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Tēmas ieskats

 Latvijā ir 1.5 miljoni hektāru pārmitru

un pārpurvotu mežu, no kuriem meliorēti

ir apmēram 700 tūkstoši ha.

 Iepriekšējā gadsimtā veiktā hidrotehniskā

meliorācija ir bijusi efektīvākais meža

ražības kāpināšanas paņēmiens.

 Visintensīvāk mežu meliorācija veikta 20. 

gs. 60‐70-ajos gados.
(Zālītis, 1996)



Tēmas ieskats: situācija valsts mežos

 AS „Latvijas valsts 

meži” apsaimniekojamā mežu 

platība - 1.6 milj. ha.

 Meliorētā platība - 464 054 ha

 Kopējais melioratīvā tīkla garums -

43 680 km.

 2014. gadā renovācijas darbi bija 

nepieciešami vēl 13 037 

km grāvjiem (30% no kopgaruma).

LVM atjaunotās un pārbūvētas meža 

meliorācijas sistēmas (tūkst. ha)
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Meliorācijas sistēmu atjaunošana ir investīciju ietilpīgs 

ilgtermiņa ieguldījums meža vērtības palielināšanā.



Tēmas ieskats: situācija privātajos mežos

 Meliorācijas atjaunošana ir pārliecinoši dominējošā aktivitāte
lauku attīstība programmā (LAP), to vienlaicīgi realizējot gan meža
zemēs gan lauksaimniecības zemēs.

 Meža meliorācijas sistēmu atjaunošana 97 % apmērā no atjaunoto
meliorācijas sistēmu garuma tiek realizēta lauksaimniecības zemju
meliorācijas projektos, taču efektīvāka tā ir meža zemes
meliorācijas projektos.

 LAP 2014-2020 potenciāli ietekmētā meža zemju platība kopumā
pārsniedz 58 tūkst. ha, viens km vidēji ietekmē 9,4 ha.



Par plānu "Prioritārie rīcības virzieni 

meliorācijas politikā 2021.-2027. gadam"

 Meliorācijas pārvaldības politikas prioritārie virzieni vērsti uz
meliorācijas sistēmu kvalitatīvas un ilgtspējīgas darbības
rezultātiem.

 Mērķis: zemes un vides resursu ilgtspējas nodrošināšana.

 Virsmērķis: klimata pārmaiņu mazināšana.

 Atbilstoši NAP 2027 uzdevumam klimata pārmaiņu seku
novēršanai meliorācijas sistēmu atjaunošana var radīt papildu
CO2 piesaisti (LIZ):

 a) meliorētās minerālās augsnēs - 3,3 tonnas ha-1 gadā,

 b) organiskās augsnēs - 2,7 tonnas ha-1 gadā;

 c) jaunas meliorācija sistēmas būvniecība var nodrošināt 1483 Gg
CO2 piesaisti gadā (Lazdiņš, 2019).



Tēmas problemātika
Grāvju deformācijas veidi

 Piesērējums: jau pirmajos piecos 

gados piesērē apmēram puse no 

visiem grāvjiem, bet pēc 15 gadiem 

piesērējuši ir vidēji 84 % grāvju.

 Gultnes aizzēlums: pirmajos piecos 

gados aizzeļ 7‐10 % grāvju, bet pēc 

15 gadiem aizzēluši jau ir vidēji 53 

% grāvju. 

 Aizdambējums: bebru darbības 

rezultātā.

Lai nodrošinātu meliorācijas 

sistēmu darbību, pielūžņojums 

no grāvjiem jāizvāc katru gadu. 

Ne vēlāk kā 5 gadus pēc grāvju 

ierīkošanas jāuzsāk apauguma 

novākšana (Zālītis 1971).



 Pārliecinoši apstiprinājies, ka grāvju

stāvoklis izmainās samērā ciešā saistībā

ar to vecumu, un pēc 25 gadiem tikai

retas sistēmas strādā apmierinoši (Zālītis

u.c., 2010).

 Apmierinoši darbojošos meliorācijas

grāvju remonts saglabā sasniegto

meliorācijas efektu.

 Ja meliorācijas grāvji atbilstoša remonta

dēļ vairs nedarbojas, mežaudžu

pieaugums krasi samazinās.

 10‐15 gadu laikā var tikt sasniegts

sākotnējais stāvoklis, kāds tas bija pirms

nosusināšanas (Bušs 1960, Буш 1958).

2000. gads 2020. gads

Platlapju kūdrenis Dumbrājs



Veiktie pētījumi: 2009. gads

 2009. gadā veikts pētījums, lai noteiktu
20.gadsimta vidū veiktās meliorācijas
atjaunošanas efektu.

 Pasliktinoties grāvja stāvoklim,
ievērojami pasliktinās audzes ražība.

 Pirmajos 3 (4) gados pēc grāvju
renovācijas nav konstatēts būtisks
vidējo gadskārta platuma pieaugums.

 Iespējamie iemesli:

a) Nepietiekams novērojumu perioda
ilgums – var aizņemt vairāk laika.

b) Grāvju renovācija ne vienmēr uzlabo
audzes ražību – citi limitējoši faktori (Bušs
1960, Буш 1958).

Gadskārtu vidējo platumu salīdzinājums pirms un pēc 

grāvja renovācijas

(Zālītis, Lībiete, 2009)



Veiktie pētījumi: 2020. gads

 Novērtēts augšanas gaitas
izmaiņas 8 gadus pēc grāvju
renovācija, dažāda vecuma
P, E, B tīraudzēs (I un Ia
bonitāte).

