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Gaidāms ES atbalsts
jaunaudžu kopšanai
Mizgrauzis nekur
nav pazudis
Jaunākie pētījumi
par sakņu trupi
Apkopots
medījamo dzīvnieku
skaita vērtējums
Egļu čiekurus bojā egļu čiekuru tinējs (Laspeyresia strobilella}
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VASARA SĀKUSIES AR KAITĒKĻU “UZLIDOJUMU”

L

īdz ar silto laiku un dabas atmodu mežā aktivizējušies arī
kukaiņi. Latvijā sastopamas apmēram 19 000 kukaiņu sugas, no kurām mežam kaitīgo kukaiņu (kaitēkļu)
sugu skaits ir ap 400.
Kukaiņi nekur nepazūd, tie vienkārši
ir, un mēs ar tiem sadzīvojam. Iestājoties
labvēlīgiem laika apstākļiem un sakrītot
vairākiem faktoriem – sugu attīstības
“pīķiem”, tie savairojas masveidā un var
nodarīt lielus postījumus. Kā piemēru
var minēt šogad pirmo reizi zeltvēdera
mūķenes (Euproctis chrysorrhoea) masveida savairošanos Zemgalē. Kaitēklis ir
Latvijas faunas sastāvdaļa, taču līdz šim
tā nekad nebija savairojusies masveidā.
Šogad dārzus un lapu kokus – papeles, melnalkšņus, baltalkšņus, arī bērzus,
apses un liepas apsēdušas laputis, vērpēji
un tīklkodes, padarot vainagus pavisam
skrajus, kā arī daudzos gadījumos novērojami satīklojumi.
Līdz ar pasaules globalizācijas procesiem pie mums parādās arī jauni kaitēkļi.

Kādiem kaitīgiem kukaiņiem
šogad jāpievērš uzmanība?

Vasaras sākumā īpaša vērība jāpievērš
izcirtumos jaunajiem stādījumiem. Priežu lielais smecernieks (Hylobius abietis)
apgrauž egļu, priežu, reizēm arī bērzu
stumbriņus, mizu un izēd pumpurus.
Pieaugušas egles bojā egļu astoņzobu mizgrauzis (Ips typographus). Tas ir
visbīstamākais egļu kaitēklis Latvijas
mežos. Lai gan mizgraužu populācija
atrodas samērā zemā līmenī, tie savairojas lokāli un nodara kaitējumu lieliem
kokiem. Tādēļ Zemkopības ministrijas
izveidotā darba grupa šogad precizēja rīcības plānu egļu audžu aizsardzībai 2021.
gadā. Vairāk par egļu astoņzobu mizgrauža savairošanās prognozēm un rīcību var
izlasīt izdevuma 5. lpp.
Pēdējos gados priežu mežos pieaug priežu rūsganās zāģlapsenes (Neodiprion sertifer) postījumi. Zāģlapsene diezgan plaši izplatīta visā Latvijas teritorijā. Zāģlapsenes
“atskujo” priežu jaunaudzes, sākot no 6 līdz
50 gadu vecām priežu audzēm.
1

Meža kaitēkļi un slimības Latvijā tiek
uzraudzīti. To veic Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” Nacionālo
meža monitoringa ietvaros un regulāri
informē par meža kaitēkļu un slimību
izplatību un prognozēm, sniedzot informatīvos ziņojumus.
Meža kaitēkļu pārmērīga savairošanās
var pazemināt koksnes un sēklu kvalitāti,
izraisot audžu priekšlaicīgu izretināšanos
vai pat bojāeju. Tomēr jāatceras, ka paši
saimnieki ar neapdomīgu darbību arī var
veicināt kaitēkļu savairošanos. Tādēļ,
veicot jebkādas darbības mežā, būtu jāpadomā arī par šiem aspektiem. Svarīgi
būtu laikus pamanīt un atpazīt potenciāli
kaitīgos kukaiņus mežā un ziņot par tiem
meža speciālistiem.
Neskaidrību gadījumā var vērsties pie
meža speciālistiem Valsts meža dienestā
(www.vmd.gov.lv) vai Meža konsultāciju
pakalpojumu centrā (www.mkpc.llkc.lv),
kā arī apmeklēt seminārus par meža aizsardzības jautājumiem.
Sarmīte Grundšteine, MKPC
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IZSTRĀDĀTAS
VADLĪNIJAS
MELIORĀCIJAS
SISTĒMU ĪPAŠNIEKIEM
Zemkopības ministrijai (ZM) ir
izstrādājusi vadlīnijas meliorācijas
sistēmu īpašniekiem un tiesiskajiem
valdītājiem, kurās iespējami detalizēti aprakstīts, kādā veidā jāveic
meliorācijas būvju kopšanas darbi,
kādi instrumenti vai tehnika jāizmanto kopšanas darbos, kā arī kāds būtu
ieteicamais dažādu meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbu izpildes laiks.
Vadlīnijas meliorācijas sistēmu
īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir publicētas ZM interneta vietnē
www.zm.gov.lv, kā arī Meža konsultāciju pakalpojumu centra interneta
vietnes www.mkpc.llkc.lv sadaļā “Informatīvie materiāli”.
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VASARAS OTRAJĀ PUSĒ GAIDĀMA PIETEIKŠANĀS
UZ ES ATBALSTU JAUNAUDŽU RETINĀŠANAI

A

tbilstoši iepriekš sniegtajai
informācijai par ES atbalstu
meža īpašniekiem 2021.–2022.
gada periods tiek uzskatīts par pārejas
periodu pēc LAP 2014.–2020. gada perioda līdz Kopējās Lauksaimniecības
politikas Stratēģiskā plāna 2023.–2027.
gadam stāšanās spēkā.
Attiecībā uz ES atbalstu mežsaimniecībai konceptuāli pārejas periodā darbojas iepriekšējā perioda nosacījumi ar jaunā KLP
perioda finansējumu. Lai atbilstoši pieejamajam finansējumam meža īpašniekiem
piedāvātu atbalsta pasākumus, Zemkopības
ministrija ierosinājusi grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr. 455 “Kārtība,
kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts
un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma
”Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un
mežu dzīvotspējas uzlabošanā” īstnošanai”.
Sagatavotie grozījumi paredz virkni
izmaiņu.
2021. un 2022. gadā atbalsts tiks piešķirts tikai par jaunaudžu retināšanu. Šajā
periodā atbalsts pašlaik netiek plānots
meža ieaudzēšanas, jaunaudžu retināšanai ar atzarošanu u. c. mežaudžu nomaiņas un atjaunošanas pasākumiem.
Tiek samazināta atbalsta intensitāte
par jaunaudžu retināšanu no 70 % vai
60 %, uz attiecīgi 60 % vai 50 %, par
kritēriju atbalsta intensitātes piemērošanā
nosakot pretendenta īpašumā esošo meža
platību (200 ha robežvērtība) un izslēdzot
līdz šim esošos mistraudzes un priežu
jaunaudžu retināšanas kritērijus.
Gadījumos, kad iesniegto projektu
vērtēšanā iegūto punktu summa ir vienāda, priekšroka saņemt atbalstu būs pretendentam, kas iepriekš saņēmis atbalstu
mazāku platību retināšanai vai konkrēto
projektu plāno īstenot mazākā platībā.
Atbalstu vienas jaunaudzes retināšanai
laika posmā no 2014. līdz 2022. gadam
varēs saņemt ne vairāk kā divas reizes.
Mainīti projektu atlases kritēriji, t. i., projektam piešķiramie punkti, izslēdzot punktus
par valdošās koku sugas nomaiņas aktivitāti,
kā arī mazinot punktus no 25 uz 15 par meža
īpašumā esošo platību līdz 50 ha, savukārt
palielinot punktus par atbalstam pieteiktu
mazāku platības lielumu kārtā – līdz 10 ha
būs 30 punkti, un savukārt par pieteikto platību virs 50 ha punkti netiks piešķirti vispār.
Pasākumu plāni, kas saskaņoti ar
Valsts meža dienestu pirms grozījumu
spēkā stāšanās būs derīgi.
Pārejas periodā ES atbalstam 2021.–
2022. gadam plānota viena projektu
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pieteikšanas kārta, kurā projektus varēs
iesniegt šīs vasaras otrajā pusē ar kārtā
pieejamo finansējumu ap 6 milj. eiro.
Par noteikumu grozījumu spēkā stāšanos
un projektu pieteikumu iesniegšanu Meža
konsultāciju pakalpojumu centra (MKPC)
darbinieki informēs semināros, sniedzot arī
individuālas konsultācijas un palīdzot ar
situācijas izvērtējumu mežaudzēs un nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu, lai
pieteiktos ES atbalstam jaunaudžu kopšanai.
Attiecībā uz pieejamo ES atbalstu mežsaimniecībai no 2023. gada Zemkopības
ministrija šā gada maijā tematiskajā darba
grupā prezentēja piedāvājumu par Kopējās Lauksaimniecības politikas Stratēģiskā
plāna II pīlāra (Lauku attīstības) meža nozares atbalsta intervenci, paredzot atbalstu
meža ieaudzēšanai un sekojošajai kopšanai,
jaunaudžu retināšanai, mežaudžu nomaiņai,
kā arī Natura 2000 meža maksājumiem.
MKPC par izteikto piedāvājumu sagatavoja un iesniedza sekojošu viedokli un
priekšlikumus.
Investīciju veida atbalstā nepieciešams
iekļaut pasākumu un finansējumu, kas
būtu paredzēts meža atjaunošanai pēc
ugunsgrēkiem vai dabas katastrofām, arī
slimību un kaitēkļu darbības rezultātā iznīcināto mežaudžu atjaunošanai.
Investīciju veida atbalsta pasākuma
jaunaudžu retināšana un mežaudžu nomaiņa norisei būtu nepieciešams piešķirt
finansējumu, kas līdzvērtīgs LAP 2014.–
2020. gada periodā pieejamajam apjomā
līdz 20 milj. eiro, un tā ietvaros paredzēt
arī mežaudžu retināšanai nepieciešamo
motorinstrumentu iegādi.
Nepieciešams nodrošināt atbilstošu
finansējumu Natura 2000 maksājumiem
meža īpašniekiem, lai saglabātu vismaz
līdzšinējās maksājumu likmes par hektāru gadā un to ikgadēju izmaksu.
Paredzams, ka sarunas turpināsies par
ES atbalstu mežsaimniecībai no 2023.
gada gan par pasākumiem, gan tiem pieejamo kopējo finansējumu.
Raimonds Bērmanis, MKPC
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PĒRN SAMAZINĀJIES KOPĒJAIS PĀRKĀPUMU SKAITS

