tādi 
eksistences līdzekļi, kurus daba atjauno ar cilvēka palīdzību. Tie aptver visu dabas kopumu, ko 
cilvēks izmantoja, izmanto un izmantos tiešā vai netiešā veidā.  

Ir pazīstamas dažādas dabas resursu klasifikācijas. Izšķir reālos un potenciālos dabas 
resursus.  

Pie reālajiem dabas resursiem pieskaita tos resursus, kurus izmanto ražošanā dotajā 
sabiedrības ražošanas spēku attīstības līmenī (dažādi izrakteņi, augu un dzīvnieku valsts resursi, 
atomenerģija u.c.).  

Pie potenciālajiem dabas resursiem pieskaita tos resursus, kurus kādu iemeslu dēļ 
ražošanā neizmato. Starp šīm divām grupām ir grūti novilkt krasu robežu. Piemēram, Sibīrijas 
lapegļu koksnes bagātības taigā pieskaita pie reālajiem dabas resursiem, taču par reālo dabas resursu 
šo koksni var uzskatīt tikai tur, kur ir attiecīgi transporta ceļi un kur šīs bagātības ir pieejamas.  

Īpaša nozīme ir tiem potenciālajiem resursiem, kuri var tikt izmantoti nākotnē. Te jāmin 
kosmiskais starojums, meteorītu vielas, zemes magnētisms, atmosfēras elektrība u.c.  

Plaši lieto dabas resursu klasifikāciju pēc to izsmeļamības dabā un atjaunošanās vai 
neatjaunošanās iespējām. Atkarībā no tā, vai dabas resursu krājumi, tos izmantojot, samazinās vai 
ne, izšķir izsmeļamos un neizsmeļamos dabas resursus.  

 
 

DABAS RESURSI 
 

Izsmeļamie dabas resursi                           Neizsmeļamie dabas resursi 
 

Nenosacīti neizsmeļamie  
dabas resursi 

Nosacīti neizsmeļamie 
dabas resursi 
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15. att. Dabas resursu klasifikācijas  shēma 

 
Izsmeļamos resursus iedala neatjaunojamos, daļēji atjaunojamos un atjaunojamos dabas 

resursos.  
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Pie neatjaunojamiem dabas resursiem pieder zemes dzīļu bagātības — derīgie izrakteņi, 
nafta, akmeņogles. To izmantošana neglābjami noved pie šo resursu krājumu samazināšanās, tāpēc 
ir nepieciešama to ekonomiska izlietošana un jaunu krājumu meklēšana. Liela nozīme ir metālu 
otrreizējai izmantošanai un dažādu aizstājēju lietošanai. 

Daļēji atjaunojamie ir dažādi bioloģiskie resursi, piemēram, augsne, kūdra, veci koki, 
dabas ainava. Tie visi ir atjaunojamie dabas resursi, taču to atjaunošanai ir vajadzīgs ļoti ilgs laiks. 
Piemēram, tikai 100 gados atkarībā no dažādiem apstākļiem veidojas 0,5—2 cm biezs augsnes 
slānis, bet dižkoku vecums sniedzas vairākos simtos un pat tūkstošos gadu. 

Atjaunojamie dabas resursi ir augi, dzīvnieki un citi bioloģiskie resursi, kas atjaunojas 
gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi, ja vien to attiecīgās sugas nav novestas līdz kritiskai robežai, bet to 
iznīcināšana tiek pārtraukta un tiek veikti īpaši pasākumi to saglabāšanai, kultivēšanai un racionālai 
izmantošanai. 

Neizsmeļamos dabas resursus dala divās grupās:   
� nenosacīti un 
� nosacīti neizsmeļamos resursos.  

Arī neizsmeļamie resursi ir relatīvi neizsmeļami, jo dabā neizsmeļamas ir tikai matērija un 
enerģija, kas pāriet no vienas formas otrā.  

Pie nenosacīti neizsmeļamiem dabas resursiem pieder kosmiskie resursi (Saules enerģija), 
vēja enerģija, gravitācijas enerģija, Zemes dzīļu siltums. 

Pie nosacīti neizsmeļamiem dabas resursiem pieder resursi, kuru daudzums, tos 
izmantojot, nesamazinās, taču mainās to īpašības. Kā raksturīgākos te varam minēt ūdens un gaisa 
resursus, kurus cilvēks savas darbības rezultātā piesārņo un padara tālākai lietošanai nederīgus. 

 

�Uzdevumi  
1. Kādi dabas faktori ir noteikuši dabas resursu izvietojumu uz mūsu planētas? 
2. Nosauciet valstis, kuras ir bagātas ar dabas resursiem, bet tomēr ir ekonomiski mazattīstītas. 

 
 

 
12.1. Atmosfēra un tās resursi 

 
Atmosfēra — Zemes gāzu apvalks — ir viens no biosfēras komponentiem. Tajā noris 

procesi, kas saistīti ar klimatiskajām parādībām. Atmosfēras gaiss nodrošina gan visu dzīvo 
organismu eksistenci, gan arī dažādo procesu norisi nedzīvajā dabā, rūpniecībā, transportā, utt. Bez 
tam atmosfēra aizsargā Zemi no daudzajiem meteorītiem, kuri sadeg, ieejot atmosfēras blīvajos 
slāņos. Aprēķināts, ka katru diennakti uz Zemes nokrīt daudz sīku meteorītu, kas izraisa tās masas 
palielināšanos par 1000 t gadā. Atmosfēra ir arī siltumizolācijas filtrs. Bez šī filtra Zemes diennakts 
temperatūras starpība sasniegtu 200 °C, svārstoties no + 100 °C dienā līdz – 100 °C naktī.  

Atmosfēras masa ir 5,2 · 1015  t, un 90 % no šīs masas atrodas slānī, kas aptver Zemi  līdz 
16 km augstumam.  

Atmosfērā izdala trīs galvenās daļas: 
� apakšējo – troposfēru; 
� vidējo – stratosfēru; 
� augšējo – jonosfēru. 

Troposfēra aizņem telpu līdz 7—10 km augstumam virs polārajiem apgabaliem un līdz 
16—18 km augstumam virs ekvatora. Troposfēra satur praktiski visus ūdens tvaikus. Tajā realizējas 
arī tie procesi, kas ir saistīti ar klimata parādībām.  

Stratosfēra aizņem slāņus, kas atrodas līdz 50—60 km augstumam. Tajā atrodas arī 
ozonosfēra (20—30 km augstumā), kura paaugstinātā koncentrācijā satur ozonu.  

Jonosfēra aizņem slāni no 50—60 km līdz 1000 km augstumam. To iedala 
� mezosfērā (50—80 km augstumā); 
� termosfērā (80—1000 km augstumā). 
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Termosfērā intensīvas gāzu daļiņu kustības dēļ paaugstinās temperatūra, 150 km 
augstumā sasniedzot 220—240 °C, bet 500—600 km augstumā — 1500 °C. 

Atmosfēras sastāvs: 
� slāpeklis —    78,01 tilpuma %; 
� skābeklis —    20,95 tilpuma %; 
� oglekļa dioksīds —   0,032 tilpuma % 
� pārējās gāzes —   0,008 tilpuma %.  

Šāds atmosfēras sastāvs izveidojies dzīvo organismu darbības rezultātā Zemes ģeoloģisko 
periodu laikā.  

Bez gāzēm atmosfēra satur arī dažādus piemaisījumus. 
Atmosfēras piesārņojumu iedala 
� dabiskajā un 
� mākslīgajā atmosfēras piesārņojumā. 

Savukārt atmosfēru piesārņojošās vielas iedala divās grupās: 
� gāzveida vielas (apmēram 90% no kopējās atmosfēru piesārņojošo vielu masas); 
� cietās vielas (apmēram 10% no kopējās atmosfēru piesārņojošo vielu masas).  

Dabiskā atmosfēras piesārņošana notiek gan ar gāzēm, gan ar cietajām daļiņām. Lieli 
gāzu un tvaiku daudzumi atmosfērā nonāk no vulkāniem, geizeriem, siltūdens un citiem pazemes 
avotiem. Visdažādākie organismi (gan baktērijas un sēnes, gan arī augstākie augi) izdala atmosfērā 
gaistošas vielas. Gāzes atmosfērā nonāk arī no mežu un stepju ugunsgrēkiem. To izcelsme gan 
daudzos gadījumos ir antropogēna. Tas pats sakāms par augsnes putekļiem, kuri putekļu vētrās 
piesārņo atmosfēru un noplicina augsni. Pirmo ierosmi šādām putekļu vētrām ir devis cilvēks, 
izcērtot mežus, uzarot stepes un tādējādi augsnes virskārtu atsedzot vēja darbībai. 

Mākslīgā atmosfēras piesārņošana šobrīd notiek cilvēka saimnieciskās darbības rezultātā. 
Nozīmīgākie atmosfēras piesārņotāji ir 

� rūpniecība, 
� transports,  
� komunālā saimniecība,  
� lauksaimniecība. 

Vielas pēc nonākšanas atmosfērā tiek pakļautas vairākām pārmaiņām. 
1. Vielu pārvietošanās. Vējš atkarībā no tā stipruma un reljefa īpatnībām pārvieto 

piesārņojošās vielas lielos attālumos. Pārvietošanās ir atkarīga arī no tā, kuros 
gaisa slāņos vielas ir iekļuvušas — tuvumā pie zemes virsas vai arī caur 
skursteņiem 100 metru augstumā.  

2. Vielu atšķaidīšanās. Gaisa kustības dēļ piesārņotās vielas sajaucas ar tīrām gaisa 
masām, tā samazinot piesārņojuma koncentrāciju. 

3. Vielu pārveidošanās (transformēšanās). Gāzveida vielas var kondensēties 
pilienos. Ķīmisko un fotoķīmisko pārmaiņu rezultātā var rasties jaunas vielas. 

4. Vielu atgriešanās uz zemes. Daļa vielu kopā ar ūdens tvaikiem nonāk uz zemes 
virsas lietus veidā. Dažas vielas nonāk uz zemes, saistoties, piemēram, ar putekļu 
daļiņām. Tieši vielu atgriešanās uz zemes izraisa vislielākās pārmaiņas 
ekosistēmās.  

Galvenās vielas, kas piesārņo atmosfēru, ir sēra dioksīds SO2, oglekļa monoksīds jeb 
tvana gāze CO, slāpekļa oksīdi, putekļi (aerosoli). 
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6. tabula 
Galvenās piesārņojošo vielu grupas 

 
Vielu grupa Piemēri 

Oglekļa oksīdi 
Sēra oksīdi 
Slāpekļa oksīdi 
Organiskie savienojumi 
Suspendētās daļiņas 
 
Fotoķīmiskās reakcijās radušās vielas 
Radioaktīvās vielas 
Indīgās vielas 

CO, CO2 
SO2, SO3 
NO, NO2, N2O 
CH4, C3H8, C6H6, freoni, hlorūdeņraži 
Putekļi, kvēpi, azbests, sāļu daļiņas, pesticīdi, 
dioksīni u.c. 
Ozons, aldehīdi, H2O2 
Stroncijs 90, radons 222, jods 131 
Atmosfērā ir konstatētas aptuveni 600 dažādas 
vielas ar dažādu izcelsmi un bīstamību 

 
Sēra savienojumi atmosfērā nonāk milzīgā daudzumā. Sēra sadegšanas rezultātā veidojas 

SO2 (sadegot 1 g S rodas 2 g SO2). Sēra dioksīds atmosfērā izdalās arī no vulkāniem, kā arī 
sadedzinot akmeņogles. Viena kilograma akmeņogļu sastāvā ir līdz 4,5 g sēra. Vidēji sēra saturs 
akmeņoglēs ir 4%. Pasaulē ik gadu tiek sadedzināts līdz 200 milj. t šāda kurināmā. Pārstrādājot sēru 
saturošās rūdas, izdalās līdz 70 milj. t SO2 gadā. Sēra dioksīds atmosfēras mitrumā oksidējas un 
veido sērskābes anhidrīdu SO3, kas, savienojoties ar sīkiem ūdens pilieniem, veido sērskābi. Tā ir 
kaitīgāka nekā sēra dioksīds un postoši iedarbojas gan uz dzīvajiem organismiem, gan arī uz 
dažādiem nedzīvās dabas priekšmetiem.  

Naftā ir apmēram 8% sēra, bet pārstrādātos naftas produktos (benzīnā) — mazāk nekā 1%. 
Lielākā daļa no sēra dioksīdu izmešiem rodas katlumājās, kur par kurināmo galvenokārt 

izmanto ogles, mazutu un dabasgāzi.  
Sēra dioksīds negatīvi ietekmē cilvēka veselību — kairina bronhus, izraisa augšējo 

elpošanas ceļu iekaisumu, kā arī alerģiskas saslimšanas. Tas kaitīgi iedarbojas arī uz augiem — 
īpaši cieš skujkoki un ķērpji. 

Sēra dioksīds ir gāze, kas dabiskā vidē atmosfērā satopama ļoti zemās koncentrācijās. Tā 
galvenie dabiskie avoti ir vulkāni un  dažu baktēriju darbība. 

 
 

12.1.1. Skābie lieti 
 

Ar sēra dioksīda klātbūtni atmosfērā lielā mērā ir saistīti t.s. skābie lieti. To veidošanā 
piedalās gan SO2, gan arī slāpekļa oksīdi, kas rodas, sadedzinot dažādu kurināmo. Sadedzinot vienu 
kilogramu ogļu, gaisā vidēji izdalās 10 g sēra savienojumu, bet no katra sadedzinātā naftas produkta 
litra gaisā izdalās 3 līdz 5 g slāpekļa oksīda. Lietusūdenim, kas veidojas tvaiku kondensācijas 
rezultātā, vajadzētu būt ar neitrālu reakciju (pH 7). Tā kā pat vistīrākajā gaisā ir CO2, praktiski 
lietusūdenim ir nedaudz skāba reakcija (pH 5,6—5,7). Ja lietusūdens satur sērskābi un slāpekļskābi, 
tā pH pazeminās līdz 4,3 un pat 2. Par skābo lietu sauc lietu, ja nolijušā ūdens pH vērtība ir zemāka 
par 5,7. Šādi skābie lieti ir ļoti izplatīti Eiropā un arī pie mums, īpaši valsts rietumdaļā. Tiem ir 
postoša ietekme uz dabu (mežiem) un saimniecību, kā arī uz arhitektūras un vēstures pieminekļiem, 
īpaši senajām vitrāžām. 

Tikai 1991. gadā vien Eiropā tika sadedzināti 1065 milj. tonnu ogļu un 1118 milj. tonnu 
naftas, līdz ar to gaisā nonāca aptuveni 20 milj. tonnu sēra un 23 milj. tonnu slāpekļa oksīdu.  

Skābo lietu rezultātā mainās ūdenstilpju un augsnes pH, kas izraisa augu un dzīvnieku sugu 
skaita samazināšanos šajās vidēs. Kā vienu no līdzekļiem cīņai ar skābo lietu sekām Skandināvijā 
plaši izmanto ūdenstilpju kaļķošanu. Zviedrijā, piemēram, laika posmā no 1976. līdz 1982. gadam 
šādā veidā tika apstrādāti 1500 ezeri, kas valstij izmaksāja aptuveni 18 miljonus dolāru. 
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Skābie lieti bojā arī arhitektūras un vēstures pieminekļus. Sēra savienojumus saturošie lieti 
izraisa pastiprinātu koroziju un to celtņu bojājumus, kas būvētas no kaļķakmeņiem. 

Oglekļa dioksīds jeb ogļskābā gāze CO2 ir dabisks atmosfēras komponents, kura 
koncentrācija pašreiz ir 0,032 tilpuma procenti. Šī gāze atmosfērā nonāk ar vulkānu izdalījumiem, 
dzīvnieku un augu elpošanu, kā arī mežu ugunsgrēkos. Daudz oglekļa dioksīda augi patērē 
fotosintēzē. Pēdējā laikā novēro tā koncentrācijas palielināšanos atmosfērā. Laikā no 1900. līdz 
1978. gadam CO2 saturs atmosfērā paaugstinājies no 290 ppm jeb miljonajām daļām līdz 336 ppm 
(pēc tilpuma). Šādas izmaiņas tiek saistītas ar milzīgajiem un pieaugošajiem dažāda kurināmā 
sadedzināšanas apjomiem. CO2 veidojas arī kā blakusprodukts ķīmiskajā un mikrobioloģiskajā 
rūpniecībā.  

Mediķi uzskata, ka cilvēks varētu dzīvot atmosfērā, kura satur 1 tilpuma procentu CO2. 
Augus nomāc CO2 saturs, kas ir zemāks par 0.01 un augstāks par 2 tilpuma procentiem %. CO2 
satura izmaiņas atmosfērā ir saistītas ar t.s. siltumnīcas efektu. 

Oglekļa monoksīds jeb tvana gāze CO atmosfērā nonāk gan no dabiskiem (vulkāni, mežu 
ugunsgrēki, dažu organismu produkts), gan arī no mākslīgiem (oglekli saturoša kurināmā 
sadedzināšana, transports, rūpniecība) avotiem. Aprēķini liecina, ka ik gadu atmosfērā nonāk ne 
mazāk  par 250 miljoniem t CO, pie tam autotransports (iekšdedzes dzinēju motori) dod 60% šīs 
masas. Viena vieglā automašīna darbojoties izdala 3 m3 CO, smagā automašīna — 6 m3 CO stundā. 
Ja automašīnas motors darbojas 23 minūtes, tad 80% CO tas izdala pirmajās divās darbības minūtēs 
un izdalītās gāzes tilpums sastāda līdz 11% no kopējā izdalītās gāzes tilpuma. Daļu CO no 
atmosfēras absorbē augsne, konkrētāk, dažādi augsnes mikroorganismi — baktērijas un sēnes. 

Tvana gāze iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu, asinīs piesaista līdz 6% hemoglobīna, līdz 
ar to kavē organisma apgādi ar skābekli. Saindēšanās pazīmes ar tvana gāzi ir galvassāpes, 
nelabums, vemšana. 

Lai novērstu gaisa piesārņošanu no autotransporta, pēdējā laikā izmanto īpašus gāzu 
analizatorus, ar kuriem nosaka CO sastāvu automašīnu izplūdes gāzēs. Jāatceras, ka CO saturs 
palielinās tajos gadījumos, ja motori nav lietošanas kārtībā un strādā ar dažādiem defektiem. 
Izdalītais CO daudzums ir vismazākais, ja braukšanas ātrums ir ap 60 km/stundā, tāpēc ir svarīgi 
pilsētās nodrošināt šo optimālo braukšanas ātrumu, organizēt t.s. zaļo vilni. 

Piesārņojuma līmeni ietekmē pārrobežu pārnese. Latvija 40% sēra un 35% slāpekļa 
savienojumu saņem no Polijas, Vācijas un Lietuvas. Pēdējo gadu novērojumi liecina, ka 
piesārņojuma pārnese būtiski nesamazinās. 

 
 

12.1.2. Siltumnīcas efekts 
 
Parādība, ko sauc par siltumnīcas efektu, ir radusies cilvēka darbības rezultātā. Tas ir 

process, kurš uztur noteiktu globālu temperatūru. To nodrošina ūdens tvaiks, ogļskābā gāze CO2, 
slāpekļa oksīds N2O, metāns CH4, ozons O3, freoni. Dažādu gāzu blīvums atmosfērā nosaka Saules 
siltuma daudzumu, kas sasniedz Zemi un tiek atstarots atpakaļ kosmiskajā telpā. Gāzes nosaka arī to 
siltuma daudzumu, kas paliek atmosfērā.  

Atmosfēras oglekļa dioksīds, līdzīgi kā stikls siltumnīcās, praktiski neaiztur Saules redzamo 
starojumu, bet absorbē garviļņu infrasarkano starojumu, kas atstarojas no Zemes virsmas un 
tādējādi kavē siltuma aizplūšanu kosmiskajā telpā. Palielinoties gāzu daudzumam, šis process 
pastiprinās. Līdz ar to paaugstinās gaisa temperatūra atmosfērā, kas rada globālu Zemes sasilšanu 
un var izraisīt izmaiņas klimatā. Tas ir mākslīgais siltumnīcas efekts. Vislielāko ietekmi uz 
atmosfēras procesiem rada pieaugošais CO2 daudzums atmosfērā. 

Siltumnīcas efekta mehānisms (16. attēls): 
� Saules ultravioletais starojums redzamās gaismas veidā sasniedz Zemes virsmu un to 

sasilda; 
� daļu no starojuma atmosfēras augšējie slāņi atstaro kosmiskajā telpā; 



 65 

� Zemes virsma atstaro siltumu jeb infrasarkano starojuma. Daļa siltuma paliek 
atmosfēras augšējos slāņos, kur to aiztur “siltumnīcas” gāzes un raida starojumu 
atpakaļ uz Zemi, daļu — atpakaļ kosmosā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. att. Siltumnīcas efekts 
 

Atmosfēru piesārņo arī slāpekļa oksīdi, no kuriem nozīmīgākie ir slāpekļa monoksīds NO un 
dioksīds NO2. Tie iedarbojas uz elpošanas orgāniem, izraisa plaušu iekaisumus, kairina acis un 
gļotādas. Atmosfērā sastop arī slāpekļa oksīdu jeb t.s. jautrības gāzi N2O, taču tai nav būtiskas 
nozīmes atmosfēras piesārņošanā. 

Slāpekļa dioksīds NO2 ir stabila dzeltenīgas krāsas gāze, kas stipri samazina redzamību un 
piešķir pilsētas gaisam raksturīgu brūnu nokrāsu. Šī gāze noārdās, veidojot slāpekļa monoksīdu NO, 
kas savukārt nosaka t.s. fotoķīmisko piesārņojumu. Atmosfērā slāpekļa oksīdi nokļūst galvenokārt 
no automašīnu izplūdes gāzēm, tas ir iespējams arī dabiskā ceļā (vulkānisms, izlādēšanās augšējā 
troposfērā un negaisu laikā), kā arī dažādu mikroorganismu darbības rezultātā. 

 
 

12.1.3. Smogs 
 

Pilsētās novēro īpašu piesārņojuma veidu — smogu. Smogs ir atmosfēras piesārņojuma 
veids, kas ietver gāzveida un cietās daļiņas, kuras kombinācijā ar miglu vai aerosoliem izraisa 
intensīvu atmosfēras piesārņojumu. 

Pazīstami divi smoga tipi:  
� Londonas tipa smogs un  
� Losandželosas tipa jeb fotoķīmiskais smogs.  

Londonas tipa smogs novērots jau pirms 100 gadiem. Tai laikā ar smogu apzīmēja dūmu un 
miglas maisījumu atmosfērā (angļu smoke — dūmi + fog — migla) un tas bija ļoti raksturīgs 
Londonai. Galveno atmosfēras piesārņojumu tur veidoja akmeņogļu un mazuta sadedzināšanas 
produkti, it īpaši sēra dioksīds SO2. Miglainā laikā SO2 pārvēršas sērskābes aerosolā straujāk nekā 
jebkuros citos apstākļos. Pastiprinās atmosfēras piesārņojuma un miglas savstarpējā iedarbība, kā 
arī pasliktinās redzamība. Rodas ekstremāli apstākļi cilvēku dzīvei, nopietni apdraudēti galvenokārt 
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sirds, plaušu un  arī citi slimnieki. Tā 1952. gada decembrī smogs Londonā 3—4dienās prasīja    
4000 cilvēku dzīvības, t.i., tikpat daudz kā holeras epidēmija 1854. gadā. 

Fotoķīmiskā smoga radīšanā galvenā nozīme ir transporta (retāk rūpniecības) izplūdes gāzu 
izdalījumiem (slāpekļa oksīdiem, ogļūdeņražiem), kas Saules radiācijas ietekmē veido oksidantus, 
no kuriem visbiežāk sastopams ir ozons, arī nitrāti un nitrīti, slāpekļa un oglekļa oksīdi, 
ogļūdeņraži, fenoli un citas vielas, kas vienmēr nelielā daudzumā satopamas pilsētu gaisā. Taču 
fotoķīmiskajā smogā to koncentrācija daudzkārt pārsniedz galēji pieļaujamo normu. Lai veidotos 
fotoķīmiskais smogs, ir nepieciešama triju apstākļu sakritība: 

� noteikts reljefs; 
� atbilstošs automobilisma līmenis; 
� attiecīgs ģeogrāfiskais platums. 

Klasisks atbilstības piemērs šīm prasībām ir Losandželosa, kuru no trijām pusēm ietver 
kalni, līdz ar to radot apstākļus, kur var uzkrāties pilsētas 4 miljonus lielā automobiļu parka 
motorsārņi. Savukārt ģeogrāfiskais platums ir tāds, lai uz Zemes nonāktu atbilstošs ultravioletais 
starojums, kura darbības rezultātā veidojas oksidanti. Fotoķīmiskajam smogam ir raksturīga 
nepatīkama smaka. Tas izraisa acu, deguna un rīkles gļotādas iekaisumu. Plaušu un citiem 
hroniskiem slimniekiem rodas slimības paasinājumi, var parādīties pat smakšanas simptomi. 

Losandželosā fotoķīmiskais smogs vērojams apmēram 60 dienas gadā. Šī tipa smogs 
sastopams arī Ņujorkā, Čikāgā, Tokijā u.c. pilsētās. 

 
7. tabula 

 
Losandželosas un Londonas smoga salīdzinājums 

Smogu raksturojošie 
parametri 

Losandželosas smogs Londonas smogs 

Gaisa temperatūra, kurā 
veidojas smogs 
 
Relatīvais gaisa mitums 
 
Vēja ātrums 
 
Redzamība 
 
Mēneši, kuros smogs ir 
vairāk izteikts 
Dienas laiks, kad smogs ir 
vairāk izteikts 
Ķīmiskās vielas, kas veido 
smogu 
 
Ietekme uz veselību un vidi 

24 līdz 32 °C 
 
 
~ 70% 
 
~ 3 m/s 
 
0,8—1,6 km 
 
VIII – IX 
 
Pusdienlaiks 
 
O3, NO, NO2, organiskie 
savienojumi 
Iedarbojas uz acīm, kairina 
kaklu, izraisa gļotādas 
iekaisumus, bojā gumijas 
izstrādājumus 

-1 °C līdz + 4 °C 
 
 
~ 85% (arī migla) 
 
bezvējš 
 
~ 30 m 
 
XII – I 
 
Agri no rīta 
 
CO, sēra savienojumi 
 
Izraisa plaušu saslimšanu, 
saasina sirds slimības, izraisa 
metāla koroziju 
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12.1.4. Ozona ekrāns 
 
Ar atmosfēras piesārņojumu saistīts arī jautājums par ozona ekrānu. 
To veido ozons, kas galvenokārt atrodas stratosfērā 18—30 km augstumā. Ozons veidojas 

elektriskajā izlādē pērkona laikā vai arī Saules ultravioletā starojuma ietekmē. Zemes atmosfēra 
satur 3 miljardus tonnu ozona. 

Izteiktas prognozes, ka, samazinoties ozona slāņa ekranizējošai darbībai, palielināsies uz 
Zemes nākošais ultravioletais starojums, līdz ar to palielināsies saslimstība ar ādas vēzi, 
palēnināsies fotosintēze, pastiprināsies šī starojuma negatīvā ietekme uz augiem un dzīvniekiem. 

Amerikāņu speciālisti izteikuši domu, ka ozona slānim samazinoties par 1%, saslimstības 
gadījumu skaits ar ādas vēzi, kas izraisa nāvi, ik gadus pieaug par 6—7 tūkstošiem. Ar ozona slāņa 
samazināšanos tiek saistīts arī pieaugošais plaušu slimnieku, imunitātes slimnieku un alerģisko 
slimnieku skaits. 

Atzīts, ka ozona slāni nelabvēlīgi ietekmē šādas piesārņojošas vielas: 
� hlorfluormetāni (freoni). Tās ir vielas, kuras plaši lieto saldēšanas un gaisa 

kondicionēšanas iekārtās. Ar gaisa plūsmām freoni nonāk atmosfērā, kur 
ultravioletā starojuma ietekmē no freoniem notiek aktīva hlora izdalīšanās, kas 
arī stājas ķīmiskajās reakcijās ar ozonu. Tādējādi tiek noārdīts ozona ekrāns; 

� lidmašīnu izplūdes gāzes; 
� kodolsprādzienu produkti; 
� slāpekļa minerālmēslu produkti; 
� kurināmā sadegšanas produkti; 
� hlors no dabiskajiem vulkānu izvirdumiem. 

Sakarā ar to, ka ozona slāņa noārdīšanās procesā tiek vainoti freoni, vairākas pasaules valstis 
ir samazinājušas vai pat pārtraukušas freonu izmantošanu aerosolu pildīšanai. Tiek veikti 
mēģinājumi aerosolos freonus aizstāt ar citām vielām, piemēram, saspiestu gaisu.  

Lai uzmanīgi sekotu ozona ekrāna stāvoklim, tiek veikts ozona slāņa monitorings.  
Lai apturētu ozona slāņa samazināšanos, ir nepieciešama valstu starptautiskā sadarbība. 

1987. gadā ANO rīkotajā Monreālas konferencē tika noslēgta vienošanās, ko nosauca par 
Monreālas protokolu. Tajā paredzēts līdz 2000. gadam samazināt ozonu noārdošo vielu ražošanu un 
izplūdi atmosfērā par 50 procentiem. Šo protokolu ir parakstījušas 92 valstis, kopš 1995. gada — arī 
Latvija.  

 

12.1.5. Cīņa pret atmosfēras piesārņojumu 
 
Atmosfērā nokļuvušās vielas ļoti dažādi negatīvi ietekmē gan dzīvo, gan nedzīvo dabu. 

 
8. tabula 

Gaisa piesārņojuma ietekme uz materiāliem 
Materiāls  Piesārņojuma radītās pārmaiņas  Piesārņojums, kas izraisa pārmaiņas 

Akmens, betons 
 
Metāli  
 
Stikls un keramika 
Papīrs  
Gumija  
Āda  
Tekstilizstrādājumi  
Krāsas, gleznas 

Izraisa virsmas eroziju, krāsu maiņu 
Paātrina koroziju, rada apsūbējumus, 
samazina izturību 
Izraisa virsmas eroziju 
Zaudē krāsu, kļūst trausls 
Notiek saplaisāšana, zūd izturība 
Rada virsmas bojājumus, zūd izturība 
Izbalē krāsas, rodas šķiedru bojājumi 
Veidojas saplaisājumi, notiek krāsu 
maiņa 

SO2, H2SO4, HNO3, putekļi, kvēpi 
 
SO2, H2SO4, HNO3, H2S, kvēpi 
 
Kvēpi, halogēnūdeņraži 
Ozons, SO2 

Ozons 
SO2 
SO2, NO2, ozons 
SO2 , H2S, ozons, putekļi 

 
Cīņā pret atmosfēras piesārņojumu tiek veikti gan tieši, gan netieši pasākumi. 
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Netiešie pasākumi ir profilaktiski pasākumi, kas tiek veikti saskaņā ar spēkā esošo 
likumdošanu. Tie ietver sanitāro aizsardzības zonu, kā arī vielu maksimāli pieļaujamās 
koncentrācijas noteikšanu. 

Tiešos pasākumus realizē, 
� izmantojot attīrīšanas iekārtas; 
� otrreizēji pārstrādājot kaitīgās vielas; 
� likvidējot sīkās katlu mājas; 
� samazinot izplūdes gāzes. 

 

 

12.1.6. Telpu piesārņojums 
 

 Lielu daļu sava mūža (70—90% laika) cilvēks pavada mājā, dzīvoklī un darba telpās. Pēc 
vides speciālistu pētījumiem, dzīvojamo un darba telpu piesārņojums parasti ir 2 līdz 5 reizes lielāks 
nekā ārā. 1990. gadā Vides aizsardzības aģentūras sastādītajā riska faktoru sarakstā telpu 
piesārņojums tiek minēts kā augstākais riska faktors cilvēka veselībai. Dažādie riska faktori pēc 
ietekmes nozīmīguma uz cilvēka veselību ir sarindoti šādi: 

� telpu piesārņojums; 
� gaisa piesārņojums ārpus telpām; 
� ķimikāliju ietekme, ko rada rūpnieciskā un lauksaimnieciskā ražošana; 
� ūdens piesārņojums; 
� pesticīdi pārtikas produktos; 
� ķimikālijas dažādās patēriņa precēs. 

