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Ievads

„Dabas koncertzāles” pasākuma mērķis ir palielināt  sabiedrības izpratni  par Eiropas Savienības
aizsargājamiem biotopiem un pareizu to apsaimniekošanu. Vides (angļu val.  ambient) mūzikas pasākums
„Dabas koncertzāle" top zinātnes un mākslas saskarsmē – zinātnieki, mūziķi, dzejnieki, fotogrāfi un filmu
autori  kopīgi  veido  izrādi,  kuras  galvenais  varonis  ir  daba.  2021.  gada  Dabas  koncertzāles
stāstnieks/varonis –  Sosnovska latvānis (Heracleum sosnowsky), savukārt gada tēma ir  invazīvās floras
un faunas sugas. 

Lai  veicinātu  sabiedrības  informētību  par  projektu,  kā  arī  ilgtermiņa  mērķa  sasniegšanu  –
sabiedrības iesaisti  dabas aizsardzības pasākumos – projekta īstenotājs biedrība “Dabas koncertzāle” ir
izstrādājusi projekta mārketinga un komunikācijas plānu (Finansēšanas līguma 5. pielikums). 

Šajā  atskaitē  ir  apkopota  informācija  par  projekta  “Dabas  koncertzāle  2021”   (projekta  Nr.  1-
08/54/2021) mārketinga un komunikācijas plāna izpildi. Projekta “Dabas koncertzāle 2021” publicitātes
pārskats ir uzskatāms kā daļa no šīs atskaites un tas ir pievienots pielikumā.
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Mērķauditorijas apraksts

Mērķauditorijas
grupa

(Nolikuma 3.2.
punkts)

Grupas profila apraksts
(vecums, nodarbošanās,

dzīvesvietas u.c. parametri)

Sasniegtais apjoms

Dabas 
koncertzāles 
apmeklētāji

Nenoteikts vecums, aktīvi 
jaunieši, ģimenes ar bērniem, 
dabas vērotāji utmldz. pa visu 
Latviju

Uz 02.04.2022 15 vides objektu pieturpunktus
6111  cilvēku  (2037  QR  kodu  skanējumi,
pieņemot, ka katru QR koda saturu noskatās 3
cilvēki, kas ceļo kopā).

Sociālo tīklu apmeklētāji (Facebook – 151368
sasniegtā  auditorija,  Instagram –  10771
skatījumi)

Radio (kopā visos kanālos pārsniedz 200 000
klausītāju)

Izglītotāji (200 cilvēku)

Izglītotāji Pirmskolas un pamatskolas 
izglītotāji

Jauna auditorija

Krieviski runājošā auditorija, 
pamatā Rīgā un Latgalē 
dzīvojošie
Jauniešu auditorija 

Uz  02.04.2022  15  vides  objektu  pieturpunktus  apmeklēja  6111  cilvēku  (2037  QR kodu  skanējumi,
pieņemot, ka katru QR koda saturu noskatās 3 cilvēki, kas ceļo kopā). Zemāk  attēlā ir sniegts apkopojums
par katra no 15 vides objektiem apmeklējuma statistiku uz 02.02.2022. 

Attēls: Statistika par 15 invazīvo sugu vides objektu apmeklējumu (dati uz 02.04.2022)

Tabula: Uz vides objektiem izvietotā informācija
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Vides
objekta

nosaukums

Informācija uz vides objekta
Latviski In English Krieviski

Invazīvās 
sugas

Esi  sveicināts  Latvijas
invazīvo  sugu  takā!
Latvijā  ir  izvietoti  15
vides  objekti;  izpētot  tos,
var  uzzināt  par  augu  un
dzīvnieku  sugām,  kas
nekontrolēti izplatās valsts
teritorijā  un  rada
apdraudējumu  Latvijas
bioloģiskajai
daudzveidībai.

Invazīvās floras un faunas
ekspansīvais  raksturs
apdraud  vietējo  augu  un
dzīvnieku  sugu
pastāvēšanu to dabiskajos
biotopos,  laika  gaitā
mainot  biotopu  struktūru.
Visjutīgākās sugas neiztur
konkurenci  un  var  pat
izzust. Zūdot bioloģiskajai
daudzveidībai,  samazinās
ekosistēmu  noturība,
tādējādi  teritoriju  vairāk
ietekmēs  dažādi  faktori,
piemēram,  klimata
pārmaiņas  un
antropogēnais spiediens.

Lai  uzzinātu  par
invazīvajām  sugām
Latvijā,  noskenē  QR
kodu un kļūsti par dabas
pētnieku!

Welcome  to  Latvia’s
Invasive  Species  Trail!
There  are  a  total  of  15
unique  points  located
throughout the territory of
Latvia,  and  by  visiting
them,  it  is  possible  to
acquire  knowledge  about
species of flora and fauna
that  spread  widely in  the
territory  of  Latvia  and
pose  a  threat  to  Latvia's
biological diversity.

The  expansive  nature  of
invasive  flora  and  fauna
threatens the existence of
native  plant  and  animal
species  in  their  native
habitats,  changing  the
structure  of  habitats  over
time.  The  most  sensitive
species  cannot  compete
and  may  even  disappear.
With  the  decline  in
biodiversity, the resilience
of ecosystems reduces and
thus the area will be more
heavily  impacted  by
various  factors  such  as
climate  change  and
anthropogenic pressures.  

In  order  to  get
acquainted with invasive
species  in  Latvia,  scan
the QR code and become
a nature researcher!

Познакомьтесь  с
инвазивными  видами
Латвии!  На  территории
Латвии  находятся  15
уникальных  природных
объектов,  посетив
которые, можно узнать о
чужеродных  видах
животных  и  растений,
представляющих
опасность  для  местного
биологического
разнообразия.

Широко
распространившиеся
инвазивные  виды  несут
угрозу  для  выживания
аборигенных  видов
флоры  и  фауны,
постепенно  изменяя
местную  природную
среду.  Наиболее
уязвимые  виды  не
выдерживают  такой
конкуренции  и  могут
совсем  исчезнуть.
Снижение
биологического
разнообразия  приводит
к  нарушению
устойчивости
экосистем,  а  значит,
данная  территория
сильнее  пострадает  от
последствий  изменения
климата  и
антропогенного
давления.

