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Ekosistēmas preces
un pakalpojumi

Ekosistēmas ir cilvēka dzīves un darbības pamatā. To sniegtās 
preces un pakalpojumi ir svarīgi labklājības stiprināšanai, kā arī 
ekonomiskajai un sociālajai attīstībai.

Ekosistēmas nodrošina daudzus ieguvumus, tostarp pārtiku, ūdeni, 
koksni, gaisa attīrīšanu, augsnes veidošanos un apputeksnēšanu.

Taču cilvēka darbība iznīcina bioloģisko daudzveidību un maina 
veselīgu ekosistēmu spēju nodrošināt šīs daudzās preces un 
pakalpojumus.

Agrāk sabiedrība bieži vien nerēķinājās ar ekosistēmu 
nozīmīgumu. Tās nereti uzskatīja par sabiedrisko īpašumu un līdz 
ar to nepietiekami novērtēja.

Zinātnieki paredz, ka līdz 2030. gadam, pasaules iedzīvotāju 
skaitam palielinoties līdz 8 miljardiem, varētu rasties būtisks 
pārtikas, ūdens un enerģijas trūkums.

Dabas ekosistēmu pakalpojumu samazināšanās radīs vajadzību 
pēc dārgām alternatīvām. Investēšana dabas kapitālā ar laiku 
ietaupīs naudu, tāpēc tā ir svarīga mūsu labklājībai un pastāvēšanai 
ilgtermiņā.

Dziļāka izpratne par ekosistēmu preču un pakalpojumu 
ekonomisko vērtību vajadzīga gan lēmumu pieņēmējiem, gan 
sabiedrībai kopumā. Ja nerīkosimies tagad, lai apturētu šīs vērtības 
pazemināšanos, nākotnē cilvēcei būs jāmaksā dārgāk.
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Ekosistēma

Cik gan sarežģītas un neparedzamas ir attiecības starp organiskām 
būtnēm, kam kopā jācīnās par izdzīvošanu!

Čarlzs Darvins “Sugu izcelšanās”

Medus bišu populācijas samazinās.
Bites ir vajadzīgas, lai apputeksnētu 
daudzas lauksaimniecības kultūras, 
un to zaudējums varētu būtiski 
ietekmēt ekonomiku.
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1. fakts.  Cilvēcei ir vajadzīgas 
“ekosistēmu preces un 
pakalpojumi”

“Ekosistēma” ir sarežģīts un dinamisks sakopojums, ko veido augi, 

dzīvnieki, mikroorganismi un dabiskā vide, kas kopā eksistē kā vie-

nība un ir atkarīgi viens no otra. “Bioloģiskā daudzveidība” ietver visus 

šo sakopojumu neskaitāmos dzīvos elementus.

Dažas ekosistēmas ir vispārzināmas, bet citas — eksotiskākas.

   Pļava ir ekosistēma, kurā kukaiņi apputeksnē ziedus un grau-

dzāles. Ar minētajiem augiem barojas liellopi, bet to mēsli, ko 

sadala augsnes organismi, savukārt palīdz bagātināt augsni, 

kurā aug šie augi. Lai varētu izdzīvot, ikviens cikla elements ir 

atkarīgs no pārējiem cikla elementiem.

   Koraļļu rifi  veido ekosistēmas, kurās zivis un koraļļu kolo-

nijas, ieži un jūras ūdens savstarpēji mijiedarbojas. Apmē-

ram 500 miljonu cilvēku visā pasaulē koraļļu rifus izmanto 

 tūrismam, zvejai, pērļu audzēšanai un citām aktivitātēm.

Zemes ekosistēmas nodrošina cilvēci ar daudziem ieguvumiem, kas 

zināmi kā „ekosistēmu preces un pakalpojumi”. Ekosistēmās ražotās 

preces ir pārtika (gaļa, zivis, dārzeņi u. c.), ūdens, kurināmais un kok-

sne, savukārt pakalpojumi ir ūdensapgāde, gaisa attīrīšana, dabiska 

atkritumu pārstrāde, augsnes veidošana, apputeksnēšana un pašre-

gulācijas mehānismi, kurus daba izmanto, lai kontrolētu klimatiskos 

apstākļus, kā arī dzīvnieku, kukaiņu un citu organismu populācijas.

Tā kā vairums šo preču un pakalpojumu vienmēr ir bijuši brīvi pie-

ejami, neizmantojot ne tirgus, ne cenas, to patiesā ilgtermiņa vērtība 

nav iekļauta sabiedrības ekonomiskajos aprēķinos.

Eksperti ir noteikuši četrus dažādus pakalpojumu veidus, kas ir vitāli 

svarīgi cilvēka veselībai un labklājībai.

   Apgādes pakalpojumi nodrošina preces, piemēram, pārtiku, 

ūdeni, koksni un šķiedru.