Visvairāk telpu piesārņojumam ir pakļauti bērni, veci cilvēki, cilvēki ar veselības 
traucējumiem, grūtnieces, smēķētāji. 

Par telpu piesārņojuma ietekmi uz veselību liecina vairāki simptomi — galvas reibonis, 
galvassāpes, klepus, šķaudīšana, nogurums, gripai līdzīgi simptomi, acu asarošana. Ja 20% 
iemītnieku vai strādājošo parādās visiem līdzīgi simptomi un tie pāriet, uzturoties ārā, tad runā par 
“telpu slimību”. Jaunas ēkas ir ar kaitīgāku ietekmi nekā vecās. Telpās piesārņojumu var radīt gan 
dažādi apdares materiāli, gan cilvēka darbība, gan dzīvesveids.  

Par četriem galvenajiem telpu piesārņojuma veidiem, kas apdraud cilvēka veselību, uzskata 
� tabakas dūmus; 
� formaldehīdu; 
� azbestu; 
� radonu 222. 

Smēķēšana daudzās valstīs ir galvenais priekšlaicīgas nāves cēlonis, kā arī sirds un 
asinsvadu slimību galvenais riska faktors. Ja salīdzina trīs galvenos nāves cēloņus, tad pirmajā vietā 
ir smēķēšana, otrajā — alkohola lietošana, trešajā — autoavārijas. Cilvēka veselība cieš arī no 
pasīvās smēķēšanas, it īpaši bērni. Ir konstatēts, ka bērniem, kas uzturas ar tabakas dūmiem 
piesārņotā gaisā, ir par 30% lielāka varbūtība saslimt ar plaušu un sirds slimībām. Attīstītajās valstīs 
tiek veikti pasākumi smēķēšanas samazināšanai un nesmēķētāju aizsardzībai. Likumdošana paredz 
dažādus ierobežojumus, tiek ekonomiski ietekmēts cigarešu tirgus, kontrolēta reklāma, popularizēts 
veselīgs dzīvesveids. 

Formaldehīds ir gāze ar daudzveidīgu bioloģisko iedarbību. Tas izdalās galvenokārt no 
mēbelēm, celtniecības un apdares materiāliem, kuru ražošanā izmantoti formaldehīda sveķi. 
Formaldehīds izdalās apkārtējā gaisā un var tikt ieelpots. Iedarbība ir jūtama, ja tā koncentrācija 
gaisā ir 3 mg/m3. Šī viela kairina bronhus, ādu un gļotādas, bet ilgstošas iedarbības rezultātā var 
attīstīties nieru vai aknu iekaisums. Iedarbība var izpausties arī kā organisma alerģiskas reakcijas. 
No 1994. gada formaldehīdu uzskata arī par kancerogēnu vielu. Formaldehīds ir arī mutagēna viela, 
jo tas iedarbojas uz DNS molekulām. Cilvēki visbiežāk cieš no formaldehīda, kas izdalās no jaunām 
mēbelēm, arī no māju apdares materiāliem. Telpām un mēbelēm būtu jāievēro “izvēdināšanas” 
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periods, jo ar laiku šī viela iztvaiko. Formaldehīda kaitīgo ietekmi ir grūti kontrolēt, jo nav precīzas 
informācijas. Latvijā daudzviet ir uzceltas Līvānos ražotās saliekamās mājas, kuru ražošanas un 
būvēšanas tehnoloģijā izmantotas daudzas bīstamas vielas. Konkrētas apkopojošas izpētes par šo 
māju iedzīvotāju veselību nav. Lielākā formaldehīda koncentrācija gaisā ir Olainē. 

Azbests ir silīcija minerāls, kas veido tievas un izturīgas šķiedras. Saistot azbestu ar citām 
vielām (piemēram, cementu, plastmasām), iegūst dažādus celtniecības un izolācijas materiālus. Gan 
ražošanas, gan patērēšanas procesā atmosfērā nokļūst mazas azbesta daļiņas un veido aerosolus. Ja 
azbesta aerosola daļiņas ir 1 līdz 10 µm (mikrometri), tās ieelpojot, notiek šo daļiņu uzkrāšanās 
plaušu alveolās. Ja daļiņu izmēri ir mazāki par vienu mikrometru, tad tās var iekļūt asinīs un limfā. 
Alveolās azbesta daļiņas apkaļķojas, līdz ar to samazinās plaušu dzīvības tilpums un ilgstošas 
iedarbības rezultātā attīstās plaušu vēzis. Dažas slimības (azbestoze, silikoze) raksturīgas 
apdzīvotajās vietās, kur ražo celtniecības materiālus. Slimo ne tikai ražošanā nodarbinātie, bet arī 
pārējie iedzīvotāji. Latvijā vislielākā saslimstība konstatēta Brocēnos.  

Pētījumi par gaisa radioaktīvo piesārņojumu attīstījās pēc Otrā pasaules kara. Atombumbas 
izmantošana kara beigās Japānā, kā arī kodolizmēģinājumu veikšana bija par pamatu radiācijas 
ietekmes izpētei. Dabā eksistē radioaktīvais fons, ko rada Zemes radioaktīvie elementi un 
kosmiskais starojums. Arī radons nelielā daudzumā dabiski rodas urāna sabrukšanas rezultātā un 
izkliedējas atmosfērā. Radona avots vidē ir zeme, it īpaši pamatklintāja ieži, būvmateriāli un ūdens. 
Radona bīstamību nosaka to atomu iedarbība, kuri veidojas radona sabrukšanas procesā, kamēr gāze 
atrodas cilvēka plaušās. Uzskata, ka Zviedrijā līdz 25% nāves gadījumu plaušu vēža dēļ ir izraisījis 
radons.  Arī Latvijā 1993. un 1994. gadā tika veikta dzīvojamo māju izpēte, lai noteiktu radona 
koncentrāciju. Augstāka koncentrācija ir Rietumlatvijā, un to izskaidro divējādi: 

� Kurzemē ir vairāk radioaktīvo izotopu gan cilmiežos, gan gruntsūdeņos; 
� daudzās mājās ir slikta ventilācija, un tas veicina radona koncentrācijas 

palielināšanos telpās.  
Par radona veidošanos un bīstamību ir maz informācijas. Vides veselības speciālisti uzskata, 

ka 5—8% plaušu vēža gadījumu Latvijā varētu būt saistīti ar radona klātbūtni telpās.  
Ir vēl citi vairāk vai mazāk bīstami telpu piesārņojuma veidi. Lielākā daļa no tiem veicina 

plaušu vēža attīstību, kā arī citas elpošanas orgānu slimības. Biežāk sastopamās piesārņojošās vielas 
telpās ir 

� slāpekļa oksīdi, kas no apkures sistēmām nokļūst dzīvojamās telpās; 
� hlororganiskie savienojumi, kas izdalās no sadzīves ķīmijas precēm — lakām, 

krāsām, arī no karsta hlorēta ūdens. 
Telpu iekšējā piesārņojuma samazināšanā liela nozīme ir cilvēku informētībai, jo dzīvojamo 

māju gaisa vidi mazāk nosaka dažādi standarti. Iedzīvotāji nepietiekami novērtē materiālu īpašības, 
kā arī ventilācijas nozīmi. 
 

�Uzdevumi  
1. Pēdējā gadsimta laikā ļoti strauji pieaugusi ogļskābās gāzes koncentrācija atmosfērā.  

� Kas radījis šo pārmaiņu? 
� Kādas ir iespējamās tās sekas? 

2. Kā veidojas skābie lieti? Kāda ir to ietekme uz ekoloģiskajām sistēmām? 
3. Kas ir “ozona caurumi”? Kā cilvēka veselību var ietekmēt retināts ozona slānis atmosfērā? 
4. Kāpēc lielu pilsētu centros aukstā gadalaikā gaisa temperatūra ir par 1—2 °C augstāka nekā 

nomalē vai laukos? 
5. Kas pilsētās rada gaisa piesārņojumu? Kā ar to cīnīties? 
6. Kāpēc atmosfēra saglabājas apkārt zemeslodei un griežas kopā ar to? 
7. No kādām gāzēm sastāv gaiss? 
8. Kāda ir atmosfēras nozīme dzīvo organismu eksistēšanā uz Zemes? 
9. Kāpēc dažreiz cilvēkus, kas kāpj augstu kalnos, piemeklē kalnu slimība — sāk asiņot deguns, ir 

galvas reibonis, slikta dūša, sirdsklauves? 
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10. Gaisa kvalitātes novērojumus Latvijā veic galvenokārt Vides piesārņojuma novērojumu centrs 
(VPNC). Katru dienu vairākas reizes gaisa paraugi tiek ņemti lielākajās Latvijas pilsētas — 
Rīgā, Rēzeknē, Valmierā, Ventspilī, Jūrmalā, Daugavpilī u.c. 

� Kāda, pēc jūsu domām, ir svarīgākā gaisa kvalitātes problēma Latvijas pilsētās? 
� Kādi būtu jūsu ieteikumi problēmas risināšanai? 
� Kādi dati būtu nepieciešami, lai pārliecinātos, ka gaisa kvalitātes uzlabošanās 

ietekmē cilvēku veselību pilsētās? Kā šos datus iegūst? 
 
 

12.2. Hidrosfēra un tās resursi 
 

Ūdens resursi ietver visus Zemes ūdeņus — upju, ezeru, jūru, pazemes, augsnes, mākslīgo 
ūdenstilpju, kalnu un polāro ledāju ūdeņus, kā arī atmosfēras ūdens tvaikus. Ūdeņi veido Zemes 
ūdens apvalku, kas ir viena no biosfēras sastāvdaļām — hidrosfēra. Ūdeņi klāj 71,7% zemeslodes 
virsmas. Galvenie ūdens krājumi kubikkilometros (km3) ir šādi: 

� pazemes ūdeņi —  60 milj., 
� ledāji —   24 milj., 
� augsnes mitrums —  85 tūkst., 
� upju ūdeņi —   1,2 tūkst., 
� atmosfēras ūdens tvaiki — 14 tūkst. 

 
 Ūdeņus, kas aizpilda poras, plaisas un tukšumus Zemes garozas augšējā daļā, sauc par 
pazemes ūdeņiem. Pazemes ūdeņi ir kvalitatīvāki, jo tie satur dažādus minerālsāļus, un tie ir arī 
tīrāki nekā virszemes ūdeņi, jo nav pakļauti daudzveidīgam piesārņojumam, tāpēc tos var uzskatīt 
par nozīmīgāko ūdens resursu veidu. 
 Augsnes saistīto ūdeni sauc par kapilāro ūdeni. Tas ātri atgriežas atmosfērā, iztvaikojot no 
augsnes vai caur augiem. 
 To ūdeni, kas nesaistās augsnē, bet ieplūst zemes dziļākos slāņos, sauc par gravitācijas 
ūdeni. Tā pārvietošanos dziļumā nosaka gravitācijas spēks. Dziļāk vai seklāk šis ūdens tomēr 
sasniedz slāņus, kas aptur tā virzību dziļumā — tie ir ūdensnecaurlaidīgie slāņi. Ūdens piepilda 
pazemes spraugas, un līmeni, kurā tas uzkrājas, sauc par gruntsūdeņu līmeni. Gruntsūdeņi 
pārvietojas pazemē pa ūdens nesējslāņiem un aizņem tajos zemākās vietas. Ūdens sāk savu ceļu 
iežos kas parasti atrodas desmitiem kilometru attālumā no vietas, kur ir veidojušies gruntsūdeņu 
krājumi. Ūdens uzkrāšanās pazemē rada spiedienu, tāpēc pazemes ūdeņi meklē ceļu uz virszemi. 
Vietās, kur pazemes ūdeņi izplūst virspusē, veidojas avoti. Izdarot urbumus, lai iegūtu ūdeni 
patērēšanai, pazemes spiediens palīdz ūdenim celties uz augšu. Ja tiek izsūknēts vairāk ūdens, nekā 
veidojas, tad gruntsūdeņu līmenis krītas. Pazemes ūdeņu režīma regulācijā nozīmīga vieta ir 
purviem. Daudzu valstu aizsargājamo dabas objektu skaitā ir ietverti purvi. Arī Latvijā lielākais 
Teiču rezervāts ir purva ekosistēma, bez tam Latvijā ir arī 37 purvu liegumi.  

Upju ūdeņus veido nokrišņi, kā arī pazemes un virszemes pieplūde. Upēs ūdens pastāvīgi 
mainās. Ir aprēķināts, ka zemeslodes upju gultnēs ūdens vidēji atjaunojas 11 diennakšu laikā. Upju 
ūdeņi aizņem tikai 0,00001% no kopējā hidrosfēras tilpuma.  

Upes pieder pie daudzveidīgi izmantojamiem resursiem, tās nodrošina mūs ar 
� energoresursiem; 
� dzīvnieku resursiem; 
� transporta ceļiem; 
� ūdeni saimniecībām (piemēram, apūdeņošanai); 
� atpūtas resursiem. 

Lielā daļā valstu upju ūdens ir galvenais pilsētu ūdensapgādes avots. 
Taču lielākie saldūdens krājumi atrodas kalnu un polārajos ledājos — 24 milj. km3, mūžīgā 

sasaluma ledū — 200 tūkst. km3. Milzīgi ūdens resursi atrodas mūsu planētas dzīlēs. Uzskata, ka 
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Zemes litosfērā ir vairāk nekā 1,3 mljrd. km3 ūdens, bet ievērojama tā daļa ir saistīta visdažādākajos 
minerālos.  

Zemeslodes saldūdens krājumi ir tikai 31 milj. km3, turklāt 96% no tiem atrodas kalnu un 
polārajos ledājos. Tikai 0,6—1,0% no kopējā saldūdens tilpuma atrodas šķidrā agregātstāvoklī.  

Pieejams un tieši cilvēka vajadzībām izmantojams ir samērā neliels hidrosfēras ūdeņu 
daudzums. 

Ūdens ir labs šķīdinātājs, tāpēc pazemē, kā arī upēs un ezeros tas lielākā vai mazākā mērā 
bagātinās ar daudzu ķīmisko elementu, it īpaši Na, Ca, Mg un Cl joniem. Ūdens riņķojuma rezultātā 
lielākā daļa izšķīdušo sāļu nokļūst okeānos, kur to koncentrācija ir vidēji 35 g litrā.  

Ūdenī vienmēr ir izšķīdušas gāzes — ogļskābā gāze, skābeklis, slāpeklis, kā arī 
sērūdeņradis, metāns un citas gāzes. Izšķīdušā skābekļa saturs ūdenī ir 0—20 mg litrā, ja tas ir 
zemāks par 1,5 mg/l, iet bojā skābekļa ziņā pat vismazprasīgākās zivis.   

Latvijā ir 3195 ezeri, kuru platība pārsniedz 1 ha, un 12 436 upes (kopgarums 37 954 km). 
94% upju garums ir mazāks par 10 km. Lielākās Latvijas upes sākas aiz Latvijas robežām (Venta, 
Daugava). Nozīmīga saldūdens rezerve Latvijā ir purvi un pārmitrās teritorijas. Pazemes ūdeņi 
republikā atrodami līdz 600 m dziļumā un tie nepārtraukti papildinās, iefiltrējoties no nokrišņiem 
tieši vai ar upju ūdens starpniecību (vidēji 2,3 l/s  no 1 km2 ).   
 

 

12.2.1. Ūdens resursu izmantošana  
 

Ūdens ir vajadzīgs visdažādākajās tautsaimniecības nozarēs. Tas ir nepieciešams arī tiešajam 
iedzīvotāju patēriņam. 

Pēc ūdens izmantošanas veida izšķir 
� ūdens patērētājus un 
� ūdens lietotājus. 

Ūdens patērētāji izmantojamo ūdeni uz laiku izslēdz no dabiskās aprites (rūpniecības, 
lauksaimniecības un iedzīvotāju ūdensapgādes sistēmas).  

Ūdens lietotāji izmanto ūdeni tikai par vidi savai darbībai, no dabiskās aprites to neizslēdzot 
(kuģniecība, zivsaimniecība, hidroenerģētika).  

Galvenie ūdens patērētāji ir rūpniecība (23%), komunālā saimniecība un lauksaimniecība 
(69%). 

Rūpniecībā ūdeni izmanto visdažādākajos tehnoloģiskajos procesos kā šķīdinātāju, siltuma 
nesēju utt. 

Vienas tonnas dažādas produkcijas ražošanai ir nepieciešams atšķirīgs ūdens daudzums:  
stikla —   līdz 20 t; 
tērauda —   ap 120 t; 
papīra —   200 t; 
kokvilnas auduma —  250 t; 
mākslīgā zīda —  2000 t; 
sintētiskā kaučuka — 2000 t; 
lavsāna —   4000 t; 
Ni iegūšanai —   4000 t; 
kaprona šķiedras —   5500 t. 

 
Lielākajā daļā rūpniecisko tehnoloģiju ūdens tiek izmantots atkārtoti, to attīrot un atkal 

iesaistot ražošanā.  
Daudz ūdens patērē komunālā saimniecība. Dzeramā ūdens deva cilvēkam diennaktī ir 2,5—

3 litri. Aprēķināts, ka pasaulē viens pilsētas iedzīvotājs diennaktī patērē 150 litru ūdens. Lai 
apmierinātu visas viena cilvēka vajadzības, ieskaitot pārtikas rūpniecību un tirdzniecību, ir 
nepieciešams līdz 300 litru ūdens diennaktī.  
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 Ūdens ņemšanas vieta  
   

 Ūdens sagatavošana  
   

 Sūknēšana,  
sadalīšana patērētājiem 

 

   

 Ūdens patērēšana  
   

 Izmantotā ūdens attīrīšana  
   

 Attīrīto ūdeņu ievadīšana 
ūdensbaseinos 

 

 
17. att. Ūdensapgādes saimniecības shēma 

 
Ūdeni parasti ņem no upes, ezera vai urbuma. Upēs tiek veidoti dambji, lai vienmēr, 

neatkarīgi no gadalaika un upes ūdens līmeņa svārstībām, būtu ūdens rezerve. Tālākā ūdens 
sagatavošana lietošanai ir atkarīga no iegūtā ūdens īpašībām. Sagatavošanā ietilpst vairākas ūdens 
apstrādes: 

� nostādināšana un filtrēšana. Lielākās daļiņas (smiltis) nogrimst ātri — 1 m         
10 sekundēs, smalkās māla daļiņas — lēni. Nostādināšanu veic ar koagulantiem 
Al2(SO4)3 · 18 H2O un FeCl3. Pirms nostādināšanas veic arī sākotnējo hlorēšanu, 
lai dezinficētu ūdeni. Filtrēšana notiek caur smilšu filtriem; 

� ūdens mīkstināšana (ja nepieciešams) un atsāļošana. Mīkstināšanai izmanto 
Na3PO4, Ca(OH)2 un jonu apmaiņas metodi. Atsāļošana var būt ķīmiska vai arī 
ūdeni laiž caur puscaurlaidīgām membrānām. Ja nepieciešams, veic arī  ūdens 
neitralizēšanu un degazēšanu.  

� Dezinficēšana. To veic ar hlora savienojumiem (Cl2, ClO2), ozonu, H2O2, 
KMnO4. Hlorēšanai ir augsta baktericīdā iedarbība, bet ūdens iegūst izteiktu 
hlora smaku. Ozonēšanu parasti izmanto Rietumeiropā, tā ir samērā dārga 
metode. Latvijā ūdens standartam ir zemākas prasības nekā Eiropas valstīs.  

Sagatavotais ūdens tiek nogādāts patērētājiem. Latvijā pašlaik bažas rada ūdenspārvada 
cauruļu kvalitāte, tāpēc kvalitatīvi sagatavotu ūdeni patērētāji var saņemt jau kā nekvalitatīvu.  

Daudz ūdens, galvenokārt apūdeņošanai, tiek patērēts lauksaimniecībā. Lauksaimniecībā ir 
ļoti lieli ūdens zudumi iztvaikošanas dēļ. 

 

 

12.2.2. Ūdens piesārņošana 
 

Ūdens trūkumu rada ne tikai ūdens patēriņa pieaugums, bet to izraisa arī upju, ezeru, jūru un 
okeānu piesārņošana ar atkritumiem un notekūdeņiem. Galvenais ūdeņu piesārņojuma avots ir 
rūpniecības un komunālie notekūdeņi.  

Ļoti daudzas vielas Pasaules okeānā nonāk no atmosfēras. Tie galvenokārt ir smagie metāli, 
dažādi pesticīdi.  
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Izšķir trīs ūdens piesārņojuma veidus: 
� ķīmisko,  
� fizikālo  
� bioloģisko piesārņojumu. 

Par galvenajiem uzskata tos piesārņojuma veidus, kas būtiskāk ietekmē cilvēka veselību. 
Ķīmiskais piesārņojums var būt  

� neorganiskas un 
� organiskas dabas. 

 No neorganiskām vielām ūdens piesārņotāji var būt dažādi sāļi, skābes, sārmi, smagie 
metāli, no organiskajiem savienojumiem — nafta un tās produkti, virsmaktīvās vielas, pesticīdi, 
organiskās atliekas un citas vielas.  

Plaši pētījumi par smago metālu izplatīšanos ūdeņos ir veikti Ziemeļeiropas valstīs. Jau      
60. gadu vidū tika konstatēts, ka saldūdens zivīs ir liela smago metālu koncentrācija. Augsts ūdens 
piesārņojuma līmenis ar smagajiem metāliem bija visos lielākajos Skandināvijas ezeros. Smagie 
metāli no krāsainās metalurģijas uzņēmumiem izplatījās gan ar gaisu, gan tika ieskaloti no augsnes. 
Astoņdesmitajos gados Skandināvijas valstīs veica tehnoloģiju uzlabošanu, līdz ar to izdevās 
samazināt smago metālu radīto piesārņojumu. Smago metālu joni caur barošanās ķēdēm izplatās un 
var nonākt arī tajos dzīvajos organismos (jūras augos, zivīs), ko pārtikā patērē cilvēks.  

Īpaši var nodalīt augu mēslošanas līdzekļu radīto piesārņojumu. Tie galvenokārt ir nitrāti un 
fosfāti, kas, iekļūstot ūdenī, veicina ūdensaugu augšanu. Šiem augiem atmirstot, rodas organiskais 
piesārņojums un pieaug skābekļa patēriņš, kas savukārt izraisa zivju bojā eju. Ja cilvēki lieto ūdeni 
ar palielinātu nitrātu daudzumu, mainās asiņu spēja pārnēsāt skābekli.  

Ūdenstilpju piesārņošana ar biogēniem elementiem rada eitrofikācija. Šo elementu 
savairošanos ūdenī veicina tā piesārņošana ar nitrātiem un fosfātiem.  

Ūdeni piesārņo arī ar dažādām organiskām vielām — naftu, mazgāšanas līdzekļiem, 
pesticīdiem un dažādām plastmasām. Šim piesārņojumam ir dažāds un plašs kaitīgās ietekmes 
spektrs.  

Fizikālo piesārņojumu veido 
� siltumsārņi; 
� radioaktīvie sārņi un  
� mehāniskie sārņi. 

Siltumsārņi ir īpašs ūdeņu piesārņojuma veids. Termoelektrostacijas ar siltiem 
notekūdeņiem ūdenstilpēs ievada daudz siltuma. Tas ietekmē ūdenstilpju bioloģisko un termisko 
režīmu. Temperatūras paaugstināšanās ir bīstama daudziem dzīvniekiem, kas spēj dzīvot visai šaurā 
temperatūras intervālā. Šādos apstākļos veidojas neatbilstība starp skābekļa patēriņu un tā šķīšanu 
ūdenī: paaugstinoties ūdens temperatūrai, palielinās skābekļa patēriņš, bet tā šķīšanas spēja siltā 
ūdenī samazinās. Temperatūras paaugstināšanās dēļ aiziet bojā daudzi ūdensdzīvnieki un ūdenī 
sastopamie augi. Arī tie sadaloties ūdeni piesārņo. Temperatūras paaugstināšanās rezultātā parastās 
aļģu floras vietā ieviešas nevēlamās zilaļģes. Bieži paaugstinātas temperatūras apstākļos daudzi 
organismi kļūst jutīgi pret indīgām vielām. Ja ūdens temperatūra ir 27—30 °C, kļūst nabadzīgs 
ūdenstilpes floras un faunas sastāvs. Tās paaugstināšanās līdz 25—26 °C parasti stimulē gandrīz 
visu sugu organismu augšanu un vairošanos, izņemot to, kuri ir saistīti ar aukstajiem ūdeņiem 
(foreles).  

Bioloģisko piesārņojumu ūdenī veido tam neraksturīgu organismu (baktēriju, sēņu, vīrusu, 
augu un dzīvnieku) klātbūtne. 

Slimības izraisošais piesārņojums galvenokārt veidojas no sadzīves atkritumiem un satur 
patogēnas baktērijas, vīrusus, vienšūņus, parazītiskos tārpus. Baktērijas var izraisīt holeru, 
bakteriālo dizentēriju. No vīrusiem biežāk sastopami ir hepatītu izraisošie vīrusi. Parazītiskie 
vienšūņi (amēbas) izraisa amebiozo dizentēriju.  

Bakterioloģiskā piesārņojuma pakāpi raksturo koli titrs un koli indekss. Koli titrs ir 
mazākais ūdens tilpums mililitros, kurā ir viena kolibaktērija (Escherichia coli — zarnu nūjiņa). 
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Pēc standartiem tas nedrīkst būt mazāks par 300. Koli indekss izsaka, cik kolibaktēriju ir vienā litrā 
ūdens.  

Eiropas un arī Latvijas noteiktie vides kvalitātes standarti paredz, ka peldvietu ūdeņos  
maksimāli pieļaujamais zarnu nūjiņu daudzums ir līdz 1000 baktērijām litrā ūdens. 

Mazattīstītajās valstīs no piesārņotā ūdens izraisītajām slimībām ik dienas mirst ap             
13 000 cilvēku, un puse no tiem ir bērni, jaunāki par 5 gadiem. Īpaši strauji pieaug šo saslimšanas 
gadījumu skaits reģionos, kurus piemeklē lieli plūdi, piemēram, musonu zonā Indijā, Bangladešā. 
Arī Latvijā vīrusu hepatīta uzliesmojumi ir bijuši saistīti ar piesārņojuma iekļūšanu dzeramajā 
ūdenī.  

Iespējams arī ūdens ģenētiskais piesārņojums. Ar to saprot svešu sugu ieviešanu, piemēram, 
ar tankkuģu balastūdeni ūdenstilpēs ieplūst fitoplanktons, gliemji un citi organismi, kas iepriekš 
dzīvojuši citos ūdeņos. Tas izraisa ūdenstilpes ekoloģiskā līdzsvara maiņu.  

 

�Uzdevumi 
1. Kā rodas lietus? 
2. Kāda nozīme ir ūdenim dzīvajos organismos? 
3. Kā dabā papildinās saldūdens krājumi? 
4. Kāpēc ledus peld pa ūdens virsu? 
5. Kāpēc ziemā dīķī ūdens nesasalst līdz pašam dibenam? 
6. Kā pilsētās iegūst dzeramo ūdeni? 
7. Kāpēc Rīgas centrā dzeramajam ūdenim ir zema kvalitāte? 
8. Ar ko pazemes ūdeņi atšķiras no gruntsūdeņiem? 
9. Kas ir artēziskā aka? 

10. Kā cilvēka saimnieciskā darbība var ietekmēt gruntsūdeņu kvalitāti? Miniet piemērus. 
11. Definējiet terminus koncentrētais avots un izkliedētais avots. Miniet katram no tiem piemērus. 

Kāpēc izkliedētos ūdens piesārņojuma avotus bieži vien ir grūtāk konstatēt nekā koncentrētos 
piesārņojuma avotus? 

12. Kas ir neorganiskās augu barības vielas, un kā tās ietekmē ūdens vidi? 
13. Kādi ir daži galvenie ūdens neorganiskā piesārņojuma veidi? Kā tie ietekmē ūdens vidi un 

cilvēkus? 
14. Kādēļ notekūdeņu un dzeramā ūdens attīrīšanai izmanto hloru? Vai hlora lietošanas izraisītais 

risks ir lielāks par labumu, ko tā izmantošana dod ūdens attīrīšanā? 
15. Kādi ir galvenie gruntsūdeņu piesārņojuma avoti? Kā cilvēks var samazināt vai novērst 

gruntsūdeņu piesārņojumu?  
16. Rūpnīca, kas visu laiku ir piesārņojusi tuvējo upi ar toksiskām organiskām ķimikālijām, ir 

piekritusi pārtraukt piesārņošanu. Tā nākusi klajā ar priekšlikumu izmantot iztvaikošanas dīķus, 
kuros ražošanas notekūdeņi atradīsies, kamēr tie iztvaikos. Izmantojot savas zināšanas par 
apkārtējās vides piesārņojuma veidiem un tā novēršanas iespējām, kritiski izanalizējiet šo 
priekšlikumu. Vai jūs to atbalstāt, vai nē? Pamatojiet savu atbildi. 

17. Iedomājieties, ka jūs esat zivju dīķu īpašnieks. Karpu dīķos vasaras vidū masveidā nobeigušās 
zivis. 

17.1. Kādi varētu būt zivju bojā ejas cēloņi? 
17.2. Kā par to pārliecināties? Kam var lūgt palīdzību situācijas izpētei? 
17.3. Kādi ir jūsu ieteikumi zivju bojā ejas cēloņu novēršanai? 
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12.3. Zemes resursi 
 

Minerālus un iežus, kas veido Zemes garozu, cilvēks savām vajadzībām ir izmantojis jau 
kopš vissenākajiem laikiem. Zemes resursi ir galvenā zemes bagātība. Termins zeme ietver gan 
augsni, gan arī attiecīgas platības, reljefu, mitrumu, akmeņainību un citus apstākļus, kā arī 
melioratīvos pasākumus. 

Latvijas zemes dzīles ir bagātas ar vairākiem tautas saimniecībā visai nepieciešamiem 
derīgiem izrakteņiem. Nozīmīgākie no tiem ir dolomīti, kaļķakmeņi, ģipšakmeņi, māls, smilts un 
grants, kūdra. 

Ļoti aktuāls mūsdienās ir jautājums par zemju un augsnes racionālu izmantošanu un 
apsaimniekošanu. Diemžēl, ceļot jaunas ēkas un būvējot hidroelektrostacijas, bieži vien tiek 
iznīcinātas auglīgo zemju platības, kas ietver gadu desmitos un pat simtos iekoptu aramzemi un 
dārzus.  

Kopumā pasaulē ik gadu celtniecībā tiek zaudēti 8 milj. ha auglīgu zemju.  
Pasaulē vērojama tendence samazināties sauszemes un aramzemes platībai uz vienu cilvēku. 

Viena cilvēka dzīvei un darbspēju uzturēšanai nepieciešamo enerģiju var iegūt no 0,12 ha 
aramzemes, tomēr vispusīgai attīstībai vajag papildus 0,6 ha zemes. Latvijā apstrādās zemes platība 
uz vienu cilvēku 90. gadu sākumā bija 0,66 hektāri. Šādos apstākļos ir ļoti aktuāla augsnes intensīva 
izmantošana un pareiza apstrādāšana.  

Lielus zaudējumus augsnei nodara erozija (no latīņu erodere — sairt). Parasti erozija skar 
virsējo auglīgo augsnes slāni, kura dabiskā izveidošanās ir ilgusi 2000—7000 gados. Erodēta 
augsne ir maztrūdaina, tajā ir blīva un tai ir maz slāpekļa. Graudaugu ražas erodētajās augsnēs 
pazeminās 3—4 reizes. Erodētās platības bieži pārpurvojas.  