Хотите  узнать  об
инвазивных  видах
Латвии - сканируйте
QR  код  и  начинайте
исследовать природу!

Latvānis
(Heracleum 
sosnowskyi)

Esi  sveicināts  Latvijas
invazīvo  sugu  takā!  Latvijā
ir izvietoti  15 vides objekti;
izpētot  tos,  var  uzzināt  par
augu  un  dzīvnieku  sugām,
kas  nekontrolēti  izplatās
valsts  teritorijā  un  rada

Welcome  to  Latvia’s
Invasive  Species  Trail!
There  are  a  total  of  15
unique  points  located
throughout the territory of
Latvia,  and  by  visiting
them,  it  is  possible  to

Познакомьтесь  с
инвазивными  видами
Латвии!  На  территории
Латвии  находятся  15
уникальных  природных
объектов,  посетив
которые, можно узнать оLatvānis
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(Heracleum 
sosnowskyi)

apdraudējumu  Latvijas
bioloģiskajai daudzveidībai.
Šajā  apkārtnē  atrodams
invazīvais  augs  latvānis
(Heracleum  sosnovskyi).
Tas  Latvijā  ievests  kā
perspektīvs  lopbarības
augs no Kaukāza reģiona
un  ir  plaši  saaudzis  ne
tikai atklātās platībās, bet
arī ceļmalās, mežmalās un
gar  ūdenstecēm,  ar  kuru
starpniecību  spēj  efektīvi
izplatīt  sēklas  plašā
teritorijā.
Tā  izplatība  apdraud
vietējos  augus  un  to
dzīvotnes,  rada
ekonomiskus zaudējumus,
kaitējumu  videi  un
cilvēku veselībai.
Lai  iegūtu  vairāk
informācijas  par  šo
sugu, noskenē QR kodu
un  kļūsti  par  dabas
pētnieku!

acquire  knowledge  about
species of flora and fauna
that  spread  widely in  the
territory  of  Latvia  and
pose  a  threat  to  Latvia's
biological diversity.

In this area you will  find
the invasive species Giant
hogweed  (Heracleum
sosnovskyi).  This  species
originated in the Caucasus
region and was brought to
Latvia as a fodder plant. It
has  has  become
widespread  not  only  in
open  areas,  but  also  on
roadsides,  forest  edges,
and along waterways,  via
which the Giant hogweed
is  able  to  effectively
distribute its seeds over a
wide area.  The spread of
this  species  threatens
native  plants  and  their
habitats,  causing
economic  damage,
damage  to  the
environment  and  to
human health.
 
In order to get acquainted
with  invasive  species  in
Latvia,  scan  the  QR code
and  become  a  nature
researcher!

чужеродных  видах
животных  и  растений,
представляющих
опасность  для  местного
биологического
разнообразия.

В  этом  регионе
встречается  борщевик
Сосновского
(лат.Heracleum
sosnovskyi).  Он  был
завезен  в  Латвию  с
Кавказа  как  силосное
растение.  Борщевик
можно  часто  встретить
не  только  на  открытых
пространствах,  но  и  на
обочинах дорог,  лесных
опушках  и  вдоль
берегов рек, разносящих
его  семена  на  большие
расстояния.
Распространение  этого
вида  угрожает  местным
растениям  и  их  среде
обитания,  оно  наносит
вред  экономике,
окружающей  среде  и
здоровью людей.

Хотите  узнать  об
инвазивных  видах
Латвии - сканируйте
QR  код  и  начинайте
исследовать природу!

Latvānis
(Heracleum 
sosnowskyi)

Latvānis
(Heracleum 
sosnowskyi)

Krokainā 
roze
(Rosa 
rugosa)

Esi  sveicināts  Latvijas
invazīvo  sugu  takā!
Latvijā  ir  izvietoti  15
vides  objekti;  izpētot  tos,
var  uzzināt  par  augu  un
dzīvnieku  sugām,  kas
nekontrolēti izplatās valsts
teritorijā  un  rada
apdraudējumu  Latvijas
bioloģiskajai
daudzveidībai.

Šajā apkārtnē ir atrodams
invazīvais  augs  krokainā
roze (Rosa  rugosa).
Latvijā  ievesta  kā
dekoratīva  dārzu  kultūra,
kā  arī  augsnes  erozijas
novēršanai  kāpās,  gar

Welcome  to  Latvia’s
Invasive  Species  Trail!
There  are  a  total  of  15
unique  points  located
throughout the territory of
Latvia,  and  by  visiting
them,  it  is  possible  to
acquire  knowledge  about
species of flora and fauna
that  spread  widely in  the
territory  of  Latvia  and
pose  a  threat  to  Latvia's
biological diversity.

In this area you will  find
the  invasive  species
Rugosa  rose  (Rosa
rugosa).  Imported  into
Latvia  as  a  decorative

Познакомьтесь  с
инвазивными  видами
Латвии!  На  территории
Латвии  находятся  15
уникальных  природных
объектов,  посетив
которые, можно узнать о
чужеродных  видах
животных  и  растений,
представляющих
опасность  для  местного
биологического
разнообразия.

В  этом  регионе
встречается  шиповник
морщинистый  или
пляжная роза  (лат.  Rosa
rugosa).  Завезен  в
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ceļiem, dzelzceļiem.
Izplatības vietās, nomācot
un  izstumjot  mazākus
augus,  apdraud  vietējās
sugas, it sevišķi jutīgākos
piekrastes augus.

Lai  iegūtu  vairāk
informācijas  par  šo
sugu, noskenē QR kodu
un  kļūsti  par  dabas
pētnieku!

garden plant, as well as to
prevent soil erosion in the
sand  dunes  along  the
Baltic  Sea,  and  along
roads  and  roadways.  In
the  areas  where  it  is
distributed,  the  Rugosa
rose (otherwise known as
the  Japanese  rose)
threatens  native  species,
especially  the  most
sensitive coastal plants, by
suppressing  and
overcoming them.
 
