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PILSĒTAS ZĀLĀJAM
nav jābūt skūtam
Pilsētas sagūstītam asfalta
cilvēkam brīnumaini
lieliska varētu būt iespēja
pa līčločus izpļautu taciņu
doties uz pļavu, kas ir
tepat, pilsētas parkā, vai
apbūves apņemtā pilskalnā,
vai laucītē pie daudzstāvu
mājas. Bet tas iespējams
vien tad, ja ziedošais zālājs
nav pārliekā centībā jau
noskūts. Jā, visa zāle pilsētā
patiešām nav jānopļauj,
saka uzrunātie eksperti.
Bet dažviet tas tomēr ir
jādara.

Latvijā pilsētās dzīvo divas
trešdaļas iedzīvotāju, citās Eiropas valstīs vēl vairāk. “Skaidrs,
ka daudziem no mums, gan lieliem, gan maziem, liela daļa dzīves pieredzes iegūta pilsētā. Ja
mums daba saistās tikai ar trīs
līdz piecus centimetrus garu
mauriņu, vienādi zaļu, tad, pie
šīs pieredzes pieradušiem, arī
šķiet, ka tas ir skaistuma etalons.
No tā izriet, ka cilvēks vairs nav
spējīgs novērtēt dabas daudzveidību, jo viņam nepatīk, ka zāle
grauž, kož, duras, viņš baidās no
kukaiņiem. Šāds cilvēks nav gatavs arī ieraudzīt dabas vērtības
un censties tās saglabāt,” stāsta
Latvijas Universitātes asociētā
profesore, zālāju pētniece Solvita Rūsiņa. Tātad, ja cilvēks audzis
vien ar zaļā mauriņa pieredzi, viņam nav saprotama nepieciešamība pēc dabas daudzveidības.
“Jo mums mazāk ziedu, un zaļā
mauriņā ziedu nav vispār, jo mazāk šajā teritorijā arī kukaiņu un
citu sīkbūtņu. Ir rēķināts, par cik
reizēm kukaiņu biomasa un sugu
skaits samazinās atkarībā no tā,
vai mēs mauriņu nopļaujam 3, 10
vai 15 centimetru augstumā.”
Lielajās pilsētās gan Eiropā,
gan Amerikā tagad izplatās dabas
daudzveidībai draudzīga mode –
pilsētās veido pļavas, atstāj nepļautas platības zālienos, parkos
un skvēros, novērojis kokkopis
Edgars Neilands, kurš uzsver, ka
tas dabai ir derīgi. Motorizētā
pļaušana pilsētās rada zemes
vibrāciju, sablīvē augsni, mikroorganismiem augsnē trūkst gaisa. Trimerējot zāli, cilvēki mēdz
nopļaut pusi no visiem kokiem,
kurus paši iestādījuši, jo reti
kad kociņiem ir uzlikti stumbru
aizsargi. “Jo tuvāk koku dzīve ir
dabas ciklam, kāds tas ir vietās,
kur cilvēks mazāk darbojies, kā,
piemēram, Gaujas senlejā, jo labāk. Ja pļaujam, mēs no pļavas
augu 50 vai 100 sugām nonākam
līdz dažām, veidojam tuksnesi,
vidi, kurā kukaiņiem nav vietas,”
saka kokkopis, gan uzsverot –
pļaut vai nepļaut, tas jāizsver,
ņemot vērā vides kontekstu. Pilnīgi nepļautos brikšņos cilvēkam

Dzīvot un augt
kvadrātmetrā
No trīsdesmit procentiem
dabisko pļavu, kas vēl bija
pirms simt gadiem, Latvijā
esam nonākuši līdz mazāk
kā vienam procentam.
Uz izzūdošās vērtības
atjaunošanu mudina
Latvijas Dabas fonda (LDF)
projekts “GrassLIFE”.
Aicinājumam iesēt savu
pļavas kvadrātmetru
atsaukušies tik daudzi
iedzīvotāji, ka pļavas puķu
sēklu paciņu visiem pat
nepietika.

700 īpašniekiem

Paaudzes
ar mauriņa pieredzi

Dažviet, nepļaujot zāli, iegūsim nevis pļavu, bet tikai augstās
nezāles, dažas no tām mēdz izplatīties agresīvi. Tāpēc, pirms
izvēlēties, kuras teritorijas varētu nepļaut dabas daudzveidības
vārdā, tās rūpīgi jāizvērtē. Jābūt arī botāniskām zināšanām,
jāskatās, kas šeit augs.
grūti dzīvot. “Man ir piedāvājums kompromisam – pusi [piemēram, parkā] zāles nopļaut,
otru nepļaut vai nopļaut reizi
gadā. Tas ļautu nenonākt galējībās, jo vajag arī vietas, kur bumbu dauzīt, bet tam mauriņš visur
nav vajadzīgs.”

