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http://biodiv.lvgma.gov.lv 

http://www.daba.gov.lv 

http://www.ldf.lv 

http://www.pdf.lv 

http://www.eea.europa.eu 
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Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) 

2010. gadu pasludinājusi par 
Starptautisko bioloģiskās daudzveidības 
gadu. Starptautiskā bioloģiskās 
daudzveidības gada sauklis ir „Bioloģiskā 
daudzveidība ir dzīve. Bioloģiskā 
daudzveidība ir mūsu dzīve! („Biodiversity 
is life. Biodiversity is our life!”). 

2010. gada garumā visā pasaulē 
norisinājušās dažādas aktivitātes, kuru mērķis 
bija pievērst uzmanību bioloģiskās 
daudzveidības nozīmībai un tās zudumu 
samazināšanai. ANO mērķis, pasludinot šo gadu 
par bioloģiskās daudzveidības gadu, bija 
apvienot pasaules valstu centienus ekosistēmu 
un īpaši vērtīgo dabas objektu saglabāšanai, 
mudinot cilvēkus no visas pasaules uz dažādu 
aktivitāšu, kampaņu un pasākumu iniciēšanu, 
lai saglabātu bioloģisko daudzveidību un 
pievērstu uzmanību tās saglabāšanas 
nozīmībai.  

Arī viens no īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju (ĪADT) galvenajiem izveides mērķiem 
ir dabas daudzveidības aizsardzība un 

saglabāšana, līdz ar to Eiropas dabas un 
nacionālo parku dienas tēma šogad veltīta 
bioloģiskās daudzveidības gada tematikai un 
ir „Bioloģiskā daudzveidība un cilvēki: vieta 
dabai? ”. Līdz ar to arī Dabas aizsardzības 
pārvalde šogad rīkojusi Starptautiskajam 
bioloģiskās daudzveidības gadam veltītus 
pasākumus. 22. maijā, kas pasludināta par 
Starptautisko bioloģiskās daudzveidības 
dienu, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 
tika rīkotas ekskursijas ar nosaukumu "Diena 
ar reindžeru", kuras vadījuši pieredzējuši 
dabas aizsardzības jomas darbinieki. 

„Šie ir svētki dzīvībai uz zemes un 
bioloģiskās daudzveidības vērtībai mūsu 
ikdienas dzīvē. Pasaule ir ielūgta līdzdarboties 
2010. gadā, lai nodrošinātu dzīvības 
daudzveidību uz zemes: bioloģisko 
daudzveidību.” /Citēts no Bioloģiskās 
daudzveidības konvencijas mājas lapas/ 
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Bioloģiskā daudzveidība aptver gēnu, sugu un 

ekosistēmu dažādību, kas veido dzīvību uz zemes. Pašlaik esam 
liecinieki nepārtrauktai bioloģiskās daudzveidības izzušanai, kas 
rada nopietnas sekas dabas pasaulei un cilvēka labklājībai. 
Galvenie cēloņi ir pārmaiņas dabīgajās dzīvotnēs. Tās izraisa 
intensīvas lauksaimnieciskās ražošanas sistēmas, celtniecība, 
izrakteņu ieguves karjeri, mežu, okeānu, upju, ezeru un augšņu 
pārmērīga izmantošana, svešu sugu invāzija, piesārņojums un - 
arvien pieaugošā veidā - globālā klimata pārmaiņas. 

Cilvēce pati ir daļa no bioloģiskās daudzveidības, un 
mūsu eksistence bez tās būtu neiespējama. Dzīves kvalitāte, 
ekonomiskā konkurētspēja, nodarbinātība un drošība, tās visas 
balstās uz šī dabas kapitāla. Bioloģiskā daudzveidība ir kritiska ekosistēmas "pakalpojumiem", ko 
daba mums sniedz: klimata regulācijai, ūdenim un gaisam, augsnes auglībai un pārtikas, 
degvielas, šķiedru un zāļu ražošanai. Tā ir būtiska lauksaimniecības un zivsaimniecības ilgstošas 
dzīvotspējas saglabāšanai un ir pamats daudziem rūpniecības procesiem un jaunu zāļu izstrādei. 
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Eiropā cilvēku darbība ir veidojusi 
bioloģisko daudzveidību jau kopš 
lauksaimniecības un lopkopības izplatīšanās 
vairāk nekā pirms 5000 gadiem. 
Lauksaimniecības un rūpnieciskā revolūcija 
izraisīja dramatiskas un arvien pieaugošas 
pārmaiņas zemes izmantošanā, lauksaimniecības 
intensifikācijā, urbanizācijā un zemes pamešanā 
novārtā. Tas, savukārt, ir novedis pie daudzu 
darbības metožu (piem., tradicionālo 
lauksaimniecības metožu) sabrukuma, kuri 
palīdzēja saglabāt ainavas ar bagātīgu bioloģisko 
daudzveidību. 