Izšķir divu veidu erozijas:  
� normālo (ģeoloģisko) un  
� paātrināto (mūsdienu) eroziju.  

Normālā erozija dabā notiek nokrišņu, temperatūras un vēja mijiedarbībā. Tā ir saistīta ar 
iežu sadalīšanās procesu un nav atkarīga no cilvēka darbības.  

Paātrinātā erozija attīstās  cilvēka darbības rezultātā. Izšķir 
� vēja, 
� ūdens un  
� tehnogēno eroziju.  

 
Vēja erozija ir raksturīga sausām augsnēm ar lielu smilšu vai putekļu daļu saturu. Cilvēks 

sekmē vēja eroziju, izcērtot mežus un uzarot lielas neapmežotas platības. Zinātnieki ir konstatējuši, 
ka, lai lauksaimniecība varētu normāli funkcionēt, apmēram 1/3 attiecīgās teritorijas jābūt klātai ar 
mežu. Tas attiecas ne tikai uz erozijas novēršanu, bet arī uz lauksaimniecības kultūraugiem 
nepieciešamo apstākļu (mitruma) nodrošināšanu. Spēcīgas vēja erozijas gadījumos novēro melnās 
jeb putekļu vētras. Tās bieži izceļas Āfrikā, Āzijā, Austrālijā, Eiropas dienvidos, daudzos Amerikas 
apgabalos. Latvijā vēja erozijas pazīmes ir parādījušās Rīgas, Ventspils un Liepājas rajonā. Šī 
erozija vērojama smilts un mālsmilts augsnēs gan pavasaros pirms zelmeņa izveidošanās, gan arī 
dažkārt zemienēs kailsala laikā. Visvairāk vēja erozija izpaužas Ventspils rajona piejūras 
saimniecībās. Nosusinot pārmitrās pļavas, kurās vēja erozija nevarēja attīstīties, radikāli izmainījās 
gan mitruma režīms, gan arī zemes izmantošanas raksturs. Nelielas putekļu vētras tīrumos novērotas 
arī Rīgas un Jelgavas rajonā, Nīcas apkārtnē.  

Latvijā aktuāls ir jautājums par kāpu smiltāju nostiprināšanu, īpaši rajonos, kas atrodas uz 
dienvidiem no Saulkrastiem, kā arī dienvidos no Liepājas. Latvijā pirmais ,,smilšu briesmām” 
uzmanību pievērsis Pēteris I, kad, braucot uz Holandi, viņam tika parādīti ar smiltīm aizbērti meži. 
Kā liecina 1637. gada karte, Liepājas rajonā esošā Ķupes kalna vietā toreiz ir atradusies pusmuiža. 
Agrākajos gadu simteņos Nīcas robežās apbērtas 18 zemnieku mājas, plūstošās smiltis aizbērušas 
no Ķīšezera uz Gauju tekošo Langas upīti. No veciem mežierīcības pārskatiem redzams, ka kāpu 
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nostiprināšanas darbi Rucavas un Nīcas mežu novados iesākti 1835. gadā un plašākos apmēros tie 
turpināti līdz 1849. gadam.  

Mūsu jūrmalā kāpu pārvietošanās ātrums svārstās no 1 līdz 5 m gadā. Kāpu pārvietošanos 
kavē mitrās dienas un mainīgie vēja virzieni. Kāpu meži prasa sevišķi rūpīgu uzraudzību. 
Neuzmanīgi nocirsts mežs, ugunsgrēki, lopu ganīšana, pat nepareizi iebraukts ceļš var būt par 
sākumu grūti apturamai smilšu ceļošanai.  

 
Ūdens erozija galvenokārt parādās nogāzēs, it īpaši tur, kur tīrumu aršana veikta nevis 

šķērsām nogāzei, bet gan augšup vai lejup pa nogāzi. Līdz ar to rodas vagas, pa kurām plūst gan 
lietus, gan kušanas ūdeņi. Šādu ūdens eroziju sauc par plakanisku. Tas ir galvenais augsnes erozijas 
veids viļņotā vai paugurainā reljefa apstākļos, piemēram, Latgales un Vidzemes augstienēs. Šīs 
erozijas rezultātā notiek vienmērīga plānas augsnes kārtiņas noskalošana. Lineārās jeb gravu 
erozijas gadījumos izskaloto gravu dziļums sasniedz 10—15 m, bet garums retumis pat vairākus 
kilometrus. Šo erozijas tipu var vērot Gaujas un Daugavas senleju krastos.  

Īpaši ūdens erozijas veidi ir irigācijas un krastu erozija.  
Irigācijas erozija veidojas apūdeņojamās platībās, piemēram, veicot laistīšanu paugurainēs 

uz nogāzēm. Tā var izpausties gan ganībās, gan arī platībās, kur audzē dārzeņus. Šīs erozijas 
novēršanai jāierobežo laistīšana, kā arī laistīšana jāveic ar pārtraukumiem; ganībās jāuztur spēcīgs 
zelmenis.  

Krastu erozija parādās, iztaisnojot un padziļinot upju gultnes, rokot novadgrāvjus. Tas 
izmaina noteces režīmu, palielina tās nevienmērīgumu un izraisa ūdens eroziju, kas pirms 
meliorācijas nebija vērojama. Šī tipa erozija parādās arī mākslīgo ūdenskrātuvju, piemēram, 
Ķeguma un Pļaviņu ūdenskrātuves krastos. Tāpēc, ierīkojot jaunas mākslīgās ūdenskrātuves un 
nostiprinot to krastus, gan jāstāda koki, gan jāierīko zālāja aizsargzonas. 

 
Tehnogēnā erozija ir augsnes noārdīšana, lietojot dažādus tehniskos līdzekļus vai arī 

nepareizu ražošanas tehnoloģiju. Šai erozijas grupai pieskaitāma arī augsnes iznīcināšana, iegūstot 
zemes dzīļu bagātības un augsni sabojājot karadarbības rezultātā. Līdz ar to izšķir šīs erozijas trīs 
veidus: agrotehnisko, kara un karjeru eroziju.  

Latvijā visplašāk sastopama agrotehniskā erozija, īpaši paugurainēs, kur augsni sistemātiski 
nobīda pa nogāzi uz leju. Pauguru virsotnē trūdvielu slānis tiek iznīcināts, tas pamazām nonāk 
paugura pakājē, kur tiek aprakts. Tur šīs trūdvielas augiem vairs nav pieejamas un tās no 
bioloģiskās aprites tiek izslēgtas. Lai novērstu nepatīkamās sekas, ko izraisa šī erozija, jāplāno un 
jāveic preterozijas pasākumi. Tie ietver speciālas augsekas, zālājiem nepiemēroto platību 
apmežošanu, mežu saglabāšanu nogāzēs, kas ir stāvākas par 10° u. c. pasākumus. 

Kara erozija parādās karadarbības rezultātā. Tranšejas, bumbu un šāviņu bedres sabojā 
augsni un padara to lauksaimniecībā neizmatojamu. Latvijas augsne lielā platībā tika sabojāta Otrā 
pasaules kara laikā.  

Karjeru erozija ir augsnes segas iznīcināšana, ar atklāto paņēmienu iegūstot sekli izvietotos 
derīgos izrakteņus. Tā ir lēta metode, taču pēc izrakteņu iegūšanas paliek milzīgas neauglīgas 
platības bez augu segas, kurās jāveic rekultivācija.  

Latvijā ir aktuāla grants, smilšu, māla, dolomīta un kūdras karjeru rekultivācija. 
Karjeru erozijai pieskaitāmi arī tie augsnes bojājumi, kas radušies ceļu iztaisnošanas, gāzes 

un naftas vadu celtniecības gaitā.  
Mūsdienās aktuāls ir jautājums par augsnes piesārņošanu ar rūpniecības un sadzīves 

atkritumiem, transporta izdalījumiem, vielām, kuras lieto lauksaimniecībā.  
Augsnei kā biosfēras komponentam ir raksturīgs mazs kustīgums un liela tajā notiekošo 

fizikāli ķīmisko procesu sarežģītība. To nosaka augsnē sastopamo dzīvo organismu un ģeoķīmisko 
procesu darbība. Augsnē iekļuvušās vielas ir pakļautas dažādām izmaiņām: tās no augsnes var tikt 
izskalotas, var iesūkties dziļākos augsnes slāņos, var arī tikt uzņemtas augos, līdz ar to nonākot 
dažādos augu valsts produktos un tālāk zālēdāju dzīvnieku un cilvēku ķermeņos.  
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Galvenais noteikums zemju racionālā izmantošanā ir augsnes auglības saglabāšana  un tās 
nepārtraukta paaugstināšana.  

 
 

12.4. Energoresursi, to patēriņa ietekme uz vidi 
 

Enerģijas taupīšanas līmeni nosaka katras valsts attīstības pakāpe, kā arī ģeogrāfiskās 
īpatnības. Attīstītajās valstīs iedzīvotāji patērē daudz elektroenerģijas, jo dažādas tehniskas ierīces 
palīdz nodrošināt augstu dzīves līmeni. Mērenā klimata joslā patērē daudz kurināmā, lai nodrošinātu 
apkuri. 

Kurināmā resursu lielākā daļa ir akmeņogles, nafta un gāze. Uzskata, ka akmeņogles ir 
veidojušās no sporaugiem, kas auguši karbona periodā kā lieli koki. Mainoties Zemes klimatam, šie 
augi ir iznīkuši un to atliekas ir nokļuvušas nogulumiežos, kur tās tālāk ir pakļautas ģeoloģiskām 
pārmaiņām. Šo pārmaiņu cēloņi ir iežu spiediens, paaugstināta temperatūra, kā arī ķīmiskie procesi. 
Tuvāk Zemes virspusei ir brūnogles, kas ir mazvērtīgākas, bet dziļāk atrodas antracīts —
viskvalitatīvākās ogles.  

Līdzīgi tiek skaidrota arī naftas un gāzes veidošanās, tikai, pēc ģeologu pētījumiem, par 
izejmateriālu ir bijis jūras planktons.  

Nafta un gāze. Naftas un gāzes rūpniecība stipri ietekmē vidi. Vides problēmas rodas 
visā naftas ieguves un patēriņa procesā. Naftu iegūst urbumos. Sākotnēji tie bija līdz 15 m dziļi, 
tagad urbumi sasniedz pat 1800 m dziļumu. Vides piesārņošana var notikt ieguves vietās, īpaši, ja 
naftu iegūst jūrās. Naftu transportē ar milzīgiem tankkuģiem (līdz pat 330 m gari). Tankkuģa 
avārijas gadījumā rodas katastrofāls ūdeņu piesārņojums. Avārijas notiek gandrīz ik gadu. Nafta ir 
vieglāka par ūdeni, tāpēc izveido slāni, kas pārklāj ūdens virsmu. No tā iztvaiko daži ogļūdeņraži, 
kas piesārņo gaisu. Iedarbojoties Saulei un baktērijām, izveidojas mīkstam asfaltam līdzīga masa, 
kas iznīcina daudzus jūras dzīvniekus. Ja naftas noplūde nav liela, naftu ierobežo un uzsūc. To var 
arī daļēji nodedzināt, bet dedzināšana piesārņo gaisu. Ar saistvielām (krītu, māliem) daļu naftas var 
nogremdēt, bet tas bojā jūras dibenā mītošos organismus. Lielajās avārijās naftas saistīšanai lieto 
detergentus un koagulatorus un radušos masu novāc. Tiek izmantoti arī mikroorganismi, kas “ēd” 
naftu.  

Patēriņā ietekme uz vidi rodas, sadedzinot dažādus naftas produktus — mazutu, benzīnu 
u.c. vielas. Vides piesārņojumu var radīt arī degvielas uzglabāšana, ja nav atbilstoši noteikumiem 
uzbūvētas degvielas uzpildes stacijas.  

Gāzes rūpniecībā risks saistās galvenokārt ar tās transportu (gāzes vadu avārijas) un 
patēriņu (avārijas apkures saimniecībā). 

Akmeņogļu ieguve rada citādu ietekmi uz vidi nekā nafta. Akmeņogļu virszemes ieguve 
ir lēta, bet šādas akmeņogles ir nekvalitatīvas. Virszemes karjeri degradē ainavu, un to rekultivācija 
ir dārga. Lētās akmeņogles vairāk piesārņo vidi sadedzināšanas procesā, jo satur daudz 
piemaisījumu. Labākās akmeņogles ir dziļāk zemē, un tās iegūst šahtās. Šahtas rada vairāk briesmu: 
var notikt nogruvumi un gāzu eksplozija, no šahtām izdalās radona gāze, kas ir kancerogēna viela. 
Akmeņogļu dedzināšana ne tikai piesārņo gaisu ar sēra oksīdiem, bet šajā procesā rodas arī daudz 
pelnu, kas piesārņo zemi un ūdeņus. 

Kodolenerģija. Atomelektrostaciju (AES) būve un lietošana izmaksā ļoti dārgi, un arī 
bīstamība ir liela. Kodolenerģijai ir vairākas priekšrocības. Pareiza AES ekspluatācija nerada lielu 
piesārņojumu, tām nav ne CO2, ne sēra un slāpekļa izmešu. Galvenā problēma ir radioaktīvie 
atkritumi, to nav daudz, bet tie ir sevišķi bīstami videi.  

Kodoldegviela urāns nav tieši pieskaitāms kurināmā resursiem, taču tā izmantošana ir 
īpaši bīstama. Kodolenerģijas patērēšana rada arī radioaktīvos atkritumus. Paaugstinātais 
radioaktīvais piesārņojums izraisa ļaundabīgos audzējus un citas slimības. Černobiļas  AES avārijas 
rezultātā Centrāleiropā un Ziemeļeiropā cieta 20 valstis. Radioaktīvā piesārņojuma sekas ir arī 
ģenētiskas. Radušās mutācijas var neizpausties cilvēkiem, kas tieši tikuši apstaroti. Tās uzkrājas un 
parādās nākamajās paaudzēs. Radioaktīvie atkritumi ir bīstami vēl tūkstošiem gadu. 
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Citi energoresursi. No pārējiem energoresursiem svarīgākā nozīme ir hidroresursiem. 
To izmantošana ir ekoloģiski tīrs process, nav arī jāiegulda ļoti lieli līdzekļi šo resursu ieguvē. Vidi 
ietekmē hidroenerģijas ieguvei nepieciešamās inženiertehniskās būves — dambji, aizsprosti. Tie 
maina ūdens līmeni upēs un rada problēmas sakarā ar upju režīma maiņām (piemēram, plūdu 
briesmas Daugavā ledus sastrēgumu dēļ). Aizsprosti, paceļot ūdens līmeni, izmaina ekosistēmas un 
ietekmē arī zivju ceļošanu. 

Saules starojuma enerģija ir valstiski un komerciāli brīvs energoresursu veids. Šīs 
enerģijas izmantošanas apjoms ir atkarīgs tikai no ģeogrāfiskās vietas. Parasti Saules enerģiju 
izmanto siltuma un elektrības ražošanā. Lai Saules starojuma enerģiju pārvērstu elektroenerģijā, 
izmanto speciālas ierīces — Saules baterijas. Problēmas videi rada tas, ka Saules baterijās tiek 
lietotas vielas, kas videi ir kaitīgas, un tajās ir liels materiālu patēriņš — metāls, stikls. 

Ģeotermālā enerģija ir izmantojama tur, kur ir ģeoloģiski aktīvie procesi Zemes garozā. 
Galvenokārt izmanto karsto ūdeni. Tā temperatūra ir 50—90 ºC, un ūdeni var tieši izmantot ēku 
apsildīšanai. Ģeotermālās enerģijas ieguves veids ir pilnīgi tīrs, tas nerada nekādus atkritumus. 
Vienīgi ir jāievēro karstā ūdens izmantošanas apjoms, jo izmantotais ūdens tiek atgriezts atpakaļ 
ūdens ieguves avotos. To izmantojot lielā daudzumā, var pazemināties ūdens temperatūra avotā, jo 
ūdens nesasilst tik ātri, kā tiek atdzesēts. Otra problēma ir tā, ka šie ģeotermālie rajoni drošības dēļ 
ir maz apdzīvoti, bet tālāk transportēt karsto ūdeni neatmaksājas.  

Vietās, kur pūš stipri vēji, var izmantot vēja enerģiju, ko iegūst vēja ģeneratoros. Tos parasti 
uzstāda teritorijās, kuras neizmanto lauksaimniecībā. Latvijā vēja ģeneratori ir uzstādīti pie 
Ainažiem.  

Tiek izmantota arī plūdmaiņu enerģija. To izmanto paisuma — bēguma elektrostacijās. 
Ietekme uz vidi izpaužas kā nelielas pārmaiņas jūras un piekrastes ekosistēmās, sevišķi, ja šīs 
elektrostacijas norobežo šaurus jūras līčus.  

Enerģijas ieguvei izmanto dažādus kurināmos. Latvijā samērā daudz izmanto malku. 
Arī kūdru var izmantot kā kurināmo, lai arī tai ir zema siltumspēja. 
 

�Uzdevumi 
1. Novērtējiet, kādu īslaicīgu vai ilgstošu ietekmi uz enerģijas plūsmu, sugu daudzveidību un vielu 

apriti rada šādas darbības: 
� automobiļu motoros izmanto dabasgāzi; 
� izcērt savvaļas mežus un stāda mežu kultūras; 
� lieto gaisa kondicionētājus; 
� elektrību ražo atomelektrostacijās; 
� kaitēkļus un nezāles apkaro ar pesticīdiem; 
� kaitīgos atkritumus sadedzina; 
� augstu produktivitāti lauksaimniecībā sasniedz izmantojot minerālmēslus; 
� tirdzniecība pārsvarā noris lielveikalos. 

2. Izsakiet savu viedokli par šādiem apgalvojumiem: 
• augsts resursu izmantošanas līmenis attīstītajās valstīs dod vairāk derīguma nekā 

kaitīguma; 
• attīstīto valstu ekonomikas augšupeju nevajag ierobežot, jo tās dod naudu 

jaunattīstības valstu vides un sociālo problēmu risināšanai; 
• iedzīvotāju skaita pieaugumu nevajag apturēt, jo tad samazināsies patērētāju skaits 

un apstāsies attīstība. 
3. Uzrakstiet trīs izmantojamo resursu, arī lietu sarakstu: 

a) resursi, kuri jums tiešām ir nepieciešami; 
b) resursi, kurus jūs lietojat  tāpēc, ka jums tā patīk; 
c) resursi, kurus jūs vēlētos lietot nākotnē. 

No kā jūs varētu atteikties, bet ko jūs negribētu zaudēt? 
4. Kādas problēmas rada imigranti un bēgļi? Kā pārvarēt šīs problēmas? 
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5. Kādus kurināmā veidus jūs izmantojat, lai jūsu mājā būtu siltums? Cik ekoloģiski tīri tie ir? Kas 
tiek darīts, lai novērstu gaisa piesārņojumu no apkures iekārtām? Ko jūs ieteiktu? 

 
 

12.5. Bioloģiskie resursi 

12.5.1. Augu valsts resursi 
 

Augu valsts resursi ir nozīmīgi kā organismi, kas ražo skābekli un augu izcelsmes 
organiskās vielas. No augu atliekām, uzkrājoties tajās Saules enerģijai, ir veidojušies akmeņogļu 
slāņi un kūdra, kā arī nafta, slāneklis un citi izrakteņi. 

Uz Zemes ir zināms ap 500 000 augu sugu, no kurām vairāk nekā 350 000 sugu ir augstākie 
augi, bet apmēram 150 000 sugu pieder pie zemākajiem augiem (tradicionāli te pieskaita arī sēnes).  

Latvijas florā atrastas ap 8100 sugas, kuras pa atsevišķām augu grupām sadalās šādi: 
� sēnes — 3600 sugas (no tām ap 300 sugu ēdamo sēņu); 
� aļģes — 2500 sugas; 
� ķērpji —   464 sugas; 
� sūnas —   460 sugas; 
� paparžaugi —     48 sugas; 
� sēklaugi — 1648 sugas, no tām: 

- savvaļas augi — 1205 sugas; 
- antropogēnās sugas — 316; 
- sugas, kuras pāriet savvaļā — 127. 

Latvijas florā sastopamas 240 ārstniecības augu, 90 krāsvielas saturošas augu sugas,             
100 indīgo augu, 150 pārtikas augu un 250 dekoratīvo augu sugas. Ap 250 augu sugu novērtētas kā 
dārzu un tīrumu nezāles.  

 
Mežs 

 
Mežs, būdams dzīvās dabas sastāvdaļa, stipri ietekmē abiotisko vidi. Tam ir milzīga nozīme 

gan dabas, gan cilvēku dzīvē. Mežs fotosintēzē uzkrāj Saules enerģiju.  
Mežiem ir milzīga nozīme kā skābekļa ražotājiem. Fotosintēzē meži izmanto ogļskābo gāzi, 

kas atmosfērā nonāk no visdažādākajiem avotiem.  
Cilvēka dzīvē svarīga ir arī mežu sanitāri higiēniskā un kulturāli estētiskā loma. Meži 

cilvēkus nodrošina ar nepieciešamajiem koksnes resursiem. Koksne ir viena no universālākajām 
izejvielām, no kuras var izgatavot vairāk nekā 15—20 tūkst. dažādu izstrādājumu un produktu. 
Neskatoties uz to, apmēram pusi no pasaulē iegūstamās koksnes izmanto par kurināmo, bet trešo 
daļu izmanto gan zāģmateriāliem, gan arī citiem celtniecības materiāliem.  

No priežu sveķiem iegūst kolofoniju un terpentīnu. Ļoti daudzveidīga ir produkcija, ko 
iegūst, ķīmiski pārstrādājot koksni, zarus, skujas, mizas un celmus. Tā ir plastmasa, etiķskābe, 
metilspirts, mākslīgās šķiedras, acetons, formalīns, etilspirts, glikoze, lopbarības raugs, furfurols, 
u.c. Latvijā darbojas cehi, kas ražo karotīna pastu, skuju miltus, sveķus, miecvielas u.c. produkciju. 

Viens no svarīgākajiem koksnes izmantošanas veidiem ir papīra ražošana.  
Vispārzināma ir meža loma ūdens režīma regulēšanā un augsnes aizsardzībā.  
Liela nozīme ir mežablakus izmantošanas veidiem: medībām, ogu, riekstu, ārstniecības augu 

un sēņu vākšanai.  
Meži rada lieliskus apstākļus dziednīcu un sanatoriju ierīkošanai, kā arī atpūtas vajadzībām.  
Meži pieder pie atjaunojamiem dabas resursiem, tomēr pasaulē ir vērojama tendence ar 

mežu aizņemtajām platībām samazināties. Tā laika posmā no 1880. līdz 1980. gadam pasaules 
mežu platība ir samazinājusies par 1,5 mljrd. ha jeb par vienu trešo daļu. Pasliktinājies arī 
zemeslodes mežu kvalitatīvais sastāvs. Īpaši satraucoša ir Dienvidamerikas Amazones baseina 
mežu iznīcināšana. Jāņem vērā, ka tropu mežu atjaunošana ir daudz grūtāka nekā mūsu mežu 
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atjaunošana, jo daudz sarežģītāka ir to uzbūve un tajos neuzkrājas trūdvielu rezerves. Savukārt 
tropu mežu iznīcināšana izraisa dažādas klimatisko parādību svārstības (viesuļvētras, sausumu, 
plūdus). Neskarti meži saglabājušies galvenokārt tikai kalnos vai citādi nepieejamos apgabalos, 
nacionālajos parkos un rezervātos.  

Latvijā 1984. gadā meži aizņēma 26 000 km2 jeb 40% teritorijas. 1929. gadā mežainums 
sastādīja 29,2 %, 1958. — 33 %, 1983. — 41,1%, bet 1999. gadā — 44,7%.  

2002. gadā Latvijas rajonu teritorijās mežainības procents bija šāds: 
 

Ventspils 63.8% Ogres  49.3% Ludzas  35.2% 
Talsu  56.5% Rīgas  49.2% Krāslavas  34.3% 
Alūksnes  56.4% Madonas  46.8% Daugavpils  33.3% 
Aizkraukles  56.0% Saldus  45.4% Bauskas  31.0% 
Valkas  53.6% Liepājas  44.9% Dobeles  29.6% 
Kuldīgas  52.4% Valmieras  44.8% Rēzeknes  29.5% 
Gulbenes  52.2% Jēkabpils  42.6% Preiļu  28.7% 
Cēsu  51.9% Tukuma  42.5% Jelgavas  28.4% 
Limbažu  51.7% Balvu  41.2% Vidēji LR teritorijā: 44.28% 

 
Latvijas mežos apmēram pusi aizņem priede (50%), pārējo daļu sastāda egle — (17%), bērzs 

(25%), apse (3%), baltalksnis (1,5%) u.c. koki. 
Meža tipu etaloni saglabāti mūsu valsts īpaši aizsargājamos dabas objektos — rezervātos, 

nacionālajos parkos, liegumos.  
 Koksnes kurināmā daudzveidība. Runājot parasti par malku, mēs to tūlīt saistām ar 
kurināmo, kas sarūpēts mežā un tiek sadedzināts krāsnī. Malka ir tikai viens no koksnes kurināmā 
veidiem. Pēdējā laikā koksnes kurināmā izmantošanai ir pievērsta īpaša uzmanība kā atjaunojamam 
dabas energoresursam. Tas ir viens no biokurināmā veidiem.  
 Koksnes kurināmais ir ļoti dažāds. Tas atšķiras gan ar izmēru, gan mitruma saturu, gan 
izcelsmes veidu. No šiem parametriem ir atkarīgs degšanas process un līdz ar to degšanas 
tehnoloģijas vienkāršība vai sarežģītība. 
 Kurināmo raksturo degšanas laikā izdalītais siltums. Sadegšanas siltuma vērtība koksnei ir 
atkarīga no ļoti daudziem faktoriem: no mitruma satura, koku sugas, to vecuma un izmantotajām 
daļām (galotne, zari, stumbrs, celms, miza, saknes) u.c. faktoriem. 
 Lai varētu salīdzināt sadegšanas siltuma vērtības, jāuzrāda, kādam mitruma saturam tās 
dotas. Sadegšanas siltums vienam cieškubikmetram sausa bērza varētu sasniegt 2,7 MWh, eglei, 
priedei — 2,2 MWh, bet vītolam un alkšņiem — 1,7 MWh. 
 Malka ir vēsturiski visvecākais un Latvijā visbiežāk lietotais koksnes kurināmā veids, kuru 
iegūst mežā no nekvalitatīviem kokiem. Malkas kurtuves parasti tiek veidotas no nekustīgiem 
ārdiem bez regulēšanas iespējām, tāpēc to vidējais lietderības koeficients ir zems (25—50%). 
 Nomaļi ir kokapstrādes pārpalikumi. To izmēri ir dažādi, un tie ir atkarīgi no koku 
pārstrādes tehnoloģijas. Parasti tos sazāģē un sadedzina māju plītīs, krāsnīs un kamīnos. 
 Meža atkritumi ir miza, skujas, lapas, koki. Tie tiek sasmalcināti dažāda izmēra daļiņās. 
Mizas dažreiz neieskaita meža atkritumu kurināmā kategorijā. Tās ir grūti sasmalcināt ar parastajām 
metodēm. Taču sausām mizām ir augstāka sadegšanas siltuma vērtība, jo tajās ir vairāk oglekļa 
nekā citās koka sastāvdaļās. Latvijā mizas kā kurināmo praktiski neizmanto. 
 Šķeldu iegūst no malkas un kokapstrādes pārpalikumiem. Šķeldošanai izmanto šķeldotājus 
ar mehānisko vai elektrisko piedziņu. Šķeldas daļiņām ir nosacīti gluda virsma, to izmērs — no         
5 līdz 50 mm. 1999. gadā Latvijā bija uzbūvētas un darbojās aptuveni 20 kurtuves (jauda 1,5—       
7,5 MW). To vidējais lietderības koeficients ir augsts (80—90%). 
 Skaidas dažreiz sauc arī par biomasu, jo zāģu skaidu daļiņu izmēri ir niecīgi — 1—5 mm. 
Zāģu skaidas vienas pašas ir grūti sadedzināt. Tās ir jāsajauc noteiktās proporcijās ar šķeldu vai ir 
jāuzstāda speciālas konstrukcijas kurtuves. Ar zāģu skaidu sadedzināšanas tehnoloģiju izveidi  un 
izpēti jau vairāk nekā 50 gadus nodarbojas ziemeļvalstu zinātnieki. 
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 Briketes ražo, sapresējot sīku daļiņu kokmateriālu. To saspiež taisnstūra vai cilindriskas 
formas briketēs. Tas ir kvalitatīvs, sauss un ekoloģisks kurināmais ar augstu sadegšanas siltuma 
vērtību. Briketes ir dārgākas par citiem koksnes kurināmajiem, tādēļ Latvijā tās ražo galvenokārt 
eksportam. 
 Granulas veido līdzīgi briketēm, presējot sasmalcināto materiālu. Granulu, tāpat kā brikešu, 
ražošana ir energoietilpīgs process, jo to žāvēšanai ir nepieciešama papildu enerģija. Arī granulas 
Latvijā neizmanto, bet eksportē uz Zviedriju, Dāniju un Holandi. 
 Pulverveida kurināmo iegūst slīpēšanas procesā kokapstrādes uzņēmumos. Tas ir ļoti 
specifisks kurināmais, kura daļiņu izmēri nepārsniedz 1 mm un tā sadedzināšanai nepieciešamas 
kamerkurtuves, tāpēc visbiežāk koksnes putekļus izmanto brikešu un granulu ražošanai.  
 Klucīšus sagatavo speciāli no kokapstrādes atlikumiem. Tiem ir ierobežots gan mitruma 
saturs (līdz 20%), gan izmērs un forma (paralēlskaldnis). Klucīšus izmanto koksnes gazificēšanai. 
Tas ir specifisks kurināmais mazām koģenerācijas stacijām. Ģenerētā gāze tiek attīrīta no cietām 
daļiņām filtros un pēc tam ievadīta iekšdedzes dzinējā. Šādas iekārtas būs ļoti perspektīvas jau 
tuvākā nākotnē elektroenerģijas un siltuma enerģijas vienlaicīgai ražošanai. Pagaidām tās vēl ir 
dārgas un pasaulē darbojas tikai dažas eksperimentālās iekārtas. 

Siltuma ražošana un ietekme uz vidi. Maldās tie, kas iedomājas, ka koksnes sadegšana ir 
kaut kas ļoti vienkāršs. Zinātnieki pasaulē, it īpaši Skandināvijas valstīs, pētī koksnes degšanas 
procesus jau vairāk nekā 50 gadu.  

 
Purvs 

 
Purvs ir ekosistēma, kas ietver sauszemes nogabalu, kam raksturīgs pastāvīgs vai ilgstošs 

periodisks mitrums, īpatnēja augu valsts un augsnes veidošanās tips. Latvijas purvi sākuši veidoties 
leduslaikmeta beigu posmā. Vairums to ir pēcleduslaikmeta veidojumi, kas radušies, sauszemei 
pārpurvojoties vai arī ūdeņiem aizaugot. Šis process turpinās arī šobrīd. Latvijā purvu aizņemtā 
teritorija sastāda 6400 km2 (ap 10% no valsts teritorijas). Lielākie purvu masīvi atrodas Piejūras 
zemienē un Austrumlatvijas līdzenumā.  

Pēc augu valsts rakstura, ūdens un minerālās barošanās režīma un kūdras nogulumiem izdala 
trīs purvu tipus: zāļu jeb zemos purvus, pārejas purvus un sūnu jeb augstos purvus. 

Zemais purvs tiek apgādāts ar gruntsūdeni, bet augstais purvs visu ūdeni iegūst no 
nokrišņiem. Gar augstā purva malām bieži atrodas purvmalas ieplaka, zemā purva strēmele, kur 
satek augstā purva ūdeņi. Purvmalas ieplakai ir bagātāka veģetācija nekā pašam augstajam purvam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. att. Zemais un augstais purvs šķērsgriezumā 
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Zāļu purvi (49,3%) ir ļoti slapji, ar labi sadalījušos kūdru. Tie izveidojas upju ielejās, 
starppauguru ieplakās.  