In  order  to  get
acquainted with invasive
species  in  Latvia,  scan
the QR code and become
a nature researcher!

Латвию  как
декоративное  растение,
а  также  для
предотвращения  эрозии
песчаных  дюн
Балтийского  моря  и
стабилизации  почвы
вдоль  обочин  дорог  и
железнодорожных
путей.  В  местах,  где
этот  вид  шиповника
распространен,  он
подавляет  и  вытесняет
местные  наиболее
уязвимые  виды
прибрежной
растительности.

Хотите  узнать  об
инвазивных  видах
Латвии  –  сканируйте
QR  код  и  начинайте
исследовать природу!

Puķu 
sprigane
(Impatiens 
glandulifera)

Esi  sveicināts  Latvijas
invazīvo  sugu  takā!
Latvijā  ir  izvietoti  15
vides  objekti;  izpētot  tos,
var  uzzināt  par  augu  un
dzīvnieku  sugām,  kas
nekontrolēti izplatās valsts
teritorijā  un  rada
apdraudējumu  Latvijas
bioloģiskajai
daudzveidībai.

Šajā apkārtnē ir atrodams
invazīvais  augs  puķu
sprigane (Impatiens
glandulifera).  Eiropā
ievesta  kā  krāšņumaugs.
No  apdzīvotām  vietām
plaši  izplatījusies  upju
ielejās.
Izplatības vietās, nomācot
un  izstumjot  mazākus
augus,  apdraud  vietējās
sugas.

Lai  iegūtu  vairāk
informācijas  par  šo
sugu, noskenē QR kodu
un  kļūsti  par  dabas
pētnieku!

Welcome  to  Latvia’s
Invasive  Species  Trail!
There  are  a  total  of  15
unique  points  located
throughout the territory of
Latvia,  and  by  visiting
them,  it  is  possible  to
acquire  knowledge  about
species of flora and fauna
that  spread  widely in  the
territory  of  Latvia  and
pose  a  threat  to  Latvia's
biological diversity.

In this area you will  find
the  invasive  species
Policeman’s  helmet
(Impatiens  glandulifera).
Imported  into  Europe  as
an  ornamental  plant,  it
often  spreads  around
communities  from
gardens  to  river  valleys.
In  the  areas  where  this
plant  expands,  it
suppresses  and  stops  the
growth  of  smaller,  more
sensitive native species.  

In  order  to  get
acquainted with invasive
species  in  Latvia,  scan

Познакомьтесь  с
инвазивными  видами
Латвии!  На  территории
Латвии  находятся  15
уникальных  природных
объектов,  посетив
которые, можно узнать о
чужеродных  видах
животных  и  растений,
представляющих
опасность  для  местного
биологического
разнообразия.
В  этом  регионе
встречается  недотрога
желёзконосная
(лат.Impatiens
glandulifera).  Завезена  в
Европу  как
декоративное  растение.
Недотрога  часто
расселяется  по  всей
округе,  предпочитая
долины  рек.  В  местах
своего  распространения
растение  подавляет  и
вытесняет  наиболее
уязвимые местные виды
малых растений.

Хотите  узнать  об
инвазивных  видах
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the QR code and become
a nature researcher!

Латвии  –  сканируйте
QR  код  и  начинайте
исследовать природу!

Tatārijas 
salāts 
(Lactuca 
tatarica) 

Esi  sveicināts  Latvijas
invazīvo  sugu  takā!
Latvijā  ir  izvietoti  15
vides  objekti;  izpētot  tos,
var  uzzināt  par  augu  un
dzīvnieku  sugām,  kas
nekontrolēti izplatās valsts
teritorijā  un  rada
apdraudējumu  Latvijas
bioloģiskajai
daudzveidībai.

Šajā apkārtnē ir atrodams
invazīvais  augs  Tatārijas
salāts (Lactuca  tatarica).
Tā  ir  stepes  joslas  suga
Eirāzijā.  Latvijā  nonāca,
pārvadājot  labību  un
koksni.Auga  ekspansīvā
daba apdraud vietējo augu
un  dzīvnieku  sugu
pastāvēšanu  to  dzīvotnēs,
ar  laiku  mainot  piejūras
biotopu  struktūru.
Jutīgākie  biotopa
iemītnieki tiek izkonkurēti
no  teritorijas  un  var  pat
izzust.  Samazinās
bioloģiskā  daudzveidība,
līdz  ar  to  arī  ekosistēmu
noturība  pret  dažādu,
piemēram,  klimata
pārmaiņu  vai  cilvēku
radītu faktoru ietekmi.

Lai  iegūtu  vairāk
informācijas  par  šo
sugu, noskenē QR kodu
un  kļūsti  par  dabas
pētnieku!

Welcome  to  Latvia’s
Invasive  Species  Trail!
There  are  a  total  of  15
unique  points  located
throughout the territory of
Latvia,  and  by  visiting
them,  it  is  possible  to
acquire  knowledge  about
species of flora and fauna
that  spread  widely in  the
territory  of  Latvia  and
pose  a  threat  to  Latvia's
biological diversity.

In this area you will  find
the invasive species  Blue
lettuce (Lactuca tatarica).
It is a steppe species from
Eurasia  which  arrived  in
Latvia  via  transported
grains  and  wood.  The
expansive  nature  of  the
plant  threatens  the
existence  of  native  plans
and animal species in their
habitats,  changing  the
structure  of  coastal
habitats  over  time.  The
most  sensitive  species
cannot  compete  and  may
even  disappear.  With  the
decline in biodiversity, the
resilience  of  ecosystems
reduces and thus the area
will  be  more  heavily
impacted  by  various
factors  such  as  climate
change and anthropogenic
pressures.  

In  order  to  get
acquainted with invasive
species  in  Latvia,  scan
the QR code and become
a nature researcher!