Noteikumos
norādīti centimetri
Liepājā ir spriests par to, ka
varētu daļu no līdz šim pļautajām teritorijām arī nenocirpt,
piemēram, Zirgu salā, Raiņa
parkā, Ventspils ielas parkā.
“Šīs vietas varētu pļaut tikai
reizi gadā, kā to jau dara dabas aizsargājamajā teritorijā,
Liepājas ezermalas pļavās,”
pastāsta Komunālās pārvaldes
pārstāvis Aigars Štāls. Taču pērn
pieņemtie pilsētas saistošie noteikumi paredz, ka publiskās
teritorijās zāle ir jāpļauj un tā
nedrīkst pārsniegt 20 centimetru
augstumu. Noteikumi būtu jāmaina, tajos nosakot zonas, kur
drīkst pļaut tikai vienreiz gadā.
“Sarunas par to ir bijušas, bet
ne ar izšķirošu lēmumu,” saka
A. Štāls. Viņš saskata risku, ka
nepļautajās teritorijās varētu
“savairoties ērces, piknikotāji
izvārtīs tukšus laukumus, izskatīsies briesmīgi”. Pēc tam varētu
būt sarežģīti to visu sakopt.
Atstāt nenopļautu pļavu pilsētā – tas būtu ļoti svarīgi tādiem iedzīvotājiem, kuri no pilsētas laukā netiek. Piemēram,
veci cilvēki gribētu salasīt pļavas
ziedus pie savas mājas, un kā-

pēc viņiem tādu iespēju nedot?
Kāpēc lai ģimenes ar bērniem
nepastaigātu skaistā vasaras
dienā pa plati izpļautu, līkumotu
un zālainu celiņu, kura malā ir
dažādas pļavas puķes? Tas dotu
iespēju bērniem iepazīt dabu,
spriež apstādījumu ierīkotāja
no SIA “Janvāri”, dārzkope Ieva
Bērziņa, kura savā daiļdārzā ik
vasaru atstāj vietu, kur izziedēt
margrietiņām. Ar nožēlu viņa
secina, ka arī Talsos visas ziedošās, smaržojošās un kukaiņu
pilnās, sanošās pļavas uz Jāņiem
ir pļaujmašīnu noguldītas.

Kā nepļaut?
Citādi ir Rīgā, kur jau tagad
eksperimentējot atstāj nepļautas plašas teritorijas, stāsta
S. Rūsiņa. Taču profesore uzsver,
ka to nevar darīt bez zināšanām. Piemēram, ja nepļautu
atstāj vietu, kur ir liels slāpekļa
daudzums augsnē, “tad diemžēl
vairāk neko arī neiegūstam, tikai augstās nezāles, visbiežāk
nātres, tīruma usnes, parasto
vībotni. Sētniekam ir grūtāk izmakšķerēt no tādas vietas papīrus un pudeles, tāda vieta
nerada estētisku baudījumu.
Protams, arī usnei un vībotnei ir
sava vieta, usne ir labs nektāraugs, bet vībotnes sēkliņas ēd
putni, tomēr pilsētā jābūt līdzsvaram starp to, kas ir tīkams
acij, un to, kas palīdz mums uzturēt estētiski un higiēniski atbilstošu vidi”.
Lai publiskā teritorijā vai
savā dārzā radītu vietu daudzveidīgiem pļavas augiem, nepie-