Pārejas purvi (6%) izveidojas tur, kur purvu barošanās procesā ir mazinājusies gruntsūdeņu 
nozīme, bet palielinājusies nokrišņu nozīme.  

Sūnu purvi (44,7%) ir sausāki nekā zāļu purvi. Sūnu purva kūdra ir ļoti skāba (pH 3,0—3,5), 
tāpēc sūnu purva augu valsts ir ļoti nabadzīga.  

Purvs piedalās biosfēras ekoloģiskā līdzsvara saglabāšanā, ūdens bilances regulēšanā, ir 
dzīvesvieta daudziem ūdens un purva putniem. Tajā ligzdo vai pārlidojumu laikā uzturas ļoti retas 
vai iznīkstošas sugas. 

Ļoti liela purvu nozīme ir tautsaimniecībā, tie ir kūdras resursu glabātāji.  
Negatīva nozīme purviem ir mežsaimniecībā un lauksaimniecībā, kur nav pieļaujama 

izmantojamo teritoriju pārpurvošanās. Tāpēc ir jāveic pasākumi pārpurvoto teritoriju meliorēšanā. 
  

Pļava 
 

 Pļava ir platība ar daudzgadīgu lakstaugu veģetāciju. Neizmantotas un cilvēka nekoptas 
pļavas aizaug ar krūmiem, vēlāk to vietā izveidojas mežs. Latvijā dabiskās pļavas aizņem 1% 
teritorijas. Latvijā ir satopamas 

� neapplūstošās pļavas; 
� applūstošās jeb palieņu pļavas. 

Pļavu nozīme neaprobežojas tikai ar to izmantošanu lauksaimniecībā. Tās ir ainavas 
sastāvdaļa. Pļavās aug vairākas Latvijas Sarkanajā grāmatā ietvertās ārstniecības un dekoratīvo 
augu sugas. Daudzi ārstniecības augi atrodami galvenokārt tikai pļavās, piemēram, ārstniecības 
baldriāns, pļavas ķimene, parastais rasaskrēsliņš. Pļavās izzūd tādi dekoratīvie augi kā 
bezdelīgactiņa, Eiropas saulpurene, dažādas orhideju dzimtas sugas. Tas galvenokārt notiek pļavu 
pārveidošanas dēļ: tiek nosusinātas un uzartas mitrās pļavas, iztaisnotas un meliorētas upes. Pļavu 
aizsardzība praktiski nav iespējama bez atbilstošiem saimnieciskiem pasākumiem (ganīšanas, 
pļaušanas). 

 
Viens no svarīgākajiem dabas aizsardzības uzdevumiem ir saglabāt visas zemeslodes un 

ikvienas valsts, republikas, novada augus kopumā, saglabāt visu augu valsts daudzveidību 
nākamajām paaudzēm, nākotnes zinātnes un prakses vajadzībām.  

Augu valsts aizsardzības jautājumus risina, 
� organizējot augu valsts resursu racionālu izmantošanu; 
� optimizējot ainavu, nodrošinot augu segas aizsardzību rūpnieciskos un pilsētu 

rajonos; 
� organizējot atsevišķu retu, iznīkstošu un vērtīgu sugu un augu kopu 

aizsardzību. 
Latvijas flora ir izveidojusies leduslaikmeta beigu posmā un pēcleduslaikmetā, t.i., apmēram 

pēdējo 12 000 gadu laikā. Mainoties klimatiskajiem apstākļiem, mainījusies arī flora. Tajā 
atsevišķas augu sugas gan izzudušas, gan arī ieceļojušas no apkārtējām teritorijām. Daudzu sugu 
izzušana vai to skaita samazināšanās ir saistīta ar cilvēka saimniecisko darbību.  

Cilvēks ar savu saimniecisko darbību ne tikai iznīcina floru, bet ir ievedis un savairojis 
valsts teritorijā daudzus dažādus kokus, krūmus, lakstaugus, kuri papildina Latvijas floru gan kā 
mežu, gan arī kā dekoratīvie un pārtikas augi. Dažkārt ir gadījies ievest augu sugas, kas vēlāk kļūst 
nekontrolējamas un kļūst par vietējās floras nezāli un piesārņotāju, kā tas ir noticis ar Sosnovska 
latvāni, kas ir pārgājis savvaļā un kļuvis par Latvijas dabai nevēlamu augu. 
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12.5.2. Dzīvnieku valsts resursi 
 
Dzīvnieku valsts resursi pieder pie atjaunojamiem dabas resursiem. Visa cilvēces vēsture ir 

nesaraujami saistīta ar šo resursu izmantošanu. Sākotnēji tās bija medības un zveja, vēlāk cilvēks 
pieradināja dažu savvaļas sugu dzīvniekus, līdz ar to sāka attīstīties lopkopība.  

Savvaļas dzīvnieku sugu skaitu un resursus ir grūti precizēt. Šodien pasaulē zināms ap       
1,5 milj. dzīvnieku sugu (no tiem 1 milj. sastāda kukaiņi). Neskatoties uz sugu daudzveidību, visas 
biosfēras dzīvnieku biomasa salīdzinājumā ar augu biomasu sastāda nelielu daļu — tikai 1%. Tas 
nemazina dzīvnieku nozīmi dabā un tajā noritošajos procesos, kā arī cilvēka dzīvē.  

Latvijas faunā ir apmēram 12 600 sugu. 
Vissenāko Latvijā atrasto dzīvnieku atlieku vecumu vērtē ap 500 milj. gadu. Tagadējā 

Latvijas fauna ir veidojusies pēcleduslaikmetā, t.i., apmēram 10 000—12 000 gadu laikā. Šajā laika 
posmā faunas sastāvā ir notikušas lielas un nozīmīgas izmaiņas, kuras saistāmas ar vairākiem 
faktoriem. Tie varētu būt šādi: 

� dabiskie iemesli; 
� medības;  
� ievestie plēsēji un citi ievestie dzīvnieki; 
� biotopu izjaukšana; 
� dzīvesvietu iznīcināšana. 

 
Dabiskajiem iemesliem jāpieskaita klimata izmaiņas. Latvijā pēdējā laikā ir konstatētas      

13 jaunas putnu sugas, biežāk nekā agrāk sastopamas 30 putnu sugas. Valsts teritorijā parādās 
dienvidu un dienvidrietumu faunai raksturīgās sugas, bet zūd tundras un taigas pārstāvji. 

Daudzas dzīvnieku sugas iz izzudušas medīšanas rezultātā. Mamuta zobi un skeleta daļu 
atliekas atrastas arī Latvijas pēcleduslaikmeta nogulumos. Bēringa ekspedīcija 1741. gadā 
Komandoru salu rajonā atklāja jūrasgovi, kas vēlāk ieguva Stellera jūrasgovs nosaukumu. Tas bija 
zālēdājs dzīvnieks, kas pārtika no jūras aļģēm, galvenokārt laminārijām. Jūrasgovs garums bija ap   
9 m, masa — ap 3,5 t., pēdējais šīs sugas pārstāvis tika nošauts jau 1768. gadā. 

Viens no spilgtākajiem zīdītājdzīvnieku iznīcināšanas piemēriem ir Amerikas bizona 
iznīcināšana. Šie dzīvnieki bija izplatīti Ziemeļamerikas līdzenumos prērijās un mežos. Sākotnēji to 
skaitu vērtēja ap 75 miljoniem. Iznīcināšana sākās ar 1730. gadu. Vispirms bizonus iznīcināja, lai 
apgūtu teritorijas un apmierinātu cilvēku vajadzības. Baltie izmantoja bizonu ādas, indiāņi ēda arī to 
gaļu. Ap 1830. gadu sākās bizonu iznīcināšana, lai, likvidējot indiāņu pārtikas krājumus, iznīcinātu 
indiāņus pašus. Tika uzbūvētas dzelzceļa līnijas no Amerikas austrumu piekrastes uz rietumu 
piekrasti. Dzīvniekus šāva gluži vienkārši tieši no vilciena vagonu logiem. Ap 1890. gadu bija 
palicis apmēram 5,5 milj. dzīvnieku. Tagad bizoni ir ataudzēti Jeloustounas nacionālajā parkā, 
Ziemeļkanādas rezervātā u.c. Līdz mūsdienām ir saglabājušies apmēram 40 tūkstoši šo dzīvnieku.  

Eiropā no iznīcinātiem dzīvniekiem minami tauri un sumbri. Tauri bija tagadējās mājas govs 
priekšteči. Eiropā tie dzīvoja vēl XVI gs. un bija nozīmīgi medību dzīvnieki. Pēdējā tauru govs 
iznīcināta 1627. gadā Polijā. Par tauru kādreizējo esamību Latvijas teritorijā liecina skeletu un ragu 
atliekas pēcleduslaikmeta nogulumos 25 vietās, kā arī nosaukumi Taurkalne un Taurupe. 

Sumbra atliekas Latvijā atrastas Riņņu kalnā Salacas krastā un citās vietās.  
Vēlāk medībās iznīcināti staltbrieži, mežacūkas un Eirāzijas bebri, bet tie mūsdienās sekmīgi 

atkal ir atjaunoti Latvijas dabā.  
Vietējai faunai bieži ir izrādījusies kaitīga ievesto plēsēju un citu dzīvnieku aklimatizācija. 

Šāda aklimatizācija lielu ļaunumu ir nodarījusi Okeānijas salu, Jaunzēlandes, Madagaskaras un citu 
salu faunām. Tur ievestie dzīvnieki bieži vien nodarījuši lielu postu tāpēc, ka šo salu biocenozes ir 
ļoti vienkāršas. Vietējie dzīvnieki bieži krita par upuri atvestajiem kaķiem, suņiem, cūkām un 
žurkām. Tādā veidā Stefensa salā Kuka jūras šaurumā 1894. gadā bākas sarga kaķis pilnīgi 
iznīcināja kādu Jaunzēlandes paceplīšu sugu.  

Līdzīgi žurkas un mangusti iznīcināja daudzus dzīvniekus Antiļu salās.  
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Latvijas teritorijā 1948. gadā nepārdomāti ieveda jenotsuni. Toreiz Smiltenes un Lubānas 
mežrūpniecības saimniecībās izlaida 100 dzīvniekus. Tagad jenotsuns praktiski ir sastopams visos 
mūsu valsts rajonos un ir viens no biežāk sastopamajiem plēsējiem. Jenotsuns zināmā mērā 
ierobežo peļveidīgo grauzēju un kukaiņu skaitu. Taču vairākums speciālistu uzskata, ka gan no 
medību saimniecības, gan arī veselības aizsardzības un dabas aizsardzības viedokļa jenotsuns ir 
nevēlams dzīvnieks. Tas bieži iznīcina ūdensputnus, piekrastes putnus, uz zemes ligzdojošos putnus 
un to ligzdas. Jenotsuņi ir nevēlami arī no epidemioloģiskā viedokļa, jo izplata trakumsērgu, kašķi, 
trihinelozi. Tie gandrīz visi ir inficēti ar bīstamiem parazītiem — ērcēm un blusām. 

Latvijā bez Eiropas ūdeles pašreiz ir sastopama arī Amerikas ūdele, kura ir ievesta mūsu 
kaimiņteritorijās — Lietuvā 1950. un 1953. gadā, Baltkrievijā (1953), Igaunijā un toreizējā 
Ļeņingradas (tagad SanktPēterburgas) apgabalā 1958. gadā. Latvijā šis dzīvnieks ieviesies no 
minētajām teritorijām, kā arī no eksemplāriem, kas izkļuvuši savvaļā no kažokzvēru fermām. Šī 
ūdele kaitīgi ietekmē ūdensputnu, kā arī vietējās ūdeles populācijas. 

Latvijas fauna tiek arī atjaunota un papildināta. Labs  piemērs tam ir bebrs. Nežēlīgas 
medīšanas rezultātā XIX gs. bebrus Latvijas teritorijā pilnīgi iznīcināja. Pēdējie bebri tika nošauti 
ap 1871. vai 1873. gadu. Divus bebru pārus no jauna Latvijā ieveda 1927. gadā no Norvēģijas. Tos 
ielaida Stendes upē. 1952 .gadā divus Voroņežas bebru pārus ielaida Slocenē, vienu — Baņģavā, 
bet divus pārus — Abavas pietekā Krojupē. 60. gadu sākumā bebri Latvijā ienākuši arī no 
Baltkrievijas, Lietuvas un Krievijas. Tagad bebrs ir sastopams visā Latvijas teritorijā un netiek 
uzskatīts par retu dzīvnieku.  

Ne vienmēr šāda atpakaļ ievešana beidzas sekmīgi. Kā liecina fosilās atliekas, ledus —
laikmeta beigu posmā Latvijas teritorijā ir dzīvojuši ziemeļbrieži. Tos mēģināja reaklimatizēt   
1935. gadā, taču šis mēģinājums beidzās neveiksmīgi. Vasarā visi no Norvēģijas atvestie dzīvnieki 
nobeidzās. 

Dzīvnieku iznīcināšanu veicina tiem raksturīgo biotopu pārveidošana un dzīvnieku 
traucēšana.  

Sakarā ar ligzdošanai noderīgu biotopu izzušanu purvu nosusināšanas un izstrādes rezultātā, 
degradējoties purvu ekosistēmām, Latvijā pastāvīgi samazinās pelēkās dzērves populācija. 

Eiropas valstīs samazinās zaķu skaits. Tas notiek dažādu antropogēno faktoru ietekmē, kas 
nelabvēlīgi izmaina ekoloģisko situāciju, noārda vietējo zaķu populāciju pašregulācijas 
mehānismus.  

Pēdējā laikā Latvijā samazinās ligzdojošo melno stārķu skaits. Tas ir saistīts ar intensīvo 
mežu izciršanu — melnie stārķi ligzdo galvenokārt vecos, cilvēku reti apmeklētos, purvainos 
mežos.  

Dzīvnieku valsts sastāva un atsevišķu dzīvnieku sugu skaita saglabāšana pieder 
nozīmīgākajām dzīvās dabas aizsardzības problēmām. To realizē, ar attiecīgu likumdošanu regulējot 
savvaļas dzīvnieku iegūšanu un izmantošanu, iekļaujot Sarkanajā grāmatā dzīvnieku sugas un šo 
sugu juridisko aizsardzību nodrošinot ar valdības lēmumiem.  

Iznīkstošo dzīvnieku, tāpat kā iznīkstošo augu sugu aizsardzībā pamatnoteikums ir to   
dzīves — vietu saglabāšana.  
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13. AIZSARGĀJAMIE DABAS OBJEKTI 
 

Plašākā nozīmē ar šo terminu saprot visus dabas objektus, kas veido dzīves vidi un uztur tās 
kvalitāti, kā arī saimnieciskās un citas darbības resursus, kuru aizsardzību nodrošina vispārējā dabas 
aizsardzības likumdošana un normatīvi. 

Šaurākā nozīmē par aizsargājamiem dabas objektiem uzskata izcilus dabas veidojumus un 
teritorijas, kam ir sevišķa zinātniska, kultūrvēsturiska, estētiska un sociāla nozīme un kas ir īpašā 
valsts aizsardzībā. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijas Latvijā nosaka 1993. gadā 
pieņemtais likums “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”. Tajā ir minētas šādu teritoriju 
kategorijas: 

� dabas rezervāti; 
� biosfēras rezervāti; 
� nacionālie parki; 
� dabas parki; 
� dabas liegumi; 
� aizsargājamo ainavu apvidi; 
� dabas pieminekļi. 

Lēmumus par dabas un biosfēras rezervātu pieņem Latvijas Republikas Saeima, bet pārējo 
kategoriju aizsargājamās teritorijas izveido ar Ministru kabineta lēmumu. Minētais likums dod 
tiesības pašvaldībām pieņemt lēmumus par vietējas nozīmes dabas liegumu, dabas parku un dabas 
pieminekļu apstiprināšanu.  

Pašlaik īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Latvijā aizņem 8,6% no valsts teritorijas. 
Katrai aizsargājamo dabas objektu kategorijai ir izstrādāts specifisks aizsardzības režīms, 

noteikts sods par šo objektu postīšanu. Pēc nozīmības aizsargājamos dabas objektus iedala 
� starptautiskas nozīmes, 
� valsts nozīmes un  
� vietējas nozīmes aizsargājamos dabas objektos. 

Dažkārt vairākas aizsargājamo dabas objektu kategorijas  apvieno dabas pieminekļu grupā.  
Rezervāti ir cilvēka darbības neskarti vai ļoti maz pārveidoti nogabali, kuru galvenais 

uzdevums ir saglabāt ainavu un ekosistēmu dabisko stāvokli, kā arī tur mītošās sugas. Rezervātos ir 
aizliegta saimnieciskā darbība, kas kaitē rezervātu ekosistēmām un to elementiem. Latvjā ir trīs 
rezervātu veidi: 

� valsts rezervāti,  
� rezervāti — medību saimniecības,  
� biosfēras rezervāti.  

Valsts rezervāti ir dabas nogabali, kurās tiek saglabāts viss dabas komplekss kopumā.  
Dažkārt rezervātos veic zonēšanu. Pēc konkrētā rezervāta iecirkņa nozīmīguma, nolietojuma 

vai kāda cita rādītāja izšķir trīs zonas: stingra režīma, regulējamā režīma un buferrežīma zonu.  
Stingrā režīma zonu izveido, lai neskartā veidā saglabātu vēsturiski izveidojušos ekosistēmu, 

lai veiktu izzūdošo un reto sugu ekoloģiskos pētījumus. Stingrā režīma zona parasti veido rezervāta 
kodolu.  

Regulējamā režīma zona ir izveidota, lai pētītu ekosistēmu struktūru un funkcijas un to 
pārmaiņas dabas procesu dabiskajā norisē, kā arī antropogēno faktoru ietekmē; lai veiktu 
pasākumus dabisko procesu zinātniskajā regulēšanā un ekosistēmu apstākļu mērķtiecīgā 
saglabāšanā.  

Buferrežīma zonu izveido, lai samazinātu intensīvās saimnieciskās darbības ietekmi uz 
stingrā un regulējamā režīma zonu dabiskajiem kompleksiem. 

Vēsturiski pirmais rezervāts izveidots Čehijā 1836. gadā. Tam seko Monteblo meža 
rezervāts Francijā 1861. gadā. Latvijas teritorijā pirmais rezervāts — Moricsalas rezervāts — 
izveidots 1912. gadā.  
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Latvijā ir četri valsts rezervāti: 
1. Moricsalas rezervāts (1912) — platība 818 ha, atrodas Usmas ezerā, Ventspils 

rajonā. Pašreizējos rezervāta uzdevumus un robežas nosaka 2000. gada 16. martā 
pieņemtais “Moricsalas  dabas rezervāta likums”. 

2. Grīņu rezervāts (1936) — platība 1454,9 ha, atrodas Liepājas rajonā. Pašreizējo 
Grīņu dabas rezervāta statusu nosaka 2000. gada 16. martā pieņemtais “Grīņu 
dabas rezervāta likums”. 

3. Krustkalnu rezervāts (1977) — platība 2915 ha, atrodas Madonas rajonā. 
Pašreizējo rezervāta statusu nosaka 2000. gada 5. aprīlī pieņemtais “Krustkalnu 
dabas rezervāta likums”.  

4. Teiču rezervāts (1982) — platība 19 337 ha (lielākais Latvijas rezervāts), atrodas 
Jēkabpils un Madonas rajonā. Pašreizējo rezervāta statusu nosaka 2000. gada       
16. martā pieņemtais “Teiču dabas rezervāta likums”. 

 
Biosfēras rezervāti ir plašas teritorijas, kurās atrodas starptautiski nozīmīgas ainavas un 

ekosistēmas. To izveidošanas mērķis ir nodrošināt dabas daudzveidības saglabāšanu, veicinot 
ilgtspējīgu teritorijas sociālo  un ekonomisko attīstību.  

Latvijā 1997. gada 11. decembrī tika nodibināts Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts. Tā 
platība ir 457 600 ha. Kopumā rezervāta teritorija aizņem 6% no Latvijas platības, un tajā ietilpst arī 
Salacas ielejas dabas parks, 16 dabas liegumi, 3 dabas liegumu zonas, 4 dendroloģiskie stādījumi kā 
arī  25 ģeoloģiski un ģeomorfoloģiski dabas pieminekļi. Tā administrācija atrodas Salacgrīvā, Rīgas 
ielā 10a.  

 
Nacionālie parki ir izveidoti, lai saglabātu veselas ekosistēmas un dabas kompleksus. 

Atšķirībā no rezervātiem, nacionālie parki ir domāti galvenokārt atpūtai un cilvēku estētiskās 
audzināšanas vajadzībām. Taču nacionālajos parkos izdala atsevišķus iecirkņus, kuriem ir rezervāta 
statuss. Šajos iecirkņos dominējošā ir dabas aizsardzības funkcija. Latvijā ir trīs nacionālie parki: 

� Gaujas Nacionālais parks (1973). Tā pašreizējo statusu nosaka 1999. gada           
16. decembrī pieņemtais “Gaujas Nacionālā parka likums”. Parka platība ir           
91 745 ha. Tas atrodas Valmieras, Cēsu un Rīgas rajonā.  

� Ķemeru Nacionālais parks ir dibināts 1997. gada 12. jūnijā ar “Ķemeru 
nacionālā parka likumu”. Tas atrodas Jūrmalas pilsētas teritorijas rietumdaļā, 
Jelgavas rajonā, Rīgas rajonā un Tukumā rajonā. Tā teritorija aizņem 40 692 ha 
sauszemes un  2 100 ha Rīgas jūras līča akvatorijas līdz 10 m dziļumam.  

� Slīteres nacionālais parks dibināts 1999. gada 28. decembrī uz Slīteres rezervāta 
bāzes. 2000. gada 16. martā LR Saeima pieņēma Slīteres nacionālā parka 
likumu. Parka teritorija aizņem 16 360 ha sauszemes un 10 130 ha jūra 
akvatorijas.  

 
Dabas parki tiek veidoti apvidos, kur ir īpatnējs, gleznainas ainavas vai nozīmīgi 

kultūrvēsturiski objekti. Dabas parkiem ir dabas aizsardzības, kultūras mantojuma saglabāšanas, 
ekoloģiskās izglītošanas un audzināšanas, kā arī cilvēku atpūtas funkcija. Dabas parku aizsardzības 
režīmu nosaka īpašs likums., Latvijā ir 21 dabas parks, piemēram, Gaiziņkalna, Adamovas 
Daugavas loku, Piejūras, , Talsu pauguraines dabas parks, Tērvetes meža ainavu parks u. c. dabas 
parki. 

Dabas liegumi ir platības, kurās noteikts daļējs aizsardzības režīms un atļauta saimnieciskā 
darbība apjomā, kas nav pretrunā ar lieguma mērķiem un uzdevumiem. Liegumi izdalīti 1999. gada 
15. jūnijā ar LR MK Noteikumiem Nr. 212 “Noteikumi par dabas liegumiem”.  

 
Latvijā ir 211 dabas liegumi. Ir pazīstamas trīs dabas liegumu grupas:  

� kompleksie dabas liegumi, 
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� specializētie liegumi (botāniskie, dzērveņu purvu, purvu, ornitoloģiskie jeb 
zooloģiskie liegumi) un 

� liegumiem analogi ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie objekti. 
Latvijā esošie kompleksie liegumi ir, piemēram, Abavas upes ieleja, Dēliņkalns u.c.; 

botāniskie liegumi — Pokratas, Klaucānu un Priekulānu ezeri Madonas rajonā peldošā ezerrieksta 
aizsardzībai, Gaviezes mežs — baltā āmuļa aizsardzībai, u.c.; zooloģiskie liegumi — Liepājas, 
Papes, Babītes, Kaņiera ezers, un citi dabas objekti. 

 
Aizsargājamo ainavu apvidu dibināšanas mērķis ir saglabāt ainavu uzbūves reģionālās 

īpatnības un skaistumu, novērst nejaušu un nesaskaņotu to pārveidošanu, saglabāt vērtīgus dabas 
kompleksus, ekoloģiski un estētiski nozīmīgus ainavas elementus, nodrošināt kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanu. Latvijā ir seši aizsargājamo ainavu apvidi: Ezernieki, Vecpiebalga, 
Augšdaugava, Veclaicene, Vestiena un Augšzeme.  

 
Dabas pieminekļi ir atsevišķi savrupi dabas veidojumi: koki, alas, avoti, gravas, klintis, 

ūdenskritumi, akmeņi un citi dabas retumi, kam ir zinātniska, kultūrvēsturiska, estētiskā un 
ekoloģiskā vērtība.  

� Aizsargājamie ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie objekti ir īpaši aizsargājamo 
dabas objektu — dabas pieminekļu kategorija. Pie tiem pieder dažādi 
dabiskie, retumis arī mākslīgie iežu atsegumi. Daļai no tiem ir ainaviska 
vērtība, un tie ir plaši pazīstami, piemēram, Ērgļu klintis, Zvārtas iezis. Lielu 
šo objektu grupu veido tipiskas klimatisko apstākļu radītas izpausmes 
formas, raksturīgi vai īpatnēji pazemes ūdeņu veidojumi (alas, upīšu pazemes 
tecējuma posmi, avoti, avotkaļķu veidojumi), vēja darbības veidojumi 
(dažāda veida kāpas), virszemes ūdeņu veidotās formas (gravas, upju ieleju 
posmi, vecupes, krāces, ūdenskritumi). Pie aizsargājamajiem 
ģeomorfoloģiskajiem objektiem pieder arī lielākie laukakmeņi (dižakmeņi) 
un raksturīgākie to sakopojumi, kā arī ledāja un tā kušanas ūdeņu veidotās 
formas vai to kompleksi (upju senlejas u.c.). Šo objektu aizsardzības 
noteikumi aizliedz to teritorijā vai arī tuvumā iegūt derīgos izrakteņus, veikt 
spridzināšanu, būvēt ēkas, ceļus u.c. objektus, izgāzt atkritumus, u. tml.  

� Dzirnavezeri (dzirnavu dīķi) — mākslīgas ūdenstilpes, kas tika ierīkotas 
dzirnavu darbināšanai. Dzirnavas būvēja 15.—19.gs. muižās. Tagad sākta 
dzirnavu dīķu, kā arī dzirnavu ēku atjaunošana. Parasti tas tiek darīts ainavas 
veidošanai. Vairāk nekā 20 dzirnavu dīķu ir iekļauti aizsargājamo dabas 
objektu sarakstā.  

� Aizsargājamie parki un dendroloģiskie stādījumi — vietējo un introducēto 
(ievesto) koku un krūmu sugu kompleksi, ko aizsargā valsts likumdošana. 
Latvijā valsts aizsardzībā tiek ņemti parki, kam ir ainavu nozīme, bagātīgs 
sugu sastāvs un atpūtas zonas nozīme. Aizsargājamos parkos un 
dendroloģiskajos stādījumos ir noteikts īpašs režīms, aizliegta jebkura 
saimnieciska un cita veida darbība, celtniecība, patvarīga ciršana un 
stādīšana, kā arī citi pasākumi, kas maina aizsargājamo parku un 
dendroloģisko stādījumu struktūru. Pazīstamākiem šīs grupas aizsargājamiem 
objektiem ir  Dundagas un Cesvaines parks, Skrīveru dendrārijs u.c. 

� Īpaša uzmanība tiek veltīta koku aizsardzībai, kas sasnieguši ievērojamu 
vecumu un lielumu. Latvijā šādus kokus sauc par dižkokiem. Īpaši 
aizsargājami Latvijas teritorijā ir dižkoki, kuru stumbra apkārtmērs krūšu 
augstumā (1,3 m) pārsniedz 

- ozolam un vītolam —  5 m; 
- liepai, osim, gobai, vīksnai —   4 m; 
- kļavai un melnalksnim — 3,5 m; 
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- priedei, eglei un bērzam  — 3 m; 
- kadiķim —   0,8 m. 

� Īpaša vērība Latvijā tiek veltīta arī atsevišķu retu augu sugu un dzīvnieku 
sugu aizsardzībai. Latvijā ir sastādīti aizsargājamo augu un dzīvnieku 
saraksti. Par šajos sarakstos esošo augu vai dzīvnieku sugu iznīcināšanu vai 
arī to dzīvesvietu iznīcināšanu iedzīvotājiem var tikt piemēroti 
administratīvie sodi likumā noteiktajā kārtībā.  
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14. LATVIJAS SARKANĀ GRĀMATA 
 

Sarkanā grāmata ir dokuments, kurā sniegtas ziņas par Latvijā apdraudētām sugām. Sarkano 
grāmatu var papildināt, atsevišķus objektus var no tās izslēgt. Konkrētus aizsardzības pasākumus 
nosaka valsts likumdošanas akti. 

Pirmā Sarkanā grāmata pasaulē izdota 1963. gadā. Pašlaik gandrīz katra valsts izdod savu 
Sarkano grāmatu vai veido Apdraudēto sugu sarakstu. 

Latvijas Sarkanās grāmatas dibināšanas mērķis ir gādāt, lai tiktu saglabāts valsts teritorijā 
sastopamo sugu dabiskais genofonds — aizsargātas un savairotas retās un iznīkstošas sugas, kā arī  
pastiprināta sarūkošo sugu izpēte un to resursu aizsardzība. 

 
Latvijas Sarkanā grāmata ir apstiprināta 1980. gadā, bet izdota 1985. gadā. Tajā ietvertās 

sugas ir sadalītas piecās kategorijās: 
0. kategorija — acīmredzot iznīkušas sugas, kuras nav sastaptas dabā vairākus gadus, taču, 

iespējams, saglabājušās atsevišķās vietās nebrīvē vai kultūrā; nepieciešama 
īpaša valsts aizsardzība  likumdošanas veidā; 

1. kategorija — sugas, kurām draud iznīkšana, to turpmākā eksistence nav iespējama bez 
sevišķu pasākumu veikšanas; nepieciešama īpaša valsts aizsardzība  
likumdošanas veidā; 

2. kategorija — retas sugas, kurām nedraud iznīkšana, bet kuras sastopamas tik nelielā 
skaitā vai arī pēc platības tik ierobežotās un tik specifiskās dzīvesvietās, ka 
var ātri iznīkt; nepieciešama īpaša valsts aizsardzība  likumdošanas veidā; 

3. kategorija — sugas, kuru indivīdu skaits samazinās un areāls sašaurinās vairākus gadus 
dabisku cēloņu dēļ vai cilvēku darbības rezultātā, vai arī abu minēto faktoru 
ietekmē; nepieciešama turpmāko skaita izmaiņu kontrole un izmantošanas 
stingra likumiska reglamentēšana; 

4. kategorija — nepietiekami pētītas sugas; iespējams, ka tām draud iznīkšana, bet ziņu 
trūkuma dēļ pagaidām nevar precīzi novērtēt to pašreizējo stāvokli; 
nepieciešama pastiprināta izpēte. 

Sākotnēji 1980. gadā Latvijas Sarkanajā grāmatā tika ietvertas 112 augu un 119 dzīvnieku 
sugas. Tagad sugu skaits ir palielināts. 2002. gada janvārī Latvijas Sarkanajā grāmatā tika ietvertas 
319 augu un dzīvnieku sugas.  

Par katru sugu Sarkanajā grāmatā tiek sniegtas šādas ziņas: sugas nosaukums latviešu un 
latīņu valodā, krāsains attēls, statuss, izplatība, biotops, populācija vai fitocenoze, ziņas par 
vairošanos, skaita un areāla izmaiņu cēloņi, pašreizējā aizsardzība, priekšlikumi par aizsardzību, 
priekšlikumi par tālāko izpēti, informācijas avoti, izplatības karte. 