   Regulēšanas pakalpojumi attiecas uz klimata, nokrišņu, ūdens 

(piemēram, plūdu), atkritumu un slimību izplatības regulē-

šanu.

   Kultūras pakalpojumi ietver skaistumu, iedvesmu un atpūtu, 

kas veicina mūsu garīgo labklājību.

  Atbalsta pakalpojumi ietver augsnes veidošanos, 

fotosintēzi un pārtikas vielu apriti, kas ir augšanas un 

ražas nogatavināšanas pamatā.

Iespējams, ka daži svarīgi pakalpojumi vēl nav apzi-

nāti, tāpēc jābūt piesardzīgiem, saglabājot mūsu dabas 

 kapitālu.

2. fakts.  Bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanās iznīcina 
ekosistēmu funkcijas

Bioloģiskā daudzveidība, kurai ir ļoti būtiska nozīme ekosistēmu 

saglabāšanā, ir apdraudēta, un daudz kas no tās jau ir zudis. Zemes 

izmantojuma maiņa, tostarp lauksaimniecības intensifi kācija un 

urbanizācija, zemes pārmērīga izmantošana, piesārņošana, kli-

mata pārmaiņas un invazīvās sugas, kas konkurē ar vietējo fl oru un 

faunu, bojā dabas ekosistēmas. Ja ekosistēmas tiek iznīcinātas, to 

 atjaunošana visbiežāk ir ļoti dārga un reizēm pat neiespējama.

Jaunākie pētījumi atklāj, ka:

   11 % dabas teritoriju, kas pasaulē bija 2000. gadā, varētu būt 

zaudēti līdz 2050. gadam;

   pastāv risks, ka gandrīz 40 % pašreizējās lauksaimniecības 

zemes tiks izmantoti intensīvajā lauksaimniecībā;

   60 % koraļļu rifu varētu izzust līdz 2030. gadam;

   Eiropā ir apdraudēti gandrīz 80 % aizsargājamo biotopu;

   cilvēka darbība ir paātrinājusi sugu izzušanu par 50–1000 rei-

zēm pēdējos 100 gados.

Visvairāk bioloģiskās daudzveidības samazināšanās apdraud naba-

dzīgos cilvēkus, jo īpaši jaunattīstības valstīs, jo viņi pārsvarā ir tieši 

atkarīgi no ekosistēmu precēm un pakalpojumiem.

Ir skaidri redzams, ka mēs pārāk strauji tērējam Zemes dabas kapi-

tālu. Ekosistēmu saglabāšana ir gan pašreizējo, gan nākamo paau-

džu morāls pienākums un praktiska vajadzība. Cilvēcei jāsaprot, ka 

tā ir tikai viens no dzīves tīkla pavedieniem un mēs vairs nevaram 

 turpināt izmantot planētu, neko nesniedzot pretim.

3. fakts.  Ja nerīkosimies, maksāsim 
dārgāk

Ekosistēmu preču un pakalpojumu novērtēšana naudas izteiksmē ir 

grūts uzdevums. Līdzšinējie aprēķini atklāj, ka šī vērtība jau sasniedz 

vairākus triljonus eiro gadā. Sanāksmē, 

kas notika 2007. gada martā Potsdamā 

(Vācija), ekonomiski attīstītāko pasaules 

valstu vides ministri vienojās uzsākt vis-

pārēju pētījumu par bioloģiskās daudz-

veidības ekonomiskajiem ieguvumiem, 

salīdzinot izdevumus, kas rastos no 

Apgāde ar tīru ūdeni ir ārkārtīgi būtiska cilvēka veselībai 
un izdzīvošanai.

Dabai ir vitāli svarīga loma cilvēka garīgās 
labklājības saglabāšanā.

Tūristi un atpūtnieki izbauda dabas 
ekosistēmu skaistumu.
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bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, un izdevumus, kas 

vajadzīgi efektīviem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas 

pasākumiem.

Veiktais pētījums — “Ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidī-

bas ekonomika” (The Economics of Ecosystems and Biodiversity 

(TEEB) — ir Eiropas Komisijas, Vācijas un vairāku citu partneru 

iniciatīva. Pirmajā publikācijā, 2008. gada maija TEEB starp-

posma ziņojumā, mēģināts gūt sākotnēju kvantitatīvu priekš-

statu, un ekosistēmu pakalpojumu ikgada zaudējums vispārīgi novērtēts 

50 miljardu eiro apmērā. Novērtēts, ka bezdarbības gadījumā bioloģiskās 

daudzveidības samazināšanās tikai uz sauszemes līdz 2050. gadam varētu 

izmaksāt 7 % no IKP un jūras ekosistēmas pakalpojumu samazināšanās radītu 

ievērojami lielākus papildu zaudējumus. Ziņojumā ir sniegti vairāki ietei-

kumi, piemēram, par videi kaitīgu subsīdiju piešķiršanas  pārtraukšanu 

un ekosistēmu pakalpojumu “tirgus” radīšanu.