Познакомьтесь  с
инвазивными  видами
Латвии!  На  территории
Латвии  находятся  15
уникальных  природных
объектов,  посетив
которые, можно узнать о
чужеродных  видах
животных  и  растений,
представляющих
опасность  для  местного
биологического
разнообразия.

В  этой  местности
встречается  латук
татарский  (лат.Lactuca
tatarica).  Это  степное
растение  попало  в
Латвию  вместе  с
привозным  зерном  и
древесиной.  Агрессивно
распространяющийся
вид  угрожает  местной
фауне  и  флоре,
постепенно  изменяя
структуру  прибрежной
природной  среды.
Наиболее  уязвимые
виды  не  выдерживают
конкуренции  и  могут
совсем  исчезнуть.
Снижение
биологического
разнообразия  приводит
к  нарушению
устойчивости
экосистем,  а  значит,
данная  территория
сильнее  пострадает  от
последствий  изменения
климата  и
антропогенного
давления.

Хотите  узнать  об
инвазивных  видах
Латвии  –  сканируйте
QR  код  и  начинайте
исследовать природу!

Kanādas 
zeltslotiņa

Esi  sveicināts  Latvijas
invazīvo  sugu  takā!

Welcome  to  Latvia’s
Invasive  Species  Trail!

Познакомьтесь  с
инвазивными  видами
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(Solidago 
canadensis)

Latvijā  ir  izvietoti  15
vides  objekti;  izpētot  tos,
var  uzzināt  par  augu  un
dzīvnieku  sugām,  kas
nekontrolēti izplatās valsts
teritorijā  un  rada
apdraudējumu  Latvijas
bioloģiskajai
daudzveidībai.
Šajā apkārtnē ir atrodams
invazīvais  augs  Kanādas
zeltslotiņa (Solidago
canadensis).  Tā  ir
Ziemeļamerikas suga, kas
Eiropā  ievesta  kā
dekoratīva  dārza  kultūra.
Tā  rada  apdraudējumu
Latvijas  dabai,
izkonkurējot  vietējos
Latvijas augus. 
Lai  iegūtu  vairāk
informācijas  par  šo
sugu, noskenē QR kodu
un  kļūsti  par  dabas
pētnieku!

There  are  a  total  of  15
unique  points  located
throughout the territory of
Latvia,  and  by  visiting
them,  it  is  possible  to
acquire  knowledge  about
species of flora and fauna
that  spread  widely in  the
territory  of  Latvia  and
pose  a  threat  to  Latvia's
biological diversity.

In this area you will  find
the  invasive  species
Canadian  goldenrod
(Solidago  canadensis)
which is  a species  native
to  North  America  which
was  brought  into  Europe
as  a  decorative  garden
plant. It threatens Latvia’s
nature  by  overwhelming
native  plants  and
suppressing their growth.

In  order  to  get
acquainted with invasive
species  in  Latvia,  scan
the QR code and become
a nature researcher!

Латвии!  На  территории
Латвии  находятся  15
уникальных  природных
объектов,  посетив
которые, можно узнать о
чужеродных  видах
животных  и  растений,
представляющих
опасность  для  местного
биологического
разнообразия.

Здесь  встречается
золотарник  канадский
(лат.Solidago
canadensis).  Этот
североамериканский вид
был  завезен  в  Европу
как  декоративное
садовое  растение.  Он
представляет угрозу для
латвийской  природы,
подавляя  и  вытесняя
местные виды растений.

Хотите  узнать  об
инвазивных  видах
Латвии  –  сканируйте
QR  код  и  начинайте
исследовать природу!

Signālvēzis
(Pacifastacus
leniusculus)

Esi  sveicināts  Latvijas
invazīvo  sugu  takā!
Latvijā  ir  izvietoti  15
vides  objekti;  izpētot  tos,
var  uzzināt  par  augu  un
dzīvnieku  sugām,  kas
nekontrolēti izplatās valsts
teritorijā  un  rada
apdraudējumu  Latvijas
bioloģiskajai
daudzveidībai.

Šajā  apkārtnē  dzīvo
invazīvā  suga  signālvēzis
(Pacifastacus
leniusculus).  Latvijā
sākotnēji tas ir ievests un
ielaists  Primma  ezerā
Salacas  upes  baseinā.
Vēlāk  suga  neatļauti
izplatīta  piemājas  dīķos,
no  kuriem  tālāk  jau
dabiskā ceļā pa upju tīklu
izplatījusies  plašās

Welcome  to  Latvia’s
Invasive  Species  Trail!
There  are  a  total  of  15
unique  points  located
throughout the territory of
Latvia,  and  by  visiting
them,  it  is  possible  to
acquire  knowledge  about
species of flora and fauna
that  spread  widely in  the
territory  of  Latvia  and
pose  a  threat  to  Latvia's
biological diversity.

In this area you will  find
the  invasive  species
Signal  crayfish
Pacifastacus  leniusculus).
In  Latvia  the  Signal
crayfish was first releases
into  the  wild  in  Lake
Primma in the Salaca river
basin  from  which  it  was
further  transported  into
local ponds from which it

Познакомьтесь  с
инвазивными  видами
Латвии!  На  территории
Латвии  находятся  15
уникальных  природных
объектов,  посетив
которые, можно узнать о
чужеродных  видах
животных  и  растений,
представляющих
опасность  для  местного
биологического
разнообразия.

В  этой  местности
встречается
американский
сигнальный  рак (лат.
Pacifastacus  leniusculus).
В  Латвии  эти  раки
впервые  были
выпущены  в  дикую
среду на озере Примма в
бассейне  реки  Салаца.
Затем его бесконтрольно
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teritorijās.  Signālvēzis
rada  apdraudējumu
Latvijas dabai,  konkurējot
par biotopu (dzīves vietu)
ar vietējo vēžu sugām, kā
arī  izplata  vēžu  slimības,
pret  kurām  vietējām
Latvijas  sugām  nav
noturības.