P

agājušajā gadā ir samazinājies meža apsaimniekošanā konstatēto pārkāpumu skaits. Pavisam 2020. gadā
konstatēti 606 meža apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumi, kas ir mazāk nekā iepriekšējā gadā,
kad konstatēto pārkāpumu skaits bija 731. Samazinājies arī
kopējais administratīvo pārkāpumu skaits.
Valsts meža dienesta (VMD) kompetencē ietilpst meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzība, tajā skaitā šo normatīvo aktu pārkāpumu
konstatēšana, noformējot protokolu par pārkāpumu, pieņemot
lēmumu par administratīvā pārkāpuma lietas uzsākšanu un citas
nepieciešamās procesuālās darbības.
Par normatīvo aktu pārkāpumiem vainīgajām personām
tiek piemēroti administratīvie sodi vai arī tās tiek sauktas pie
kriminālatbildības. Gadījumos, kad pārkāpumu rezultātā ir
nodarīti zaudējumi meža videi vai medību resursiem, tie tiek
piedzīti tiesas ceļā.
No visu 2020. gadā konstatēto pārkāpumu skaita lielāko daļu
sastāda augošu koku patvaļīgas ciršanas gadījumi – 289 jeb
47,7 %. Koku patvaļīgas ciršanas gadījumos nelikumīgi izcirsta
koksne 7 728 m3 apjomā.
Kopumā konstatēto meža apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu rezultātā 2020. gadā meža videi nodarīts kaitējums 903 042 euro apmērā. Tajā skaitā meža neatļautas
atmežošanas rezultātā nodarītie zaudējumi bija 298 791 euro jeb
33,1 %, nelikumīgu medību un medību noteikumu pārkāpumu rezultātā radītie zaudējumi 96 320 euro jeb 10,7 % , meža
ugunsgrēku gadījumos – 78 652 euro jeb 8,7 % un meža apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumu pārkāpumu rezultātā kaitējums 4 518 euro jeb 0,5 %.
2020. gadā kopējais konstatētais administratīvo pārkāpumu

skaits bija 355, no tiem vislielākā daļa medību noteikumu pārkāpumi un nelikumīgu medību gadījumi – 118. Par konstatētajiem administratīvajiem pārkāpumiem meža apsaimniekošanas
un izmantošanas normatīvo aktu ievērošanā dienesta amatpersonas 228 gadījumos pieņēma lēmumu par administratīvā naudas soda uzlikšanu par kopējo summu 27 730 euro, 23 gadījumos par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem ir izteikti
brīdinājumi par pārkāpuma novēršanu, 26 gadījumos izteikti
mutvārdu aizrādījumi, bet 64 gadījumos pieņemti lēmumi par
lietvedības izbeigšanu.

AICINA PIEVĒRST UZMANĪBU OZOLIEM

Foto: M. Štokmane

L

atvijā ozoliem turpina izplatīties slimība – akūtā ozolu kalšana (Acute oak decline). Slimība
novērota dažādās Latvijas vietās, bet
lielākā bojāto koku koncentrācija ir
Talsu apkaimē.
Valsts meža dienests (VMD) jau no
2017. gada veic ozolu mežaudžu apsekošanu, lai identificētu akūto ozolu kalšanu.
Šogad VMD plāno apsekot 197 mežaudzes, kuru sastāvā ir dažāda vecuma ozoli, Vidzemē, Latgalē un atsevišķas audzes
pārējā Latvijas teritorijā.
Akūto ozolu kalšanu ierosina vairākas
baktēriju sugas. Svarīgākā pazīme, pēc
kuras slimību iespējams atpazīt, ir tā, ka

no inficētā koka stumbra tek tumšs, lipīgs
šķidrums (eksudāts), kas izdalās pa mazām, vertikālām plaisām. Slimības skartie ozoli aiziet bojā samērā ātri.
VMD aicina pievērst uzmanību ozolu
stumbriem, vai uz tiem nav manītas slimības pazīmes – mazas vertikālas plaisas.
Gadījumā, ja šāda veida plaisas ir novērotas, par to informēt dienesta speciālistus:
Oskaru Zaļkalnu, tālrunis: 26188968;
e-pasts:
oskars.zalkalns@vmd.gov.lv
un Vasiliju Kolaču, tālrunis: 29441040;
e-pasts: vasilijs.kolacs@vmd.gov.lv.
Plašāka informācija par ozolu slimību
pieejama VMD mājas lapā: www.vmd.
gov.lv sadaļā “Jaunumi”.

TURPINĀS UGUNSNEDROŠAIS LAIKPOSMS MEŽĀ

VMD,

sākot ar š. g. 26. aprīli,
ir noteicis meža ugunsnedrošā laikposma sākumu visā valsts teritorijā. Līdz jūnija sākumam VMD pavisam
ir reģistrējis 184 meža ugunsgrēkus, un kopējā izdegusī meža zemes platība ir 220,6
hektāri, tajā skaitā jaunaudzes 85,7 hektāri.

Salīdzinoši nelielais meža ugunsgrēku
skaits skaidrojams ar šī gada vēlo un auksto
pavasari un lielo nokrišņu daudzumu. Visbiežākais meža ugunsgrēku izcelšanās iemesls ir cilvēku neuzmanīga rīcība ar uguni.
VMD atgādina, ka līdz ar meža ugunsnedrošā laikposma iestāšanos meža īpaš3

niekiem un tiesiskajiem valdītājiem ir
jānodrošina ugunsdrošības noteikumu
prasību ievērošana mežā.
Valsts meža dienests aicina ikvienu
būt īpaši uzmanīgam ar uguni mežā!
Salva Šulce, VMD
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LATVIJAS MEŽA ĪPAŠNIEKU BIEDRĪBAS AKTUALITĀTES

P

avasaris Latvijas Meža īpašnieku biedrībai (LMIB) bija
spraigs periods, jo daudz laika
prasīja cīņa, lai meža īpašnieki varētu
saņemt ES atbalstu arī 2023.–2027. gada
periodam, kā arī panāktu finansējuma
saglabāšanu šiem pasākumiem gan
no Atveseļošanās un noturības mehānisma iekļaujamajiem pasākumiem –
jaunaudžu kopšanas un neproduktīvo
mežaudžu nomaiņas, gan Lauku attīstības programmas pasākumiem.
Tāpat esam pauduši viedokli par kadastrālo vērtību mainīšanu un piedalījušies Aizsargjoslu likuma grozījumu
izstrādes sanāksmēs. Paralēli šīm aktivitātēm šobrīd ir atvērts Medību likums.
Esam pārstāvējuši meža īpašniekus
arī Eiropas līmenī, izsakot viedokli par
Atjaunojamo energoresursu direktīvu un
Eiropas meža stratēģiju.
Tālāk sīkāka informācija par aktivitātēm, kurās var pagūt iesaistīties jebkurš
meža īpašnieks, kā arī par Eiropas Meža
īpašnieku konfederācijas kampaņu.

Konkurss “Eiropas Gada koks”
Latvijā

Ar video rullīša palīdzību var iepazīsties ar Klāras Castello (Clara Castelló) mežu Spānijā
nai par savu īpašumu un to apstrāde”, kurā
lektora Jura Zariņa vadībā var iepazīties,
kā strādāt ar VMD ĢIS lejupielādēto karšu un datu bāzes informāciju, iespējām to
atvērt kā gatavu projektu QGIS vidē ar
mežaudžu un citām tematiskajām kartēm,
pieslēdzot interneta karšu servisus (ortofoto, reljefa un citi modeļi). Mājas lapā ir
pieejami arī gatavie projektu faili.

