
 

BIOSFĒRAS MODEĻI 

Izstāde Biosfēras modeļi ir unikāla sadarbība, kur māksla un zinātne sastopas kopīgā izteiksmē, atklājot 
pasauli, kas vērsta uz ilgtspējas izpēti. Mākslas darbi ietver tādas tēmas kā ekosistēmu pakalpojumi, dabas 
kapitāls, vājie punkti, noturība un aplūko veidus, kā daba, ekonomika un sabiedrība bagātina viena otru 
socioekoloģiskās sistēmas sarežģītajā modelī.  

Šo struktūru apzināšanās un izpratne ir nozīmīga ilgtspējīgas sabiedrības un ekonomiskās sistēmas attīstībai 
nākotnē. 

Pamatojoties uz mākslas spēju intuitīvi komunicēt par sabiedrībai sarežģītiem jautājumiem, izstāde izvirza 
jautājumus diskusijām par ilgtspēju, enerģiju, pārtikas nodrošināšanu, apļveida ekonomiku, dzimumu 
līdztiesību, nabadzības mazināšanu, ražošanu, mākslu un radošajām industrijām. 

Ilgtermiņa domāšana, kvalitāte un apņemšanās 
Izstāde pirmo reizi bija apskatāma 2015. gada pavasarī Zviedrijas interjera dizaina uzņēmuma Svenskt Tenn 

galvenajā veikalā, un tā radusies sadarbībā starp Svenskt Tenn, Zviedrijas Karaliskās Zinātņu akadēmijas 
Beijeru (Beijer) ekoloģiskās ekonomikas institūtu, dizaina studiju Guringo un četriem Zviedrijas 
spilgtākajiem ilustratoriem. Tās mērķis bija parādīt, ka ievērojama daļa dizaina veikala ienākumu tiek 
novirzīta ilgtspējīgas attīstības izpētei Beijeru institūtā, izmantojot uzņēmuma īpašnieku Šela (Kjell) un 
Mertas (Märta) Beijeru fondu. 

 

 “Kā mēs varam attīstīt mūsu sabiedrību biosfēras robežās?” 

Prof. Karls Folke (Carl Folke), Beijeru institūta direktors. 

 
 “Bez mākslas, dizaina un kultūras mūsu dzīve būtu bezkrāsaina, un bez biosfēras mēs neesam nekas” 

Marija Vērasamī (Maria Veerasamy), Svenskt 

Tenn izpilddirektore 

 

 

 

Zviedrijas Institūts 

Zviedrijas Institūts (ZI) ir sabiedriska organizācija, kas veicina uzticēšanos un interesi par Zviedriju visā 
pasaulē.  ZI meklē iespējas veidot sadarbību un ilgtspējīgas attiecības ar citām valstīm, izmantojot 
stratēģisku komunikāciju un pieredzes apmaiņu kultūras, izglītības, zinātnes un uzņēmējdarbības jomās. 

 

 



 

CILVĒKU ĒRA 

ESI KOKS, UN TU REDZĒSI 

Ilustrators Jespers Valderstiens (Jesper Waldersten) 

Biosfēra ir mūsu planētas plāns ārējais slānis, kurā pastāv dzīvība. Mēs, cilvēki, esam biosfēras daļa 
un, lai izdzīvotu un plauktu, esam pilnībā atkarīgi no gaisa, jūrām, mežiem un visām ekoloģiskajām 
sistēmām. Labklājība un kvalitatīvi dzīves apstākļi ir cieši saistīti ar biosfēras komponentiem 
sarežģītos mijiedarbības modeļos. Mūsu suga ir veiksmīga. Pusgadsimta  laikā cilvēku skaits uz Zemes 
ir dubultojies, un, pateicoties tehnoloģiju attīstībai un globālajai tirdzniecībai, cilvēki ir kļuvuši par 
ievērojamāko pārmaiņu virzītājspēku uz šīs planētas, atstājot cilvēka darbības nospiedumus katrā 
planētas virsmas kvadrātcentimetrā. Mēs esam iegājuši jaunā ģeoloģiskajā laikmetā Antropocēnā – 
Cilvēka laikmetā. 