Esi  uzmanīgs,  jo  Latvijā
mīt  arī  vietējā,  Latvijas
bioloģisko  daudzveidību
neapdraudoša  un
aizsargājama  suga –
platspīļu  upesvēzis
(Astacus astacus).

Lai  iegūtu  vairāk
informācijas  par  šo
sugu, noskenē QR kodu
un  kļūsti  par  dabas
pētnieku!

expanded naturally to the
river network and is now
very  widely  distributed.
This species poses a threat
to  Latvia’s  nature  by
competing  for  a  habitat
with  native  crayfish
species,  as  well  as  it
spreads crayfish plaque.

Be careful, because Latvia
is  also  home  to  a  native
species – 
European  crayfish
(Astacus  astacus) that
does not threaten Latvia's
biodiversity  which  looks
similar  to  this  invasive
species. 

In  order  to  get
acquainted with invasive
species  in  Latvia,  scan
the QR code and become
a nature researcher

заселяли  в  местные
пруды,  откуда  через
речную  сеть  он
естественным  путем
распространился  на
обширной  территории.
Этот  вид  представляет
угрозу  для  латвийской
природы, конкурируя за
среду  обитания  с
аборигенными  видами
раков  и  являясь
естественным
переносчиком  рачьей
чумы.

Будьте  внимательны,
так как в Латвии обитает
и  местный  вид  -
широкопалый  речной
рак (лат.  Astacus
astacus).  Он  похож  на
сигнального  рака,  но
угрозы  для
биологического
разнообразия Латвии не
составляет.

Хотите  узнать  об
инвазивных  видах
Латвии  –  сканируйте
QR  код  и  начинайте
исследовать природу!

Ķīnas 
cimdiņkrabis 
(Eriocheir 
sinensis).

Esi  sveicināts  Latvijas
invazīvo  sugu  takā!
Latvijā  ir  izvietoti  15
vides  objekti;  izpētot  tos,
var  uzzināt  par  augu  un
dzīvnieku  sugām,  kas
nekontrolēti izplatās valsts
teritorijā  un  rada
apdraudējumu  Latvijas
bioloģiskajai
daudzveidībai.
Šajā  apkārtnē  dzīvo
invazīvā  suga  Ķīnas
cimdiņkrabis  (Eriocheir
sinensis).  Tas  ir  ieviesies
Eiropā,  iespējams,  ar
kuģu,  kas  nākuši  no
Centrālās  Āzijas  uz
Eiropu,  balasta  ūdeņiem.
Tiek pieņemts, ka Baltijas
jūras  reģionā  noķertie
īpatņi  šeit  nokļuvuši,

Welcome  to  Latvia’s
Invasive  Species  Trail!
There  are  a  total  of  15
unique  points  located
throughout the territory of
Latvia,  and  by  visiting
them,  it  is  possible  to
acquire  knowledge  about
species of flora and fauna
that  spread  widely in  the
territory  of  Latvia  and
pose  a  threat  to  Latvia's
biological diversity.

In this area you will  find
the  invasive  species
Chinese  mitten  crab
Eriocheir  sinensis)  which
became  established  in
Europe  possibly  through
the ballast waters of ships
sailing from Central  Asia

Познакомьтесь  с
инвазивными  видами
Латвии!  На  территории
Латвии  находятся  15
уникальных  природных
объектов,  посетив
которые, можно узнать о
чужеродных  видах
животных  и  растений,
представляющих
опасность  для  местного
биологического
разнообразия.

Здесь обитает китайский
мохнаторукий краб (лат.
Eriocheir  sinensis),
который очевидно попал
в Европу с балластными
водами  судов,
прибывших  из
Центральной  Азии.

9



aktīvi  migrējot  no
Ziemeļjūras  vai  tur
ieplūstošajam upēm.
Tas  rada  apdraudējumu
Latvijas  dabai,  veicinot
vietējo
bezmugurkaulnieku  sugu
skaita  samazināšanos.
Tāpat  Ķīnas cimdiņkrabis
var  negatīvi  ietekmēt
komerciālo un rekreācijas
zvejniecību,  ieķeroties
tīkos  vai  sabojājot
(apēdot) tur noķerto zivju
lomu.

Lai  iegūtu  vairāk
informācijas  par  šo
sugu, noskenē QR kodu
un  kļūsti  par  dabas
pētnieku!

to  Europe.  It  is  assumed
that the specimens caught
in  the  Baltic  Sea  region
have  come  here  by
actively  migrating  from
the North Sea or from the
rivers flowing into it. The
Chinese mitten crab poses
a threat to Latvia’s nature
by  contributing  to  the
decline  of  nature
invertebrate species and it
can also negatively affect
commercial  and
recreational  fisheries  by
catching onto the nets and
damaging  or  eating  the
fish caught there.

In  order  to  get
acquainted with invasive
species  in  Latvia,  scan
the QR code and become
a nature researcher!

Предполагается,  что
выловленные  в  регионе
Балтийского моря особи
мигрировали  из
Северного  моря  и
впадающих  в  него  рек.
Китайский
мохнаторукий  краб
представляет угрозу для
латвийской  природы,
сокращая  численность
видов  беспозвоночных.
Он  также  негативно
влияет  на  промысловое
и  любительское
рыболовство - попадаясь
в сеть, этот краб может
повредить и даже съесть
рыбный улов.

Хотите  узнать  об
инвазивных  видах
Латвии  –  сканируйте
QR  код  и  начинайте
исследовать природу!

Ošlapu  kļava
(Acer negundo)

Esi  sveicināts  Latvijas
invazīvo  sugu  takā!
Latvijā  ir  izvietoti  15
vides  objekti;  izpētot  tos,
var  uzzināt  par  augu  un
dzīvnieku  sugām,  kas
nekontrolēti izplatās valsts
teritorijā  un  rada
apdraudējumu  Latvijas
bioloģiskajai
daudzveidībai.