Kampaņa WelcomeToMyForest –
Sadzirdi to cilvēku balsis, kuri
rūpējas par mežiem

LMIB sadarbībā ar Latvijas Mežu sertifikācijas padomi pirmo reizi Latvijā organizē konkursu “Eiropas Gada koks Latvijā”.
Konkursam var pieteikties līdz šā gada 15.
jūlijam. Konkurss paredzēts, lai apzinātu un
saglabātu kokus ar aizraujošiem stāstiem,
iespaidīgiem izmēriem, un sniedzot ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma un dabas
vērtību saglabāšanā. Sīkāka informācija par
konkursu, nolikums un pieteikums atrodami
mājas lapā www.eiropasgadakoks.lv

Noderīga informācija
meža īpašniekiem

No šā gada sākuma biedrība ir organizējusi vairākus tiešsaistes seminārus ar dažāda rakstura informāciju, kas ir saistoša
meža īpašniekiem. Mūsu mājas lapā var
sekot līdzi informācijai gan par gaidāmajiem semināriem, gan jau notikušajiem,
kuriem ir pieejami arī videoieraksti. Vislielākā meža īpašnieku interese joprojām
ir par semināru “Dažādi rīki datu iegūša-

Kopš šā gada 30. marta Eiropas Meža
īpašnieku konfederācija (CEPF), profesionālo lauksaimnieku organizāciju komitejas
(COPA/COGECA) un Eiropas Zemes īpašnieku organizācija (ELO) sociālajos tīklos
ir uzsākusi kampaņu “Esi sveicināts manā
mežā” (Welcome to my forest).
Ar vairāku video rullīšu palīdzību meža
īpašnieki no dažādām ES dalībvalstīm ielūdz
skatītājus savā mežā, lai tie uzzinātu, ko nozīmē būt meža īpašniekam, kādi ir viņu izaicinājumi, kādi ir meža apsaimniekošanas
mērķi un kas motivē saimniekot mežā. Šī ir
realitāte, kas ir tālu no plašsaziņas līdzekļos
pamanāmās polemikas un vispārinājumiem.
Kampaņas mērķis ir pilnveidot sabiedrības
un lēmumu pieņēmēju zināšanas par Eiropas mežiem un meža īpašniekiem, un viens
no labākajiem veidiem, kā to izdarīt, ir dot
vārdu cilvēkiem, kas veltījuši savu dzīvi,
rūpējoties par mežiem. Vairāk informācijas
mājas lapā www.mezaipasnieki.lv

Rudenī pieejami
papildu divi miljoni stādu

Domājams, ka teju ikviens meža īpašnieks, kurš veicis saimniecisko darbību, ir
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saskāries ar stādu trūkumu tirgū. Iemeslus
stādu trūkumam analizēja arī AS “Latvijas
Valsts meži” (LVM), kā rezultātā šopavasar darbu sāka desmitā kokaudzētava
“Mežvidi”, kas palielinās esošās ražošanas jaudas līdz pat 68 miljoniem stādu.
Protams, stādu pieaugumu tirgū novērosim
ar laika nobīdi, līdz ar to, biedrībai aktīvi
iesaistoties diskusijās ar LVM, tika atrasts
risinājums, lai šoruden tirgū nonāktu papildus 2 000 000 skujkoku stādu.
Stādiem var pieteikties jebkurš meža
īpašnieks, rakstot e-pastu uz adresi
mezastadi@lvm.lv. Jāņem vērā divas lietas – maksimālais stādu daudzums, ko
var pieteikt, ir 10 000 stādu, un, slēdzot
līgumu, jāveic pilna priekšapmaksa. Laika posmā no aprīļa līdz jūnija vidum ir
rezervēti apmēram miljons stādi.
Mārtiņš Ailts, LMIB

MEŽA KAITĒKĻUS UN
SLIMĪBAS REGULĀRI UZRAUGA
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts
“Silava” Nacionālā meža monitoringa
aktivitātes “Meža kaitēkļu un slimību
monitorings” ietvaros veic meža kaitēkļu
un slimību monitoringu.
Sistemātiski novērojumi notiek pirmā
līmeņa meža veselības stāvokļa monitoringa parauglaukumos, kur uzskaita skuju,
lapu un stumbra kaitēkļus, veic ziemojošo
kūniņu uzskaiti, kā arī uzskaitei izmanto feremonu slazdus. Meža kaitēkļu un slimību
monitoringa rezultātus izmanto meža īpašnieki un meža īpašuma apsaimniekotāji,
valsts pārvaldes un zinātniskās institūcijas.
Ar tiem var iepazīties www.silava.lv
sadaļā “Nacionālais meža monitorings”.
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EGĻU AUDZES JĀTURPINA UZMANĪT

E

gļu astoņzobu mizgrauzis (Ips
typographus) ir Latvijā postošākais
egļu audžu kaitēklis, kurš var invadēt ne tikai novājinātas egles un nemizotus kokmateriālus, bet arī labvēlīgos apstākļos nopostīt arī pilnīgi veselus kokus.
Šogad vēsais aprīlis mizgraužu vaboļu izlidošanu ir kavējis. Tomēr modrību zaudēt nedrīkst un arī vasarā mežu īpašniekiem ir jāapseko savas egļu audzes.

Prognozes nepiepildījās

Foto: A.Šmits

Pēdējo gadu klimatiskie apstākļi ir
vainojami pie straujas mizgraužu savairošanās vairākās Eiropas valstīs. Latvijā
lielas bažas par mizgrauža savairošanos
bija 2018. gadā, bet 2019. gadā tas sasniedza maksimumu. Prognozes liecināja, ka
arī 2020. gadā Latvijā būs lieli postījumi,
taču laikapstākļi mums bija labvēlīgi un
prognozes nepiepildījās.
Pagājušā gada pavasarī egļu astoņzobu
mizgrauža vaboļu lidošanas aktivitāte vidēji
Latvijā, salīdzinot ar 2019. gadu, strauji sa-

Feromonu slazdos noķertie
mizgrauži

mazinājās. Veicot svaigi
invadēto egļu uzskaiti,
intensīvākie mizgraužu
bojājumi tika novēroti
Vidzemes centrālajā daļā
un Zemgalē. Vairāk svaigi
kaltušo egļu konstatēja audzēs, kurās egļu astoņzobu mizgrauzis savairojās pēc plūdiem 2017.
gadā – Lubānas apkārtnē un Gaujas Nacionālā parka teritorijā Cēsu apkārtnē.
Mizgraužu vaboles intensīvāk izlido,
kad vidējā gaisa temperatūra ir virs 20
grādiem. Lai arī maija sākums bija silts,
mēneša beigās pēkšņi palika ievērojami
vēsāks. Maksimālā dienas temperatūra
bija vien +5 oC. Šādas temperatūras svārstības mizgrauzi ļoti nobremzēja, un viņu
lidošana apstājās. Latvijā kaitēklim raksturīgas divas paaudzes, taču pagājušajā
gadā arī otrā paaudze bija mazskaitliska.

Spējīgi uzbrukt
dzīviem kokiem

Viens pats mizgrauzis kokam neko
nevar izdarīt. Lai vaboles invadētu kādu
koku, tām jāsapulcējas vismaz trīs vai pieciem tūkstošiem vienuviet. Ja klimatiskie
apstākļi – stiprs vējš un vēss laiks – neļauj
pulcēties un sinhroni izlidot, tad mizgraužu spēks mazinās.
Mizgrauzis ir viens no tiem kaitēkļiem, kas spējīgs uzbrukt dzīviem kokiem.
Kamēr kukaiņu populācijas ir mazas, tie
vairojas kritušajos kokos un celmos, taču
visa viņu attīstība ir virzīta uz to, lai spētu pieveikt dzīvu koku. Tieši lielākās un
resnākās egles ir tās, kuras šis kukainis
meklē. Līdz ar to uzskata, ka mizgrauzis
ir bīstams egļu audzēm, kas vecākas par
50 gadiem. Teorētiski mizgrauzis var invadēt arī jaunākas egles, taču to vairošanās
sekmes ir ievērojami lielākas tieši dzīvos,
resnas dimensijas kokos.
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Sanitārās izlases
cirtes nelīdzēs

Agrāk uzskatīja, lai
mazinātu mizgrauža izplatību, jāizvāc visi invadētie koki. Kā pamana
eglē mizgrauzi, tā šo koku
zāģē nost, tādējādi it kā glābjot pārējās egles. Nelaime tā, ka
ar sanitārajām izlases cirtēm neviens vēl
egļu audzi nav izglābis. Kad pamana postījumus, pats kukainis vairs tajā kokā nav
atrodams. Vairākumā gadījumu to sākumposmu grūti pamanīt, jo mizgrauža radītie
caurumiņi ir reti un tos grūti pamanīt.
Tā tiek nozāģēts koks, kur mizgrauzis
vairs nemaz nav. Taču, cērtot kokus, rodas
ciršanas atliekas, kuru smarža atkal pievilina mizgrauzi. Nozāģējot vienu koku, tiek
radīta pulcēšanās vieta tūkstošiem vaboļu.
Tā vietā, lai mazinātu, kaitēkļi tiek savairoti. Ja pavasarī nozāģē piecus kokus, vasarā
tajā vietā būs jau nopostīti 30 koki. Pat tad,
ja izved no meža nozāģētos kokus, visus
zarus, skujas, skaidas, celms paliek un izdala terpēnus, kas ir signāls mizgraužiem
par novājinātiem vai bojātiem kokiem.

Rīcības plāns egļu audžu
aizsardzībai

Lai gan aizvadītajā gadā Latvijā egļu astoņzobu mizgrauža savairošanās nebija tik
liela, kā tika gaidīts, tas nenozīmē, ka šogad
var samazināt uzmanību, jo nav iespējams
prognozēt šī bīstamā kaitēkļa savairošanās
intensitāti, kas atkarīga no laikapstākļiem.
Tādēļ Zemkopības ministrijas izveidotā
darba grupa ir precizējusi rīcības plānu egļu
audžu aizsardzībai 2021. gadam.
Saskaņā ar šo plānu izstrādāti ieteikumi meža īpašniekiem, apsaimniekotājiem
un lietotājiem egļu astoņzobu mizgrauža
bojājumu riska samazināšanai.
u 6. lpp.