tiek ar apņemšanos to nepļaut.
Jāvēro, kas mauriņā augs. Lai
ieaudzētu pļavas puķes, dažviet
būs jāmaina augsnes sastāvs, jāpadara zeme liesāka, jāizvēlas
tādi augi, kuri spēj konkurēt ar
tiem, kuri te jau aug priekšā.
S. Rūsiņa skaidro: “Diezgan
droši varētu atstāt nepļautas tās
teritorijas, kur mauriņi ir veidojušies dabiski, spontāni, kur ir
savvaļas sugas. Tur smilšainās
augsnēs graudzālītes būs pašas
no sevis ieviesušās, būs saglabājusies sarkanā auzene, kas nav
liela, un tad blakus var ienākt arī
šaurlapu ceļteka, margrietiņa,
vēl kāda cita no ziedošajām sugām, un tās ir labas kukaiņiem.
Bet Rīgā esmu redzējusi mauriņus, kas tagad palaisti brīvībā,
bet tajos ir tikai graudzāles. Tur
nav dabas vērtību, kukaiņiem
tur nav, ko darīt. Nav nektāra.
Tādās vietās papildus būtu jāsēj
ziedoši augi. Tikai tad tā teritorija kalpos pilnasinīgāk gan dabas
daudzveidībai, gan cilvēkam.
Jāļauj mazliet ienākt dabai cilvēka teritorijā. Protams, mīksts
mauriņš, pa kuru bērni var droši
skraidīt basām kājām, ir nepieciešams, bet kādā vietā var arī
eksperimentēt. Var atstāt kādu
nepļautu laukumiņu pie ābeles
vai pie kāda krūma, un tad ir jāvēro – vienkārši jāpiedalās dabas ienākšanā. Nekas jau nebūs
dabai atdots, ja atstās vienkārši
nepļautu, ja mēs paši neiesaistīsimies, nesekosim līdzi, kas
tur notiek. Tad jau arī izpratne
neradīsies, vai tur kaut kas mainās, vai ir ziedi, vai kukainīši

parādās?”
Ja visa zāle nav jānopļauj,
tas pilsētām varētu dot nozīmīgu naudas ietaupījumu. Tomēr
jārēķinās ar to, ka tad, ja gribas
krāsainu pļavu un ja to pļauj tikai reizi gadā (pēc tam, kad pļava noziedējusi un sēklas izpurinājusi), no teritorijas ir jāaizvāc
nopļautā zāle, citādi veidosies
pārāk lekna zeme. “Daudzviet
pilsētā būtu labi, ja auglīgākajās
vietās pļautu gadā divas, nevis
tikai vienu reizi. Vispirms maija
beigās, kad vēl ir mitrums, jo
tā samazinām graudzāļu spēku,
tās pavasarī aug pirmās. Tad
ziedošajām sugām ir vieglāk
konkurēt ar graudzālēm un apmēram līdz jūlija vidum aina ir
krāsaina. Kad pļava noziedējusi, tā jānopļauj un zāle jānovāc.
Ja cilvēks pats sev grib izveidot
pļavu, tad vasarā ir vērts doties
uz laukiem, savākt sēkliņas un
iesēt. Pilsētas ir barjera, kas
liedz sugām izplatīties. Te ir ietve, ielas – sēkliņām nav vietas,
kur no laukiem ienākt pilsētā un
laist nākamo paaudzi. Vislabāk
pašiem savākt vietējās izcelsmes sugas, nevis pirkt importa
sēklas, ja tiešām domājam par
palīdzību dabas daudzveidībai.”
Arī pilsētā veidota pļava
būs neliels pakalpojums dabas
daudzveidībai, palīdzēs apputeksnētājiem, palīdzēs ziedošajiem pļavu augiem izplatīties
cauri pilsētām uz laukiem. Taču
pilsētas pļavas galvenā misija
būtu cilvēku izglītošana un tuvināšana dabai, uzsver zālāju
pētniece.
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Dabiskās pļavas ir sugām
vispiesātinātākās ekosistēmas.
Ļoti labās pļavās varētu būt ap
50 sugu. “Tik daudzu sugu sēkliņas mēs nevarējām piegādāt,
taču varējām piedāvāt cilvēkiem bagātināt zemi ar Latvijas
dabiskajiem augiem,” stāsta
dabisko pļavu atbalsta kustības “Iesēj savu kvadrātmetru!”
koordinatore Rūta SniedzeKretalova. Daļu sēklu savāca
mazpulki, piedalījās arī LDF
eksperti.
Interesentiem vajadzēja pastāstīt, kādā vietā atrodas zemes gabaliņš, vai tā ir pļava,
vai mauriņš, slapja vai sausa.
Attiecīgi sagatavoti sēklu maisījumu veidi. Pagājušā gada
rudenī saņemti vairāk nekā
1800 pieteikumu. “Bija jāizvēlas, kuriem dot. Izraudzījāmies
tos, kuriem bija mauriņš, kas ir
visnabadzīgākais no zālāju veidiem,” skaidro R. Sniedze-Kretalova. “Izsūtījām 700 paciņu.”
Kāpēc esam nonākuši tik
tālu, ka speciāli jāsēj augi, kas
agrāk savvaļā auguši tūkstošiem gadu? Izmaiņas sākušās
ar tehnikas izmantošanu lauku
darbos. “Kamēr tas bija cilvēka
darbs, viss notika ļoti lēni un
ieklausoties dabā. Rūpējoties
par saviem lopiem, cilvēki visneauglīgākās vietas atstāja pļavām. Šīs vietas noganīja, kaļķai-
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nus zāļu purvus pļāva, jo siens
bija ļoti liela vērtība. Auglīgajās
zemēs audzēja kultūraugus.
Zāli pļāva laikā, kad daļa pļavas augu jau bija noziedējuši,
siens gulēja pļavā un nogatavināja sēklas. Cilvēki to vētīja,
krāva zārdos, veda vezumos,
un puķu sēklas visur bira laukā. Lopi pārnesa tās no vienām
ganībām uz citām,” atklāj LDF
pārstāve.