Sarkanajā grāmatā ietverto sugu skaits nepārtraukti mainās. Priekšlikumus par sugu 
iekļaušanu Sarkanajā grāmatā var iesniegt zinātniskās un citas valsts un sabiedriskās iestādes un 
organizācijas, kā arī atsevišķi zinātnieki un citas personas. 

 

�Uzdevumi 
1. Kādās kategorijās tiek iedalīti Latvijā aizsargājamie dabas objekti? 
2. Kāda ir atšķirība starp rezervātiem un liegumiem? Kādi liegumu veidi ir mūsu valstī? 
3. Kāda ir atšķirība starp rezervātu un nacionālo parku? 
4. Kāda ir atšķirība starp dabas parku un parku, starp parku un dendroloģisko stādījumu? 
5. Kādus kokus sauc par dižkokiem? 
6. Kāds ir Sarkanās grāmatas izveidošanas mērķis? 
7. Kādi aizsargājami dabas objekti atrodas jūsu dzīvesvietas tuvumā? Raksturojiet tos. 
8. Kur atrodas Latvijas lielākais dižakmens?  
9. Miniet augu un dzīvnieku sugas, kuras ir iekļautas Latvijas Sarkanajā grāmatā. Kādi ir iemesli, 

kāpēc šo sugu skaits ir tik neliels, ka tās ierakstītas Latvijas Sarkanajā grāmatā? 
10. Kur atrodas jūsu dzīvesvietai tuvākais dižkoks? Kādas sugas koks tas ir? 
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15. VIDES AIZSARDZĪBA 
 

Tehnoloģiskais progress, it sevišķi pēdējā gadu simtenī, ekonomiski attīstītajās valstīs ir 
uzlabojis cilvēku labklājību, bet tā ir saistīta ar zināmām problēmām. Pakāpeniski ir pasliktinājusies 
vides kvalitāte un samazinājusies bioloģiskā daudzveidība. Strauji samazinās naftas krājumi, un 
uzskata, ka tas izraisīs krīzi jau laikā no 2010. līdz 2020. gadam. Starp dažādām valstīm rodas 
aizvien lielāka plaisa — bagātās valstis kļūst bagātākas, bet nabadzīgās valstis — aizvien 
nabadzīgākas. Daudzas zaļās neformālās organizācijas uzskata, ka tieši tā ir galvenā pasaules 
globalizācijas procesa problēma. 1972. gadā Stokholmā notika pirmā starptautiskā konference par 
cilvēku radīto vidi. Konferencē tika izstrādāts rīcības plāns un ieteikumi, kā mazināt cilvēku ietekmi 
uz vidi. 1983. gadā Apvienoto Nāciju Organizācija izveidoja Pasaules Vides un attīstības komisiju, 
kas izstrādāja globālu rīcības plānu, kur ekonomiskā attīstība būtu saistīta un saskaņota ar vides 
aizsardzības prasībām. Šajā dokumentā parādījās termins ilgtspējīga attīstība, kas tika definēts kā 
“jebkura attīstība, kas kalpo esošām vajadzībām, saglabājot nākamajām paaudzēm iespēju dzīvot 
saskaņā ar viņu vajadzībām”. 

1992. gadā 179 valstu vadītāji tikās Riodežaneiro Apvienoto Nāciju konferencē par vidi un 
attīstību, lai pārrunātu galvenās vides un attīstības problēmas, kas tika atspoguļotas Brundtlandes 
atskaitē. Šajā atskaitē minētas sešas galvenās problēmas, kurām nepieciešams globāls risinājums: 

� cilvēku populācijas skaita pieaugums; 
� cilvēku  nodrošinājums ar pārtiku; 
� bioloģiskās daudzveidības samazināšanās; 
� enerģijas ražošana un tās radītās problēmas (resursu noplicināšana un 

piesārņojums); 
� rūpniecība (resursu noplicināšana un piesārņojums); 
� pilsētu vide (cilvēku labklājība, cilvēku tiesības dzīvot tīrā vidē). 

Pirmo reizi tik augstā līmenī tika atzīts, ka, lai risinātu pasaules vides problēmas, visām 
valstīm ir jāstrādā kopā. Neapdomātas attīstības rezultātā vidē ir radušās tādas pārmaiņas, kas 
ietekmē cilvēces turpmāko eksistenci. 

Brundtlandes atskaites rekomendācijas uzsvēra nepieciešamību valstīm kopīgi strādāt pie 
šādām problēmām: 

� ekonomiskās attīstības atdzīvināšana; 
� attīstības kvalitātes uzlabošana, vides un sociālo vajadzību, darba, pārtikas, 

enerģijas, ūdens un sanitāro prasību nodrošināšana; 
� dabas resursu saglabāšana un uzlabošana; 
� populācijas pieauguma stabilizēšana; 
� tehnoloģijas attīstības virzienu maiņa (piemēram, bezatkritumu tehnoloģiju 

ieviešana) un vides risku novērtēšanas uzlabošana; 
� vides aizsardzības un ekonomiskās attīstības prasību ieviešana valsts politikas un 

pārvaldes līmenī; 
� globālās ekonomiskās sadarbības stiprināšana; 
� starptautisko saišu stiprināšana. 

 
1992. gadā 179 valstu vadītāju konferencē par vidi un attīstību tika parakstīti pieci svarīgi 

dokumenti, kuri radīja pamatu turpmākajam darbam samilzušo globālo vides problēmu novēršanā. 
 
1. Riodežaneiro Deklarācija par vidi un attīstību. Deklarācijā norādīti vispārīgie 

ilgtspējīgas attīstības principi. Ilgtspējīgas attīstības pamatā ir rūpes par cilvēku. Tiek 
uzsvērta starptautiskās sadarbības nozīme, norādīti galvenie piesārņojuma novēršanas 
principi. 

2. Paziņojums par visa veida mežu apsaimniekošanas, aizsardzības un ilgtspējīgas 
attīstības principiem. Šis paziņojums nav valstīm juridiski saistošs un tikai iesaka 
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saprātīgas mežsaimniecības priekšnosacījumus, piemēram, ekoloģiski svarīgo mežu 
aizsardzību, mežu atjaunošanu pēc nociršanas u. tml. 

3. Konvencija par klimata pārmaiņām. Šī konvencija tika radīta, lai sāktu starptautisko 
sadarbību dažādu vielu izmešu samazināšanā. Diemžēl tobrīd lielās valstis nebija gatavas 
būtiski samazināt izmešu daudzumu, jo tas būtiski ietekmētu šo valstu ekonomiku. 
Konvencijai pievienojušās valstis galvenokārt apņēmās inventarizēt radītos izmešus un 
finansēt pētījumus par šo vielu ietekmi. Kioto protokolā (1997) katra valsts apņēmās par 
noteiktiem procentiem samazināt siltumnīcas efektu izraisošo vielu izmešus laika 
periodā no 2008. līdz 2012. gadam, par izejas līmeni ņemot izmešu daudzumu         
1990. gadā. Noteikts, ka izmešu samazinājums katrai valstij būs vismaz par 5%. Kaut 
gan 5% samazinājums ir niecīgs un būtiski nesamazinās siltumnīcas efektu, dažas lielās 
valstis, piemēram, ASV, kura saražo 25% no visa pasaules ogļskābās gāzes daudzuma, 
vēl arvien nepievienojas šim protokolam. Latvijā kopš 1990. gada samazinās ogļskābās 
gāzes izmešu daudzums. Taču tās ir rūpniecības sabrukšanas sekas pēc Latvijas 
neatkarības atgūšanas. 

4. Konvencija par bioloģisko daudzveidību. Šīs konvencijas galvenie mērķi ir saglabāt 
bioloģisko daudzveidību un nodrošināt sugu ilgtspējīgu izmantošanu tautsaimniecībā un 
visām valstīm nodrošināt vienlīdzīgas iespējas ģenētisko resursu izmantošanā. Valstis, 
kuras parakstījušas Bioloģiskās daudzveidības konvenciju, ir apņēmušās ilgtspējīgi 
izmantot dabiskos resursus, saglabājot to bioloģisko daudzveidību. Lai to nodrošinātu, 
katrai valstij ir jāizstrādā bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nacionālā stratēģija 
(Latvijā — programma) un rīcības programma. Šajā konvencijā ir izvirzīti arī vairāki 
uzdevumi: 

� noskaidrot tos bioloģiskās daudzveidības elementus, kuriem ir nepieciešama 
aizsardzība, un nodrošināt to monitoringu; 

� izveidot aizsargājamo teritoriju tīklu; 
� atjaunot degradētās ekosistēmas un sekmēt apdraudēto sugu populāciju 

atveseļošanu; 
� saglabāt kultūrvēsturiskās zināšanas par bioloģisko daudzveidību, piemēram, 

augu sugu izmantošanu tautas medicīnā; 
� apkarot svešzemju sugu introdukciju un izplatīšanos; 
� kontrolēt ar biotehnoloģiskajiem procesiem veidoto sugu radīto sugu risku 

dabiskajām sugām; 
� sekmēt sabiedrības līdzdalību vides ietekmes novērtēšanā, it sevišķi, ja 

projekts apdraud bioloģisko daudzveidību; 
� sekmēt sabiedrības izglītošanu; 
� sagatavot nacionālos ziņojumus. 

5. Agenda 21. 1992. gadā bija kļuvis pilnīgi skaidrs, ka ar deklarācijām vien vairs nevar 
panākt globālo vides problēmu risināšanu un ir nepieciešams pāriet no vārdiem uz 
darbiem: proti, jāizveido visaptverošs rīcības plāns, kas noteiktu katrai valstij veicamos 
pasākumus. Tādēļ tas bija nozīmīgākais 1992. gada konferencē pieņemtais dokuments. 
Rīcības plānā uzsvērts, ka sociālā, ekonomiskā un vides attīstība ir nedalāmi procesi. 
Kopš 1992. gada lielākā daļa demokrātisko valstu ir izstrādājušas savas Agenda 21. 
Latvija to vēl nav paveikusi. Tajā pašā laikā visas valstis, kas aptver Baltijas jūru, arī 
Latvija, ir izstrādājušas savu kopīgo Baltic Agenda 21, kas skaidri formulē 
nepieciešamos uzdevumus.  
Vides problēmas ir globālas. To sekmīgai risināšanai, ir nepieciešama starptautiskā 

sadarbība. Lai sekmētu globālo problēmu risināšanu, valstis savstarpēji vienojas par 
starptautiskajiem likumiem, kurus sauc par konvencijām. Katras valsts parlaments ratificē šīs 
konvencijas un pārkārto esošo nacionālo likumdošanu atbilstoši starptautiskiem likumiem. 

 
 



 92 

Latvija ir pievienojusies (līdz 2002) šādām konvencijām par dabas aizsardzību: 
� Ramsāres konvencija (1971) par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā 

ūdensputnu dzīves vidi. Latvijā Ramsāres konvencijas sarakstā iekļautas trīs 
teritorijas: Engures ezers, Kaņiera ezers, Teiču un Pelečāres purvi. Šai 
konvencijai pašlaik ir pievienojušās 125 valstis. 

� UNESCO konvencija (1972) par pasaules kultūras un dabas mantojuma 
saglabāšanu. Kultūras mantojums ir piemineklis, ēkas vai vieta ar vēsturisku, 
arheoloģisku, etnoloģisku vai antropoloģisku vērtību. Dabas mantojumos 
ieskaita nozīmīgākos fiziskos, bioloģiskos un ģeoloģiskos objektus, 
aizsargājamo sugu biotopus un vietas ar zinātnisku vai dabas aizsardzības 
vērtību. Šajā sarakstā ir iekļauts Vecrīgas centrs, Ziemeļvidzemes biosfēras 
rezervāts. Šai konvencijai pašlaik ir pievienojušās vairāk nekā 150 valstis.  

� CITES (Vašingtonas) konvencija (1973) par starptautisko tirdzniecību ar 
apdraudētām savvaļas dzīvnieku un augu sugām.  

� Bernes konvencija (1973) par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu 
saglabāšanu. Bernes konvencijas pielikumos ir iekļautas Eiropas 
aizsargājamās sugas (piemēram, smilšu krupis, lūsis, grieze).  

� Bonnas konvencija par migrējošo savvaļas dzīvnieku aizsardzību.  
Konvencijas mērķis ir aizsargāt migrējošos putnus visā to areālā. Šai 
konvencijai ir pievienojušās 79 valstis. 

� Riodežaneiro konvencija (1992) par bioloģisko daudzveidību.  
� Helsinku konvencija (1974, 1992) par Baltijas jūras reģiona jūras vides 

aizsardzību. Apvieno visas valstis, kuras apdzīvo Baltijas jūras krastu, 
kopīgai cīņai pret jūras piesārņojumu.  

 
 

 
15.1. Vides aizsardzības sistēmas attīstība Latvijā 

 
Vides aizsardzības sākotnējā periodā dabas aizsardzības vēsturē Latvijā var izdalīt vairākus 

posmus. 
� Dabas un kosmosa elementu pielūgsme, bijība pret dabu un tās 

procesiem. Tā sakņojas atziņā, ka cilvēks ir tikai nenozīmīgs dabas 
struktūras elements. Tas bija dabas dievību cieņas un pielūgsmes laiks. No šī 
pirmskristietības laika mantoti svētavoti, svētbirzis, svētalas, svētakmeņi. No 
šī perioda latvju zemnieks iemantojis godbijīgu attieksmi pret zemi, sauli, 
ūdeni, visu dzīvo. 

� Cilvēka izpratne par dabas materiālu taupīšanas nepieciešamību. Likumi 
par dabas materiālu taupīšanu parādās jau XVII gadsimtā, tā saucamajos 
zviedru laikos, kad tiek noteikti ierobežojumi medībām, kā arī kuģu būvei un 
celtniecībai noderīgo cieto lapu koku ciršanai. 

� Izpratne par dabas aizsardzību kā dabas elementu saglabāšanu. 
Ierobežojumi tiek attiecināti uz atsevišķiem objektiem vai teritorijām  t.s. 
dabas pieminekļiem. Līdzīgā veidā tiek organizēta arī genofonda un reto 
augu aizsardzība. 

� Mūsdienu vides aizsardzības ideoloģija. Tā sakņojas izpratnē, ka no 
atsevišķu dabas elementu aizsardzības un resursu taupīgas izmantošanas ir 
nepieciešams pāriet uz ekosistēmu visaptverošu aizsardzību, cilvēka 
dzīvesvides kvalitatīvo parametru nodrošināšanu un tādu vides politiku, kas 
nodrošinātu ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību. 
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Latvijā ir jārisina divas vides aizsardzības problēmu grupas: 
� pirmā saistās ar smago totalitārā režīma mantojumu: neefektīvu, videi 

nedraudzīgu, resursus izšķērdējošu valsts sektora rūpniecību; 
pārstrukturēšanās fāzē esošu zemkopību, enerģētiku un transportu; neattīstītu 
vides un komunālo sektoru, piesārņotām, sanācijai pakļautām okupācijas 
armijas atstātām teritorijām; paaugstinātu avāriju risku un nepietiekamu vides 
kvalitāti vairākos reģionos. 

� otrā ir saistīta ar tautsaimniecības pārstrukturēšanu uz tirgus ekonomiku. Ir 
nepietiekams ieguldījums straujam situācijas uzlabojumam, nelabvēlīga 
juridiskā vide normatīvo dokumentu pretrunīguma un nepietiekamības dēļ. 

 
 
 

15.2. Vides aizsardzības Latvijā politikas mērķi, principi un priekšnosacījumi 

15.2.1. Vides aizsardzības politikas mērķi 
 

Politikas mērķi ir izvirzīti, balstoties uz diviem galvenajiem apsvērumiem. Pirmkārt, 
pašreizējā vides kvalitāte Latvijā, salīdzinot ar lielāko daļu Eiropas valstu, ir kopumā augsta, lai arī 
jāsaduras ar vairākām akūtām vides problēmām, galvenokārt — lielās pilsētās, rūpnieciskos rajonos, 
kā arī atsevišķās īpaši piesārņotās vietās, piemēram, Krievijas armijas atstātajās teritorijās.  
 Otrkārt, Latvija ir pārejas posmā uz tirgus ekonomiku, tāpēc jāņem vērā ierobežotie resursi, 
salīdzinoši zemais dzīves līmenis, ticamu turpmākās attīstības prognožu trūkums un izmaiņas 
sociālajā struktūrā. Vēl kā sekas ir jāmin sabiedrības vienaldzība attiecībā pret vidi, tendence pārāk 
daudz izmantot jau tā ierobežotos dabas resursus. 
 Balstoties uz iepriekš minēto, viens no politikas mērķiem ir 

panākt vides kvalitātes būtisku uzlabošanos teritorijās, kur tā rada paaugstinātu 
risku cilvēka veselībai un ekosistēmu stabilitātei, vienlaikus nepieļaujot vides 
kvalitātes pasliktināšanos pārējā teritorijā. 
Otrais ilgtermiņa mērķis attiecas uz dzīvās dabas daudzveidības saglabāšanu 
Latvijā: 
saglabāt pašreizējo bioloģiskās daudzveidības līmeni un Latvijai raksturīgo 
ainavu. 

Pašreiz Latvijā ir tendence pārmērīgi izsmelt esošos dabas resursus (piemēram, mežu 
izciršana), tādēļ vides politikas mērķis ir 

dabas resursu ilgtspējīga izmantošana. 
Ir neiedomājami sasniegt kādu no trim minētajiem mērķiem bez 
vides aizsardzības politikas integrācijas visās nozarēs un dzīves sfērās, tādējādi 
radot pamatu sabiedrības un valsts ilgtspējīgai attīstībai. 

 

 

15.2.2. Vides aizsardzības politikas principi 
 

 Vides un tautsaimniecības līdzsvara saglabāšana. Tas nozīmē, ka materiālu izmantošanas 
cikliem ir jābūt noslēgtiem, enerģija un materiāli ir maksimāli jātaupa, preču un pakalpojumu 
kvalitātei jābūt svarīgākai par kvantitāti. 
 Piesārņojuma novēršana jau tā rašanās avotā. Piesārņojuma cēloņu novēršanai ir jāvelta 
vairāk uzmanības nekā cīņai ar piesārņojuma sekām. Piesārņošanas novēršana vienmēr izmaksā 
lētāk, un ilgākā laika posmā tā ir daudz efektīvāka nekā jau radušās vides problēmas risināšana.  
 Individuālās atbildības princips. Tas nozīmē, ka visi - privātpersonas un amatpersonas — 
uzņemsies individuālu atbildību par vidi un atbilstoši mainīs savu uzvedību. 
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 Atklātības princips. Ikvienam ir tiesības būt informētam par vides stāvokli un piedalīties 
tādu lēmumu pieņemšanā, kuriem varētu būt ietekme uz vidi. 
 Kompleksa pieeja problēmu risināšanai. Nepieciešams izraudzīties pasākumus, kas 
risinātu vairākas problēmas vienlaicīgi, nevis jāpārbīda problēmas no vienas fiziskas vides citā. 
 Pakārtotības princips. Vides aizsardzības pasākumi ir jāveic vietējā un reģionālā līmenī. 
Valdībai jāiejaucas tikai gadījumos, kad zemāks administrācijas līmenis nevar atrisināt kādu 
konkrētu problēmu vai vēlamo efektivitāti var panākt tikai ar augstāka līmeņa administrācijas 
palīdzību. 
 Piesārņotājs maksā. Produktu un pakalpojumu cenām ir jāatspoguļo patiesās izmaksas 
(ieskaitot arī vides aizsardzības izmaksas). Tas ietver arī piesārņotāja pienākumu samazināt vai 
neradīt piesārņojumu un draudus videi un segt visus izdevumus, kas ar to ir saistīti. 
 Piesardzības princips. Tas ir galvenais princips vides aizsardzībā. Vides problēmas 
risināšana ir jāuzsāk vēl pirms pilnīgu zinātnisku pierādījumu saņemšanas par tās cēloņiem. 
 No šūpuļa līdz kapam. Jāseko bīstamajām vielām no to ražošanas līdz pat galējas apstrādes 
brīdim. 
 Labākās pieejamās tehnoloģijas un vispiemērotāko risinājumu princips. Draudi videi ir 
jānovērš, nomainot tehnoloģijas vai piemērojot videi draudzīgus risinājumus, kur vien tas ir 
iespējams. Tas nozīmē arī veicināt videi draudzīgu tehnoloģiju attīstību un ieviešanu. 
 Aizvietošanas princips. Kur vien iespējams, videi nedraudzīgas vielas un procesi ir 
jāaizstāj ar mazāk kaitīgiem. No ilgtspējīgas attīstības viedokļa arī videi draudzīgas vielas, kuru 
resursi ir ierobežoti, jāizņem no saimnieciskās aprites un jāaizvieto ar citām. 

 

 

15.2.3. Vides aizsardzības politikas priekšnosacījumi 
 

 Vides informācijas sistēma. Monitorings. Jebkuru lēmumu pieņemšana, īstenošana un 
rezultātu novērtēšana vides aizsardzībā nav iespējama bez informācijas par vides stāvokli, dabas 
procesiem un sociāli ekonomiskajām norisēm. Vides aizsardzības politikas efektivitāte ir tieši 
atkarīga no informācijas kvalitātes, tādēļ valstī ir nepieciešama labi attīstīta vides informācijas 
sistēma, kura, balstoties uz atklātības principu, nodrošina ar informāciju gan lēmumu pieņēmējus, 
gan sabiedrību. 
 Galvenie vides informācijas avoti ir zinātne, visu veidu monitorings, statistikas dati. 
 
 Vides aizsardzības institūcijas un organizācijas. Ņemot vērā, ka vides aizsardzības 
problēmas skar ikvienu valsts pārvaldes līmeni, ikvienu tautsaimniecības jomu, ikvienu uzņēmumu, 
organizāciju vai iedzīvotāju atsevišķi, vides jautājumu risināšana var būt veiksmīga tikai integrējot 
tos visās tautsaimniecības un sociālajās sfērās. Lai to panāktu, nepieciešams vides aizsardzības 
institūciju un organizāciju kopums. 
 
 Sabiedrības apziņa. Vides problēmu risinājuma efektivitāte ir tieši atkarīga no šajā procesā 
iesaistīto cilvēku zināšanu līmeņa, situācijas izpratnes un atbildības sajūtas. Tādēļ ārkārtīgi būtiska 
nozīme ir vispārējai izglītošanai vides aizsardzības jomā un sabiedrības apziņas veidošanai. Jo 
augstāks būs sabiedrības apziņas līmenis, jo plašāka un iedarbīgāka būs tās līdzdalība vides 
politikas veidošanā un īstenošanā.  
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15.3. Prioritārās vides problēmas Latvijā 
 

Prioritāro vides problēmu atlasei ir izmantoti šādi kritēriji: 
� problēma rada nopietnus draudus cilvēka veselībai; 
� problēma var radīt neatgriezeniskas izmaiņas ekosistēmās, tādā veidā samazinot 

bioloģisko daudzveidību vai degradējot ainavu. 
Latvijas starptautiskās saistības paredz mūsu valsts aktīvu darbību šo problēmas risināšanā. 

Apskatot vides situāciju Latvijā, tika noteiktas 45 problēmas, no kurām par prioritārām 
atzītas šāds: 

� piesārņojuma pārrobežu pārnese; 
� ūdenstilpju eitrofikācija un ūdens ekosistēmu degradācija; 
� saimnieciskās darbības izraisītais risks; 
� atkritumu ietekme uz vidi; 
� transporta ietekme uz vidi; 
� lauksaimniecības ietekme uz vidi; 
� bioloģiskās daudzveidības samazināšanās; 
� ainavu degradācija; 
� dabas resursu neracionāla izmantošana; 
� dzeramā ūdens zemā kvalitāte. 

 
 
 

15.4. Eiropas Savienības vides likumdošana 
 

Eiropas Savienībā (ES) ir izstrādāti vienoti likumi, kuri ir saistoši visās tās dalībvalstīs. Šie 
likumdošanas akti skar dažādas dzīves jomas, sākot ar naudas politiku, līdz cilvēktiesībām.  

Eiropas Savienībā ir trīs veidu likumdošanas akti. Galvenais likumdošanas aktu veids ir 
direktīvas. Katrai valstij ir pienākums saskaņot savu nacionālo likumdošanu ar šīm direktīvām. ES 
noteikumi un lēmumi tiek izmantoti, lai veidotu vienotas sistēmas (piemēram, apdraudēto sugu 
sarakstu). ES noteikumi un lēmumi ir saistoši visās ES dalībvalstīs bez attiecīgo nacionālo 
likumdošanas aktu pieņemšanas, bet katrai valstij ir jāatceļ tie likumi, kas ir pretrunā ar ES 
noteikumiem un lēmumiem. Ja Latvija vēlas iestāties ES, tai vispirms ir jāpieņem jauni likumi, kas 
noteiktu Latvijā visas tās prasības, kas minētas direktīvās. Nepieciešamas izmaiņas arī Satversmē, 
kuras noteiktu, ka ES noteikumi un lēmumi ir spēkā pēc Latvijas uzņemšanas Eiropas Savienībā. 

Vides aizsardzības jomā ES ir apmēram 70 direktīvas. Latvijai nebūs viegli izpildīt šo 
direktīvu vides aizsardzības prasības, jo daudzas no tām ir daudz stingrākas nekā līdz šim Latvijā 
esošās. ES prasību izpildei nepieciešami lieli finanšu līdzekļi. Ir aprēķināts, ka visu ES direktīvu 
prasību ieviešanai Latvijā nepieciešams apmēram 1700 milj. latu. Piemēram, 100 milj. latu 
nepieciešams, lai uzlabotu Rīgas dzeramā ūdens un notekūdeņu saimniecību.  

ES likumdošanu var sadalīt šādās nozarēs: 
� horizontālā likumdošana: 

- ietekmes uz vidi novērtējums; 
- vides informācija; 
- Eiropas vides aģentūra; 

� gaisa kvalitāte; 
� atkritumu saimniecība; 
� ūdenssaimniecība; 
� dabas aizsardzība; 
� rūpnieciskā piesārņojuma kontrole un riska novērtēšana; 
� ķimikālijas un ģenētiski pārveidoti organismi; 
� kodoldrošība un radiācijas aizsardzība. 
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�Uzdevumi 
1. Kuras no galvenajām vides problēmām ir nozīmīgas Latvijā, kuras — jūsu dzīvesvietā? 

Sagrupējiet tās prioritārā secībā pēc risināšanas svarīguma. Izstrādājiet priekšlikumus, kā risināt 
konkrēto problēmu. 

2. Kāpēc dabas aizsardzība ir viena no visas Zemes civilizācijas galvenajām problēmām? 
3. Miniet piemērus, kas raksturotu cilvēku pozitīvo un negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi Latvijā 

un pasaulē. 
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16. ATKRITUMI 
 

Atkritumi ir vielas un materiāli, kas ir izlietoti, zaudējuši savu lietošanas vērtību, tāpēc tiek 
izmesti no ražošanas vai sadzīves. 

Pēc izcelsmes parasti izšķir 
� rūpniecības atkritumus; 
� lauksaimniecības atkritumus; 
� sadzīves atkritumus. 

Atkritumus iedala arī pēc to satura, un kā īpaša grupa tiek izdalīta bīstamie atkritumi. 
Bīstamie atkritumi ir cilvēka darbības rezultātā radušies atlikumi un blakusprodukti, kuri īpaši 
negatīvi ietekmē vidi un cilvēka veselību.  

1990. gadā Latvijā bija vairāk nekā 500 atkritumu izgāztuvju. Tas ir ļoti daudz, turklāt šīs 
vietas savulaik veidojās diezgan stihiski, neņemot vērā ne ezeru, ne purvu vai upju tuvumu, kā arī 
citas apkārtējās dabas vērtības un vides apstākļus.  

Atkritumu apsaimniekošana ir viena no galvenajām vides aizsardzības problēmām. Gan 
bīstamo, gan sadzīves atkritumu apsaimniekošana ir sarežģīta, it īpaši valstīs, kur šī nozare nav 
attīstīta. Atkritumi nekad nav viendabīgi pēc struktūras un ķīmiskā sastāva. Parasti tos vāc, šķiro, 
izmanto tālāk vai padara nekaitīgus. Atkritumi satur daudz vērtīgu materiālu un vielu, arī enerģiju, 
tāpēc to pārstrāde ne vien patērē lielus finanšu un tehniskos līdzekļus, bet dod arī jaunas izejvielas 
saimniecībā.  

Attīstītās valstīs ap 98% atkritumu nāk no ieguves, enerģētikas un ķīmiskās rūpniecības, kā 
arī no lauksaimniecības un pārstrādes rūpniecības nozarēm, kas nodrošina patērētājus ar precēm un 
pakalpojumiem.  

Latvijā nav vispārējas uzskaites ne par atkritumu kopējo apjomu, ne par to sastāvu un 
veidiem.  

Atkritumu apsaimniekošanas pamatprincipi (sakārtoti secībā no svarīgākā uz 
mazsvarīgāko): 

� atkritumu samazināšana jau to rašanās vietā; 
� atkārtota jeb vairākkārtēja atkritumu izmantošana; 
� atkritumu materiālu pārstrāde; 
� atkritumu sadedzināšana materiālu enerģijas ieguvei; 
� sadedzināšana bez enerģijas atguves; 
� apglabāšana atkritumu poligonā. 

Atkritumu samazināšana to rašanās vietā. Iegādājieties tikai tās lietas, kas tiešām ir 
vajadzīgas un kuras jūs vai jūsu viesi lietotu. Neiegādājieties lietas tikai tāpēc, ka tās varbūt 
“kādreiz noderēs”. Iegādājieties preces lielākā iepakojumā, tas samazinās nevajadzīgo iepakojuma 
atkritumu daudzumu. 

Atkritumu atkārtota lietošana. Bērni ir paaugušies, skapis ir jāatbrīvo no apnikušajām 
rotaļlietām, drēbītēm un apaviem, kurus ģimenē vairs neviens nelieto. Pirms tos izmest atkritumu 
konteinerā, derētu apskatīties, vai tomēr kādai citai ģimenei šīs lietas nevarētu noderēt.  

Arī Latvijā sāk iekārtot šķirotu atkritumu pieņemšanas laukumus ar atsevišķiem 
nodalījumiem lietotiem mājsaimniecības priekšmetiem. Šādas savākšanas vietas jau aktīvi darbojas 
Valmierā, Bauskā, Valkā, Alojā, Dobelē. Elektroniskos priekšmetus (datorus, televizorus u. tml.) 
var vest uz Tukuma rajona Tumes pagastu, kur atrodas šo iekārtu sadalīšanas un šķirošanas centrs. 

Atkritumu materiālu pārstrāde. Mūsu atkritumu spainī vai maisā aptuveni 40% tilpuma 
aizņem dažādi iepakojumi — papīra, plastmasas, stikla, metāla kārbiņas, tūtas, pakas u. tml.; 
pārtikas un zaļie atkritumi ir apmēram 20%. Ja mēs kaut pusi no šīm lietām novietotu atsevišķos 
konteineros vai maisos kā otrreizējos izejmateriālus pārstrādei un lielāko daļu zaļo atkritumu 
iestrādātu kompostā, tad savu atkritumu ražošanu spētu samazinātu vismaz par vienu trešdaļu. 
Otrreizēji izmantojamās izejvielas ir vērtīgas un derīgas pārstrādei, ja tās līdz kopējam atkritumu 
konteineram vispār nenonāk. Tas nozīmē, ka ir svarīgi plastmasas vai stikla pudeli, tikko tā ir tukša, 
nolikt atsevišķā vietā. Izgāztuvē, kad plastmasas pudele, stikla burka vai metāla kārbiņa ir samalta 
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un saspiesta starp citiem atkritumiem, šie priekšmeti vairs neder kā kvalitatīvas otrreizējās 
izejvielas, bet kļūst par atkritumiem, kas noslogo vidi. 