PASAULĒ
t 5. lpp.
Ieteikumi rīcībai laika periodā no
1. aprīļa līdz 1. septembrim:
Šajā laika periodā nav ieteicams
cirst egļu mežaudzes, kas vecākas par
50 gadiem (ne vēja gāztās egles, ne
arī projektētās cirsmas), izņemot gadījumus, kad egļu mežaudzes ir kompaktas un izolētas un atrodas ne tuvāk
par 100 metriem no citām pieaugušām
egļu mežaudzēm. Šādas mežaudzes
var nocirst kailcirtē, nocērtot vienā
paņēmienā visu mežaudzi, saskaņā ar
18.12.2012. MK noteikumiem Nr.935
“Noteikumi par koku ciršanu mežā”;
Nav ieteicama skuju koku ciršana,
kas atrodas tuvāk par 100 metriem
no pieaugušām egļu mežaudzēm, ja
vien tajās netiek izvietoti feromonu
slazdi.
Meža īpašnieki, konstatējot mizgrauža svaigi invadētos kokus vienlaidus platībā, tos var nocirst vienlaidus
sanitārajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma saņemšanas,
vienlaikus paredzot izcirtumā izvietot
feromonu slazdus.
Bojāto egļu ciršana izlases veidā rekomendējama uz laiku (pēc 1. septembra),
kad beigusies mizgrauža lidošanas aktivitāte.
Saskaņā ar rīcības plānu arī Valsts
meža dienests, izvērtējot iespējamos
riskus, veiks pastiprinātu meža sanitārā stāvokļa prasību ievērošanas
kontroli teritorijās, kurās konstatēti
egļu astoņzobu mizgrauža bojājumi,
lai savlaicīgi informētu meža īpašniekus.
Lai atvieglotu Valsts meža dienesta
sanitāro atzinumu izsniegšanas radīto
administratīvo slogu un meža īpašniekam nebūtu vienā un tajā pašā mežaudzē jāiet cirst bojātās egles vairākas
reizes, tiks veikti grozījumi MK noteikumos Nr. 935 “Noteikumi par koku
ciršanu mežā”.
Visas mizgrauža invadētās un veselās egles audzē vai audzes daļā, ko apzīmē ar “mizgrauža ligzdu”, uzskatāmas par noteikumos minētām stumbra
kaitēkļu invadētām eglēm, kaut arī to
skujas vēl ir zaļas un ieskrēju caurumiņi nav saskatāmi.
Līdztekus LVMI “Silava” un Valsts
meža dienests veic egļu astoņzobu
mizgrauža dinamikas uzraudzību, izvērtē riskus un izstrādā masu savairošanās prognozes.
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EIROPAS MEŽI SKAITĻOS
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iropas mežu aizsardzības organizācija Forest Europe, kas
apvieno 46 Eiropas valstis, par
Eiropas mežu stāvokli ir publiskojusi
ziņojumu, kura izveidē iesaistījās vairāk nekā 100 zinātnieku un ekspertu
no visām dalībvalstīm, apkopojot datus par pēdējiem 30 gadiem. Sīkāk par
pētījumā sniegtajiem datiem.

Vispārējā situācija

Pēc jaunākajiem datiem, Eiropas mežu
platības palielinājušās par 9 % pēdējo 30
gadu laikā un aizņem 35 % no kopējās zemes platības. Latvija ir krietni virs vidējā
līmeņa, un mūsu mežu platības ir 51 % no
kopējās zemes platības. Eiropā valdošie
ir skuju koku meži, kuri aizņem 46 %, tad
seko 37 % platlapju koki un atlikušie ir
jaukta tipa meži.
Gudras saimniekošanas rezultātā Eiropā vidējā krāja uz vienu hektāru ir sasniegusi 169 mᶾ. Pirms 30 gadiem tā bija
vien 129 mᶾ/ha. Latvijā šobrīd vidēji ir
202 mᶾ/ha – tas arī saistīts ar koku augšanai labvēlīgiem apstākļiem, jo, kā zināms, Latvijā 50 % no meža augšanas
apstākļu tipiem ir sausieņi (damaksnis,
sils, mētrājs, vēris u. c.), kuriem ir raksturīgas normāla mitruma minerālaugsnes.
Eiropas mežos vidēji 33 % platību sastāda tīraudzes un attiecīgi mistraudzes –
67 %. Lielākā daļa – 66 % no kopējās
mežu platības ir dabiskā ceļā atjaunojušās mežaudzes. Latvijā ir līdzīgi – lielākās meža platības atjaunojušās dabiski.
Piemēram, 2019. gadā no kopējās mežu
atjaunotās platības 62 % ir dabiski atjaunojušies, kas lielā mērā ir saistīts ar

Agnis Šmits, LVMI “Silava”
Sarmīte Grundšteine, MKPC

Latvijas teritorijā pateicīgiem augšanas
apstākļiem, kuri veicina šo procesu.

Dabas daudzveidība

Pēdējo 20 gadu laikā mežu platība, kas
paredzēta bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai Eiropā, ir palielinājusies par aptuveni 65 %, un aizsargājamie meži Eiropā
veido 24 % no kopējās platības. Latvijā
aizsargājamās teritorijas ar dažādiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizņem
13,6 % no kopējās mežu platības jeb 415,2
tūkst. ha, no kuriem jebkāda mežsaimnieciskā darbība aizliegta 103,7 tūkst. ha jeb
25 % no aizliegumu skartās mežu teritorijas. Galvenā un kopšanas cirte ir aizliegta
19 %, bet galvenā cirte aizliegta 8 % un
kailcirte – 48 %. Latvijā mežsaimnieciskās
darbības aizliegumi noteikti 66 % valsts
mežu un 34 % – pārējos mežos.
Aizsargātās platības ne tikai pilda
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas
funkciju, bet arī novērš augsnes eroziju
un saglabā ūdens resursus. Gan aizsargātajās, gan saimnieciski nozīmīgajās platībās būtiska loma ir nedzīvajai koksnei,
jo tā pilda atsevišķu ekosistēmu un mikrobiotopu funkciju, lai nodrošinātu dzīvotni dažādiem dzīvniekiem, augiem un
sēnēm. Tās apjoms Eiropas mežos vidēji
ir 7 % (Latvijā tiek lēsts ap 10 %) no visa
kopējā koksnes apjoma.
Saskaņā ar minēto pētījumu pēdējo 30
gadu laikā biežāk sastopamo mežā mītošo
putnu sugu skaits tiek vērtēts kā stabils.
Jāņem vērā, ka ir atsevišķas putnu sugas,
kuru skaits šo gadu laikā ir samazinājies,
piemēram, melnais stārķis (Ciconia Nigra). No visiem Eiropas mežiem aptuveni

Karte no
www.eea.europa.eu
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UN FAKTOS
3/4 ir vienāda vecuma, un 1/3 platību ir
dažāda vecuma koku audzes. Protams, no
apsaimniekošanas viedokļa dažāda vecuma koku audzes ir sarežģītāk kopjamas,
bet no bioloģiskās daudzveidības viedokļa tās ir bagātākas un izturīgākas arī pret
vēja radītiem riskiem.

Ekonomika un sociālie faktori

Eiropas mežu kopējais koksnes daudzums ar katru gadu pieaug. Kopējais
neto koksnes pieaugums pēdējos 30 gados ir palielinājies par 25 %, un ik gadu
tiek izcirsti aptuveni 73 % no šī pieauguma, kas norāda uz ilgtspējīgu koksnes
piegādi no Eiropas mežiem. Kopējais
iegūtais koksnes daudzums sasniedz gandrīz 550 milj. mᶾ gadā.
Latvijā, pēc 2019. gada datiem, iegūst
13 milj. mᶾ koksnes, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palielinājies par 4 %,
savukārt kopējais krājas pieaugums ik
gadu ir 25 milj. mᶾ.
Meža resurss Eiropas ekonomikai ir
nozīmīgs, jo ik gadu apaļkoksnes pārdošanas apjomi sasniedz vairāk nekā 21
mljrd. eiro, un nekoksnes resursu (sēnes,
augi, medījumi u. c.) ieņēmumi vidēji ir 4
milj. eiro gadā.
Eiropā meža nozare veido 0,7 % no
iekšzemes kopprodukta (IKP). Latvijā
2018. gadā nozare veidoja 5,1 % no IKP,
kas ir krietni virs vidējā līmeņa Eiropā.
Meža nozarē nodarbināto skaitam ir tendence samazināties – no 2000. līdz 2015.
gadam tas ir samazinājies par 33 %. Liela
nozīme ir dažādiem tehnoloģiskiem risinājumiem un inovācijām, kur roku darbu
aizstāj mašīnas.
Kopējais nelaimes gadījumu skaits nozarē turpina būt augsts, piemēram, 2015.
gadā reģistrēts 21 000 nelaimes gadījumu, no tiem 149 bijuši letāli. Salīdzinot
Latvijā, 2019. gadā mežsaimniecības
nozarē tika fiksēti 33 nelaimes gadījumi,
t. sk. viens letāls. Latvijā arvien lielāka
nozīme tiek piešķirta darba drošībai un
tās ievērošanai.
Šo rādītāju būtiski ietekmē Latvijas
mežu zemju reljefs, kas, salīdzinot ar
citām Eiropas valstīm, ļauj lielāko daļu
galveno ciršu veikt ar meža tehniku, nevis manuāli ar motorzāģi, kā arī pēdējos
gadus nav fiksēti ievērojami postījumi no
vienlaidus vējgāzēm.