Jāmācās pacietība
Industrializācijas un meliorācijas rezultātā nepakļāvīgās
pļavas nosusinātas, apartas
un apsētas. Zaļbarību nopļauj,
satin ciešos ruļļos un aizved.
Turklāt pļavu augi labi jūtas nabadzīgās augsnēs. Cilvēks visur
uzlabojis auglību, un dabiskie
augi tādā zemē neaugs, iesēj
kaut puskilogramu sēklu, norāda R. Sniedze-Kretalova.
Akcijas būtība esot vairāk
izglītojoša. “Mēs saprotam, ka
šie pļavas kvadrātmetri ir puspiliens okeānā. Šogad, monitorējot sējēju veikumu, redzam,
ka no 17–18 augu sēkliņām ir
uzdīgušas kādas piecu sešu
sugu sēklas. Sēkla var būt neauglīga, kukaiņu izēsta, turklāt
atsevišķām sugām līdz dīgšanai
paiet vairāki gadi, varbūt ir nepieciešamas kādas baktērijas
vai sēnes augsnē, kas dod barības vielas. Iespējams, kādam
ir vilšanās: kur tad ir tās 50
sugas? Taču nevaram gaidīt, ka
tas, kas dabā veidojas desmitiem gadu ilgā posmā, izaugs
vienā gadā. Jābūt pacietīgiem,
mums ir iespēja dzīvot līdzi
pļavas dzīvei no nulles,” uzsver
koordinatore.
Cilvēkiem šķiet, ka puķes
taču tepat apkārt vien ir. “Tomēr, kad jānopin Jāņu vainags,
saprotam, ka aug tikai zaļa
zāle un zied brūnas skābenes.
Tā sākam izprast, ka viss nav
tik vienkārši – puķēm nepieciešama vesela ekosistēma,

kurā nekā netrūkst. Vēl savvaļā ir jaukas vietas, ir ceļmalas, mežmalas, kur var ievākt
sēklas,” saka R. Sniedze-Kretalova. Tas būs nākotnes uzdevums arī pļavas kvadrātmetra
audzētājiem.

Apkārt tikai zāle
un mašīnas
Savā mazdārziņā Cimdeniekos pļavas kvadrātmetru iesē-

Vajag, lai san, dūc, spindz un sīc

Entomologs
VOLDEMĀRS SPUŅĢIS:
Kukaiņi ir mūsu barības
devēji – augļu un dārzeņu
apputeksnētāji, ražas
gādātāji. Viņi ir mūsu
nākotnes pārtika. Speciālisti
atšķirībā no pārējiem cilvēkiem uz katru sugu
skatās kā uz dabas eksistences daļu, jo katrai
sugai ir sava vieta un nozīme ekosistēmā.
Līdzsvaru dabā ietekmē cilvēki,
nodarbodamies ar lauksaimniecību un
mežsaimniecību. Tur, kur ir monokultūras, nav
tik daudz dabisko mehānismu, kas kukaiņu
skaitu ierobežotu. Tāpēc ir iespējams pēkšņi
savairoties kartupeļu lapgrauzim jeb Kolorado
vabolei vai laputīm, vai ievu tīklkodei. Jo dabā
vairāk ienaidnieku un parazītu, jo mazāk iespēju
pārmērīgi savairoties kādai atsevišķai sugai.
Savukārt cilvēka veidotās ekosistēmās kādas
sugas pastiprināta savairošanās ir parasta
parādība.