 
9. tabula 

“Atkritumu spaiņa“ saturs 
Atkritumu 

veids 
Daudzuma Atkritumu raksturojums 

Virtuves 
atkritumi 

Līdz 20% Mizas, serdes, čaumalas, biezumi, u. tml. (t.s. pūstošie atkritumi) 

Papīrs  18%—28% Pasaulē katrs cilvēks gadā patērē vidēji 58 kg papīra, lai gan vidējais cipars 
aizvien ir nosacīts. Grieķijā cilvēks gadā vidēji patērē 87 kg papīra, Somijā 
— 332 kg. Latvijā papīra patēriņš ar katru gadu strauji pieaug. 2001. gadā 
tas varētu būt ~ 40 kg uz cilvēku.  
Attīstītajās valstīs vidēji 50% papīra kā otrreizēji izmantojamu izejvielu 
atjauno lietošanas apritē. Atkārtoti pārstrādājamo papīru sauc par 
makulatūru. Makulatūra ir 1,5—2,5 reizes lētāka par citiem pusfabrikātiem 
(celulozi, koksni). 1t makulatūras ietaupa vidēji 4 m3 koksnes, saglabājot 
12—14 pieaugušus kokus. Turklāt, izmantojot makulatūru, uz katriem   
100 kg saražotā papīra tiek ietaupīts aptuveni 800 litru ūdens un līdz 5000 
kW elektroenerģijas. 
Latvijā nelielu daudzumu makulatūras pārstrādā Līgatnē un Valmierā. 
Līgatnē no pārstrādātās izejvielas ražo kartonu, ietinamo un nelielu 
daudzumu avīžu papīra. Valmierā no makulatūras ražo olu paliktņus un 
kastītes olu pārdošanai. Lielāko daudzumu makulatūras Latvija eksportē 
pārstrādei uz citām valstīm (Lietuvu, Baltkrieviju, u.c.) 

Stikls 7%—9% Stikla ražošanai izmanto smiltis, sodu un kaļķakmeni; tas dabā nenoārdās. 
Stikla priekšmetus var izmantot atkārtoti. Ražojot jaunus stikla 
izstrādājumus, pievienojot 30%—50% stikla lūžņu (lietota stikla), tiek 
ietaupīti izejvielu resursi. 1 t stikla lausku ietaupa 1 t kvarca smilšu un   
250 kg kalcinētās sodas. Tādējādi tiek ietaupīti arī enerģijas resursi, jo 
smilts kausēšanai nepieciešama daudz augstāka temperatūra nekā stikla 
lūžņu kausēšanai. Uzņēmums “Grīziņkalns” Rīgā pagaidām ir vienīgais 
stikla pārstrādātājs un ražotājs Latvijā. Katrā rūpnīcas saražotajā 
šampanieša pudelē 1/3 daļa ir otrreizējā stikla 

Metāls   Metāla kārbiņas, kas lietotas zivju konservu, kukurūzas, limonādes u.c. 
fasēšanai. Ja uz kārbiņas ir atzīme Alu, tas nozīmē, ka tā ražota no 
alumīnija, ja burti Fe vai uzzīmēts magnēts — izstrādājums ir no parastā jeb 
melnā metāla. 
Tērauda izkausēšana no metāla pārpalikumiem un lūžņiem ir daudz 
izdevīgāka nekā tā ražošana no dzelzsrūdas. Kā otrreizējos izejmateriālus 
sekmīgi izmanto arī krāsainos metālus (varu, cinku, alvu un to 
sakausējumus). Visizdevīgākā ir alumīnija pārstrāde. No alumīnija lūžņiem 
izveido jaunus, kvalitatīvus ražojumus. Atgūstot alumīniju no otrreizējās 
izejvielas, jāpatērē 23 reizes mazāk elektroenerģijas nekā to iegūstot no 
pirmējās izejvielas — boksītiem 

Plastmasa 7%—10% Kā materiālu cilvēki to pazīst tikai 130 gadus. Tas ir pasaulē visizplatītākais 
iepakojuma veids, jo tam ir daudz labu īpašību (viegls, ūdensnecaurlaidīgs, 
caurspīdīgs u. tml.). 
Dabā plastmasu atkritumi noārdās pakāpeniski 20—100 gadu laikā, jo 
neviena dabiska baktērija to “neēd”. Turklāt plastmasas pamatizejviela ir 
nafta — tātad neatjaunojamais dabas resurss. 4% no visa naftas patēriņa 
izmanto plastmasas produkcijas ražošanai, tādēļ to plastmasu, kuru var 
pārstrādāt, vajadzētu pārstrādāt. 

  Plastmasu atkritumu pārstrāde prasa ļoti rūpīgu iepriekšēju šķirošanu. Tas ir 
dārgs un darbietilpīgs process. Pasaulē plaši izmanto apmēram 100 veidu 
dažādu plastmasu. Izlietotos plastmasas iepakojumus parasti sašķiro vēlreiz 
p c to veidiem. Tos var atpaz t p c burti iem uz iepakojuma (piem ram, PE 
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pēc to veidiem. Tos var atpazīt pēc burtiņiem uz iepakojuma (piemēram, PE 
vai PP, PST vai tml.). 
Nededziniet plastmasu ne mājas krāsnī, ne ugunskurā (īpaši aptiekas zāļu 
apvalciņus, kā arī plēvītes, kurās bijuši cieši ietīti pārtikas produkti, un 
pudeles). Plastmasas plēvītes, kuras pārdevēji izmanto pārtikas produktus 
ietīšanai, plastmasas pudeles, zāļu apvalciņi ir gatavoti no plastmasas 
polivinilhlorīda, ko apzīmē ar burtiem PVC. Šis izstrādājums satur hloru. 
Pēc plastmasas izkušanas krāsnī vai ugunskurā, kad mums šķiet, ka tā ir 
sadegusi, atbrīvojas bezkrāsainā hlora gāze. Tai nokļūstot brīvā gaisā un 
savienojoties ar citām vielām, veidojas ļoti bīstams un indīgs savienojums 
— dioksīns, kura dēļ pirms pāris gadiem izcēlās sašutumu vētra visā 
pasaulē, kad to atklāja pārtikā. Arī šāda brīva dedzināšana ir viens no 
iemesliem, kā šī cilvēka izveidotā indīgā gāze no gaisa caur ūdeni un pārējo 
dzīvo organismu ķēdi nonāk pārtikā un tālāk mūsu organismā. Dioksīns 
veicina audzēja šūnu attīstību.  

  Citādi ir tad, ja šādus atkritumus dedzina specializētajās krāsnīs, kur 
temperatūra sasniedz pat 1200 grādu. Tur hlora un citas gāzes attīra 
papildus, bet mūsu kamīnos, plītīs un ugunskuros maksimālais karstums var 
būt tikai 300 grādu. 
Zviedrijā, piemēram, tieši patērētāji/pircēji nolēma ignorēt PVC materiāla 
iesaiņojumu. Šajā valstī neatradīsiet vairs nevienu produktu PVC plēvītē, 
tur izmanto citu materiālu, kas gan ir dārgāks.  
Dzērienu pudeļu (minerālūdens, kvasa, alus utt.) izgatavošanai lieto 
plastmasas materiālu polietilēntereftalātu jeb PET. Pārstrādei tas ir ļoti 
vērtīgs materiāls. Otrreizējo izejvielu tirgū pasaulē tas pēc pieprasījuma ir 
otrajā vietā tūlīt aiz alumīnija, tādēļ PET pudeles noteikti būtu vācamas 
atsevišķi. Pasaulē, pārstrādājot PET pudeles, ražo izturīgas plastmasas 
šķiedras, kuras izmanto paklāju pamatnes materiāla un virvju ražošanai. 
Francijā no PET pudeļu pārstrādē iegūtajām šķiedrām ražo sporta tērpus. 
Aprēķināts, ka viena kostīma ražošanai nepieciešamas 27 lielās PET 
pudeles. No pārstrādātās plastmasas ražo arī drenāžas caurules, plēves, logu 
rāmjus, saimniecības dēļus, kastes, puķu podus, iepirkuma maisiņus, arī 
atkritumu maisus. 
Latvijā ir vairāki plastmasas pārstrādes uzņēmumi. Tie gan lielākoties 
pārstrādā polietilēna jeb PE materiāla priekšmetus. Tādi ir Rīgā, Ādažos, 
Olainē u.c. Salaspilī ir ražotne “V. L. Partneri”, kur, PET pudeles īpašā 
tehnoloģijā karsējot kopā ar smiltīm, tiek ražoti bruģa ķieģelīši. Šie 
izstrādājumi pārbaudēs ir izrādījušies pat izturīgāki nekā citi mums zināmie 
betona javas ķieģelīši. Aprēķināts, ka viena ķieģelīša ražošanai ir 
nepieciešamas 10 lielās plastmasas pudeles un pāris saujas smilšu. Ar 
šādiem ķieģelīšiem, piemēram, ir bruģēts Madonas autostacijas laukums. 
Šīs ražotnes tehnoloģiskā procesa izstrādātājs un iniciators ir Latvijas 
zinātnieks. Savukārt citi Latvijas ir ķīmiķi izstrādājuši tehnoloģiju, kurā, 
pārstrādājot PET pudeles, var iegūt kvalitatīvu laku. Latvijas autoceļu malās 
izvietotie melnbaltie kilometru stabiņi ir ražoti Olainē no otrreiz pārstrādātā 
PVC materiāla. Otrreizējās plastmasas ražojumi nekad nebūs spilgtās 
krāsās, bet savas funkcijas tie pildīs labi. 
Izņēmums ir trauki, kas paredzēti pārtikai. Tos visur ražo tikai no 
pirmreizējām plastmasas granulām. 
Lielu daļu atkritumos aizņem arī plastmasas trauciņi, kuros bijis margarīns, 
jogurts, krējums u.c. piena produkti. Šos iepakojumus Latvijā nekur 
nepārstrādā un atsevišķi nevāc 

Jaukta 
materiāla 

iepakojumi 

 Zināma vieta sadzīves atkritumos ir sulu, piena, kefīra u.c. pakām. Šīs pakas 
ir līdzīgas papīra izstrādājumiem, jo to pamatmateriāls ir labs kartons. Tā kā 
to ražošanai ir izmantoti arī citi materiāli (iekšpuse izklāta ar polietilēna 
plēvīti, sulām — arī ar alumīnija folija kārtu), tos sauc par jaukta materiāla 
iepakojumiem. 
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Skandināvijā un Šveicē ir rūpnīcas, kurās šos iepakojumus pārstrādā, no 
tiem iegūstot ļoti kvalitatīvu celulozes šķiedru. Ir arī eksperimentāli 
uzņēmumi, kur šos materiālus kā otrreizējās izejvielas sasmalcinot un pie 
noteiktas tehnoloģijas sapresējot kopā, izveido tādas kā būvkonstrukciju 
plāksnes. Citur (arī Igaunijā) šie iepakojumi tiek atsevišķi vākti, sapresēti 
un nogādāti uz krāsnīm, kur tos izmanto kā daļu no alternatīvā kurināmā. 
Latvijā šī materiāla pārstrādes pagaidām nav 

Sadzīves 
bīstamie 
atkritumi 

2% Termometri un luminiscences spuldzes, kas satur dzīvsudrabu; mašīnu 
akumulatori un baterijas, kas satur smagos metālus svinu, kadmiju, niķeli; 
neizlietoti ārstnieciskie preparāti; naftas produkti un minerāleļļas; 
organiskie šķīdinātāji, laku un krāsu atlikumi; dezinfekcijas līdzekļu 
atlikumi, augu aizsardzības līdzekļi un insekticīdu atkritumi; elektriskie un 
elektroniskie aparāti. Šīs lietas, nonākot vidē (augsnē, ūdenī un gaisā), ir 
bīstamas, jo satur vielas, kas, nokļūstot dzīvos organismos, uz tiem 
iedarbojas kaitīgi.  
Dažādās Latvijas vietās ir izvietots ap 100 konteineru izlietoto bateriju 
savākšanai (Valmierā, Rēzeknē, Cēsīs, Kuldīgā, Jūrmalā, Bauskā, Viesītē, 
Olainē, Tukumā, Valkas un Dobeles rajonā, visvairāk — Rīgā). SIA 
“BAO”, kas nodarbojas ar lietoto bateriju savākšanu, ir savākusi aptuveni 3 
tonnas izlietoto bateriju, taču, lai tās būtu izdevīgi vest uz kādu no ārvalstīm 
(Angliju, Franciju vai citu) pārstrādei, to apjomam jābūt vismaz 10—   
15 tonnas. 
Dzīvsudrabu saturošās luminiscences spuldzes pārstrādā Liepājā, kur  no 
tām kondensācijas procesā “izņem” dzīvsudrabu. Šīs spuldzes ievērojami 
taupa elektroenerģiju, tāpēc tās videi ir labvēlīgas. Vienīgi tad, kad to 
lietošanas vērtība ir zudusi, izmetot tās atkritumu konteinerā un saplēšot, 
radām apstākļus, lai indīgais metāls dzīvsudrabs nokļūtu gaisā, no tā — 
cilvēku plaušās un asinīs. Uz Liepāju spuldzes nogādā veselas, kur īpašos 
apstākļos notiek to pārstrādes process 

 
Bīstamie atkritumi rodas gan ražošanā, gan mājsaimniecībā. Galvenās bīstamo atkritumu 

grupas ir šādas: 
� dažādi tīrīšanas līdzekļi; 
� krāsošanas un celtniecības materiāli. Tie ir viegli uzliesmojoši, satur 

toksiskas vielas, kas var izraisīt alerģiju un citas slimības; 
� pesticīdi. Augu aizsardzības līdzekļu un insekticīdu atkritumi nogulsnējas 

taukaudos, var izraisīt ļaundabīgo audzēju veidošanos un mainīt procesu 
norisi cilvēka organismā; 

� sadzīves ķīmijas preces (piemēram, baterijas). Neizlietotie ārstnieciskie 
preparāti nonākot kontaktā ar pārējiem atkritumiem, var veidot toksiskus 
savienojumus, kas piesārņo ūdeņus un gaisu;  

� svina akumulatori un baterijas satur smagos metālus, piemēram, svinu, 
kadmiju, niķeli, dzīvsudrabu, varu, kas uzkrājas kaulos. Svins var izraisīt 
mazasinību, bet bīstamākais no visiem metāliem ir tieši kadmijs, kurš 
uzkrājas nierēs un matos. Baterijas izmanto kasetēs, rotaļlietās, kalkulatoros, 
pulksteņos, fotoaparātos, sadzīves iekārtās, u.c. priekšmetos. 

Bīstamie atkritumi pēc savām īpašībām ir ļoti daudzveidīgi, tie 
� satur toksiskas vielas, kas var nopietni kaitēt veselībai un izraisīt nāvi; 
� satur vielas, kas ir kancerogēni vai mutagēni; 
� ir eksplozīvi; 
� satur ķīmiski aktīvas vielas, kas reakcijā rada skābes vai sārmus; 
� satur vielas, kas bojā metālu un citus materiālus. 

Atsevišķi nodala radioaktīvos atkritumus, kalnrūpniecības atkritumus un cementa putekļus 
Īpaša grupa ir militārās rūpniecības atkritumi, kas ir grūti apzināma un likvidējama atkritumu grupa 
arī Latvijā. 
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Bīstamo atkritumu apsaimniekošana ir vissvarīgākā nozare visā atkritumu apsaimniekošanā. 
Latvijā pēc neatkarības atjaunošanās samazinās rūpnieciskā ražošana un reizē ar to arī mazāks ir 
bīstamo atkritumu daudzums. Tomēr to apjomi ir pietiekami, lai būtu nepieciešama 
apsaimniekošanas sistēma. 

Liela problēma Latvijā ir arī vecās, nolietotās automobiļu riepas, kas satur ļoti daudz kvēpu. 
Dedzinot riepas atklātā ugunskurā, tie nokļūst gaisā, lai pēc tam netālu atkal nosēstos uz zemes — 
uz augiem, ūdeņiem. Kopā ar dūmiem gaisā nonāk arī sēra savienojumi, kas ir skābo lietu rašanās 
avots. Riepās var būt arī smagie metāli, piemēram, svins un kadmijs, kas ir kancerogēni un, cilvēka 
organismā uzkrājoties, var izraisīt vēzi. 
 Latvijā automašīnu riepas pārstrādā Brocēnos, izmantojot tās klinkera ražošanai. 700 kg 
riepu aizvieto apmēram 500 kg mazuta. Stundas laikā 1600 oC karstumā par klinkeru pārvēršas 
aptuveni viena tonna veco riepu. Klinkers ir cementa pusfabrikāts, kura pamatā ir kaļķakmens kopā 
ar dažām citām izejvielām. Cementa ražošanas tehnoloģiskajā procesā visi negaistošie degšanas 
produkti nokļūst klinkera sastāvā. Arī sērs, veidojot noturīgus savienojumus ar kalciju, pat uzlabo 
galaprodukta — cementa — kvalitāti. 

Atkritumu materiālu sadedzināšana enerģijas ieguvei. Lielu daļu degošo atkritumu, 
kurus nav izdevīgi citādi pārstrādāt, nogādā uz atkritumu sadedzināšanas uzņēmumiem. Ar enerģiju, 
kuru iegūst atkritumu sadedzināšanā, tiek apsildītas tuvāko apdzīvoto vietu ēkas. Šāda veida rūpnīca 
Zviedrijā Malmē ar apkuri nodrošina 30 000 māju, līdz ar to gadā ietaupot 70 000 tonnu naftas. Ir 
noteikts, ka 3 tonnām atkritumu ir tikpat liela siltumspēja kā vienai tonnai naftas. Tādā veidā 
ietaupa arī citus resursus (akmeņogles, mazutu), kurus izmanto siltumapgādes nodrošināšanai. 

Pēdējos desmit gadus atkritumu sadedzināšanas krāsnis speciāli pārbūvē un pielāgo 
stingrajām vides prasībām. 

Apglabāšana atkritumu poligonā. Atkritumu izgāztuvju vietās tiek ierīkoti atkritumu 
poligoni. Poligons — tā ir vieta atkritumiem, kas īpaši iekārtota, ievērojot vides aizsardzības 
prasības. To apsaimnieko kāds uzņēmums, kas ir atbildīgs par tā darbību. Viena no jaunākajām 
tehnoloģijām, kuru izmanto poligonos kopējā piesārņojuma samazināšanai, ir organisko atkritumu 
atsevišķa nodalīšana un pārstrāde ar gaisa pievadīšanu (kompostēšana) vai bez gaisa pievadīšanas 
(biogāzes iegūšana). Poligonos organiskos (pūstošos) atkritumus ievieto atsevišķos nodalījumos 
(šūnās). Kad šie nodalījumi ir piepildīti, tos noklāj ar izolējošu segumu (piemēram, mālu) un tajos 
ievieto caurules, kas savāc šai nodalījumā veidojošās gāzes. Pūšanas vai sadalīšanās procesā rodas 
metāna gāze. To savāc un koģenerācijas stacijā pārveido par elektrisko enerģiju. Rezultātā  pēc 
pieciem gadiem poligona šūnā vairs nav atkritumu, bet ir (iegūta papildus) elektroenerģija un 
atlikums, kas izmantojams poligona pārsegšanai. Latvijā šādas gāzes savākšanas šūnas jau darbojas 
Rīgas atkritumu poligonā “Getliņi”, to izveidei ir iecerēta arī Liepājas atkritumu poligonā.  

Ir arī tādi atkritumu poligoni, kuros organisko atkritumu daļu sasmalcina un, to attiecīgi 
apstrādājot (pievienojot “zaļos” atkritumus — sasmalcinātus mežizstrādes un dārzu atkritumus), 
veido kompostu, kas pēc pāris gadiem ir pietiekami kvalitatīvs, lai to izmantotu, piemēram, pilsētas 
apstādījumos.  

Visas minētās darbības mūsu saražoto atkritumu krājumu apsaimniekošanai, ir ļoti dārgas: 
gan atkritumu šķirošanas un savākšanas organizēšana, gan poligonu ierīkošana un uzturēšana, gan 
metāna iegūšana un tā koģenerācija prasa prāvus līdzekļus. Būtiska ir arī transporta papildu 
izdevumu daļa. Tāpēc uzņēmumi rūpīgi plāno ceļa maršrutus, braucot savākt atkritumus no saviem 
klientiem (Zviedrijā katra ģimene par atkritumu aprūpi maksā 70 latu gadā).  

Ja esam apzinīgi un taupīgi, tad, pārskatot savu atkritumu spaiņa saturu, varētu secināt, ka 
nodarbojoties ar savas mājas/ģimenes vietējo atkritumu apsaimniekošanu, tā saturu varētu 
samazināt trīskārtīgi. Tomēr nekad nebūs tāda situācija, ka mēs paši varēsim savas mājas atkritumu 
daudzumu apsaimniekot tā, ka konteiners vienmēr būtu tukšs. 

Vides pasargāšanā no atkritumiem ir divas iespējas: 
� piesārņojuma samazināšana vispār; 
� pareizi organizēta atkritumu pārvalde. 

Vides politikas plānos izšķir trīs prioritāras pieejas: 
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� sākotnējās piesārņošanas novēršana un atkritumu daudzuma 
samazināšana. To var izdarīt, mainot un uzlabojot tehnoloģiskos 
procesus; lietojot mazāk kaitīgas vielas; atkārtoti izmantojot resursus; 
ražojot produkciju, ko var ilgāk lietot; ražojot produkciju, ko pēc 
izmantošanas var viegli pārstrādāt; 

� sekundārā piesārņojuma novēršana. To panākt, preci lietojot atkārtoti, 
atjaunojot lietošanas īpašības (piemēram, riepas), pārstrādājot 
(piemēram, papīru), kompostējot, veicinot ilgāk lietojamu un vieglāk 
pārstrādājamu preču pirkšanu; 

� atkritumu pārvaldes organizēšana. Tā notiek, nodrošinot kaitīgo ietekmju 
novēršanu un kompleksi vadot vides aizsardzību. 

Ir daudzveidīgas metodes, kā atbrīvot, vidi no dažādiem atkritumiem. Bīstamos atkritumus 
sadedzina vai apglabā īpašās glabātavās dziļi zemē.  
 

�Uzdevumi 
1. Pārdomājiet šādu apgalvojumu: “Visi veselībai bīstamie atkritumi ir jāpārstrādā un jāizmanto 

atkārtoti, lai izvairītos no to likvidācijas/glabāšanas”. Vai jūs atbalstāt šādu apgalvojumu? 
Pamatojiet atbildi. 

2. Jums uzdots vadīt valsts dienestu, kas atbild par veselībai bīstamo atkritumu likvidāciju. Jums 
un jūsu darbiniekiem ir jāizstrādā rekomendācijas valsts mēroga plānam bīstamo atkritumu 
likvidēšanai. Izstrādājiet plānu, kas ļautu izvairīties no bīstamo atkritumu uzglabāšanas to 
rašanās vietās. 

3. Ir izvirzīts priekšlikums par bīstamo atkritumu izgāztuves izveidi jūsu dzīvesvietas apkārtnē. 
Kādu informāciju pirms atkritumu izgāztuves ierīkošanas jūs gribētu savākt? Kā Jūs rīkotos, lai 
iegūtu vajadzīgo informāciju? Vai jūs pretotos šim plānam? Pamatojiet atbildes. 

4. Uzskaitiet veidus, kā katrs sabiedrības indivīds personiski var dot ieguldījumu bīstamo 
atkritumu problēmas mazināšanā. 

5. Raksturojiet trīs galvenā pieejas cieto atkritumu problēmas risinājumam. Miniet katrai no tām 
piemērus. Kuras no tām, jūsuprāt, ir vispieņemamākās? Kāpēc? Pamatojiet atbildi. 

6. Raksturojiet atkritumu ierakšanas zemē, sadedzināšanas, kompostēšanas, atkārtotas 
izmantošanas un pārstrādes priekšrocības un trūkumi. 

7. Aprēķiniet, cik par atkritumu savākšanu un transportēšanu gadā maksā jūsu ģimene. Vai jūs 
uzskatāt, ka šī summa ir pietiekama, lai atkritumu sainmiecības varētu nodrošināt apkārtējās 
vides kvalitātes saglabāšanu? Pamatojiet atbildi. 

8. Pastaigājoties mežā, dažreiz var uziet izgāztus atkritumus. Kā jūs vērtējat šādu cilvēku rīcību? 
Kādas iespējamās sekas apkārtējā vidē var radīt atkritumu izgāšana mežā? Kā šāda atkritumu 
“izgāztuve” var ietekmēt meža dzīvniekus? Pamatojiet atbildes. 

9. Kādi uzņēmumi Latvijā (vai jūsu pilsētā, pagastā) piedāvā atkritumu savākšanas, 
transportēšanas un apglabāšanas pakalpojumus? Kur jūsu pilsētā (pagasta, rajonā) var nodot 
bīstamos atkritumus? 
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17. KAITĪGIE ARODFAKTORI 
 

17.1. Vispārīgs raksturojums un iedalījums 
 

Darba vides vai darba procesa faktorus, kas nelabvēlīgi ietekmē strādājošo organismu un 
ilgstošas, intensīvas darbības rezultātā izraisa slimības, sauc par kaitīgiem arodfaktoriem.  

Kaitīgie arodfaktori parasti ir saistīti ar 
� ražošanas procesu, tā tehnoloģiju un iekārtām (ražošanas putekļi, toksiskās 

ķīmiskās un radioaktīvās vielas, jonizējošais starojums, troksnis, vibrācija, 
paaugstināts vai pazemināts atmosfēras spiediens, paaugstināta vai pazemināta 
temperatūra, elektromagnētiskais starojums u.c.); 

� darba procesu, tā organizāciju, sasprindzinātību un ilgumu (nervu sistēmas, redzes, 
dzirdes, balss saišu sasprindzinājums, biežas vienveidīgas kustības, atsevišķu 
muskuļu grupu sasprindzinājums, ilgstošs ķermeņa piespiedu stāvoklis u.c.). 

Latvijā biežāk reģistrē elpošanas orgānu arodslimības (hronisko putekļu bronhītu), vibrācijas 
slimību, hronisku saindēšanos ar svinu, nervu sistēmas un maņu orgānu, balsta un kustību aparāta 
slimības. Pēdējos gados ir palielinājies ar darbu arodā saistīto infekcijas slimību, īpaši tuberkulozes,  
kā arī onkoloģisko un alerģisko arodslimību gadījumu skaits. 

Visbiežāk arodslimības attīstās cilvēkiem, kuri savā profesijā ir nostrādājuši 16—30 gadus. 
Latvijā galvenie kaitīgie ražošanas faktori, kas nelabvēlīgi ietekmē darbinieku veselību un var 

izraisīt arodslimības, ir šādi: 
� putekļi (neorganiskie, organiskie, jauktie); 
� ķīmiskie faktori (kodīgās, kairinošās, smacējošās, vispārtoksiskās, 

sensibilizējošās, kancerogēnās vielas); 
� fizikālie faktori (mikroklimats, troksnis, ultraskaņa, vibrācija, elektriskā 

strāva, statiskā elektrība, apgaismojums, ultravioletais starojums, 
lāzerstarojums, augsts un zems spiediens); 

� mehāniskie faktori (kustībā esoši mehānismi, transportieri, celtņi); 
� bioloģiskie faktori (sēnes, baktērijas, vīrusi, bioloģiski aktīvās vielas); 
� ergonomiskie un organizatoriskie faktori (pārslodze, monotons un 

saspringts darbs, piespiedu poza, vienveidīgas kustības); 
� psihosociālie faktori (stress, attiecības kolektīvā, darba saturs, līdzdalība, 

strādājošā loma organizācijā). 
Atkarībā no kaitīgo faktoru iedarbības ilguma un intensitātes izšķir 

� akūtas; 
� subakūtas; 
� hroniskas arodslimības. 

Akūtās arodslimības attīstās pēkšņi pēc vienreizējas vai atkārtotas ķīmisko vielu vai citu 
kaitīgo faktoru iedarbības. 

Subakūtas arodslimības novēro pēc ķīmisko vielu vai citu kaitīgo darba faktoru iedarbības 
neilgā laika periodā (daži mēneši). 

Hroniskas arodslimības attīstās kaitīgo darba faktoru ilgstošas iedarbības rezultātā. 
Mūsdienās visraksturīgākās ir hroniskās arodslimības. Tās attīstās pakāpeniski. Nereti slimības 
sākumā slimības simptomi nav izteikti.  
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ARODVESELĪBA 

  

      

 LIKUMDOŠANA   DARBA VIDES RISKA 
FAKTORI    

PROFILAKSES 
PASĀKUMI 

Ķīmiskie faktori 
 

ORGANIZATORISKIE 
PASĀKUMI 

 - darba procesu 
mehanizācija un 
automatizācija 

- kodīgās vielas  - arodslimību un ar darbu saistīto   - tehnoloģiskā aprīkoju- 
- kairinošās vielas  slimību analīze, nelaimes   ma, iekārtu un pro-  
- narkotiskās vielas  gadījumu darbā analīze  cesu pilnveidošana 
- smacējošās vielas  - darba fizioloģiskais un   - fizikālo, ķīmisko, 
- kancerogēnās vielas  ergonomiskais novērtējums  bioloģisko u.c. fakto- 
- aerosoli un putekļi  - darba vides riska faktoru   ru noteikšana darba 
- ķīmiskie elementi un   noteikšana  vidē 

to savienojumi ar   - higiēnas normu izstrāde, izvēle,   - regulāri gaisa paraugu 
vispārēju toksisku   praktiskā lietošana  mērījumi darba vidē 
iedarbību    - apgaismojuma  

   mērījumi 
Fizikālie faktori 

   - ventilācijas ierīkoša- 
- mikroklimats    na, tās efektivitātes  
- troksnis    mērījumi 
- ultraskaņa    - mikroklimata nodro- 
- infraskaņa    šinājums darba vidē 
- vibrācija    - obligātās veselības  
- elektriskā strāva    pārbaudes un apmācī- 
- statiskā elektrība    ba pirmās palīdzības  
- apgaismojums    sniegšanā 
- ultravioletais starojums    - ārstnieciski  
- infrasarkanais starojums    profilaktiskais uzturs 
- lāzerstarojums    - kolektīvo un individu-  
- elektromagnētiskie lauki    ālo aizsardzības lī-  
- jonizējošais starojums    dzekļu nodrošinājums  
- augsts un zems spiediens    un to lietošana 
Bioloģiskie faktori    - darba pielāgošana  
- sēnes       strādājošā iespējām 
- baktērijas    - racionāla darba un at- 
- vīrusi u.c.    pūtas laika noteikšana 
Mehāniskie faktori    un īstenošana 
- kustībā esoši mehānismi,    - specifiskie pasākumi 

 transportieri, celtņi u.c.    konkrētu darba vides 
   riska faktoru (trokšņa,  Psihosociālie un 

organizatoriskie faktori    vibrācijas u.c.)  
- darba estētika    novēršanai 
- stress darba vietā u.c.    
- veselības veicināšana u.c.    
Ergonomiskie faktori    

 
19. att. Darba vides riska faktori un pasākumi to novēršanai
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17.2. Ķīmiskie faktori 
 

Katru gadu pasaules tirgū ienāk ap 1000 jaunu ķīmisku vielu, apmēram 100 000 ķimikāliju 
lieto plašos apmēros dažādu produktu sastāvā. 

Arodslimību struktūrā Latvijā ķīmisko vielu izraisītās slimības (hroniskas un akūtas 
saindēšanās, elpošanas ceļu, nervu sistēmas, kā arī alerģiskās slimības) ir 40—60% gadījumu.  