Eiropas augstais patēriņš un atkritumu ražošana uz vienu iedzīvotāju nozīmē, ka mūsu 
ietekme uz ekosistēmām sniedzas tālu ārpus mūsu kontinenta robežām. Eiropiešu dzīvesveids 
lielā mērā ir atkarīgs no resursu un preču importa no visas pasaules, kas bieži veicina 
neilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu. Tas noved pie bioloģiskās daudzveidības izzušanas, 
kas, savukārt, rada zaudējumus dabas kapitāla resursiem, uz kuriem balstīta sociālā un 
ekonomiskā attīstība. 

Eiropas līderi ir vienojušies par mērķi apturēt bioloģiskās daudzveidības izzušanu Eiropā. 
Šī mērķa sasniegšanā savu ieguldījumu dod daudzas valstu, ES un Viseiropas mēroga politikas. 
Daudzi darbības plāni ir veltīti konkrētiem galveno sugu un dzīvotņu aizsardzības pasākumiem. 

 
 
Vairāk informācijas par Starptautisko bioloģiskās daudzveidības gadu meklējiet 

http://www.cbd.int/2010/welcome/  
Izmantota informācija no Eiropas Vides aģentūras un Bioloģiskās daudzveidības 

konvencijas interneta vietnēm.  
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2010. gada sākumā Eiropas Komisija publicēja Eirobarometra 

aptaujas rezultātus, kas liecina, ka daudzi Eiropas iedzīvotāji neizprot 
bioloģiskās daudzveidības jēdzienu un neuzskata, ka ir pietiekami 
informēti par bioloģiskās daudzveidības samazināšanos. Vienlaikus 
Komisija uzsāka kampaņu, kuras mērķis bija informēt sabiedrību par 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanos ES.  

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: “Bioloģiskā 
daudzveidība ir mūsu nākotnes virzītājspēks, un mums jāiemācās par 
to rūpēties. Ceru, ka šī kampaņa mums palīdzēs un palielinās izpratni 
par to, ka pret dabu, no kuras mēs visi esam atkarīgi, jāizturas 
saudzīgāk.”  

 
 
Jauni pētījumi par izpratni bioloģiskās daudzveidības jautājumā 
 
Kā liecina Eirobarometra aptauja, lielākā daļa Eiropas iedzīvotāju nedomā, ka ir labi 

informēti par bioloģisko daudzveidību. Saskaņā ar jaunās aptaujas “Attieksme pret bioloģisko 
daudzveidību” rezultātiem tikai 38 % Eiropas iedzīvotāju zina, ko nozīmē termins ‘bioloģiskā 
daudzveidība’, savukārt 28 % par to ir dzirdējuši, taču tā nozīmi nezina. Lielākā daļa domā, ka 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanās ir nopietna problēma, taču neuzskata, ka tieši viņi 
izjutīs tās ietekmi, un tikai 17 % respondentu apgalvo, ka tā viņus jau ir skārusi. Jautāti par 
vislielākajiem bioloģiskās daudzveidības apdraudējumiem, 27 % pirmajā vietā min piesārņojumu, 
bet 26 % — cilvēka izraisītas katastrofas. Galvenais iemesls, ko iedzīvotāji min, atbildot uz 
jautājumu, kāpēc viņi neko nav darījuši, lai bioloģiskās daudzveidības samazināšanos apturētu, ir 
nepietiekamas zināšanas par iespējamo rīcību. 