Mežs oglekļa piesaistītājs

Kā viena no būtiskākajām meža
funkcijām ir CO2 emisiju samazināša-

na – mežs darbojas kā dabisks oglekļa
piesaistītājs un fotosintēzes procesā no
atmosfēras piesaista CO2, akumulējot
oglekli un atbrīvojot skābekli. Kopējās
Eiropas mežu biomasas platības spēj
piesaistīt 1/10 no CO2 emisijām, kas radušās rūpnieciskajās nozarēs, līdz ar to
varam droši apgalvot, ka mežs veicina
kopējo emisiju daudzuma samazināšanos.
Ne mazāk svarīga ir arī atpūta dabā jeb
rekreācija. Eiropā kopumā no pieejamām
meža zemēm 70 % ir publiski pieejamas
sabiedrībai un 6 % ir tieši izveidotas sabiedrības rekreācijai. Pašlaik rekreācijai
ir īpaši liela nozīme saistībā ar Covid 19,
un mums jābūt lepniem, ka Latvijā ir tikai
neliela daļa dabas teritoriju, kas publiski
liegtas (piemēram, Moricsalas dabas rezervāts u. c.).

Riski

Aptuveni 3 % no Eiropas mežiem ir
bojāti dažādu apstākļu dēļ – vēja, kukaiņu, dzīvnieku un ugunsgrēku dēļ.
Minētajiem bojājumiem ir reģionāls
raksturs. Ugunsgrēki pārsvarā ir Vidusjūras reģionā, bet vētras, sniegputeņi –
centrālajos un ziemeļrietumu reģionos.
Intensīvāki kukaiņu bojājumi vērojami
reģionos, kur ir bijuši vēja un sniega izraisītie bojājumi.
Pēc 2019. gada datiem, Latvijā tie ir
0,07 % no kopējās mežaudzes platības.
Kā galvenais iemesls minams kukaiņu
bojājumi (egļu astoņzobu mizgrauzis),
kas sastāda 40 % no visiem bojājumiem,
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tad seko vēja postījumi – 27 %, un pārējais ir slimības un dzīvnieki.
Klimata pārmaiņu kontekstā tiek prognozēti stiprāki lokālie negaisi ar lielākām vēja brāzmām, kas nākotnē būs
lielāks izaicinājums meža apsaimniekotājiem. Kā viens no riskiem, kas palielinās,
ir koku defoliācija – koku lapu vai skuju
priekšlaicīgs zudums, ko izraisa kaitēkļi,
slimības vai abiotiskie faktori. Laika posmā no 2010. gada līdz 2018. gadam Eiropā koku defoliācija palielinājusies par
19 %, šis ir būtisks traucējums, lai koks
spētu veiksmīgi funkcionēt un neaizietu
bojā, jo tiek traucēts svarīgais fotosintēzes process.
Šī pētījuma svarīgākais vēstījums
ir – ja meži tiek apsaimniekoti ilgtspējīgi, tiem ir neaizstājama loma klimata
pārmaiņu mazināšanā un bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanā. Tie ir daudzfunkcionāli un nodrošina gan ekosistēmu
dzīvajām būtnēm, gan atjaunojamu resursu dažādu materiālu ražošanai, tādējādi
veicinot klimata neitralitāti un vispārēju
ilgtspēju.
Lielākie izaicinājumi nākotnē gan Eiropā, gan Latvijā ir ekonomiskās efektivitātes palielināšana, labvēlīgas uzņēmējdarbības un vides mijiedarbība, kā arī
inovācijas mežsaimniecībā.
Raksta sagatavošanā izmantoti interneta resursi: https://foresteurope.org
https://www.csb.gov.lv;
https://www.
vmd.gov.lv
Madara Černuho, MKPC
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TAGAD PAŠAM BŪS SAVA DIŽSKĀBARŽU

U

ģis Zāģers, Iecavas puses Zāģeru saimnieks un
meža īpašnieks, kas izveidojis dažādus interesantus koku stādījumus, iemīlējis mežu, daudz ceļojis, izzinot pieredzi, kā saimnieko citur un uztur labas
kaimiņu attiecības, palīdzot arī praktiskos meža kopšanas
darbos. Uģis ir atvērts un labprāt dalās pieredzē, saimniecībā notikuši vairāki semināri.
Īpašuma apskati kopā ar Meža konsultāciju pakalpojumu centra vecāko konsultanti Ritu Daščioru sākam, ejot cauri vecai
ozolu audzei, kuru Uģis pircis no kaimiņa
Andreja Lasmaņa. Priecājamies par bagātīgo augu valsti – dažādas koku sugas un
lakstaugi (lakši, mugurenes, kumeļpēdas u. c.), kas speciāli atstātas laukumiņos. Sākumā mežā bijuši īsti džungļi –
ievas un sakrituši koki. Tā kā mežs atradās turpat pie mājas un kaimiņam nebija
resursi kopšanai, Uģis pamazām vairākas
reizes mežu izkopis un beigās pierunājis
saimnieku mežu pārdot.
“Mežā bija veci oši, gobas, ozoli un
liepas, pamežā – bagātīgi lazdas un ievas.
Izcērtot vecos, nokaltušos kokus, lazdas
un ievas, izveidojās retaine. Radās jautājums, ko ar tādu mežu darīt, jo līdz kailcirtei vēl krietni jāgaida. Nebija doma šo
audzi veidot kā rūpniecisko, kad iestāda
un nocērt, bet veidot kaut ko līdzīgu eko
mežam, kad ozoli nokritīs, bet citi koki
nāks vietā,” stāsta Uģis.

Dižskābaržu stāsts

Uģis sācis vairāk interesēties, braukāt
uz Meža konsultāciju pakalpojumu centra organizētajiem semināriem, piedalījies pieredzes apmaiņas braucienos tepat
pa Latviju un arī uz ārzemēm – Franciju,
Zviedriju, Slovēniju un Vāciju, kur iepatikās dižskābarži. Vairākas reizes braucis skatīties eksperimentālo pieaugušo
dižskābaržu audzi tepat Kurzemē Šķēdē.
Visur vācis informāciju un izdomājis, ka
šādā meža platībā varētu stādīt dižskābaržus. “Tad radās jautājums, kur ņemt
stādus, jo oficiāli kokaudzētavās dižskābaržus nopirkt nevar. Pirmajā piegājienā
vajadzēja 1000 stādu. Dabiskos sējeņus
izdevās sarunāt Šķēdē Meža pētīšanas
stacijas īpašumā esošajā dižskābaržu audzē. Stādus nosertificēju, rakstot iesniegumu mežniecībai un saņemot atļauju
reproduktīvā stādāmā materiāla ieguvei.
Gadu audzēju dobē un tad izstādīju mežā.
Kad ir apmežots, atkal jāpaziņo.”
Platība ir iežogota, jo nelūgtie viesi – meža dzīvnieki labprāt mielojas ar
dižskābardi. Katram kociņam ir sarkans
“puļķītis”, lai kopjot nejauši nenozāģētu.

Katram stādam
pielikta sarkana
caurulīte, lai
kopjot vieglāk
pamanīt
Par katru meža
nogabalu Uģim
Zāgeram ir savs
stāsts, to uzklausa Rita Daščiora, vecākā
mežsaimniecības konsultante
Dažādības pēc ir iestādītas arī eglītes, kurām ir balti mietiņi, lai labāk varētu atšķirt. Iestādītie dižskābarži zem lielo un
vareno lapu koku vainagiem jūtas labi,
kopšana gan būs jāveic, jo labi aug ne
tikai stādītie kociņi, bet arī konkurenti.
Iestādītā dižskābaržu audze formāli skaitīsies kā audze zem vainagu klāja – jautājums, vai to tā būs iespējams noformēt?

