21. tabula. Identificētie ekosistēmu pakalpojumi un to raksturojošie indikatori LIFE REstore
projekta izmēģinājumu teritorijās un to tiešā tuvumā.
Kategorija

Nodaļa

Barības vielas

Apgādes
pakalpojumi

Grupa

Plūsmu
nodrošināšana

Savvaļas augi, sēnes un to
produkti

Savvaļas ogu raža

kg/ha/gadā

Savvaļas dzīvnieki

Medījumu daudzums

Medījamo dzīvnieku relatīvais
skaits/100 ha

Iegūstamais koksnes krājas apjoms

m3/ha/gadā

Sfagni

Segums (%)

Augstā tipa kūdra lauksaimnieciskai
izmantošanai

Kūdras slāņa biezums (m)

Zemā purva tipa kūdra
lauksaimnieciskai izmantošanai

Kūdras slāņa biezums (m)

Limonīts jeb purva dzelzs rūda

t

Savākto ārstniecības augu daudzums

Sugu skaits/ha

Ūdens

Ūdens resursi
lauksaimniecībai

Ūdens patēriņš lielogu dzērveņu
audzēšanai

m3/ha/gadā

Biomasas
enerģijas resursi

Augu valsts resursi

Koksnes biomasa enerģētikai

m3/ha/gadā

Piesaistes un uzkrāšanas
procesi ekosistēmās

Augsnes spēja adsorbēt un uzkrāt
barības elementus

Koeficients

Piesārņojuma atšķaidīšana

Piesaistīto aerosolu vai piesārņojošo
vielu daudzums

Koeficients

Biomasa

Procesi
ekosistēmās

Fizisko, ķīmisko,
bioloģisko
apstākļu
uzturēšana

Trokšņu mazināšana

Mežaudzes biezība

Indekss

Erozijas mazināšana

Veģetācijas segums, kas aizsargā
augsni pret eroziju

Veģetācijas segums (%)

Šķidrumu plūsma

Ūdens aprites cikla un ūdens
plūsmas uzturēšana

Nogulumiežu ūdensietilpības un
ūdens akumulācijas spēja

Komplekss parametrs,
aprēķināts ballēs

Apputeksnēšana un sēklu
izkliedēšana

Kukaiņu apputeksnētāju daudzveidība
un sastopamība

Sugu skaits un indivīdu skaits/
ha

Īpaši aizsargājamo putnu sugu skaits

Īpaši aizsargājamo putnu sugu
skaits (% no teorētiski
iespējamā aizsargājamo sugu
skaita)

Epigeisko skrejvaboļu sugu skaits

Sugu skaits mēnesī (skaits/30
dienas)

Augu sugu skaits

Augu sugu skaits (% no
teorētiski iespējamā
aizsargājamo sugu skaita)

Zīdītāju daudzveidība

Sugu skaits
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Rekreācija

Sugu dzīvotnes un biotopu
nodrošināšana

Kaitēkļu un
slimību
ierobežošana

Kaitēkļu un invazīvo sugu
ierobežošana

Jātnieciņu populācijas blīvums

Jātnieciņu īpatņu skaits (skaits/
ha)

Augsnes
veidošana un
kvalitātes
uzturēšana

Noārdīšanas un fiksācijas
procesi augsnē

Hidromorfās augsnes slāņa biezums

m

Ūdens kvalitāte

Saldūdeņu stāvoklis

Saldūdeņu ķīmiskā un ekoloģiskā
kvalitāte

Koeficients

Klimata regulēšana,
samazinot siltumnīcefekta
gāzu emisijas

Klimata pārmaiņu mazināšana

CO2 ekv. ha-1 gadā

Gaisa temperatūra un iztvaikošana

Koeficients

Gaisa kvalitātes regulēšanas
potenciāla rādītājs

Koeficients

Putnu vērošana

Koeficients (infrastruktūra,
putnu daudzveidība, piekļuve)

Aktīvās un pasīvās atpūtas
(rekreācijas) iespējas

Koeficients (piekļuve,
infrastruktūra, labiekārtojums
un dabas daudzveidība)

Vides izglītošanās iespējas

Koeficients (piekļuve,
infrastruktūra, labiekārtojums
un dabas daudzveidība)

Atmosfēras
sastāvs un klimata
regulēšana

Kultūras
pakalpojumi

Šķiedras un citi materiāli no
augiem, aļģēm un dzīvniekiem
tiešai izmantošanai vai
pārstrādei

Cieto daļiņu
plūsma

Dzīves cikla
uzturēšana,
biotopu, sugu un
genofonda
aizsardzība

Regulācija un
uzturēšana

Mērvienība
t/ha/gadā

Materiāli

Attīrīšana no
piesārņojuma,
toksiskām
vielām, citiem
traucēkļiem

Indikators
Lielogu dzērveņu/krūmmelleņu raža

Biomasa

Enerģija

Klase
Kultivētas augu kultūras

Mikroklimata regulēšana

Fiziskas un
empīriskas
mijiedarbības

Augu, dzīvnieku un ainavas
izmantošana rekreācijai,
dabas vērošanai un izziņai

Intelektuālā un
reprezentatīvā
mijiedarbība

Zinātniskā un izglītojošā
darbība