Dažu kukaiņu sugas izzūd, izzūdot tām
nepieciešamam biotopam. Piemēram, pie mums
vairs nav dažu sugu purva tauriņu. Apdraudētās
sugas parasti ir piemērotas kādam speciālam,
noteiktam biotopam, kādai īpašai barībai.
Cilvēka labklājība ir atkarīga no kukaiņiem, jo
kukaiņi ir arī apputeksnētāji. Viņi apmeklē ziedus.
Ja tie nebūs apputeksnēti, tad nebūs augļu,
un tas attiecas uz ļoti daudziem kultūraugiem.
Kukaiņi mums lielā mērā nodrošina pārtiku.
Bez kukaiņiem nebūtu ne ābolu, ne kāpostu, ne
burkānu, kuriem otrajā gadā jāzied un jāražo
sēklas. Tikai labības ražas veidošanā kukaiņi
nepiedalās. Piemēram, lapgrauži un koksngrauži
dabā noārda organiskās atliekas, arī augu atliekas
un tā nodrošina, ka saglabājas augsnes auglība.
Protams, kukaiņi nav vienīgie, kas iesaistās šajā
darbā. Cilvēks visu vērtē pēc sava izdevīguma.
Daudzi kukaiņi ir asinssūcēji. Mums tas nepatīk,
bet vienlaikus viņi, mums iedzeļot, stiprina mūsu
imunitāti, jo tad mūsu organismam ir jācīnās ar
svešām olbaltumvielām. Un, galu galā, kukaiņi
ir ēdami, tā ir mūsu nākotnes pārtika, bagāti ar
olbaltumvielām.

jusi liepājniece Aiga Jaunskalže. “Esmu bioloģijas skolotāja.
Arī man pašai ir ārkārtīgi svarīgi, kas notiek ar vidi,” viņa
stāsta. Pēc dalības apstiprināšanas saņēmusi instrukciju un sēklu paciņu. Vispirms
jānoņem zemes virskārta, lai
paliktu tīra augsne, tad samaisa sēkliņas ar smiltīm un iesēj.
Oktobrī tas paveikts, pavasarī
augi sākuši dīgt. “Ne visi izdīgst pirmajā gadā, un ne visi
uzzied pirmajā vasarā. Pašlaik
tā ir margrietiņu pļava. Lapu ir
daudz, uzziedējusi brūngalvīte, vēl kaut kādas nāk laukā.
Vairumu augu redzēšu nākamajā gadā,” zina Aiga.
Mazdārziņos “daudz kas
ceļo apkārt”, tāpēc saskaņā
ar pamācību pļavas kvadrātmetrs ir jāravē – jāizrauj balandas un virzas. Reizi gadā,
rudenī, pļava ir jānopļauj. Svarīgi, lai puķītes paspēj noziedēt un izsēt sēkliņas. Aiga gatavojas nākamgad tās ievākt
un izsēt tālāk. “Šis ir ilgtermiņa darbs, ļoti interesants.
Projekta ietekmē atstāju vienu
gabalu nepļautu un tad ieraudzīju, cik dažādi augi tur aug.
Saskaitījām vairāk par 40 da-

žādām sugām, bet pieļauju,
ka vēl vismaz tikpat nespējām
ieraudzīt un noteikt,” atklāj
A. Jaunskalže. Viņa uzsver, ka
dabas daudzveidība mums
apkārt ir milzīga, ir svarīgi to
saglabāt. Būtiska, viņasprāt, ir
šīs akcijas izglītojošā nozīme.
“Pilsētniekiem apkārt lielākoties ir skūts mauriņš, dzīvojam
sterilā vidē un tiešām neredzam augus, domājam, ka apkārt ir tikai zāle un mašīnas.
Tikko blakus ieraugām kaut
ko ziedošu, kļūst interesanti,”
saka Aiga.
Mazdārziņu viņa ieguvusi
pagājušajā pavasarī pandēmijas iespaidā. “Cik pazīstu
kaimiņus, tad apkārt nav patoloģisko pļāvēju. Ja aug pulkstenītes, tad lai aug, jo tās ir
skaistas. Pandēmija palīdzējusi mums ieraudzīt, ka apkārt
ir daba un tā ir milzīga vērtība. Pazīstu daudzus cilvēkus,
kuriem svarīga ir daba un
lēnais dzīvesveids. Jo mazāk
mums apkārt būs eiroremontu ar vardarbīgām metodēm,
jo vairāk domāsim, no kurienes nāk lietas un kāpēc tās
vajag, jo būs labāk,” atzīmē
A. Jaunskalže.
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