Citi objekti

Pie reizes dodamies apskatīt arī kaimiņa Andreja Lasmaņa deviņdesmitajos
gados PHARE projekta ietvaros ierīkotos
dažādu koku sugu izmēģinājuma stādījumus, kurus Uģis ir palīdzējis izkopt un arī
“novākt” pirmo ražu.
Savā laikā ozolu izmēģinājuma stādījums, kas ierīkots no stādiem, kuri tajos
laikos bija pieejami pārāk lielā biezībā.
Pirmajos gados stādījumu papostīja meža
dzīvnieki, kociņiem veikta atzarošana.
Tagad labi redzams, cik liela nozīme ir
iedzimtībai, jo daudziem kociņiem stumbri ir līki. “Stādīšanai nevar vākt zīles no
viena ozola, kas aug pie mājas, jāvāc no
dažādiem kokiem un jāskatās, kuram ir
labākas īpašības, slaidāki stumbri,” secina Uģis.
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Turpat blakus sabiezināta egļu audze,
kuru Uģis kopis jau četras reizes, iegūti
pirmie sortimenti. Saimnieks priecājas,
ka varējis palīdzēt un egļu kopšanu izvēlējies veikt ar hārvesteru. Kopšana izdevās ļoti labi, un mežizstrādes pēdas vairs
tikpat kā nav pamanāmas, ja nu vienīgi
pēc zemē palikušajiem zariem.
Hibrīdapšu stādījums, kas tika iestādīts nesagatavotā augsnē, sasniedzis jau
ievērojamas dimensijas. Hibrīdapšu audzē daļēji veikta kailcirte, iegūstot krietna izmēra baļķīšus. Daļa apšu izcirstas
izlases veidā, izņemot lielāko dimensiju
kokus. Redzams, ka stādījums atjaunojas
no sakņu atvasēm. Uģis stāsta, ka apses
sākušas atjaunoties, pirms mežu vēl sāka
izcirst. Hibrīdapsēm labi ir tas, ka vienreiz iestādi un tad vairs nav jādomā par
atjaunošanu. Vēl jādomā par ataugušo
kociņu kopšanu un kā tos pasargāt no
meža dzīvniekiem, jo to te netrūkstot.
Bez meža darbiem Uģis aizrāvies arī
ar dažādu interesantu koku sugu stādījumiem. Piemājas stādījumos aug dažādi
skuju koki – baltegles, ciedru priedes,
kurām jau ienākušies čiekuri, un citi. No
kļavām izveidota vesela aleja. Katram
kokam ir savs stāsts.
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AUGOŠU KOKU IZSOĻU
PĀRDOŠANAS REZULTĀTI
Izsoļu portālā www.mezabirza.lv 2021.
gada martā, aprīlī un maijā kopumā veiksmīgi noslēgušās 23 izsoles, kurās izdarīts 1071
solījums. Ir pārdoti 52,95 hektāri meža cirsmu
ar kopējo izcērtamo likvīdo apjomu 12 616
kubikmetri. Apskatot izsoļu sākumvērtību un
pārdošanas cenu starpību, kopējais cenas
pieaugums bijis 45,43 %, savukārt vidējais cenas pieaugums sasniedz 57,75 %.
Tālāk apkopoti šo izsoļu pārdošanas rezultāti:
• Skuju koku cirsmu (vismaz 70 % skuju
koku īpatsvars) cenas, sākot no 22,73 līdz
69,07 EUR/m³, vidējā svērtā cena šādām
cirsmām 55,41 EUR/m³;
• Jaukto koku cirsmu (skuju koku īpatsvars
40– 60 %) cenas svārstās no 13,79 līdz 57,01
EUR/ m³, vidējā svērtā cena 42,15 EUR/m³;
• Lapu koku cirsmas (valdošā suga bērzs –
vismaz 70 %) šajā posmā nav tikušas izsolītas;
• Lapu koku cirsmu (bērzs, apse, melnalksnis) cenas no 26,86 līdz 37,43 EUR/m³,
vidējā svērtā cena 33,50 EUR/m³;
• Lapu koku cirsmas (valdošā suga – baltalksnis vairāk nekā 50 %). Notikusi viena šāda
veida izsole, kur cena bijusi 12,57 EUR/m³.
Portālā www.mezabirza.lv pieejams arī
cirsmu cenu kalkulators, kur, izvēloties sortimenta grupu, izcērtamo likvīdo apjomu un
reģionu, iespējams ātri un bez maksas noteikt savas cirsmas aptuveno tirgus vērtību.
Karīna Jakovina, SIA “Meža birža”

J

ūnija sākumā Zemgalē, netālu
no Tērvetes, pirmo reizi novērota zeltvēdera mūķenes (Euproctis
chrysorrhoea) masveida savairošanās. Šīs
kukaiņu sugas dabiskais izplatības areāls ietver Eiropu, Āfrikas ziemeļu daļu un
Tuvos Austrumus. Zeltvēdera mūķene ir
Latvijas faunas sastāvdaļa, taču līdz šim tā
nekad nebija savairojusies masveidā.
Kaitēklis ne tikai apgrauž daudzu lapu
koku lapas, bet arī apdraud cilvēku veselību.
Kāpuru sedz kupls apmatojums, kuru kāpurs izmanto savai aizsardzībai, tos nometot. Matiņi ir ļoti sīki, asi un satur toksīnu,
kas cilvēkam izraisa ādas un arī acu iekaisumu, bet cilvēkiem ar noslieci uz astmu var
izraisīt nopietnus elpošanas traucējumus.
Visbīstamākais kaitēklis ir no maija
sākuma līdz jūlija beigām. Vairākus gadus ilgstošas savairošanās rezultātā kaitēklis var izraisīt arī koku nokalšanu.
Pašlaik ir svarīgi apzināt šī kaitēkļa
savairošanās apmēru. Latvijas iedzīvotāji
tiek lūgti ziņot par kaitēkļa novērojumiem.
Ziņas var sniegt Valsts meža dienesta
Meža un vides aizsardzības daļas vecākajiem ekspertiem Oskaram Zaļkalnam (tālr.
26188968) un Vasīlijam Kolačam (tālr.
29441040) vai Latvijas Valsts mežzinātnes institūtam “Silava” vadošajam pētniekam Agnim Šmitam (tālr. 26543584).

Foto: A.Šmits

“Labs kaimiņš ir zelta vērts,” – tā par
Uģi Zāģeri saka kaimiņš Andrejs Lasmanis, kas uzticējis viņam apsaimniekot
savus mežus. Andrejs stāsta, ka Uģis ir
daudz viņam palīdzējis, īpaši ar meža sakopšanu un mežizstrādes darbiem.
Sarmīte Grundšteine, MKPC

ZELTVĒDERA MŪĶENE – BĪSTAMA
GAN KOKIEM, GAN CILVĒKIEM

Foto: A.Šmits

AUDZE

SAIMNIEKOJAM MEŽĀ

APAĻO KOKMATERIĀLU PRODUKTU CENU TENDENCES

M

eža konsultāciju un pakalpojumu centrs (MKPC) sadarbībā ar Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtu
“MEKA”, veicot apaļo kokmateriālu cenu
monitoringu, secina, ka no 2021. gada janvāra apaļajiem kokmateriāliem ir novērots
cenu kāpums. Apaļo kokmateriālu cenu
kāpums ir skaidrojams ar skujkoku zāģmateriālu cenu lēcienu Eiropas Savienībā,
Lielbritānijā un ASV, tā veicinot pieprasījumu pēc zāģbaļķiem. Bērza apaļkoksnes
sortimentiem ir novērots lielākais cenas
kritums, kas skaidrojams ar pieprasījuma
samazināšanos, iestājoties vasaras sezonai.
Turpmāko mēnešu laikā ir gaidāms pakāpenisks apaļo kokmateriālu cenu kāpums.
Resnās lietkoksnes cenu kritums ir no
–4,25 % līdz 3,19 % kāpumam atkarībā no
koku sugas, vidējās cenu izmaiņas sortimentu klasei mēnesī ir –0,32 % kritums.
Vidējās lietkoksnes cenu kritums ir no
–5,27 % līdz 2,67 % kāpumam atkarībā no
koku sugas, vidējās cenu izmaiņas sortimentu klasei mēnesī ir 0,28 % kāpums.
9

Apaļo kokmateriālu sortimentu vidējās
cenu izmaiņas laika periodā no janvāra
līdz aprīlim, %.
Tievās lietkoksnes cenu kritums ir
no –7,72 % līdz 3,89 % kāpumam atkarībā no koku sugas, vidējās cenu izmaiņas sortimentu klasei mēnesī ir –0,06 %
kritums.
Papīrmalkas cenu kāpums ir no
0,66 % līdz 1,58 % atkarībā no koku sugas, vidējās cenu izmaiņas sortimentu
klasei mēnesī ir 1,24 % kāpums.
Malkas cenas kritums ir vidēji
–0,27 % mēnesī un ozola, oša malkas cenas kāpums ir vidēji 2,36 % mēnesī.
Artis Misiņš, MKPC
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PA SAKNĒM VIEN – NO KOKA UZ KOKU

T

agad mūsu dzīvē pastāvošie nosacījumi mazgāt rokas un ieturēt
2 m distanci attiecas arī uz mežu,
ja tajā ir sastopama sakņu trupe. Tikai
roku vietā jāapstrādā celmi un starp
kokiem jābūt distancei.

Kas izraisa sakņu trupi?

Sakņu trupi pamatā izraisa sakņu piepe
Heterobasidion spp. Latvijā ir sastopamas
divas sakņu piepes sugas – egļu sakņu piepe, kas galvenokārt inficē egli, un priežu
sakņu piepe, kura ir agresīvāka suga un
kuras pamatsaimniekaugs ir priede, bet
sēne apdraud arī egli un lapu kokus.
Sakņu piepe izplatās divējādi: ar sporām,
kas lielā daudzumā izdala sēnes augļķermeņi
(primārā infekcija), un ar micēliju, saskaroties veselo un inficēto koku saknēm (sekundārā infekcija). Visvairāk sporu izdalās augustā un septembrī, taču celmu inficēšanās
iespējama no marta līdz novembrim. Tāpēc,
lai ierobežotu celmu inficēšanos ar sakņu
piepes sporām, AS “Latvijas Valsts meži”
mežos no 2007. gada, veicot mežizstrādi
laikā, kad diennakts vidējā temperatūra pārsniedz 5 °C, ir obligāta prasība veikt celmu
apstrādi ar bioloģiskajiem preparātiem.

Patogēna sporas var tikt arī ieskalotas
augsnē, un pētījumi liecina, ka tās sastopamas līdz pat 90 cm dziļumam. Tāpēc,
ja saknes ir mehāniski bojātas, piemēram,
mežos ar akmeņainām augsnēm vai virszemes saknes – ar kūdras augsnēm, pastāv risks, ka tās tiks inficētas ar sakņu
piepes sporām. Tomēr šai infekcijai, tāpat
kā koku stumbra mehāniskiem bojājumiem mežizstrādes laikā, ir mazāka nozīme sakņu piepes epidemioloģijā.