 10 gadus pirms renovācijas
nav veikta saimnieciskā
darbība.

 Augšanas gaitas izmaiņu
raksturošanai pēc grāvju
renovācijas pārbaudīti koku
caurmēra un šķērslaukuma
pieauguma izmaiņas.

 Konstatēts, ka pieauguma izmaiņas
pēc grāvja renovācijas 15 un 45 m
attālumā no grāvja ir līdzīgas.

 Priedei ietekmētajos parauglaukumos
vidējais periodiskais šķērslaukuma
pieaugums ir par 15% lielāks nekā
kontroles parauglaukumos, eglēm par
6%, bet bērzam par 3%.



Veiktie pētījumi: 2020. gads

 Visām koku sugām vērojama
pozitīva šķērslaukuma
pieauguma tendence, tomēr
būtisks pieaugums konstatēts
tikai priedei.

 Priedēm audzēs līdz 50-60 gadu
vecumam vērojama izteikti
pozitīvas relatīvā caurmēra un
šķērslaukuma izmaiņas.

 Iespējams, ka grāvju renovācijai
papildus efekts būtu lielāks, ja
līdz ar grāvja renovāciju tiktu
veiktas arī kopšanas cirtes, tādā
veidā samazinot koku
savstarpējo konkurenci.

 Pētījums Zviedrijā
paradīja augšanas
reakciju - vidēji 1,6
m3 ha-1 gadā, 25
gadu periodā pēc
grāvju atjaunošanas
parastās priedes un
parastās egles
audzēs, renovācijas
brīdī audzes krājai
esot 50-200 m3 ha-1

(Sikström et. al,
2020).



Veiktie pētījumi: 2020. gads

 Pētījumā novērtēta koku atsauce

reakcija pēc grāvju renovācijas

priedes, egles mistraudzēs.

 Meliorācijas darbību pirms

rekonstrukcijas negatīvi ietekmējusi

bebru darbība.

 Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija

mainīja radiālā pieauguma

samazināšanās tendenci priedei un

eglei.

 Parastajai eglei pēc meliorācijas

sistēmas rekonstrukcijas

(salīdzinājumā ar iepriekšējo)

bija statistiski nozīmīgs (par

55%) radiālā pieauguma

pieaugums, īpaši tuvu grāvim

(M1).

0

20

40

60

80

100

120

140

M1 M2 M3

M
e
an

 r
in

g
 w

id
th

2018-2011 2010-2003

(Jansone u.c., 2020)



Veiktie pētījumi 2021. gads

 Pētījumā noteikts papildus

pieaugums, kas rodas melnalkšņu

audzē pēc meliorācijas

atjaunošanas, kur pirms tam to

ilglaicīgi ietekmējusi bebru darbība.

 Rezultāti norāda, ka būtisks

papildpieaugums ir jauniem kokiem

(10-15. g), savukārt pieaugušu koku

reakcija nav būtiska.

 Grāvju renovāciju ieteicams plānot

vienlaicīgi ar galveno cirti, tādā

veidā palielinot mežsaimniecisko

efektu.

5 gadu periodā diametra papildus pieaugums 

jaunākajiem kokiem sasniedza 1,2 cm.

(Bičkovskis u.c., 2021)



Secinājumi

 Meža meliorācijas sistēmu uzturēšanas galvenais mērķis ir saglabāt vai uzlabot koku

pieaugumu.

 Svarīgi izvērtēt meliorācijas atjaunošanas nepieciešamību – tā būtu veicama tur, kur tā

ir ekonomiski pamatota - saglabājot vai uzlabojot koku augšanu.

 Lai audzes nosusināšanas efekts saglabātos, gruntsūdens līmenim jābūt vismaz 35-40

cm zem zemes virsmas – ja tas ir augstāks – nepieciešams meliorāciju atjaunot.

 Vērtējot meliorācijas sistēmas rekonstrukcijas nepieciešamību, jāņem vērā audzes

taksanomiskie parametri – suga, vecums, biezība, bonitāte.



Rekomendācijas
Ietekmējošie  

faktori
Pamatojums Rekomendācijas

Vecums Rekonstrukcijas efekts būs lielāks jauniem kokiem
Ja iespējams, tad GC + atjaunošana

Ja nevar, tad retināšana + atjaunošana

Biezība
Limitējošais faktors vairs nav grāvja stāvoklis, bet gan 

koku savstarpēja konkurence - atjaunošana 

atmaksājas, ja vienlaikus veic retināšanu

Audzes retināšana + grāvju atjaunošana

Meža tips

Meži ar nosusinātām kūdras augsnēm un vecu 

meliorācijas sistēmu (50 g.), kurā nav veikta 

periodiski grāvju kopšanas darbi - pastāv risks audzes 

zaudēšanai

Meliorācijas inventarizācija un nosusināšana 

efekta novērtēšana

Bonitāte
Augstākas bonitātes audzēs meliorācijas atjaunošana 

nedos būtisku efektu.

Ja iespējams, tad GC + atjaunošana

Ja nevar, tad retināšana + atjaunošana

Augsnes auglība

Audzēs ar limitētu barības vielu daudzumu pieaugumu 

reakcija pēc meliorācijas atjaunošana var būt 

nebūtiska

Papildus barības vielas + grāvju atjaunošana 

(retināšana, ja nepieciešams)

Bebru darbība

Bebru uzpludinājumi grāvjos strauji pasliktina 

augšanas apstākļus – īpaši bīstami tas ir egļu 

jaunaudzēm

Grāvju uzraudzība, periodiski kopšanas 

darbi



Paldies par uzmanību!