 

Turpinājums 6.lpp 
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Problēmas, kas saistītas ar bioloģisko daudzveidību 
 
Bioloģiskā daudzveidība pasaulē ir būtiski apdraudēta, un sugu skaita samazināšanās 

apjomi 100 līdz 1000 reižu pārsniedz parastos apjomus. Vairāk nekā trešdaļai novērtēto sugu 
draud izmiršana, un pēdējo 50 gadu laikā ir degradēti aptuveni 60 % pasaules ekosistēmu 
pakalpojumu. Šīs samazināšanās iemesls ir cilvēka veiktās darbības, proti, zemes izmantojuma 
maiņa, resursu pārmērīga izmantošana, neilgtspējīgas metodes, piesārņojums un invazīvu sugu 
introdukcija, kas izraisa biotopu un sugu izzušanu, fragmentāciju un degradāciju. Arī klimata 
pārmaiņas ir viens no veicinošajiem faktoriem. 

 
 
Izpratnes veicināšanas kampaņa 
 
Šī ES mēroga kampaņa sakritīgi sākās 2010. gadā, kuru 

ANO nodēvējusi par Bioloģiskās daudzveidības gadu, un tās 
mērķis bija veicināt problēmas izpratni, izmantojot tīmekļa 
vietni, videoklipu, sabiedrisko attiecību pasākumus, mākslu 
ielās un plašsaziņas līdzekļus, tostarp sociālos plašsaziņas 
līdzekļus. Kampaņas galvenais uzdevums bija parādīt 
sabiedrībai, kā bioloģiskās daudzveidības samazināšanās reāli 
ietekmēs ikdienas dzīvi, un pievērst uzmanību tam, ko 
iedzīvotāji var darīt, lai samazināšanos novērstu.  

Kampaņas ieceres atspoguļo sauklis “Bioloģiskā 
daudzveidība — tas attiecas uz mums visiem”.  
 

 

  

Sākums 5.lpp 
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Eiropas Komisijas kampaņa, kuras mērķis bija vairot izpratni 

par bioloģiskās daudzveidības mazināšanos, ir ieguvusi komunikācijas 
jomā prestižo „Eiropas izcilības balvu”. Apbalvojuma saņēmējus 
izvēlas neatkarīga žūrija, kuru veido 30 vadošie speciālisti 
komunikācijas jomā, un to piešķir komunikācijas speciālistiem par 
izciliem sasniegumiem. Apbalvojums tika piešķirts kategorijā “Vide un 
ekoloģija”. Kampaņa ar tās videoklipu un saukli “visi esam iesaistīti” ir 
uzrunājusi miljoniem iedzīvotāju visā Eiropā, un tā turpināsies līdz 
nākamajam gadam.  

ES vides komisārs Janess Potočniks sacīja: “Esmu ļoti 
apmierināts, ka šī kampaņa piesaistījusi tik lielu uzmanību. Bioloģiskās 
daudzveidības mazināšanās ir viena no nopietnākajām problēmām, ar 
ko saskaras pasaule, un tā neizzudīs pati no sevis. Šādas kampaņas ir 
būtiskas, jo jaunieši ir ārkārtīgi svarīga grupa sabiedriskās domas 

veidošanā. Bioloģiskās daudzveidības mazināšanās jauniešus ietekmēs visvairāk, tādēļ viņu balsij 
jātop sadzirdētai.” 

Kampaņa, kas joprojām norisinās visās ES valodās, guvusi ievērojamus panākumus. Tajā 
uzsvērta savstarpējās saiknes nozīme bioloģiskajā daudzveidībā, un tā vērš uzmanību uz 
daudzveidības mazināšanos ar pārliecinošiem vizuālajiem materiāliem, kas rada asociācijas ar 
upurim apvilktu līniju nozieguma vietā. Tūkstošiem cilvēku piedalījās tiešraides pasākumos un 
aktīvi iesaistījās ar bioloģisko daudzveidību saistītos pasākumos. Kampaņai veltītā tīmekļa vietne 
(http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/campaign/index_lv.htm) apmeklēta vairāk par 3,5 
miljoniem reižu, videoklips (http://www.youtube.com/watch?v=drd-Bs4jtf8&feature=related) 
skatīts vairāk par 1,5 miljoniem reižu, bet socializācijas vietnē Facebook bioloģiskās 
daudzveidības aplikācijas izmanto vairāk par 55 000 aktīvu lietotāju un kampaņas vietnes 
(http://en-gb.facebook.com/apps/application.php?id=346348816000) atbalsta vairāk par 20 000 
Facebook lietotāju. 

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā 
 