TEEB otrajā posmā (2008–2010) tiks piedāvāta sīki izstrādāta sis-

tēma, kura paredzēta ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskās 

vērtības noteikšanai un kurā minēto pakalpojumu vērtība tiks 

ievērota, pieņemot lēmumus attiecīgajos līmeņos. Domā-

jams, ka tas varētu veicināt arī Apvienoto Nāciju Organizācijas 

 Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanu.

4. fakts.  Eiropas Savienība rīkojas
ES Bioloģiskās daudzveidības rīcības plānā (2006) paredzēti pasākumi, 

kas jāveic, lai apturētu bioloģiskās daudzveidības samazināšanos līdz 2010. 

gadam. Šī plāna vidusposma novērtējums (2008) rāda, ka mērķa sasnieg-

šanā ir radušās problēmas. Visiem partneriem jāpalielina savi centieni, un 

jāturpina tie arī pēc 2010. gada.

Starptautiskā mērogā ES veicina labāku pārvaldību un pastiprina 

noteikumus, kas palīdz aizsargāt ekosistēmas. ES ir līgumslēdzēja puse 

(kopā tādu ir 191) ANO Konvencijā par bioloģisko daudzveidību (KBD). 

Jaunākās iniciatīvas saistībā ar KBD ir standartu izstrāde biodegvie-

las ilgtspējīgas ražošanas nodrošināšanai, kritēriju noteikšana aizsar-

gājamām jūras teritorijām un bioloģiskās daudzveidības jautājumu 

 iekļaušana starptautiskajās sarunās par klimata pārmaiņām.

Ārējos atbalstos ES iedala miljoniem eiro bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanai. Minēto jautājumu ES aplūko arī tirdzniecības sarunās, 

izmantojot ilgtspējības ietekmes novērtējumus (SIA). Viens no galve-

najiem starptautiskajiem mērķiem ir taisnīgi un vienlīdzīgi sadalīt ieguvumus 

no ģenētiskajiem resursiem, kas ir nozīmīgs ekosistēmu produkts.

5. fakts.  Natura 2000 tīkls aizsargā 
ekosistēmas

Natura 2000 ir ES bioloģiskās daudzveidības politikas stūrakmens. Tas ir 

tīkls, kurā iekļauts vairāk nekā 25 000 aizsargājamo teritoriju no visas Eiropas 

Savienības un kurš nodrošina ievērojamus sociālekonomiskos ieguvumus. 

Var minēt ne tikai tiešos ieguvumus no tūrisma un atpūtas pasākumiem, 

bet arī ekosistēmu preces un pakalpojumus, piemēram, plūdu kontroli, 

ūdens attīrīšanu, apputeksnēšanu un pārtikas vielu apriti.

Komisija 2007.–2008. gadā uzsāka izmaksu aprēķinu pilnveidi un 

izstrādāja labākas metodes to sociālekonomisko ieguvumu novērtē-

šanai, kas saistīti ar minēto tīklu un atsevišķām teritorijām.

6. fakts.  Ekosistēmu preču un 
pakalpojumu novērtēšanai ir 
vajadzīga sistēma

Ja dabas ekosistēmas netiks saglabātas, to sniegtās preces un pakalpojumi ar 

laiku kļūs retāk pieejami un aizvien pieprasītāki. Piemēram, pašlaik mēs reti kad 

maksājam reālo cenu par ūdensapgādi, taču tā nenotiek vienmēr. Barselonā 

2008. gada maijā ilglaicīga sausuma dēļ ūdens bija jāieved no citām Spānijas 

vietām, un tas izmaksāja 22 miljonus eiro mēnesī.

Dzīvnieki, piemēram, aitas, apgādā mūs ne tikai ar pārtiku. 
Gadsimtiem ilgi cilvēce tos izmantojusi apģērba izgatavošanai, 
kā transporta līdzekli un kā sabiedroto.

Koksni cilvēce izmanto celtniecības vajadzībām, apkurei un māj-
vietu iekārtošanai. Meži savukārt absorbē kaitīgo CO

2
.

Viens no ekosistēmu sniegtajiem “kultūras pakalpojumiem” ir 
radošā iedvesma. Vinsents van Gogs savās skaistākajās gleznās 
vairākkārt ir attēlojis saulespuķes.