Micēlija pārnese

Svarīgāka ir micēlija pārnese sakņu
kontaktu un saaugumu vietās jeb sekundārā infekcija. Trupējušo egļu saknēs
Heterobasidion micēlija augšanas ātrums
var sasniegt 30–40 cm gadā, savukārt
priežu saknēs – vairāk nekā 50 cm. LVMI
“Silava” pētījumi liecina, ka klinškalnu
priedes stādījumos atsevišķās audzēs trupes izplatība var sasniegt pat 3,5 m gadā.
Teorētiski no vienas inficētas egles vai
celma sēnes micēlijs var pāriet uz vismaz
33 blakus augošiem kokiem, izplatoties
30 m diametrā.
Fitopatologi, raksturojot šos infekcijas
centrus jeb trupes ligzdas, ja tās veido
ģenētiski viendabīgs micēlijs, lieto terminu “genotipi” jeb “kloni”. Lai novērtētu
sakņu trupes attīstību konkrētā audzē, lai
prognozētu trupes tālāko izplatību, kā arī
lai ieteiktu sakņu piepes ierobežošanas
pasākumus, genotipu struktūras un dinamikas pētījumi ir ļoti svarīgi.

Pētījumā noskaidrotais

Sēnes micēlijs no viena koka uz otru
pāriet pa egļu saknēm

Šādas koksnes klātbūtne mežā nav
vēlama

LVMI “Silava” noskaidrots, ka egļu audzē ar kūdras augsni vienā genotipā vidēji
ir 3,4 inficētas egles vai celmi. Laika gaitā
sakņu piepes micēlija aizņemtais laukums
audzē palielinās un pēc 10 gadiem vienā
genotipā vidēji konstatēti jau 4,2 koki.
Labā ziņa ir tāda, ka genotipu attīstība
ir dinamisks process: veidojas jauni genotipi, citi paplašina savas robežas, bet
citi samazinās. Savukārt daļa genotipu
iet bojā, jo saknes sadalās vai arī saknēs
“ienāk” citas koksni kolonizējošas sēnes.
Tomēr jauns genotips teorētiski var izveidoties no divām sporām, un, tā kā 10 m
attālumā no sakņu piepes augļķermeņa
24 stundu laikā sporu daudzums ir līdz
pat 2 milj./m2 (dati iegūti Meža pētīšanas stacijas Kalsnavas mežu novadā), ir
skaidrs, ka mežsaimniecības praksē primāro infekciju pilnībā novērst nav iespējams. Vēl jo vairāk tāpēc, ka sporas ar
vēja palīdzību var tikt aiznestas vismaz
300 km attālumā.
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Taču arī šeit ir vēl viena labā ziņa – 99
% sporu “neaizceļo” tālāk par 100 m no
augļķermeņa. Tātad, ja no meža īpašnieks
izvāc potenciālos sporu avotus – ar Heterobasidion inficētu egles koksni, uz kuras
attīstās sēnes augļķermeņi, – veselo koku
un celmu inficēšanās risks konkrētajā un
blakus esošajās audzēs būtiski samazinās.

Izplatīšanos iespējams samazināt

Arī sēnes tālāko (sekundāro) izplatīšanos pa koku saknēm ir iespējams samazināt, novēršot micēlija pārnesi veicinošos
faktorus. Iepriekš minētie 2 m tiešām mežsaimniecības praksē ir aktuāli. Jau 1987.
gadā Zviedrijā tika noskaidrots, ka inficētās platībās egļu stādīšana jāveic ne tuvāk
kā 2,5 m no trupējušiem celmiem, lai samazinātu iespēju iestādīto kociņu saknēm
saskarties ar trupējušo celmu saknēm.
Somu zinātnieki iesaka ap šādiem trupējušiem celmiem stādīt lapu kokus. Lapu
koku piemistrojums samazina iespēju
saskarties skuju koku saknēm. Šā laika
mežsaimniecības prakse – līdz 2000 egļu
stādīšana uz hektāru – lielā mērā ļauj samazināt sakņu saskarsmi, taču tā neizslēdz
Heterobasidion infekciju, kas jau ir uzkrāta celmos no iepriekšējās koku paaudzes.
Praktizējot meža atjaunošanos, jāņem
vērā, ka arī otrā stāva un paaugas egles
ir uzņēmīgas pret sakņu piepes infekciju. Ļoti efektīvi sakņu piepes sekundāro
infekciju var ierobežot, veicot trupējušo
celmu izstrādi, taču tas nav lēts pasākums.
Jaunākie pētījumi Somijā un Latvijā liecina, ka arī augsnē palikušie sakņu fragmenti var būt Heterobasidion infekcijas avots.
Saimniekojot egļu audzēs, jācenšas maksimāli samazināt kopšanas ciršu (tajā skaitā
sastāva kopšanu) atkārtojumu skaitu, kā
arī samazināt audzes aprites laiku.
Ja mežaudze atrodas paaugstināta riska zonā – egles aug bijušajās lauksaimniecības zemēs vai vairāk nekā 20 % no
iepriekšējās paaudzes celmiem ir trupējuši, ieteicams pēc egļu audžu nociršanas
galvenajā cirtē stādīt lapu kokus.
Labā ziņa ir tā, ka ar sakņu trupi esam
iemācījušies sadzīvot, ja tiek ievēroti zinātnieku ieteikumi.
Pētījums izstrādāts Latvijas Valsts
mežzinātnes institūtā “Silava”, Latvijas
Zinātnes padomes FLPP atbalstīta pētījuma (Nr. Lzp - 2018/1-0431) “Lielās
pergamentsēnes nozīme sakņu piepes
micēlija izplatības ierobežošanā egļu
un priežu celmos” ietvaros.
Astra Zaļuma, Lauma Brūna,
Tālis Gaitnieks
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PROJEKTA IETVAROS MEŽOS APZINĀS INVAZĪVĀS SUGAS

I

ntegrētā LIFE projekta “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju
pārvaldības un apsaimniekošanas
optimizācija” (LIFE-IP LatViaNature)
ietvaros plānots gada otrā pusē izveidot piecu mežu demonstrējumu teritorijas, kurās tās īpašnieki citiem privāto
mežu īpašniekiem demonstrēs ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, apvienojot mežsaimniecisko darbību un dabas
daudzveidības saglabāšanu.
Šā projekta ietvaros vasarā arī plānots
sākt vērienīgu privāto mežu īpašnieku
aptaujāšanu – viena no aptaujām būs,
lai noskaidrotu privāto mežu īpašnieku
viedokli par esošo kompensācijas mehānismu un attieksmi pret dabas vērtību saglabāšanu, otra – par invazīvajām sugām.
Saistībā ar šo aptauju apskatīsim detalizētāk populārākās invazīvās sugas mežā.

Notiek invazīvo sugu precizēšana

Invazīvās sugas (ekspansīvās, agresīvās sugas) – svešās sugas, kas aklimatizējušās jaunās teritorijās ārpus sava dabiskā
areāla, iekļāvušās jaunajās ekosistēmās
un rada draudus šo ekosistēmu vietējiem
organismiem.
To izplatība tiek uzskatīta par vienu no
dabas daudzveidības mainības indikatoriem un bioloģiskās daudzveidības samazināšanās iemesliem. Masveidīga šo sugu
savairošanās var izmainīt vietējās ekosistēmas un to funkcijas, vienveidot vidi un
radīt ekonomiskus zaudējumus.
Pašlaik Latvijā apstiprināta tikai viena
invazīva augu suga – Sosnovska latvānis
(Heracleum sosnowskyi), taču notiek intensīvs darbs pie invazīvo un potenciāli
invazīvo sugu saraksta precizēšanas un to
izplatības pētīšana, kā arī meklēti risinājumi efektīvai pārvaldībai. Latvijā kopumā
pašlaik ir vairāk nekā 30 invazīvo sugu.

Vārpainā korinte

Nereti mežu
īpašnieki pat
nenojauš, ka
viņu īpašumā
ir kāda no invazīvajām sugām, uztverot
to kā pašsaprotamu meža
bioloģiskās daudzveidības sastāvdaļu. Kā
viena no populārākajām kokaugu invazīvajām sugām ir vārpainā korinte (Amelanchier spicata), kas pieder pie rožu dzimtas
Rosaceae un skaitās kā dārzbēglis.
Latvijā introducēta pirms aptuveni

150–200 gadiem, tagad sastopama visā
Latvijas teritorijā. Vārpainā korinte aug
savvaļā, kur tai palīdz izplatīties putni.
Izceļas ar ārkārtīgi augstu ziemcietību,
labi piemērojas gandrīz jebkura tipa
augsnēm.
Vārpainās korintes samazina meža
augsnes skābumu, izmainot augsnes ķīmisko sastāvu, kas savukārt ietekmē
pārējo bioloģisko daudzveidību mežā.
Populārākais veids, kā tiek apkarota vārpainā korinte, ir, to mehāniski izzāģējot
vai izcērtot. Jāņem vērā, ka minētais kokaugs dzīs atvases no celma, līdz ar to šis
pasākums ir jāveic regulāri.