Šajā apkārtnē ir atrodams
invazīvais  augs  ošlapu
kļava (Acer negundo). Šīs
koku  sugas  dabiskais
izplatības  areāls  ir
Ziemeļamerika.  Latvijā
ošlapu  kļavas  savu
izplatību  sāka  jau
20.gadsimta  pirmajās
desmitgadēs,  sākotnēji
dārzos  un  apstādījumos,
tomēr  mūsdienās  tās  jau
plaši  izplatījušās  arī
savvaļā,  iespiežoties
dabiskajos  biotopos. Tās
izplatība  maina  ainavu
Latvijā,  apdraudot  vietējo

Welcome  to  Latvia’s
Invasive  Species  Trail!
There  are  a  total  of  15
unique  points  located
throughout the territory of
Latvia,  and  by  visiting
them,  it  is  possible  to
acquire  knowledge  about
species of flora and fauna
that  spread  widely in  the
territory  of  Latvia  and
pose  a  threat  to  Latvia's
biological diversity.

In this area you will  find
the  invasive  species  Box
elder Acer negundo). The
natural range for this tree
species is North America.
In  Latvia,  the  Box  elder
began to spread in the first
decades  of  the  20th
century,  initially  in
gardens and greenery, but
today  they  have  already
spread widely in the wild,
penetrating  natural
habitats.  Its  spread
changes  the  landscape  in

Познакомьтесь  с
инвазивными  видами
Латвии!  На  территории
Латвии  находятся  15
уникальных  природных
объектов,  посетив
которые, можно узнать о
чужеродных  видах
животных  и  растений,
представляющих
опасность  для  местного
биологического
разнообразия.

Познакомьтесь  с
инвазивными  видами
Латвии!  На  территории
Латвии  находятся  15
уникальных  природных
объектов,  посетив
которые, можно узнать о
чужеродных  видах
животных  и  растений,
представляющих
опасность  для  местного
биологического
разнообразия.

В  этой  местности
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dabas daudzveidību.

Lai  iegūtu  vairāk
informācijas  par  šo
sugu, noskenē QR kodu
un  kļūsti  par  dabas
pētnieku!

Latvia,  endangering  local
natural diversity.

In  order  to  get
acquainted with invasive
species  in  Latvia,  scan
the QR code and become
a nature researcher!

встречается клён
ясенелистный  (лат.Acer
negundo).  Естественным
ареалом  произрастания
этих  деревьев  является
Северная  Америка.  В
Латвии  этот  вид  клёна
появился  в  первой
четверти  ХХ  века.
Сначала его высаживали
в садах и для озеленения
среды,  но  сегодня  этот
клён,  внедряясь  в
естественные  биотопы,
часто  встречается  в
дикой  природе.  Его
распространение  влияет
на природный ландшафт
Латвии  и  несет  угрозу
для  её  биологического
разнообразия.

Хотите  узнать  об
инвазивных  видах
Латвии  –  сканируйте
QR  код  и  начинайте
исследовать природу!

Spānijas
kailgliemezis
(Arion vulgaris)

Esi  sveicināts  Latvijas
invazīvo  sugu  takā!
Latvijā  ir  izvietoti  15
vides  objekti;  izpētot  tos,
var  uzzināt  par  augu  un
dzīvnieku  sugām,  kas
nekontrolēti izplatās valsts
teritorijā  un  rada
apdraudējumu  Latvijas
bioloģiskajai
daudzveidībai.

Šajā  apkārtnē  dzīvo
invazīvā  suga  Spānijas
kailgliemezis  (Arion
vulgaris).  Tas ir  ieviesies
Latvijā, pārvadājot augsni,
kompostu  vai  dekoratīvo
augu  stādus,  pie  kuru
saknēm  vai  podos  var
atrasties  pieauguši
kailgliemeži,  nepieauguši
īpatņi  vai  olas.  Latvijas
teritorijā  kaitēklis
galvenokārt  tiek  ievazāts
ar  stādiem.  Tas  rada
apdraudējumu  Latvijas
dabai:  negatīvi ietekmējot

Welcome  to  Latvia’s
Invasive  Species  Trail!
There  are  a  total  of  15
unique  points  located
throughout the territory of
Latvia,  and  by  visiting
them,  it  is  possible  to
acquire  knowledge  about
species of flora and fauna
that  spread  widely in  the
territory  of  Latvia  and
pose  a  threat  to  Latvia's
biological diversity.

In this area you will  find
the  invasive  species
Spanish  slug  (Arion
vulgaris)  which  has  been
introduced  in  Latvia  by
transporting soil, compost
or  decorative  plants,  the
roots  or  pots  of  which
may  contain  adult  snails,
immature  specimens  or
eggs.  In  the  territory  of
Latvia, the pest is mainly
introduced with seedlings.
This  poses  a  threat  to

Познакомьтесь  с
инвазивными  видами
Латвии!  На  территории
Латвии  находятся  15
уникальных  природных
объектов,  посетив
которые, можно узнать о
чужеродных  видах
животных  и  растений,
представляющих
опасность  для  местного
биологического
разнообразия.

Здесь  встречается
испанский слизень (лат.
Arion  vulgaris).  В
Латвию он попал вместе
с  почвой,  компостом
или  декоративными
растениями,  в  чьих
корнях  или  горшках
могут  находиться  как
взрослые  слизни,  так  и
личинки  и  яйца.  В
Латвию этого вредителя
часто  привозят  с
рассадой.  Он  угрожает
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vietējās  sugas  un
biotopus,  krustojas  ar
vietējām  sugām,  pārnēsā
dzīvnieku un augu slimību
ierosinātājus  un  ir
nozīmīgs
lauksaimniecības
kaitēklis.
Esi  uzmanīgs,  jo  Latvijā
mīt  arī  vietējā,  Latvijas
bioloģisko  daudzveidību
neapdraudoša  un
aizsargājama  suga –
TUMŠAIS
KAILGLIEMEZIS
(Limax cinereoniger).

Lai  iegūtu  vairāk
informācijas  par  šo
sugu, noskenē QR kodu
un  kļūsti  par  dabas
pētnieku!