Reizēm vides izmaiņas notiek lēni – nelieliem, paredzamiem soļiem, taču citkārt tās izraisa pēkšņu, šokējošu 
efektu. Liekot lietā atjautību un sadarbojoties ar biosfēru, cilvēki var kļūt par spēku, kas nākamajām 
paaudzēm sniegs iespēju pilnvērtīgi dzīvot uz šīs planētas. 

  



OMĀRI UN CILVĒKI  

SAISTĪBU TĪKLS 

Ilustratore Lizelote Vatkinsa (Liselotte Watkins) 

Ekosistēmās cilvēki, dzīvnieki, augi un mikroorganismi attīsta un veido savu dabisko vidi. Sociāli 
ekoloģiskajā sistēmā cilvēki un daba tiek pētīti kā viens veselums, kur visas sabiedrības ir atkarīgas no 
ekosistēmām un kur visu dabu ir ietekmējis cilvēks. Ja tās pēta atsevišķi, nozīmīgi mijiedarbības 
aspekti var palikt nepamanīti.  

Šajā kontekstā ļoti nozīmīgs ir elastīgums - sistēmas spēja tikt galā ar sairumu un sadzīvot ar 
pārmaiņām. Tas ir būtiski, lai strauji mainīgajā pasaulē sabiedrība un daba attīstītos kopīgi un 
pozitīvi.   

Menas līcis Ziemeļamerikā ir plaši pazīstams ar omāriem, un šo vietu, kur omāri nav pārzvejoti, bieži min kā 
veiksmīgu ekonomiskās un sociāli ilgtspējīgās zvejniecības piemēru. 

Sadarbojoties un ievērojot kopīgus noteikumus, 7000 zvejnieku un daudzi citi ap līci dzīvojošie pelna iztiku 
ar omāru zvejniecību un nodrošina visu pasauli ar “jūras melno zeltu”.  

Tomēr, pētot omāru zvejniecību no sociāli ekoloģiskās perspektīvas, pētnieki atklāja, ka praktiski visas citas 
zivju sugas bija pārzvejotas un iznīcinātas. 

Omāru dabiskie ienaidnieki no ekosistēmas ir izzuduši, tādēļ omāru skaits varējis ievērojami palielināties. 

Ja omāri dzīvo cieši kopā, to vidū var ļoti ātri attīstīties slimības. Dažu desmitu jūdžu attālumā uz dienvidiem 
no Menas līča vairāk nekā 70% omāru jau ir gājuši bojā no baktēriju infekcijām.  

Ja cilvēki kopīgi strādātu pie bioloģiskās daudzveidības veicināšanas Menas līcī, zivju sugu daudzveidību un 
uzņēmējdarbību varētu atjaunot. Tas izkliedētu riskus un palielinātu elastību. 

  



NEREDZAMIE URBĀNIE PAKALPOJUMI 

Ilustrators Ēriks Ēriksons (Eric Ericson) 

Vairāk nekā puse pasaules iedzīvotāju šobrīd dzīvo pilsētās. Šis skaits turpina pieaugt, un 60% no 
zemes platības, kas tiks urbanizēta līdz 2030. gadam, vēl nav apbūvēta. Padomājiet, kādas ir iespējas 
radīt pilsētas, kurās cilvēki justos labi un plauktu, kurās būtu tīrs gaiss, tīrs ūdens un pieeja pārtikai – 
pilsētas, kuras pašas sevi nodrošinātu un mijiedarbotos ar apkārtējo vidi. Izmantosim pašas dabas 
palīdzību – tā sauktos ekosistēmu pakalpojumus, no kuriem dažus personīgi un ar humoru 
pievienotajā ilustrācijā interpretējis Ēriks Ēriksons. 