Ķīmiskās vielas atkarībā no to lietošanas darba procesos var iedalīt šādās grupās: 
� rūpniecības indes (tehnoloģiskajos procesos lietotās ķīmiskās vielas un 

ražošanas atkritumi); 
� lauksaimniecībā un pārtikas produktu pārstrādē lietotās ķimikālijas (pesticīdi, 

herbicīdi, pārtikas konservanti, stabilizatori u.c.); 
� sadzīves ķīmijas vielas un produkti (gaisa atsvaidzinātāji, traipu un virsmu 

tīrītāji u.c.). 
Principiāli atšķirīgas ķīmisko vielu grupas ir organiskās un neorganiskās vielas. 
Neorganiskās vielas ir metāli un nemetāli, kā arī to savienojumi, neorganiskās gāzes, 

skābes, sārmi u.c. vielas. 
Izplatītākie metāli, kas darbojas kā kaitīgie arodfaktori, ir svins, dzīvsudrabs, hroms, 

niķelis, kadmijs, arsēns, silīcijs (sk. Smagie metāli). 
Neorganiskās skābes un sārmi (sērskābe, sālsskābe, slāpekļskābe, fluorūdeņražskābe, 

nātrija hidroksīds, kālija hidroksīds, amonija hidroksīds u.c.) ir audiem stipri kaitīgas vielas. 
Kontakta vietā ar ādu vai gļotādām tās izraisa dažādas pakāpes ķīmiskos apdegumus un audu 
sairšanu.  

Darbojoties ar koncentrētiem skābju šķīdumiem, jāatceras, ka, tos atšķaidot, izdalās liels 
siltuma daudzums. Tādēļ, piemēram, sērskābe ir jālej ūdenī, jo pretējā gadījumā šķīduma pilieni var 
izšļakstīties no trauka.  

Spēcīgu sārmu iedarbību uz ādu izjūt tikai pēc noteikta laika. Tie iesūcas ādā un izraisa 
dziļus iekaisumus un brūces.  

Izplatītākās ar ražošanas procesiem saistītās gāzes ir sēra oksīdi, sērūdeņradis, slāpekļa 
oksīdi, ozons, oglekļa oksīdi, fluors, hlors. 

Sēra oksīdi, reaģējot ar atmosfēras ūdeni, rada gaisā sērpaskābi vai sērskābi, kas organismā 
iekļūstot pa elpošanas ceļiem, rada iekaisumu deguna gļotādā, rīkles galā, trahejā un bronhos. 

Strādājošo kontakts ar sēra oksīdiem notiek visdažādākajos ražošanas procesos: sadedzinot 
dažāda veida kurināmo, apdedzinot un kausējot sēru saturošas rūdas, dažādos metālapstrādes 
darbos, celulozes, naftas pārstrādē, audumu balināšanā u.c. 

Sērūdeņradis kā kaitīgais arodfaktors ir naftas pārstrādē, mākslīgā zīda, celulozes, kaučuka 
un krāsvielu ražotnēs, ādas apstrādē, biešu cukura iegūšanā u.c. Organismā tas nonāk pa elpošanas 
ceļiem. 

Slāpekļa oksīdi organismā nokļūst pa elpošanas ceļiem slāpekļskābes un tās sāļu sintēzes 
procesos, minerālmēslu, celulozes, fotofilmu, mākslīgā zīda ražošanā. Tie izdalās dažādos procesos, 
kas norit augstās temperatūrās, piemēram, metināšanas, kā arī degvielas sadegšanas procesos 
automobiļu dzinējos. 

Ozons ir gāze ar asu specifisku smaku. Visvairāk ar ozonu darbinieki kontaktē dažādos 
elektroizlādes procesos, darbos ar ultravioletā starojuma avotiem (UV-lampas, rentgenlampas), kā 
arī lietojot dažus kopējamos aparātus. Ozons iedarbojas kairinoši uz gļotādām, organismā tas iekļūst 
galvenokārt pa elpošanas ceļiem.  

Oglekļa monoksīds CO jeb tvana gāze ir nepilnīgas sadegšanas produkts, tāpēc tas ir visur, 
kur notiek kurināmā sadegšana (smēdēs, lietuvju cehos, katlu telpās, sadzīvē). Organismā nokļūst 
pa elpošanas ceļiem. Saindēšanās gadījumā asinis zaudē spēju pārnest skābekli pietiekamā 
daudzumā no plaušām uz audiem. Smagas saindēšanās rezultātā var iestāties nāve.  

Hlors ir zaļgani dzeltena gāze ar asu smaku un smacējošu iedarbību. Mitram hloram piemīt 
dezinficējoša un balinoša iedarbība. 
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Organiskie savienojumi ir lielākā ķīmisko vielu grupa, ar ko cilvēks nonāk saskarē gan 
darbā, gan sadzīvē. Te ir jāmin šķīdinātāji, lakas, krāsas, līmes, dažādi polimērmateriāli, pesticīdi, 
tīrīšanas uz mazgāšanas līdzekļi, ķīmiskie reaktīvi un ārstniecības vielas. No veselības riska 
viedokļa nozīmīgi ir arī tehnoloģisko procesu starpprodukti un blakusprodukti, ķīmiskās vielas, kas 
var izdalīties darba vidē dažādos pārstrādes un apkalpošanas procesos.  

Organisko savienojumu klāsts ir ļoti plašs (piemēram, benzols, stirols, organiskās 
krāsvielas u.c.). 

Benzols ir kancerogēna viela, ko satur nafta, motoru degvielas, naftas šķīdinātāji un 
tehniskās deggāzes (piemēram, benzola saturs benzīnā ir līdz 5%). Benzols organismā iekļūst caur 
ādu, kā arī ieelpojot tā tvaikus.  

Stirols darba vidē ir sastopams polimēru ražošanas un pārstrādes uzņēmumos, mēbeļu 
ražošanā, kur tas ietilpst laku sastāvā. Ir kaitīgs ieelpojot. 

Organiskās krāsvielas ir sarežģītas struktūras dažādu grupu organiskie savienojumi, ar 
kuriem darbinieki nonāk saskarē krāsu ražošanā, kā arī audumu, dziju, apģērbu un kažokādu 
krāsošanā. 

 
Putekļi rodas, organiskām vai neorganiskām vielām sabrūkot, saberžoties, sprādzienā 

izjūkot, salūstot. Tie veidojas un izdalās daudzos procesos. Kokmateriālu apstrāde un mēbeļu 
ražošana, cementa ražošana, ādas apstrāde, tekstilrūpniecība, porcelāna, fajansa un māla apstrāde, 
metālapstrāde, metināšanas un lodēšanas darbi, mikrobioloģiskā rūpniecība, maizes cepšana, darbs 
putnu un mājlopu fermās, akmens apstrāde, mākslīgo šķiedru apstrāde un izmantošana ir galvenie 
putekļus radošie darba procesi. Dūmi, kas izdalās atmosfēras gaisā no ražotnēm un katlu mājām, 
satur daudz putekļu. Pēc izcelsmes putekļus iedala trīs grupās: 

� organiskie putekļi: 
- augu ( ziedputekšņi, miltu, tabakas, kokvilnas), 
- dzīvnieku (vilnas, ādas, matu, spalvas), 
- mākslīgie (plastmasu), 
- mikroorganismu (sēņu, baktēriju); 

� neorganiskie putekļi: 
- metālu (dzelzs, vara, alumīnija, svina u.c.), 
- minerālu (minerālu — silikātu, azbesta, kvarca, ogļu); 

� jauktie putekļi (piemēram, augsnes un graudu putekļi). 
Jo mazākas putekļu daļiņas, jo lēnāk tās izgulsnējas un ilgāk atrodas gaisā. Strādniekam 

īpaši bīstamas ir tās putekļu daļiņas, kas ilgstoši atrodas darba vides gaisā.  
Visbīstamākie un agresīvākie ir putekļi, kas rodas no materiāliem ar augstu cietības pakāpi. 

Šādi putekļi rodas no silīcija dioksīdu saturošiem materiāliem, akmeņoglēm, kā arī apstrādājot 
sarkankoka, dižskābarža un ozola koksni. 

Putekļiem izšķīstot elpošanas ceļos un alveolās, tajos esošās vielas nokļūst asinīs un 
atkarībā no ķīmiskā sastāva iesaistās dažādās vielmaiņas reakcijās. Ja putekļi satur indīgas vielas 
(piemēram, svinu, kadmiju, hromu), tie rada organismā saindēšanos. Putekļi, kas satur miltus, 
amilāzi, papriku, kūdru, mikroorganismus, var izraisīt organisma pastiprinātu jutību pret tiem. 

Daudzi putekļi (ogļu, cukura, miltu, cietes, zirņu, sēra, alumīnija, cinka u.c.) noteiktos 
apstākļos (piemēram, augstā temperatūrā un koncentrācijā) var eksplodēt. 

Svarīgākais ceļš putekļu iekļūšanai organismā ir to ieelpošana. Elpojot caur degunu, vairāk 
nekā 50% putekļu tiek aizturēti augšējos elpošanas ceļos un pēc tam izdalās, cilvēkam šķaudot vai 
klepojot. 

Ilgstošas putekļu iedarbības rezultātā var attīstīties tāda arodslimība kā hronisks putekļu 
bronhīts.  

Smagākā no putekļu izraisītajām arodslimībām ir silikoze. Tā rodas, ja cilvēks ieelpo 
putekļus, kas satur brīvu silīcija dioksīdu (sastopami karjeros, lietuvju cehos, akmeņu skaldīšanā, 
stikla un keramikas ražotnēs u.c.).  
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Putekļi var iekļūt ādā, tauku un sviedru dziedzeru atverēs. Kad tiek nosprostoti sviedru 
dziedzeru izvadkanāli, var rasties strutaini izsitumi.  

Putekļi nelabvēlīgi iedarbojas uz acs gļotādu. Piemēram, akmeņogļu putekļi, kā arī 
antibiotikas saturoši putekļi var izraisīt konjunktivītu, tabakas un metāla putekļi — radzenes jutības 
pazemināšanos.  

Putekļi var saturēt dažādus mikroorganismus, kas var nonākt organismā caur gremošanas 
traktu, ja strādnieks ēd ar netīrām rokām, smēķē darba laikā. Tā rezultātā var saslimst ar dažādām 
infekcijas slimībām — brucelozi, kandidozi u.c. 

Putekļainās telpās, arī tādās, kur daudz grāmatu, savairojas t.s. putekļu ērcīte, kas noteiktos 
apstākļos var veicināt ādas un elpošanas ceļu slimību attīstību.  

Putekļi, kas satur koncerogēnas vielas, strādājošiem var izraisīt saslimšanas ar 
ļaundabīgajiem audzējiem. Īpaši bīstams ir azbests un to saturošie materiāli. Azbests ir šķiedrveida 
silikāts, ko samērā plaši lieto tautsaimniecībā — ķīmiskajā rūpniecībā, automobiļu būvē, 
mašīnbūvē, būvniecībā, elektronikā. Tas ietilpst izolācijas materiālos (aizsardzība pret siltumu un 
uguni), būvmateriālos (šīferī, sienās, pārsegumos), automašīnu gumijas blīvējumos. Azbesta putekļi 
sastāv no ļoti sīkām šķiedrām, asām kā adatas, kas iekļūst plaušās un saārda audus.  

Izplatītākie azbesta paveidi ir krizotols (baltais azbests), krokidolīts (zilais azbests), 
amozīts (brūnais azbests), antofilīts, tremolīts un aktinolīts. Zilo un brūno azbestu, kas ir 
viskaitīgākie, pēdējos 20 gadus tikpat kā neizmanto (Lielbritānijā aizliegts lietot ar likumu).  

Šķiedras, kas iekļuvušas plaušās, saglabājas tur visu mūžu. Var paiet daudzi gadi, pirms 
parādīsies pirmās slimības pazīmes (piemēram, aizdusa). 

 
 

 
17.3. Bioloģiskie faktori 

 
Pasaulē vairāki simti miljonu strādnieku ir pakļauti bioloģiskajam arodkaitīgumam. Ir 

zināmi apmēram 200 bioloģiskie aģenti, kas strādniekiem izraisa infekcijas slimības, alerģiskas, 
toksiskas un kancerogēnas reakcijas. Vairākums identificēto kaitīgo bioloģisko faktoru pieder pie 
vienas no šīm grupām: 

� mikroorganismi un to toksīni (vīrusi, baktērijas, sēnes un to produkti), kas 
izraisa infekcijas slimības vai alerģijas; 

� antropodi (posmaiņi, arahnīdi, vēžveidīgie, kukaiņi), kuru kodieni vai 
dzēlieni rada ādas iekaisumu, intoksikācijas, alerģiskas atbildes reakcijas vai 
pārnes infekcijas slimības; 

� augstāko augu alergēni un toksīni, kas izraisa dermatītu, rinītu vai astmu; 
� mugurkaulnieku dzīvnieku olbaltumi (urīns, mati, spalvas, siekalas, epitēlijs), 

kas var izraisīt organisma pastiprinātu jutīgumu. 
Mikroorganismi ir mikroskopiski, galvenokārt vienšūnas organismi. Pie tiem pieder 

dažādas grupas — baktērijas, aktinomicētes, mikroskopiskās sēnes, aļģes, vienšūņi un vīrusi. Sēnēm 
nepiemīt spējas izraisīt infekcijas slimības. Tās ražo sporas un var izraisīt alerģiskas reakcijas. 
Mikroorganismi dzīvības procesos rada īpašas indīgas vielas — toksīnus, kas uz organismu 
iedarbojas ļoti plašā spektrā: rada muskuļu kontrakciju, stimulē iekšējās sekrēcijas dziedzeru 
darbību, ir halucinogēni.  

Apkārtējā vidē mikroorganismi veido t.s. mikrobu aerosolus. Mikrobu aerosoli ir sistēmas, 
kuru gāzveida vidi veido gaiss, bet cieto daļu — dažādas cietas vielas vai šķidruma daļiņas, kas 
aptver vienu vai vairākus mikroorganismu veidus: baktērijas, sēnes, vīrusus u.c. Galvenais mikrobu 
aerosolu avots ir cilvēki un dzīvnieki, kuri apkārtējā vidē izdala mikroorganismus pilienu aerosolu 
veidā.  
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Mikrobu aerosolus var iedalīt 
� dabiskos, kas rodas no cilvēkiem, dzīvniekiem, zemes, atkritumiem; 
� mākslīgos, kas rodas, izsmidzinot sausu vai šķidru materiālu, kurš 

satur mikroorganismus vai to produktus (piemēram, vakcīnas, 
antibiotikas). 

Mikrobu aerosols ir iemesls daudzām pilienu vai putekļu infekciozām saslimšanām (gripa, 
masalas, tuberkuloze u.c.), kā arī brūču infekcijai. 

Indivīdus, kas ir inficēti, bet kuriem nav nekādu saslimšanas pazīmju, sauc par nēsātājiem. 
Tie var būt infekcijas avots darbabiedriem.  

Mikrobu aerosols var izraisīt 
� imunoloģisko funkciju izmaiņas (pazemināta ādas aizsargspēja un 

baktericīdās īpašības, nomākta leikocītu aizsargfunkcija u.c.); 
� alerģiskas saslimšanas (ekzēma, nātrene, konjunktivīts u.c.); 
� elpošanas sistēmas traucējumus (bronhiālā astma); 
� kontaktdermatītus; 
� sēnīšu slimības; 
� parazitārās slimības (lenteņi); 
� bakteriālas ādas slimības (stafilokoku infekcija, difterija). 

Svarīgākās 90. gados iegūtās infekcijas slimības ir vīrusu hepatīti, cilvēka imūndeficīta 
vīruss, tuberkuloze u.c.  

Lauksaimniecības produktu apstrādes un noliktavu strādniekiem, kuriem ir saskare ar 
graudaugu, linu, kokvilnas, kaņepju, tabakas un cukurniedru putekļiem, konstatē astmatisku 
bronhītu, astmu, elpošanas ceļu iekaisumu ar drudzi. Garšvielu produkcijas, koka, tējas un džutas 
putekļi izraisa asarošanu un konjunktīvas iekaisumu. Ādas iekaisumi, apsārtums, niezēšana un 
dermatīts ir tabakas putekļu, kā arī dažu noteiktu koka putekļu iedarbības rezultāts. Īpaši jutīgi pret 
augu valsts putekļiem ir cilvēki, kuri pirmo reizi saskaras ar tiem. Darba vidē ar lielu augu valsts 
putekļu (piemēram, korķa, koka, miltu, cukura, kokvilnas putekļu u.c.) koncentrāciju pastāv arī 
uguns un eksplozijas bīstamība. 

Bioloģiskajam arodkaitīgumam visvairāk pakļautas ir lauksaimniecībā, kokapstrādē, 
medicīnā, tirdzniecībā un laboratorijās nodarbinātās personas. Vislielākais risks pakļaut sevi 
bioloģiskā faktora iedarbībai ir 

� ūdens sistēmas apkalpojošiem darbiniekiem; 
� darbiniekiem, kuriem ir saskare ar putniem (papagaiļiem, baložiem u.c.) 

zooloģiskajos veikalos, putnumājās vai kuri strādā celtniecības darbos un 
sabiedriskos darbos netālu no putnu dzīves un ligzdošanas vietām; 

� mežizstrādes un kokapstrādes darbiniekiem — viņi var būt pakļauti toksīnu, uz 
koksnes augošu alerģizējošu un dziļās mikozes izraisošo sēnīšu ietekmei; 

� kanalizācijas notekūdeņu un komposta sistēmas apkalpojošiem darbiniekiem — 
viņi var būt pakļauti zarnu baktēriju, hepatīta A vīrusa, alerģisko sēnīšu 
iedarbībai; 

� mikrobioloģiskajā rūpniecībā nodarbinātajiem, jo viņi ir pakļauti rūpniecisko 
mikroorganismu ietekmei.  

 
Somijā kokzāģētavu darba vidē, kur tiek veiktas dažādas kokapstrādes operācijas (koku mizošana, zāģu 
skaidu aizvākšana, dēļu tāfelēšana), konstatēts vairāk nekā 16 dažādas sēņu sugas, 1 m3 gaisa baktēriju 
daudzums sasniedz 6400 šūnas, mikroskopiskās sēnes — 2800 šūnas (kontroles grupā — 220 baktēriju 
šūnas /m3 un 670 sēņu šūnas/m3 ).  

(25. Starptautiskā kongresa par arodveselību un drošību materiāli, 1996) 
 
Lauksaimniecībā nodarbinātie strādnieki var inficēties ar mikroorganismiem, to sporām, 

toksīniem dažādos veidos, — ieelpojot bioaerosolus, norijot piesārņotu materiālu, 
mikroorganismiem tieši iedarbojoties uz veselu ādu vai gļotādu vai arī iekļūstot brūcē. 
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Lopkopībā un dārzkopībā nodarbinātiem slimības var izraisīt bioloģiskie aģenti, kas 
atrodami uz augiem, dzīvniekiem un augsnē. Cilvēki, kam ir saskare ar labību un lopbarību, ir 
pakļauti dažādu parazitāro slimību riskam. Darbinieki, kas apstrādā dzīvnieku valsts produktus, var 
iegūt bakteriālas ādas slimības no piesārņotām dzīvnieku ādām, inficēt nobrāzumus ar piesārņotām 
zivīm un vēžveidīgajiem. Putnkopībā nodarbinātiem cilvēkiem inficēti tītari, zosis, vistas, pīles var 
izraisīt hlamidiozi. Lauksaimniecībā nodarbinātie bieži cieš no alerģiskiem simptomiem, kurus 
izraisa Penicillum, Aspergillus un Fusarium,kā arī labības noliktavās esošo baktēriju toksīni. 
Alerģiju var izraisīt kombinētās lopbarības sastāvā ietilpstošie augu un dzīvnieku valsts produkti: 

� graudaugi; 
� eļļas augu sēklu pārstrādes atlikumi; 
� gaļas — kaulu vai zivju milti; 
� minerālvielas (sāls, krīts, gliemežnīcas); 
� mikroelementi (dzelzs, cinks, varš, mangāns, kobalts, jods); 
� bioloģiski aktīvas vielas (vitamīni, fermenti, antibiotikas); 
� pretstresa piedevas. 

 Ir daudzas profesijas, kurās strādājot darbinieki tiek pakļauti dzīvnieku izcelsmes alergēnu 
un infekciozu aģentu vai to toksīnu ietekmei, piemēram: 

� veterinārārsti; 
� zooloģisko dārzu, muzeju, zooveikalu darbinieki; 
� laboratorijas dzīvnieku kopēji un zinātniskie darbinieki, kuri 

eksperimentē ar laboratorijas dzīvniekiem; 
� dzīvnieku valsts produktu apstrādes darbinieki. 

 
 
 

17.4. Fizikālie faktori 
 

Mikroklimats. Darba laikā cilvēka organismu ietekmē meteoroloģiskie apstākļi vai darba 
vides mikroklimats. No higiēnas viedokļa raugoties, mikroklimats ir fizikālo faktoru kopums, kas 
veido organisma siltumapmaiņu ar apkārtējo vidi un nosaka organisma siltumstāvokli.  

Spriedze (stress) var rasties nelabvēlīga mikroklimata (karsējoša vai dzesējoša) ietekmē, tā 
sekmē organisma funkciju pavājināšanos, pastiprina citu kaitīgu darba vides faktoru (vibrācijas, 
ķīmisko u.c.) ietekmi. Rezultātā samazinās darbspējas, rodas ar darbu saistītas slimības (infekcijas) 
vai pat arodslimības. 

Mikroklimatu raksturo 
� gaisa temperatūra; 
� virsmu temperatūra; 
� gaisa relatīvais mitrums; 
� gaisa plūsmas ātrums; 
� siltuma starojuma intensitāte. 

Gaisa temperatūra ir būtisks faktors darba vides mikroklimata izvērtējumā. To ietekmē ne 
tikai meteoroloģiskā atmosfēras temperatūra, bet arī dažādu sildvirsmu radītais siltuma efekts. 

Gaisa relatīvais mitrums izsaka attiecību starp faktisko ūdens tvaiku daudzumu gaisā un 
ūdens tvaiku daudzumu, kas dotajā temperatūrā rada ūdens tvaiku piesātinājumu. Palielināts gaisa 
relatīvais mitrums apgrūtina siltumapmaiņu starp cilvēka organismu un apkārtējo vidi, jo samazinās 
sviedru izdalīšanās; zems mitruma saturs veicina elpošanas ceļu gļotādas izžūšanu. 

Gaisa plūsmas kustība parasti uzlabo ķermeņa siltumapmaiņu ar apkārtējo vidi. 
Gadījumos, kad tā ir pārāk intensīva (caurvēji, liels vējš), var notikt nevienmērīga siltuma 
novadīšana: tiek traucēti organisma termoregulācijas procesi, ir iespējama saaukstēšanās. 

Lai ražotņu vai iestāžu telpās plānotu un uzturētu noteiktus mikroklimatiskos parametrus, 
jāzina darba apstākļi un šajās telpās veicamā darba smagums, jo tas ir saistīts ar enerģijas patēriņu. 
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 Darba smagumu var klasificēt šādi: 
� ļoti viegls darbs – veic biroja darbinieki, sekretāres u.c.; gaisa temperatūra        

22—24 oC; 
� viegls darbs — veic sēdus vai stāvus, ir saistīts ar mazu staigāšanu (ražotņu 

meistari, sakaru darbinieki u.c.); gaisa temperatūra 21—23 oC; 
� mēreni smags darbs — saistīts ar pastāvīgu staigāšanu, vieglu priekšmetu 

(līdz 1 kg) pārnēsāšanu, kuru veic sēdus stāvoklī ar mērenu fizisko piepūli; 
gaisa temperatūra 19—21 oC; 

� smags darbs — saistīts ar staigāšanu, smagu priekšmetu (līdz 10 kg) 
pārnēsāšanu vai citādu mērenu fizisko piepūli staigājot; gaisa temperatūra          
17—19 oC; 

� ļoti smags darbs — saistīts ar pastāvīgu smagumu (virs 10 kg) nēsāšanu, 
veicams ar lielu fizisko piepūli (dažas celtnieku, metalurgu profesijas u.tml.); 
gaisa temperatūra 16—18 oC. 

Ja temperatūra darba vidē ir ļoti augsta vai zema, darbiniekam var rasties karstuma vai 
aukstuma stress. Karstuma stress rodas, ja darba vidē pastiprināti notiek siltuma izdalīšanās, 
piemēram, stikla kausēšanas, metālliešanas u.c. procesos. Pārkaršana vieglā formā izpaužas kā 
galvassāpes, nogurums, nespēks, sāpes muskuļos. Reizēm ir slikta dūša, pat vemšana. Smagos 
gadījumos cilvēks kļūst bāls, viņam rodas reibonis, ķermeņa temperatūra var sasniegt 40—41 oC. 

Aukstuma stresam ir pakļauti celtniecībā, mežistrādes u.c. darbos nodarbinātie aukstā 
gadalaikā. Cieš sirds — asinsvadu sistēma, ceļas asinsspiediens, sirds muskulatūra saraujas retāk. 
Aukstuma stress rada arī psihogēnas un emocionālas dabas pārslodzes. Zema temperatūra var radīt 
apsaldējumus, turklāt visbiežāk cieš kāju pirksti. 

 
Troksnis. Troksnis ir dažādu frekvenču un dažādas intensitātes skaņu haotisks sakopojums. 

Intensīvs troksnis ir viens no galvenajiem nelabvēlīgajiem darba vides riska faktoriem. Troksnim 
ilgstoši iedarbojoties uz organismu, rodas šādi veselības traucējumi: 

� patoloģiskas izmaiņas dzirdes orgānā; 
� izmaiņas sirds — asinsvadu sistēmā; 
� samazinās uzmanība, domāšanas spējas; 
� rodas trauksmes, uzbudinājuma sajūta vai arī apātija, biežas garastāvokļa 

maiņas; 
� kustību koordinācijas traucējumi; 
� vienādas fiziskās slodzes apstākļos palielinās enerģijas patēriņš; 
� dzirdes orgāna traumas. 

Ja trokšņa līmenis pārsniedz 80 dBA, nepieciešams lietot individuālos aizsardzības 
līdzekļus vai jāveic pasākumi, kas šo līmeni samazina.  

 
Vibrācija rodas daudzu mašīnu un iekārtu, transporta līdzekļu, celtniecības, 

lauksaimniecības, mežizstrādes mašīnu un ierīču, pneimatisko un elektrisko instrumentu, kā arī 
dažādu mehānisko piedziņas iekārtu, ventilatoru, sūkņu, kompresoru u.c. darbības rezultātā. Būtiska 
loma vibrācijas iedarbībā uz cilvēka organismu ir svārstību frekvencei. Zemākas frekvences 
vibrācijas izraisa pārmaiņas kaulos, locītavās un muskuļos. Lielākas frekvences iedarbojas uz 
cilvēka asinsvadu sistēmu, rodas kapilāru spazmas, kas savukārt ietekmē perifēro nervu sistēmu, 
izraisot muskuļu un nervu sistēmas darbības traucējumus. 

Ilgstoši strādājot vibrācijas kaitīgās ietekmes apstākļos, var rasties vibrācijas slimība, kas 
var attīstīties jau pēc 1—2 gadu darba stāža. Slimības sākumā cilvēks sūdzas par galvassāpēm 
(parasti darba dienas beigās), īslaicīgu reiboni, troksni ausīs, lielu nogurumu, nervozitāti, sliktu 
miegu. Nereti ir sūdzības par sāpēm krustos, ikru muskuļos, tirpšanu pēdās. Smagos gadījumos ir 
iespējami arī psihiski traucējumi — rakstura izmaiņas, depresija. Izteiktā vibrācijas slimības 
gadījumā pārmaiņas organismā ir neatgriezeniskas. 
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Ultraskaņa cilvēka ausij nav uztverama, tā ir vides mehāniskās svārstības, kuru frekvence 
ir lielāka par 20 000 Hz.  

Ultraskaņas tehniku un tehnoloģiju lieto dažādās zinātnes un tautsaimniecības nozarēs. 
Zemas frekvences ultraskaņa (parasti 18—66 kHz) tiek izmantota tehnikā, lai aktīvi iedarbotos uz 
vielām un tehnoloģiskajiem procesiem (materiālu, piemēram, stikla pudeļu attaukošana un tīrīšana, 
emulsiju veidošana, lodēšana, plastmasu un metālu metināšana), to lieto arī medicīnā — bioloģisko 
audu griešanai, instrumentu sterilizācijai u.c. 

Lauksaimniecībā ar ultraskaņu apstrādā sēklas, lai paātrinātu to dīgšanu. Ultraskaņas 
ietekmē palielinās gaļas, piena produktu, sakņu un augļu uzglabāšanas ilgums. 

Augstas frekvences (1,5—10 MHz) ultraskaņu plaši lieto tehnikā (metālu, betona, 
polimēru defektu atklāšanā) un medicīnā. Izmantojot ultraskaņu, iespējams organismā caur veselu 
ādu ievadīt medikamentus. 

Darbinieku grupas, kuras visvairāk tiek pakļautas ultraskaņas nelabvēlīgai ietekmei ir 
defektu noteicēji, attīrīšanas iekārtu operatori, metinātāji, lodētāji, medicīnas darbinieki, kas 
apkalpo ultraskaņas aparatūru, u.c. darbinieki. 

Cilvēki, kas ilgstoši atrodas ultraskaņas ietekmē (parasti pēc 2—3 gadiem), sūdzas par 
galvassāpēm, reiboņiem, vispārēju vājumu, miega traucējumiem, miegainību darba laikā, 
uzbudināmību, bailēm no gaismas, trokšņa, atmiņas zudumu, dažkārt — par ekstremitāšu salšanu, 
pēkšņu sejas bālumu vai sārtumu. 

 
Infraskaņa cilvēka ausij nav uztverama, tā ir vides mehāniskās svārstības, kuru frekvence 

mazāka par 20 Hz. 
Dabā infraskaņas avoti ir zemestrīces, vulkānu (arī zemūdens) izvirdumi, vētras jūrā. 

Infraskaņu rada arī dzīvnieki, piemēram, sikspārņi. Tehnikā infraskaņa rodas, darbojoties dažādām 
turbīnām, kompresoriem, lidmašīnu dzinējiem, dīzeļmotoriem u.c. Infraskaņas avoti var būt lielas 
jaudas ventilācijas iekārtas un kondicionēšanas sistēmas.  

Infraskaņas svārstības organisms uztver kā fizisku slodzi: rodas nogurums, galvassāpes, 
reiboņi, samazinās redzes un dzirdes uztveres asums, tiek traucēta perifēriskā asinsrite, rodas 
neizskaidrojamas baiļu sajūtas u.c. simptomi, daudziem cilvēkiem novēro arī līdzsvara traucējumus. 
Infraskaņa ietekmē arī sirds un asinsvadu sistēmu.  

Zemas infraskaņas frekvences svārstības, kuru spiediena līmenis ir lielāks par 150 dB, 
cilvēkam ir pilnīgi nepanesamas.  

 
Apgaismojums. Labs apgaismojums iedarbojas tonizējoši, rada dzīvespriecīgu 

noskaņojumu, uzlabo augstākās nervu sistēmas galvenos procesus. Sarkani oranžā spektra josla 
izraisa uzbudinātību un pastiprina siltuma izjūtu, dzelteni zaļā rada nomierinošu sajūtu, zili violetā 
pastiprina bremzēšanas procesus. To izmanto, piemēram, telpu estētiskajā noformēšanā, sienu un 
iekārtu krāsojuma izvēlei: aukstos toņus parasti izvēlas, ja darba vidē ir paaugstināta temperatūra, 
siltos toņus — ja temperatūra ir zema. Zaļo toni izvēlas, lai samazinātu psihoemocionālo spriedzi. 
Normālos darba apstākļos, kad nav vajadzīga īpaša redzes piepūle, piemērots ir 300—500 lx liels 
apgaismojums, kas nodrošina nepieciešamo redzes asumu un nerada nogurumu.  

Daudzas precīzas darba operācijas tiek veiktas, atrodoties uz acs izšķiršanas spēju robežas. 
Pie šādiem darbiem pieskaita elektronisko (radio u.c.) aparātu, pulksteņu montāžu un remontu, 
juvelierizstrādājumu ražošanu, kā arī citus darbus, kas saistīti ar optisko ierīču (lēcu, mikroskopu) 
lietošanu. Precīzo darbu kategorijai var pieskaitīt arī tos darbus, kas ir saistīti ar informācijas ieguvi 
no ekrāniem (videodispleju termināliem), kuri pēdējā laikā tiek sevišķi intensificēti ne tikai 
ražošanas un pakalpojumu sfērā, bet arī sadzīvē (interneta tīkla izmantošana ar datoru palīdzību 
u.tml.). 