Latvia's  nature  by
negatively affecting native
species  and  habitats,  it
interbreeds  with  native
species,  transmits  animal
and plant pathogens and is
a  significant  agricultural
pest. 
Be careful, because Latvia
is  also  home  to  a  native
species  that  does  not
threaten  Latvia's
biodiversity  –  the  ash-
grey  slug  (Limax
cinereoniger).

In  order  to  get
acquainted with invasive
species  in  Latvia,  scan
the QR code and become
a nature researcher!

местной  природе,
негативно  влияя  на
аборигенные  виды  и
биотопы,  скрещивается
с  местными  видами,
передает  возбудителей
инфекций  людям  и
растениям, наносит урон
сельскому хозяйству.
Будьте  внимательны,
так как в Латвии обитает
и  местный  вид,  не
несущий  угрозы  для
биологического
разнообразия  Латвии -
чёрно-синий  слизень
(лат. Limax cinereoniger).

Хотите  узнать  об
инвазивных  видах
Латвии  –  сканируйте
QR  код  и  начинайте
исследовать природу!

Daudzveidīgā
mārīte
(Harmonia
axyridis)

Esi  sveicināts  Latvijas
invazīvo  sugu  takā!
Latvijā  ir  izvietoti  15
vides  objekti;  izpētot  tos,
var  uzzināt  par  augu  un
dzīvnieku  sugām,  kas
nekontrolēti izplatās valsts
teritorijā  un  rada
apdraudējumu  Latvijas
bioloģiskajai
daudzveidībai.
Šajā  apkārtnē  dzīvo
invazīvā  suga
daudzveidīgā  mārīte
(Harmonia  axyridis).
Rietumeiropā  šo  plēsoņu
pirmo  reizi  veiksmīgi
izmantoja cīņai ar laputīm
Francijas  siltumnīcās
1982. gadā.  Vienlaicīgi
daudzveidīgā mārīte kļuva
komerciāli  pieejama  kā
bioloģiskās  augu
aizsardzības  līdzeklis.
Nekontrolētas  izplatības
rezultātā,  no  1991. līdz
2012. gadam  parādījās
gandrīz  visās  Rietumu,
Centrālās,  Austrumu  un
Ziemeļeiropas  valstīs.
Latvijā  pagaidām  nav
plaši izplatīta.

Welcome  to  Latvia’s
Invasive  Species  Trail!
There  are  a  total  of  15
unique  points  located
throughout the territory of
Latvia,  and  by  visiting
them,  it  is  possible  to
acquire  knowledge  about
species of flora and fauna
that  spread  widely in  the
territory  of  Latvia  and
pose  a  threat  to  Latvia's
biological diversity.
In this area you will  find
the  invasive  species
Harlequin  (Harmonia
axyridis)  which  was  first
introduced  in  Western
Europe to fight  aphids in
French  greenhouses  in
1982.  At  the  same  time,
the  diverse  ladybug
became  commercially
available  as  a  biological
plant  protection  product.
Without  control  over  its
spread, from 1991 to 2012
it  spread  to  almost  all
countries  in  Western,
Central,  Eastern  and
Northern  Europe.  So  far,
it  is  not  widespread  in

Познакомьтесь  с
инвазивными  видами
Латвии!  На  территории
Латвии  находятся  15
уникальных  природных
объектов,  посетив
которые, можно узнать о
чужеродных  видах
животных  и  растений,
представляющих
опасность  для  местного
биологического
разнообразия.

В  этой  местности
водится божья  коровка-
арлекин (лат.Harmonia
axyridis).  Её  завезли  в
Западную Европу в 1982
году для борьбы с тлей в
теплицах.
Одновременно  эта
пестрая  божья  коровка
стала  коммерческим
продуктом,  ее  стали
продавать  как  средство
биологической  защиты
растений.  Из-за
отсутствия  контроля  в
период  с  1991  по  2012
год  это  насекомое
распространилось почти
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Lai  iegūtu  vairāk
informācijas  par  šo
sugu, noskenē QR kodu
un  kļūsti  par  dabas
pētnieku!

Latvia.

In  order  to  get
acquainted with invasive
species  in  Latvia,  scan
the QR code and become
a nature researcher!

во  всех  странах
Западной,  Центральной,
Восточной  и  Северной
Европы.  В  Латвии  оно
пока встречается редко.

Хотите  узнать  об
инвазивных  видах  –
сканируйте  QR  код  и
начинайте исследовать
природу!

Amerikas
ūdele
(Neovison
vison)

Esi  sveicināts  Latvijas
invazīvo  sugu  takā!
Latvijā  ir  izvietoti  15
vides  objekti;  izpētot  tos,
var  uzzināt  par  augu  un
dzīvnieku  sugām,  kas
nekontrolēti izplatās valsts
teritorijā  un  rada
apdraudējumu  Latvijas
bioloģiskajai
daudzveidībai.
Šajā  apkārtnē  dzīvo
invazīvā  suga  Amerikas
ūdele (Neovison  vison).
Latvijā,  tuvradniecīgas
sugas –  Eiropas  ūdeles –
izplatības  areālā,  tā  ir
ievesta  padomju  laikā  ar
mērķi nomainīt aborigēno
sugu  ar  citu,  kam
raksturīga  augstāka
dzimstība,  lielāks
iegūstamās  ādas  apjoms
un  citas  saimnieciskas
priekšrocības.  Tā  rada
apdraudējumu  Latvijas
dabai,  apdraudot  vietējās
sugas –  Eiropas  ūdeles
(Mustela  lutreola) –
izdzīvošanu un izplatību.

Esi  uzmanīgs,  jo  Latvijā
mīt  arī  vietējā,  Latvijas
bioloģisko  daudzveidību
neapdraudoša  suga –
Eiropas ūdele.

Lai  iegūtu  vairāk
informācijas  par  šo
sugu, noskenē QR kodu
un  kļūsti  par  dabas
pētnieku!