Ekosistēmu pakalpojumi ir virkne pakalpojumu un funkciju, kuras ekosistēma un tās sugas nodrošina mums, 
cilvēkiem. Pilsētās koki attīra gaisu no piesārņojuma un izplūdes gāzēm, mazina troksni un ļauj patverties 
paēnā, kas ir ļoti nozīmīgi saistībā ar nākotnes globālo sasilšanu. Putni izplata sēklas, kukaiņi apputeksnē 
kultūraugus un savvaļas augus, zaļās zonas uzsūc lietus ūdeņus un novērš plūdus. Tie ir pakalpojumi, kurus 
aizstāt ar cilvēku pūlēm vai tehnoloģijām būtu dārgi vai dažos gadījumos pat neiespējami. Saglabājot pilsētas 
ūdeni filtrējošu mežu teritoriju, Ņujorka ir ietaupījusi septiņus miljardus dolāru, tā vietā, lai izbūvētu 
plašākas ūdens attīrīšanas iekārtas. Urbānā dārzkopība ir atjaunota nodarbošanās, kuras popularitāte strauji 
pieaug. Tā nav tikai aizraušanās, bet var sniegt arī nozīmīgu ieguldījumu pārtikas nodrošināšanai daudzās 
valstīs. Tādēļ ANO tas tiek uzskatīts par vienu no būtiskākajiem komponentiem cīņā pret badu. Pirmā un 
Otrā pasaules kara laikā dārzeņus audzēja parkos, piemāju dārzos un uz dzelzceļa uzbērumiem, futbola 
laukumos un uz jumtiem, lai nodrošinātu cilvēkus ar pārtiku. Šādi pilsētu dārzi arī palīdz dzīvniekiem 
pārvietoties un augiem izplatīties no vienas vietas uz citu visā pilsētā.  

Aizsargājot ekosistēmu pakalpojumus un nodrošinot, ka tiem ir vieta mūsu pilsētās, mēs varam kļūt veselāki. 
Ir veikti daudzi pētījumi, kur skaidri norāda saikni starp zaļo zonu pieejamību un cilvēka fizisko un garīgo 
veselību. Pilsētvides zaļās zonas nodrošina vietu fiziskajām aktivitātēm, atpūtai un dzīves kvalitātei, kā arī 
nostiprina sajūtu par mūsu piederību dabai. Tagad, kad arvien vairāk cilvēku kļūst par pilsētniekiem, mums 
ir jādod pašiem sev iespēja atjaunot saikni ar dabu un biosfēru, lai attīstību virzītu pretī ilgtspējīgai nākotnei. 
Pilsētu ekosistēmu pakalpojumi var mums palīdzēt šajā uzdevumā.  

 

  



 

 
 
ZEME IR UZAICINĀJUSI CILVĒKUS 

LAIPNI LŪDZAM UZ MIELASTU 

Ilustratore Stīne Virzēna (Stina Wirsén) 

Zeme ir uzaicinājusi cilvēkus uz lielām svinībām un nodrošinājusi mūs ar pārtiku, siltu, aizsargājošu 
veģetāciju, ūdeni, spēku un skaistumu. Tomēr resursi un pakalpojumi mūsu globālajā ekosistēmā – 
biosfērā – nav neierobežoti. Tie ir dabas kapitāls, ar kuru mums jāprot labi apieties, jo ekonomiskā 
attīstība un ekoloģiskā ilgtspēja iet roku rokā. 

Taču ne vienmēr tas tā notiek. Ilgu laiku ekoloģija un ekonomika ir pētītas kā atsevišķas jomas. Agrāk 
ekologi pētīja dabiskās ekosistēmas, bet redzēja tikai krūmus, kokus un dzīvniekus, bet ne cilvēkus. Savukārt 
ekonomisti iezīmēja sociālās sistēmas, kurās dabu uzlūkoja par vienu no daudziem resursiem – par resursu, 
kas ir neizsmeļams. Beijeru institūts uzaicināja abas šīs grupas pie viena galda dalīties ēdienā un domās. Kad 
tika atklāti viņu pasaules uzskati, varēja tikt izdalīti jauni modeļi, kas daudz labāk saskanēja ar realitāti. 
Pētījumi var ietvert saistību un modeļu identificēšanu, kā arī teorētisko modeļu un konceptu attīstību un 
ieviešanu, kad zināšanas tiek pielietotas praksē. Kad mēs sadarbojamies viens ar otru, ar mūsu ekosistēmām 
un unikālo biosfēru, kurā dzīvojam, svinības var turpināties un vietas pie galda pietiks visiem.  