Intensīva šādu darbu veikšana noved pie redzes traucējumiem un vispārēja noguruma. Var 
rasties griezīgas sāpes acīs un deniņos, redzes pasliktināšanās, priekšmetu dubultošanās u.c. 
simptomi. Attīstās redzes traucējumi.  
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Noguruma rašanās nepietiekama apgaismojuma dēļ ir saistīta ar nelaimes gadījumiem 
darbā (mehāniskas traumas un elektrotraumas, ķīmiskie apdegumi, saindēšanās, u.c.). 

 
Ultravioletais starojums. Dabisks ultravioletā (UV) starojuma avots ir Saule. Mākslīgo UV 

starojumu dod gāzizlādes (dienasgaismas) spuldzes, elektriskais loks, lāzeri u.c. Ražošanas 
apstākļos ar UV starojuma ietekmi sastopas elektrometinātāji, tēraudkausētāji, darbinieki, kas ražo 
un pārbauda gāzizlādes lampas, ekspluatē baktericīdās (kvarca) lampas, veic fototerapijas 
procedūras (t.sk. solārijos).  

UV starojums nepieciešamas normālai cilvēka fizioloģijas funkcionēšanai.  
Aplūkojot UV starojuma ietekmi uz cilvēka organismu, pirmām kārtām jārunā par tā 

iedarbību uz ādu un acīm. UV starojuma iedarbība uz organismu izpaužas kā ādas apsārtums, kas 
vēlāk (pēc 24—48 stundām) rada ādas pigmentāciju (iedegumu).  

Vispārējā veidā UV starojuma negatīvā ietekme uz cilvēka organismu var izpausties kā 
� ādas apsārtums, dermatīti, ekzēmas, ādas vēzis; 
� traucējumi centrālajā nervu sistēmā, galvassāpes, reiboņi, paaugstināta 

temperatūra, nogurums; 
� acu slimības: radzenes iekaisums, lēcas apduļķojums; 
� gaismas bads, ja organisms ilgstoši nesaņem UV starojumu. 

 
Infrasarkanā starojuma (IS) iedarbība parasti aprobežojas ar apgabalu, uz kura tas krīt. 

Lielas ķermeņa daļas apstarošana noved pie vispārējas pārkaršanas, ko pavada pastiprināta sviedru 
izdalīšanās.  

Infrasarkanā starojuma ietekmi parasti novēro t.s. karstajos cehos, piemēram, stikla 
rūpniecībā, metālu kausēšanā u.c. nozarēs. 

Infrasarkano starojumu var izmantot arī ārstnieciskos nolūkos, ja tā intensitāte tiek attiecīgi 
dozēta.  

Vispārējā veidā IS starojuma iedarbību uz organismu raksturo 
� organisma pārkaršana; 
� galvassāpes, vājums, troksnis ausīs, slikta dūša, vemšana, paaugstināta 

temperatūra, paātrināts pulss; 
� darbspēju samazināšanās, roku kustību koordinācijas precizitātes 

zudums; 
� krāsu izjūtu izmaiņas (priekšmetus redz galvenokārt sarkanā vai zaļā 

krāsā); 
� izmaiņas asinsspiedienā (sākumā paaugstināts, vēlāk pazemināts); 
� aroda katarakta (acs radzenes slimība); 
� siltumadūriens (paaugstināta ķermeņa temperatūra, sirdsklauves, biežāka 

elpošana, kustību koordinācijas traucējumi, bezsamaņa, var iestāties 
koma vai nāve). 

 
Lāzerstarojumu ir iespējams plaši lietot praktiski visās tautsaimniecības nozarēs. Lielas 

jaudas lāzerus lieto metālu griešanā, metināšanā, supercietu kausējumu apstrādē, mikroelektronikā 
un radioelektronikā punktveida metināšanā. Lāzerus lieto arī tekstilrūpniecībā audumu precīzā 
griešanā, plastmasu un dārgakmeņu apstrādē, aviācijā un flotē, ķirurģijā. Mazas jaudas 
lāzerstarojumu izmanto datortehnikā informācijas ierakstīšanai un nolasīšanai (kompaktdiski).  

Personāls, kas apkalpo lāzeriekārtas, ir pakļauts dažādu faktoru iedarbībai — izkliedētam 
un atstarotam lāzerstarojumam, elektromagnētiskajam laukam, kaitīgam gaisa piesārņojumam ar 
ozonu, intensīvam troksnim dažu lāzeru darbības laikā u.c. faktoriem. 

Lāzerstarojums var izraisīt ādas bojājumus.  
 
Jonizējošā starojuma avoti ir dažādi: mākslīgi radīti (rentgena staru ģeneratori, 

kodolreaktori u.c.) un radioaktīvo vielu (dabisko un mākslīgo) kodolsabrukšanas produkti.  
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Strādājot ar jonizējošā starojuma avotiem, galvenais profilaktisko pasākumu uzdevums ir 
aizsargāt strādājošos no starojuma, kas pārsniedz pieļaujamās normas. Šim nolūkam izmanto 
dažādu materiālu ekrānus, ievēro pareizu attālumu no starojuma avota un atbilstoši normētu darba 
laiku.  

Ļoti liela nozīme ir jonizējošā starojuma kontrolei darba telpās.  
Jonizējošā starojuma iedarbības rezultātā var rasties šādi veselības traucējumi: 

� akūta vai hroniska staru slimība; 
� leikēmija; 
� staru katarakta (acs slimība); 
� ļaundabīgi audzēji. 

 
Elektromagnētiskie lauki rodas nozarēs un vietās, kur izmanto šo lauku starojumu 

(elektropārvades līnijas, radiosakari, televīzija, radiolokācija, radioreleju līnijas, navigācijas un 
kosmiskie sakari, metālu pārklājumu izveide, koksnes žāvēšana, papīra, ādas apstrāde, plastmasu 
metināšana, produktu termiskā apstrāde — sterilizācija, betona žāvēšana u.c.).  

Akūta elektromagnētiskā lauka iedarbība sastopama ļoti reti, pamatā gadījumos, kad notiek 
iekārtu avārijas vai rupji darba drošības noteikumu pārkāpumi.  

Hronisko elektromagnētiskā lauka iedarbību uz cilvēka organismu novērtēt ir ļoti grūti. 
Strādājošiem ir sūdzības par galvassāpēm, nogurumu, miega traucējumiem, periodiskām sāpēm 
sirds apvidū. Var tikt konstatētas pārmaiņas asinīs, cilvēka imūnsistēmas darbības nomākšana. 

 
Atmosfēras spiedienu jūras līmenī pieņemts uzskatīt par normālu, un tas ir ~ 1 atmosfēra. 

Darba higiēnā par nelabvēlīgiem atmosfēras spiediena faktoriem jāuzskata zema un augsta 
spiediena bīstamība, kā arī straujas spiediena maiņas. Paaugstināta spiediena apstākļos strādā 
ūdenslīdēji (katri 10,3 m ūdens slāņa rada 1 atm lielu spiedienu), strādnieki, kas veic būvdarbus 
dziļās šahtās. 

Pazemināta spiediena apstākļiem ir pakļauti ģeologi, kas pēta kalnus, alpīnisti, lidotāji u.c. 
profesiju pārstāvji. 

Paaugstināta spiediena apstākļos biežāk sastopamās arodslimības ir kesona slimība; 
skābekļa bads, saindēšanās ar CO2, vidusauss un deguna blakusdobuma traumas, inerto gāzu 
narkotiskā iedarbība (parādās ūdenslīdējam 40 m dziļumā) u.c. 

Pazemināta atmosfēras spiediena gadījumā attīstās augstuma jeb kalnu slimība (paceļoties 
2—5 km augstumā virs jūras līmeņa), kas izpaužas kā vispārējs nogurums, miegainība, galvas 
reiboņi, slikta dūša, vemšana, kustību koordinācijas traucējumi, atmiņas un uzmanības zudums. 
Novēro asiņošanu no deguna, pastiprinās elpošanas biežums, paātrinās sirdsdarbība. 

 
 
 

17.5. Ergonomiskie faktori 
 
Ergonomika ir zinātne, kas pēta cilvēka attiecības ar darba vidi.  
Ergonomikā liela nozīme ir darba fizioloģijai un darba higiēnai. Darba fizioloģija pēta 

enerģētiskos procesus cilvēka organismā, darba higiēna — stresa situācijas un izstrādā atbilstošus 
standartus darba videi. Darba drošībā un darba higiēnā plaši lieto biomehānikas principus, lai 
novērtētu strādājošo darbspējas un izturību.  

Jebkurš darba process izvirza paaugstinātas prasības atsevišķām organisma funkcionālajām 
sistēmām. Pēdējā laikā nepieciešamība pēc smaga fiziska darba ir ievērojami samazinājusies. 
Pieaudzis sēdošo darba darītāju skaits. Šai sakarā organisms cieš no pazeminātas kustību aktivitātes, 
piespiedu darba stāvokļiem, atkārtotām, stereotipiskām kustībām, ātra darba tempa, ātras 
informācijas pārstrādes u.tml. Pārslodzes pamatā skar četras cilvēka organisma sistēmas: muskuļu 
un skeleta sistēmu, perifēro nervu sistēmu, redzes sistēmu, balss aparātu.  

Muskuļu skeleta sistēmu un perifēro nervu sistēmu ietekmē pārmērīgi ilgstošas slodzes.  



 114 

Pieaudzis to darbu skaits, kas prasa paaugstinātu redzes noslodzi. Darbiniekam, kurš nespēj 
tikt galā ar darbiem, kas prasa paaugstinātu redzes sasprindzinājumu, iestājas redzes un vispārējs 
nogurums.  

Balss saišu pārslodzes var veidoties vokālistiem, pedagogiem, diktoriem, ekskursiju 
vadītājiem, aktieriem u. tml. To pastiprina slikta telpu akustika, nelabvēlīgi mikroklimatiskie 
apstākļi, alergēnu klātbūtne, fona troksnis, kā arī smēķēšana, alkohola lietošana, augšējo elpošanas 
ceļu infekcijas, pārgurums, psihiskas traumas.  

Lai uzlabotu darba apstākļus un nepieļautu arodslimību attīstīšanos, jānovērš veselībai 
kaitīgie darba vides faktori, jāuzlabo darba vieta un darba aktivitātes atbilstoši strādājošo fiziskajām 
iespējām, psihosociāliem nosacījumiem un prasībām. Lai to varētu veikt, ir jāpārzina un jāizprot 
darba fizioloģija, cilvēka un tehnikas savstarpējās attiecības, darba pareiza organizācija, darba vietu 
iekārtošana. 

Lai atvieglotu atsevišķu problēmu noteikšanu darba vietās, veic ergonomisko darba 
analīzi.  

Ergonomiskā darba analīze ir ilgstošs process (20. attēls). Veicot ergonomisko 
novērtējumu, jānovērtē abi aspekti: cilvēks un tehnika. 

 
Informācija par problēmu 

Darba vietas apskate 

 
Speciāli 

ergonomiskie 
apstākļi 

Veselībai kaitīgo faktoru novērtēšana 

 

Uzlabojumu plānošana 

 
Attīstība (plānu realizācija, rezultātu novērtēšana) 

 
20. att. Erogonomiskā darba analīzes shēma 

 
Galvenās norādes darba vietas analīzei: 
I. Aprīkojums.   

� Horizontālā darba virsma. Ieteicamais priekšmetu sasniegšanas attālums uz 
darba virsmas, ja mērījumi veikti, sākot no pleciem, vīriešiem ir 65 cm,  
sievietēm — 58 cm.  

� Darbošanās augstums.  
� Redzamība. Attālumam no priekšmeta līdz acīm ir jābūt proporcionālam 

darba objekta izmēriem: mazam objektam ir nepieciešams īsāks attālums un 
augstāka darba virsma. 

� Telpa kāju novietošanai. Veicot darbus sēdus un stāvus, jābūt pietiekamai 
telpai zem darba virsmas kāju novietošanai un nepieciešamajām kāju 
kustībām. Rekomendējamais platums brīvai kāju novietošanai — 60 cm; 
brīva vieta pēdai darbā stāvus — 30 cm; brīvais  attālums aiz stāvoša 
strādājošā — 90 cm. Strādājot stāvus, ir jālieto piemērotas platformas, jo 
strādājošiem ir dažāds auguma garums. 

� Sēdvietai, kuru lieto pastāvīgi, ir jābūt: 
- ar piemērotu regulējamu augstumu; 
- pārklātai ar ūdensnecaurlaidīgu polsterējumu; 
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- ar pielāgotu muguras atzveltni. 
Veicot darbus stāvus, jālieto augstie krēsli un atbalsti.  
� Roku darbarīki. Tiem jābūt ērti satveramiem un turamiem.  

II. Kopējā fiziskā aktivitāte (piepūle). 
Novērtē veicamo darba procesu, darba smagumu, pārtraukumus un to biežumu darba 
laikā.  

III. Celšanas darbi. 
IV. Darba stāvokļi un kustības. 

Darba stāvoklis ir dažādu ķermeņa daļu pozīcija darba procesā, bet darba kustības ir 
ķermeņa un ekstremitāšu kustības, kuras nepieciešamas, lai veiktu šo darbu. 
Parasti darba stāvokļus un kustības vērtē katrai ķermeņa daļai atsevišķi (elkoņi, 
mugura, kakls utt.).  

V. Nelaimes gadījumu risks un analīze. 
 Nelaimes gadījumu var uzskatīt par 

- niecīgu, ja darba nespēja ilgst ne ilgāk par vienu dienu; 
- mazsvarīgu, ja darba nespēja ilgst vienu nedēļu; 
- pārāk nopietnu, ja darba nespēja ilgst vienu mēnesi; 
- ļoti nopietnu, ja darba nespēja ilgst 6 mēnešus vai nelaimes gadījums ir 

izraisījis pastāvīgu darba nespēju. 
VI. Darba saturs. 

Jo daudzveidīgāks ir darba saturs, jo labāks vērtējums. 
VII. Limitēts (ierobežots) darbs. 

Tādā darbā ir ierobežojumi strādājošā brīvām kustībām un brīvai izvēlei: kad un kā 
veikt darbu. 

VIII. Sadarbība un personiskie kontakti.  
Katrā darbā ir ļoti svarīgi, lai strādājošiem būtu savstarpēja sadarbība un personiskie 
kontakti gan ar priekšniekiem, gan citiem strādniekiem. 

IX. Lēmumu pieņemšana. 
To apgrūtina iespējamais lēmumu pieņemšanas risks un atbildība.  

X. Monotons darbs.  
Šo darbu raksturo atkārtotas darba operācijas vai cikls, un tas ir jānovērtē, plānojot 
darba uzdevumu un izvēloties darbiniekus, kas veic šo darbu.  

XI. Uzmanīgums. 
Tas ietver strādājošā uzmanību  un novērojumus, kas saistīti ar darbu, darbarīkiem, 
mašīnām, displejiem, procesiem u.tml. Tiek vērtēta uzmanības pakāpe (pavirša, 
vidēja, liela, ļoti liela). 

XII. Apgaismojums. 
Parasti izmēra ar atbilstošām ierīcēm. 

XIII. Vides temperatūra. 
Temperatūru nosaka cilvēka galvas un potīšu augstumā. Nosaka gaisa kustības 
ātrumu. 

XIV. Troksnis. 
Dzirdes bojājumu risks iestājas tad, ja trokšņa spiediena līmenis pārsniedz 80 dB. 
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17.6. Psihosociālie un organizatoriskie faktori 
 
Psihosociālie un organizatoriskie kaitīgie faktori zināmā mērā ir saistīti ar stresu darba 

vietā, neapmierinātību ar darbu, sliktu veselību.  
Darbā stresu var izraisīt 

� darba stāžs, amats, pienākumi, atbildība par padotajiem; 
� faktori, kas saistīti ar konkrēto darbu: cilvēka un apkārtējās vides atbilstība, 

gandarījuma par darbu izzušana; 
� aprīkojums, maiņu darbs, pārslodze darbā; 
� nenoslogotība darbā; 
� pašnovērtējums, kas saistīts ar darbu; 
� uzvedības ierobežojumi; 
� darba dizaina neatbilstība; 
� paaugstinājumi amatā: krasi vai nepietiekami; 
� nodarbinātības garantijas trūkums, darba vietas nodrošinājums; 
� atbilstība ieņemamajam amatam, gandarījums par algu (samaksu); 
� savstarpējās attiecības, sociālais atbalsts (kolēģi, priekšniecība, padotie); 
� organizācijas struktūra, mikroklimats, administrācijas politikas neelastīgums, 

savstarpējās komunikācijas trūkums; 
� piedalīšanās lēmumu pieņemšanā. 

 
 Stresa sekas: 

� neapmierinātība ar darbu; 
� alkohola, cigarešu, narkotiku lietošana; 
� nesaskaņas ģimenes dzīvē, šķiršanās; 
� aptaukošanās; 
� sirds asinsapgādes nepietiekamība; 
� migrēna, astma; 
� psihiskas saslimšanas, novirzes; 
� darbspējas līmeņa samazināšanās, nelaimes gadījumi. 

 
Lai uzlabotu darba apstākļus, tiek izstrādāti noteikumi un standarti, kas nosaka minimālo 

arodveselības un darba vides drošības līmeni. Tradicionāli visi arodveselības standarti ir piemēroti 
normāla, vesela, vidēja vecuma (30—45 gadi) strādājošā (vīrieša) darbspējām un vajadzībām. Pēc 
Pasaules Veselības organizācijas (PVO) datiem, šī grupa ietver tikai 25% no kopējā darbaspēka. 

Līdz 30% strādājošo ir kāds veselības traucējums, aptuveni 10—20% kopējā darbaspēka 
un apmēram 70% gados vecāku cilvēku  ir viena vai vairākas hroniskas slimības, kas ietekmē viņu 
darbspējas vai rada nepiemērotību darbam. Daži procenti strādājošo ir invalīdi.  

Iespējams, ka nākotnē radīsies arvien jaunas arodslimības, ko izraisīs agrāk nepazītas 
vielas un materiāli, tāpat kā savā laikā no vinilhlorīda radās aknu vēzis. 

Galvenās jaunās problēmas, ar kurām saskaras darba medicīnas speciālisti visā pasaulē: 
� pieaugošais strādājošo vecums; 
� jaunu materiālu risks; 
� mazu ķīmisko vielu devu ilgstošas iedarbības efekts; 
� strādājošā pieaugošā jutība pret alerģiju izraisošiem faktoriem; 
� psiholoģiskais stress un izdegšanas sindroms; 
� pārāk intensīvs darbs, informācijas pārpilnība; 
� atkarība no datoriem; 
� balsta un kustību aparāta slimības; 
� darbs mājās; 
� darbs mazajos uzņēmumos. 
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TERMINOLOĢIJAS  VĀRDNĪCA 
 

Abiotiskie faktori —  apkārtējās nedzīvās vides faktori, kas ietekmē dzīvos organismus. 
Aizsargājamie dabas objekti — izcili dabas veidojumi un teritorijas, kam ir sevišķa zinātniska, 

kultūrvēsturiska, estētiska un sociāla nozīme un kas ir īpašā valsts 
aizsardzībā. 

Akūta saindēšanās — saindēšanās ar vielām, kuras nokļuvušas organismā īsā laika periodā un 
lielos daudzumos. Nepieciešama tūlītēja medicīniskā palīdzība. 

Anabioze — dziļa atdzišana, kas saistīta ar pārejošu, atgriezenisku dzīvības apstāšanos. 
Atraktanti —  ķīmiskas vielas, kuras lieto kaitēkļu ierobežošanai. Šīs vielas kaitēkļus 

nenonāvē, bet gan izraisa tiem nepatiku un tādējādi atbaida. 
Antropogēnie faktori — visa daudzveidīgā cilvēka darbība, kas ietekmē dzīvos organismus un to 

dzīvesvidi. 
Atkritumi —  vielas un materiāli, kas ir izlietoti, zaudējuši savu lietošanas vērtību, un 

tāpēc tiek izmesti no ražošanas vai sadzīves. 
Atmosfēra —  Zemes gāzu apvalks. Sastāv no 3 daļām: apakšējās — troposfēras,         

vidējās — stratosfēras un augšējās – jonosfēras.  
Arodfaktori —  darba vides vai darba procesa faktori, kas ietekmē strādājošo.  
Aukstasiņu dzīvnieki — dzīvnieki, kuriem ķermeņa temperatūra ir atkarīga no apkārtējās vides 

temperatūras. 
Augsne —  zemes virsējā daļa, kas veidojusies augu, zemes lietošanas, klimata u.c. 

iedarbības rezultātā. 
Augsnes erozija —  augsnes slāņa sairšana, noplicināšanās vēja, ūdeņu vai cilvēka iedarbības 

rezultātā. 
Augstais purvs —  pārmitra zeme, kurai tiek pievadīti tikai nokrišņu ūdeņi. 
Barošanās ķēde —  organismu virkne, kurus savā starpā saista barošanās attiecības. 
Barošanās tīkls —  barošanās ķēžu apvienojums kādā ekosistēmā. 
Bentoss —  dzīvnieku un augu kopums, kuru ierastā dzīves vide ir ūdenskrātuves 

dibenā. 
Biocenoze —  dzīvo organismu kopa kādā vidē. 
Bioloģiskais piesārņojums – videi neraksturīgu organismu (augu, dzīvnieku vai mikroorganismu) 

parādīšanās, klātbūtne. 
Bioloģiskā kaitēkļu apkarošanas metode — kaitēkļu ierobežošanas metode, kas pamatojas uz 

kaitēkļu dabisko ienaidnieku mērķtiecīgu izmantošanu. 
Biosfēra —  Zemes ģeoloģiskais apvalks, kurā ir dzīvība. 
Biotiskie faktori —  apkārtējās dzīvās vides faktori, kas ietekmē dzīvos organismus. 
Dabas resursi —  dabas bagātības, kas tiek izmantotas tautas saimniecības dažādās nozarēs kā 

ražošanas līdzekļi un izejvielas. 
Dabiskā izlase —  process, kura rezultātā dabā izdzīvo un atstāj pēcnācējus galvenokārt tie 

īpatņi, kuriem ir noteiktas, vides apstākļiem piemērotas, derīgas 
iedzimstošas izmaiņas. 

Dzimstība —  dzimušo skaits noteiktā laika posmā. 
Eiribionti —– sugas, kuras var pārciest plašas vides faktoru izmaiņas. 
Eitrofikācija —  ūdenstilpju bioloģiskās produktivitātes paaugstināšanās, ko izraisa dzīvo 

organismu izcelsmes elementu uzkrāšanās ūdenī, izraisot ūdens kvalitātes 
krasu pazemināšanos un skābekļa deficītu ūdens dziļākajos slāņos. 

Ekoloģija —  zinātne, kas pēta organisma un to aptverošās vides savstarpējās attiecības. 
Ekoloģiskā niša —  tā nav kāda noteikta vieta dabā, bet gan sugas spēja izmantot noteiktus 

dabas resursus un pielāgoties dzīvo organismu radītiem (biotiskiem) un 
nedzīvās dabas nosacītiem (abiotiskiem) apstākļiem. 

Ekoloģiskā valence — ekoloģisko faktoru svārstību amplitūda, kurā suga saglabā normālu 
dzīvotspēju. 
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Ekoloģiskie faktori  — apkārtējās vides faktori, kas ietekmē dzīvos organismus. 
Ekosistēma —  dabas sistēma ar visu, kas tajā ietilpst: dzīvniekiem, augiem un 

abiotiskajiem faktoriem. 
Erozija —  parasti augsnes erozija, kas nozīmē virsējā, auglīgā augsnes slāņa, kurš 

veidojies 2000—7000 gadu laikā, noārdīšanos, sairšanu. 
Fauna —  dzīvnieku kopums ekosistēmā. 
Fitofāgija —  augu izmantošana uzturā. 
Flora —  augu kopums ekosistēmā. 
Fotofili organismi —  gaismu mīloši organismi. 
Fotofobi organismi — spilgtu gaismu nemīloši organismi. 
Fotoperiodisms —  organismu spēja reaģēt uz dienas un nakts garuma izmaiņām. 
Fotosintēze —  process, kurā zaļie augi no oglekļa dioksīda un ūdens Saules gaismas 

ietekmē sintezē organiskās vielas. 
Ģenētiskā modifikācija — mērķtiecīga vēlamo (vajadzīgo) īpašību piešķiršana (auga vai 

dzīvnieka) organismam ar gēnu starpniecību. Zinātnieki spēj nošķirt par 
organisma noteiktām īpašībām “atbildīgos” gēnus un ievietot tos citā 
organismā. 

Ģenētiski modificēta pārtika — pārtika, kura ražota no ģenētiski izmainītiem (modificētiem) 
organismiem (augiem, dzīvniekiem).  

Herbicīdi —  augu aizsardzības līdzekļu (pesticīdu) veids, ar kuriem ierobežo nezāļu 
izplatību. 

Hidrofīti —  augi, kas pilnīgi vai daļēji aug ūdenī. 
Hidrosfēra —  ūdeņu kopums uz zemes. 
Higrofīti —  mitru augteņu augi. 
Homotermiskie organismi — dzīvnieki ar pastāvīgu ķermeņa temperatūru. 
Ilgtspējīga attīstība — jebkura ražošanas nozares, jomas attīstība, kas kalpo esošām vajadzībām, 

saglabājot nākamajām paaudzēm iespēju dzīvot saskaņā ar viņu vajadzībām. 
Insekticīdi —  augu aizsardzības līdzekļu (pesticīdu) veids, ar kuru palīdzību ierobežo 

kaitēkļu izplatību. 
Kaitīgie arodfaktori — darba vides vai darba procesa faktori, kas nelabvēlīgi ietekmē strādājošo 

organismu un ilgstošas, intensīvas darbības rezultātā izraisa slimības. 
Kanibālisms —  organismi izmanto uzturā citus savas sugas organismus. 
Konkurence —  divi indivīdi vienā apvidū izmanto vienus un tos pašus resursus, piemēram, 

barību, mājvietu. 
Konsumenti —  organismi, kuri pārtiek no jau gatavām, saražotām organiskajām vielām. 
Konvencijas —  starptautiskie likumi, par kuriem valstis savstarpēji vienojas, lai sekmētu 

globālo vides problēmu risināšanu. 
Kriofili organismi —  aukstumu mīloši organismi (piemēram, polāro rajonu augi un dzīvnieki). 
Kserofīti —  sauso augteņu augi. 
Ķīmiskais piesārņojums — vides piesārņojuma veids, kurš izmaina vides ķīmisko reakciju. 
Litosfēra —  zemeslodes ārējais cietais apvalks. 
Mezofīti —  normāla mitruma augteņu augi. 
Monitorings —  dabas resursu uzraudzība ar mērķi konstatēt konkrētā dabas resursa stāvokli 

dabā un ar to saistītās izmaiņas. Izšķir dažādus monitoringa veidus, 
piemēram, atmosfēras monitorings, ķīmiskais monitorings u.c. 

Mutācija —  gadījuma rakstura izmaiņas gēnos. 
Mutuālisms —  abpusēji izdevīgas organismu savstarpējās attiecības, kurām nepiemīt 

parazītisma elementi. 
Optimuma zona —  ekoloģiskā faktora intensitāte (lielums), kas ir vislabvēlīgākā kādas sugas 

organismu dzīvības procesu norisei. 
Ozons —  gāze stratosfērā (15—40 km augstumā), kas aizsargā visu dzīvo no spēcīgā 

ultravioletā starojuma. Ozons veidojas arī pie Zemes virsmas piesārņotā 
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gaisā (fotoķīmiskais smogs), un tad tas ir kaitīgs. Tas kairina bronhus 
dzīvniekiem un cilvēkiem, kā arī ir kaitīgs augiem. 

Optimālie apstākļi — iespēju robežās vislabākie organismu augšanai un vairošanās norisei 
nepieciešamie apstākļi.  

Parazītisms —  viens organisms eksistē uz otra rēķina. Parazīts parasti ir mazāks nekā 
saimnieks, ko tas visbiežāk nenogalina. 

Partenoģenēze —  organismu spēja attīstīties no neapaugļotām olšūnām. 
Pārtikas piedevas —  vielas, kuras neizmanto kā pārtikas produktus un nelieto kā pārtikas 

produktu raksturīgu sastāvdaļu, bet pievieno tiem, lai saglabātu produktu 
uzturvērtību, sekmētu šo produktu ražošanu, apstrādi, uzlabotu garšas 
īpašības u.tml. 

Pesticīdi —  augu aizsardzības līdzekļi, ar kuru palīdzību ierobežo slimību, kaitēkļu un 
nezāļu izplatību. 

Planktons —  dzīvnieku un augu kopums, kas mīt ūdens masas augšējos slāņos un nespēj 
pretoties ūdens straumēm. 

Plēsējs —  organisms, kurš pārtiek no otra organisma, to apēdot. 
Plēsonība —  organismu savstarpējo attiecību veids, kad viens organisms pārtiek no cita, 

to medījot. 
Poikilotermiskie organismi — dzīvnieki ar nepastāvīgu ķermeņa temperatūru. 
Populācija — vienas sugas īpatņu kopa, kas dzīvo noteiktā teritorijā un ir norobežota no 

citiem šīs pašas sugas īpatņu grupējumiem. 
Producenti —  organismi, kuri ražo organiskās vielas no neorganiskajām vielām, 

izmantojot Saules gaismas enerģiju. 
Reducenti —  organismi, kuri noārda organiskās vielas līdz minerālvielām. 
Sarkanā grāmata —  dokuments, kurā sniegtas ziņas par apdraudētām sugām. Sarkano grāmatu 

var papildināt, atsevišķus objektus no tās  izslēgt. 
Simbioze —  abpusēji izdevīgas organismu savstarpējās attiecības, kurām piemīt 

parazītisma elementi. 
Skābais lietus —  lietus, kura pH vērtība ir zemāka par 5,7. Tā veidošanā piedalās sēra un  

slāpekļa oksīdi. 
Smogs — īpašs atmosfēras piesārņojuma veids, kas ietver gāzveida un cietās daļiņas, 

kuras kombinācijā ar miglu vai aerosoliem izraisa intensīvu atmosfēras 
piesārņojumu.  

Siltasiņu dzīvnieki — dzīvnieki, kuriem ir pastāvīga ķermeņa temperatūra, kas nav atkarīga no 
apkārtējās vides temperatūras. 

Siltumnīcas efekts —  oglekļa dioksīda (CO2) uzkrāšanās atmosfērā rezultātā notiek virs Zemes 
esošo gaisa slāņu sasilšana, kas izmaina gaisa vidējās temperatūras. 

Stenobionti —  sugas, kuras var paciest tikai nelielas apkārtējās vides faktoru izmaiņas. 
Suga — indivīdu kopums, kam piemīt līdzīgas iedzimtas morfoloģiskas, 

fizioloģiskas un bioķīmiskas īpatnības, kuri brīvi krustojas un dod auglīgus 
pēcnācējus, ir pielāgojušies noteiktiem dzīves apstākļiem un aizņem dabā 
noteiktu apgabalu – areālu. 

Sugas kritēriji —  pazīmes, ar kurām viena suga atšķiras no citas. 
Termofili organismi — siltumu mīloši organismi. 
Vides piesārņojums — jebkuras vielas, fizikālo faktoru enerģijas, kā arī mikroorganismu iekļūšana 

dabā tādā daudzumā, kas izraisa izmaiņas dabas komponentu sastāvā vai 
atstāj negatīvu ietekmi uz cilvēkiem, floru un faunu. 

Zemais purvs —    pārmitrs apgabals, kur notiek kūdras veidošanās. Zemā purva mitrums nāk 
lielākoties no gruntsūdens, atšķirībā no sūnu jeb augstā purva, kur tas 
pieplūst tikai no nokrišņiem. 
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