Welcome  to  Latvia’s
Invasive  Species  Trail!
There  are  a  total  of  15
unique  points  located
throughout the territory of
Latvia,  and  by  visiting
them,  it  is  possible  to
acquire  knowledge  about
species of flora and fauna
that  spread  widely in  the
territory  of  Latvia  and
pose  a  threat  to  Latvia's
biological diversity.

In this area you will  find
the  invasive  species  the
American mink (Neovison
vison)  which  was
introduced  in  Latvia
during  the  Soviet  period
in  the  habitat  of  the
closely  related  species  –
the  European  mink
Mustela  lutreola  with  the
intention of  replacing the
native species with a new
species with a better birth
rate, a larger size of skin
that could be harvested for
fur  and  other  economic
benefits.  The  American
mink  poses  a  threat  to
Latvia’s  nature,  by
endangering  the  survival
of the native species.

Be careful, because Latvia
is  also  home  to  a  native
species  –  European mink
that  does  not  threaten
Latvia's  biodiversity
which looks similar to the
invasive species.

Познакомьтесь  с
инвазивными  видами
Латвии!  На  территории
Латвии  находятся  15
уникальных  природных
объектов,  посетив
которые, можно узнать о
чужеродных  видах
животных  и  растений,
представляющих
опасность  для  местного
биологического
разнообразия.

В  этой  местности
встречается
американская  норка
(лат. Neovison vison).  Её
завезли  в  Латвию  в
советское  время  и
выпустили  в  среду
обитания  родственного
аборигенного  вида  –
европейской  норки
(лат.Mustela  lutreola).
Инвазивный вид должен
был  заменить  местную
популяцию,  поскольку
он  более  плодовит,  у
зверьков  шкурка
больше,  что  выгоднее
для  пушного  промысла,
также   усматривались и
другие  хозяйственные
преимущества. Этот вид
представляет  опасность
для  латвийской
природы,  ставя  под
угрозу  выживание
аборигенного вида.

Будьте  внимательны,
так как в Латвии обитает
и  местный  вид  –
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In  order  to  get
acquainted with invasive
species  in  Latvia,  scan
the QR code and become
a nature researcher!

европейская  норка.  Она
похожа  на
американскую норку, но
угрозы  для
биологического
разнообразия Латвии не
несет.

Хотите  узнать  об
инвазивных  видах
Латвии  –  сканируйте
QR  код  и  начинайте
исследовать природу!
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Attēls: Dabā izvietotie vides objekti. 
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Skenējot QR kodu, viedierīcē pieejama šāda informācija:

 Informācija par sugu- teksta informācija;
 Zinātniskās darbnīcas video formātā;
 Muzikālais sniegums audio formātā;
 Koncerts video formātā. 

15 zinātnisko darbnīcu video par 12 invazīvām sugām Latvijā. 15 zinātnisko darbnīcu video ir piedalījušies
13 eksperti. Zemāk tabulā apkopota informācija par zinātniekiem, kuri piedalījās zinātnisko darbnīcu 
tapšanā. 

Tabula: Zinātnieki un eksperti, kas piedalījās zinātniskajās video darbnīcās. 

Zinātnieks Tituls Informācija titulkadrā

Santa Rutkovska Dabas aizsardzības pārvaldes LIFE IP
LatViaNature invazīvo sugu eksperte Dabas koncertzāle Invazīvās sugas

Agnese Priede Dabas aizsardzības pārvalde, LatViaNature
projekta eksperte

Dabas koncertzāle Kanādas 
zeltslotiņa Solidago canadensis

Astra Garkāje Valsts augu aizsardzības dienesta Kaitīgo
organismu ierobežošanas darba grupas vadītāja

Dabas koncertzāle Latvānis pilsētā
Heracleum sosnowskyi

Agnese Priede Dabas aizsardzības pārvalde, LatViaNature
projekta eksperte

Dabas koncertzāle Tatārijas salāts 
Lactuca tatarica

Laura Grīnberga Latvijas nacionālā Dabas muzeja vecākā botāniķe Dabas koncertzāle Puķu sprigane 
Impatiens glandulifera

Andrejs Svilāns Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Dabas koncertzāle Ošlapu kļava 
Acer negundo

Edmunds
Račinskis

“Rīgas Meži” dabas un vides aizsardzības
speciālists

Dabas koncertzāle Latvānis mežos
Heracleum sosnowsky

Voldemārs
Spuņģis

Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes
vadošais pētnieks

Dabas koncertzāle Daudzveidīgā 
mārīte Harmonia axyridis

Santa Rutkovska Dabas aizsardzības pārvaldes LIFE IP
LatViaNature invazīvo sugu eksperte

Dabas koncertzāle Krokainā roze 
Rosa rugosa

Astra Garkāje Valsts augu aizsardzības dienesta Kaitīgo
organismu ierobežošanas darba grupas vadītāja

Dabas koncertzāle Latvānis 
Heracleum sosnowskyi

Jānis Ozoliņš Vadošais pētnieks, Latvijas Valsts mežzinātnes
institūts "Silava"

Dabas koncertzāle Amerikas ūdele
Neovison vison

Jānis Ozols

Oļegs Sumčenko

Jānis Ozoliņš

Bezmugurkaulnieku eksperts,
Invazīvo sugu projekta aktivitāšu vadītājs

Daugavpils Universitātē

Makšķernieku biedrības “Salackrasti” valdes
priekšsēdētājs

Dabas koncertzāle Signālvēzis 
Pacifastacus leniusculus
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"Svētupes aizsardzības biedrība" valdes
priekšsēdētājs

Iveta Jakubāne Zinātniskā asistente, Dzīvības zinātņu un
tehnoloģiju institūts, Daugavpils universitāte

Dabas koncertzāle Spānijas 
kailgliemezis Arion vulgaris

Solvita Strāķe Hidrobioloģe, Latvijas Hidroekoloģijas institūts Dabas koncertzāle Ķīnas 
cimdiņkrabis Eriocheir sinensis

Astra Garkāje Valsts augu aizsardzības dienesta Kaitīgo
organismu ierobežošanas darba grupas vadītāja

Dabas koncertzāle Latvānis 
Heracleum sosnowskyi
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