Labība un citi augi mums nodrošina galvenos pārtikas produktus, 
piemēram, maizi, rīsus un makaronus, tāpat mēs lietojam augļus 
un dārzeņus, kuri ir veselīga uztura pamats.
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Papildu informācija
Vides ģenerāldirektorāta TEEB tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/index_en.htm

Tūkstošgades ekosistēmu novērtējuma ziņojums:

http://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf

ES Bioloģiskās daudzveidības rīcības plāna īstenošanas vidusposma novērtējums, 

3. pielikums:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/consolidated_profi le.pdf

EEA Briefi ng: Ekosistēmu pakalpojumi — atskaite par svarīgāko:

http://www.eea.europa.eu/publications/briefi ng_2008_2

Informatīvā lapa GreenFacts:

http://www.greenfacts.org/en/ecosystems/

Izprotot klimata krīzi — Tällberg Foundation izaicinājums, Zviedrija:

www.tallbergfoundation.org

Ekosistēmu pakalpojumi un bioloģiskā daudzveidība Eiropā, Eiropas akadēmiju 

Zinātnes konsultatīvā padome (EASAC):

www.easac.eu

Tūkstošgades
ekosistēmu novērtējums
Ekosistēmu novērtējums ir līdzeklis, lai 
izvērtētu daudzos un dažādos ekosistēmu 
veselīguma aspektus un nodrošinājumu ar 
ekosistēmu precēm un pakalpojumiem.

Apvienoto Nāciju Organizācija 2000. gadā 
uzsāka vispārējo Tūkstošgades ekosistēmu 
novērtējuma (MA) iniciatīvu. MA ziņojumā, 
kuru pabeidza 2005. gadā, tika konstatēts, ka 
Zemes ekosistēmu pakalpojumi samazinās 
vai draud samazināties par divām trešdaļām. 
Kā turpinājumu šim vispārējam MA Eiropas 
Savienība ir apņēmusies izstrādāt vispārējā 
novērtējuma papildinājumu, kas paredzēts 
Eiropas reģionam. Jauns vispārējais 
novērtējums gaidāms 2015. gadā.
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Eiropas Vides aģentūra (EVA) norādījusi, ka ir vajadzīgas ekosistēmu grāmat-

vedības metodes, lai analizētu tautsaimniecības nozaru mijiedarbību, kā arī šo 

nozaru paļāvību un ietekmi uz ekosistēmu precēm un pakalpojumiem. Visbei-

dzot, šie dati būtu jāizmanto politikas veidošanā un dabas resursu vietējā pār-

valdībā. Saskaņā ar EVA aprēķiniem mitraiņu sniegto pamatpakalpojumu — 

piemēram, ūdens attīrīšanas un oglekļa absorbēšanas pakalpojumu — kopējā 

vērtība varētu būt aptuveni 2,5 miljardi eiro gadā.

Daudzās pasaules valstīs tiek izstrādātas maksājumu programmas par eko-

sistēmu pakalpojumiem. Šīm programmām ir būtiska nozīme, nodrošinot 

atbilstošu atlīdzību zemes īpašniekiem, kuri aizsargā sabiedrībai ekonomiski 

izdevīgus ekosistēmu pakalpojumus.

7. fakts.  Pieaug izpratne par veselīgu 
ekosistēmu nozīmi

Jaunākās tendences ES mērogā rāda, ka politikas veidotāji maina nostāju un 

vairāku nozaru politikā tiek integrēti ekosistēmu veselīguma aspekti. Piemē-

ram: 

   tiek pārskatīta ES direktīva par pesticīdiem, lai konkrētas sugas, piemē-

ram, bites, būtu labāk aizsargātas;

   ES lauku attīstības politika 2007.–2013. gadam nodrošina atbalstu 

 lauksaimniekiem, kas uzņemas vides saistības;

   kopējās lauksaimniecības politikas reformas mērķis ir stiprināt ainavu 

aizsardzību un piešķirt atlīdzību tiem lauksaimniekiem, kas, veido-

jot lauku aizsardzības joslas, dīķus vai atstājot laukus neapstrādātus, 

izmanto  vairāk nekā tikai tradicionālās metodes.

Ir vajadzīgas dziļākas zināšanas, lai veicinātu izpratni par saiknēm starp 

bioloģisko daudzveidību, ekosistēmām un cilvēka labklājību. Starptautiska 

zinātnes–politikas mehānisma izveides ierosinājuma mērķis ir stiprināt 

neatkarīgu zinātnisko novērtējumu un pasaules mērogā konsultēt politikas 

veidotājus par bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu pakalpojumiem. 

Eiropas Pētniecības telpā Eiropas Savienībai un dalībvalstīm jānodrošina, lai 

pētniecībai paredzētais fi nansējums dotu pienācīgu ieguldījumu bioloģiskās 

daudzveidības  politikas veidošanā.

Fotosintēzes procesā augi piesaista 
oglekli un nodrošina elpošanai piemērotu 
gaisu.

Dabīgās vielas, kuras iegūst no dažādu 
sugu augiem, ir galvenā sastāvdaļa vairāk 
nekā 50 % recepšu medikamentu.
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