
NOVĒRTĒ BAGĀTĪBU!
 
Vai pļava ir dabiska un daudzveidīga? Kā tai klājas?
Aizej pavērot pļavu! Par katru pamanīto pazīmi, kas raksturo pļavu daudzveidību, vari piešķirt 
savai pļavai vienu punktu. Jo vairāk punktu savāksi, jo daudzveidīgāka un bagātāka ir pļava.

VELĒNA IR BIEZA, BLĪVA UN SAKŅU 
PINUMS – KĀ BIEZS, LABI NOAUSTS 
PAKLĀJS. Tajā var būt mazi augsnes atvērumi – 
laukumiņi, kur izdīgt zemē nokritušām pļavu augu 
sēklām un kur skriet zālē mītošajiem kukaiņiem, 
piemēram, skrejvabolēm

SUGAS PĻAVAS ŠĶĒRSSKATĀ VEIDO 
VISMAZ TRĪS STĀVUS. Jo dažādāki augu 
augstumi, jo vairāk dzīves telpas, slēptuvju un 
medību vietu kukaiņiem un jo dažādāki gaismas 
apstākļi augiem

Augājs pļavā NAV VIENDABĪGS, to veido 
dažādu augu grupas (augstāki, zemāki, 
“zāļaināki”, ziedošāki). Dažādība, kuras cēlonis 
ir gan augsnes apstākļu atšķirības, gan 
apsaimniekošana, piedāvā nišas sugām ar 
atšķirīgām ekoloģiskām prasībām

Pļavā ir DAUDZ DAŽĀDU KOŠI ZIEDOŠU 
AUGU SUGU. Vislabāk, ja pavēro ziedēšanas 
mainību visas vasaras garumā

Vienā kvadrātmetrā var atrast vismaz 15 
DAŽĀDU AUGU SUGU. Izteikti sausās un 
izteikti mitrās vietās var būt mazāk

Lielajā ziedēšanas laikā pļavā lido un zum DAUDZ 
KUKAIŅU APPUTEKSNĒTĀJU – kamenes, bites, 
tauriņi un citi. Jāvēro sausā, saulainā laikā

Ja neko vai gandrīz neko no dabisku pļavu raksturo-
jošām pazīmēm savā pļavā neatrodi, visticamāk, tā 
nemaz nav pļava, bet atmatā atstāta aramzeme. 
Iespējams, ka zālājs ir iesēts un kultivēts, vai sugu 
daudzveidība neapsaimniekošanas dēļ ir zudusi
Pļavā ir daudz VIENVEIDĪGU GRAUDZĀĻU, TĀS AUG 
BLĪVI UN NEVEIDO MOZAĪKU. Dominē zaļais, bet 
ziedošu, krāšņu augu tikpat kā nav

Pļavā pavasarī zied milzum DAUDZ PIENEŅU VAI 
VASARĀ TĀ PĀRVĒRŠAS VIENA ZIEDAUGA 
VIENVEIDĪGĀ KLĀJIENĀ (piemēram, suņburkšķi, 
gārsa). Zied, bet vienveidīgi

DAUDZ BIEZAS, AUGSTAS KŪLAS – iepriekšējos 
gados sakrājušās nenovāktas vai nenoēstas zāles.

Zemi sedz BIEZS, BLĪVS SŪNU SLĀNIS (reizēm, lai to 
ieraudzītu, jāpašķirsta zāle un sakrājusies kūla)

Lielu daļu pļavas pārņēmusi Kanādas zeltslotiņa, puķu 
sprigane vai citi NO DĀRZIEM IZBĒGUŠI 
SVEŠZEMJU AUGI
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