Ošlapu kļava

Ošlapu
kļava (Acer
negundo L.)
Latvijā tika ievesta 19. gadsimta sākumā,
izmantojot to
Rīgas teritorijas apstādījumos. Koks ir divmājnieks – tas nozīmē,
ka vīrišķie un sievišķie ziedi attīstās uz
dažādiem augiem. Koks skaitās vidēji
ātraudzīgs – un koksnei nav liela saimnieciska nozīme. Latvijā ošlapu kļava ir
izplatīta visā tās teritorijā.
Ošlapu kļavas visplašāk izplatījušās
un vislielākās audzes veido lielo un vidējo upju ielejās. Bieži vien nostiprinās
vidēji mitrā un auglīgā augsnē upju piekrastēs, taču spēj augt arī diezgan sausās
vietās – nogāzēs, sausos zālājos u. c. To
izplatības ierobežošana ir diezgan sarežģīts pasākums, un kā viens no variantiem
ir samazināt sievišķo augu daudzumu, lai
neturpinātu izplatību ar sēklām.

Citas invazīvās sugas

No plašāk sastopamām invazīvajām
koku sugām mežos vēl ir baltā apse
(Populus alba L.), kura ar Latvijā bieži
sastopamo savvaļas sugu – parasto apsi
(P. tremula) veido hibrīdu: pelēcīgo apsi
(P. x canescens). Pelēcīgajai apsei raksturīgas abu mātesaugu pazīmju variācijas.
Spožā klintene (Cotoneaster lucidus) Latvijā ievesta kā krāšņumkrūms
un plaši lietota apstādījumos, kā rezultātā laika gaitā izplatījusies un Latvijā
sastopama sausos priežu mežos visā
valsts teritorijā.
Bez invazīvajām koku sugām mežos ir sastopami arī invazīvie augi. Protams, visatpazīstamākais, ar ko cīnās mežsaimnieki, ir
Sosnovska latvānis. Bieži sastopama ir arī
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puķu sprigane (Impatiens
glandulifera,
attēlā). Meža
ainavā Latvijā
ir sastopama
arī Kanādas
zeltgalvīte
(Solidago canadensis, attēlā). No augiem
mežos vēl plaši
sastopama ir
daudzlapu lupīna (Lupinus
polyphyllus),
sīkziedu sprigane (Impatiens parviflora), dziedzerstublāja kazroze (Epilobium adenocaulon) u. c.

Ierobežošanas pasākumi mežā

Pirms mežizstrādes darbu sākšanas mežos un tiem pieguļošajā infrastruktūrā ir
jāizvērtē invazīvo augu sastopamība šajā
vietā. Veicot mežizstrādes darbus vietās,
kur ir konstatētas invazīvās sugas, pastāv
risks šo augu sēklu vai to daļu (piemēram,
sakņu) pārvietošanai uz citām mežistrādes
vietām ar meža tehniku, uz kuras var saglabāties augsne ar šo augu daļām. Šī riska
novēršanai ir nepieciešams veikt tehnikas
mazgāšanu pirms pārvietošanas uz jaunām
mežizstrādes vietām.
Ceļmalu un grāvju pļaušana vietās, kur
konstatētas invazīvās sugas, ir veicama
ārpus invazīvo augu ziedēšanas un sēklu nogatavošanās perioda, nepieļaujot šo
augu uzziedēšanu.
Veicot jaunaudžu kopšanu, ir jāpievērš
uzmanība invazīvo augu sastopamībai
jaunaudzē. Kopšanas darbus nav vēlams
veikt šo augu ziedēšanas vai sēklu nogatavošanās periodā, kas var sekmēt to
izplatīšanos. Ir lietderīgi apvienot jaunaudžu kopšanu ar invazīvo augu ierobežošanas pasākumiem, tos nopļaujot.
Konstatējot invazīvo sugu koncentrācijas vietas pie tekošām ūdenstilpēm,
vēlams veikt šo augu pļaušanu ārpus ziedēšanas un sēklu nogatavošanās perioda,
nepieļaujot šo augu sēklu tālāku izplatīšanās pa ūdeņiem.
Lai apzinātu invazīvo sugu izplatību
Latvijas teritorijā, ikviens tiek aicināts
ziņot par tām.
Lietotni ziņojumiem atradīsiet LatViaNature projekta mājas lapā https://latvianature.daba.gov.lv/
Attēli no dabasdati.lv
Madara Černuho,
MKPC, projekts LatViaNature
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INTERESE PAR PAPEĻU AUDZĒŠANU
Ir

patīkami vērot, ka meža īpašnieki Latvijā kļūst aktīvāki un izglītotāki. Meža stādīšanas apjomu pieaugums privātajos mežos, pieprasījuma
pieaugums pēc meža stādmateriāla –
tie ir indikatori, kas norāda, ka arvien
vairāk īpašnieku grib redzēt savus mežus ražīgus, skaistus un sakoptus.

Pieaug arī to cilvēku skaits, kuri savos
īpašumos grib izaudzēt koksni ātrāk un vairāk. To apstiprināja šī gada maijā MKPC
un LVMI “Silava” tiešsaistē kopīgi rīkotais
seminārs, kas bija veltīts papeļu plantāciju
un kokaugu stādījumu ierīkošanai. Tiešsaistes semināram pieteicās vairāk nekā 40
cilvēku, un dalībnieku praktiskas ievirzes
jautājumi apliecināja, ka par papeli interese
ir ne vien meža audzētājiem, bet arī lauksaimniekiem kokaugu stādījumu izveidei.
Apšu ģints koki – gan apses, gan papeles – ir zināmas kā vienas no visbiežāk
plantācijās kultivētajām koku sugām ne
vien Eiropā, bet arī Āzijā un Ziemeļamerikā. Pie mums Latvijā vienīgā vietējā koku suga no apšu ģints ir parastā jeb
Eiropas apse, lai arī mums ir pietiekami
ilga pieredze vairāku papeļu sugu introdukcijā un daudzas papeles šeit ļoti labi
aug gan apstādījumos, gan mežaudzēs.

Kāda ir būtiskākā atšķirība
starp apsi un papeli?

Apse pēc nociršanas atjaunojas ar sakņu, bet papele – ar celmu atvasēm. Tomēr
no meža atjaunošanas viedokļa papelēm ir
viena būtiska priekšrocība – tās var atjaunot
ar spraudeņiem. Tas nozīmē, ka,
pareizi un savlaicīgi sagatavojot
spraudeņus, papeles var pavairot
pats saimnieks, ja vien ir pieejams
izejmateriāls. Šeit gan jāpiemin, ka
komerciālie papeļu kloni ir reģistrēti, to pavairošana ir reglamentēta un par šo klonu izmantošanu
ir jāmaksā autoratlīdzība klona
izveidotājam (īpašniekam). Tomēr
ir pieejami arī vairāki kloni, kuru
izmantošana ir bezmaksas.
Ar papeļu selekciju nodarbojas
daudzās pasaules valstīs. Arī Eiropā ir populāri papeļu kloni, kas
radīti, piemēram, Beļģijā, Vācijā,
Itālijā, Francijā un citur. Tradicionāla metode, lai iegūtu ražīgus
un produktīvus papeļu klonus, ir
Viengadīgs papeles dzinums
no īsā spraudeņa

OP 42 klons 12 gados; krāja vidēji 200 m3/ha
starpsugu hibridizācija. Krustošanās starp
radnieciskām koku sugām pastāv arī dabā,
piemēram, Latvijā šad tad atrodams hibrīds starp baltalksni un melnalksni. Dažādos kontinentos augušās papeles ir samērā
viegli savstarpēji krustot un no
šiem hibrīdiem var atlasīt klonus,
kas ātraudzībā ievērojami pārspēj
vecākus. Populāri ir hibrīdi starp
Eiropā augošo melno papeli, Japānas papeli un dažādām Amerikas papeļu sugām.

Plantācijās audzē hibrīdus

Lielākā daļa papeļu plantācijās
audzēto klonu ir hibrīdi. Arī Dānijā, Zviedrijā un citviet Eiropā audzētais klons OP 42 ir hibrīds, kurš
radīts, krustojot spilvaugļu papeli
(P.trichocarpa) un Japānas jeb
Āzijas papeli (P. maximowiczii).
Neskatoties uz to, ka šis klons ir
izveidots ļoti sen, Baltijas jūras reģiona valstīs tas joprojām ir viens
no populārākajiem un arī mūsu
mežzinātnes institūtā ierīkotajos
eksperimentālajos stādījumos tas
ir viens no visātraudzīgākajiem.
12

Tomēr labā ziņa ir tāda, ka par šī klona pavairošanu nav jāmaksā autoratlīdzība un to
var brīvi pavairot.

Nesajaukt ar hibrīdapsi

Svarīgi ir neapjukt un nesajaukt pieejamo informāciju par papeļu hibrīdiem
un apšu hibrīdiem jeb hibrīdapsi, kura jau
daudzus gadus ir Latvijas kokaudzētavu
sortimentā. Hibrīdapse ir krustojums starp
parasto apsi un Amerikas apsi, kuru iespējams pavairot tikai ar augu audu kultūrām.
Tas ievērojami sadārdzina stādu ražošanas
izmaksas atšķirībā no papeles, kuru, kā jau
minēju, var pavairot ar spraudeņiem.
Papeļu stādmateriālu (spraudeņus) Latvijā piedāvā gan vairāki ražotāji no ārvalstīm, gan pavairo arī vietējie uzņēmēji.
Pieredze ar Latvijā audzētajiem Itālijas
izcelsmes kloniem ir visai atšķirīga, tomēr
vairākumā gadījumu tie mūsu apstākļos
nav tik izturīgi kā minētais OP 42 klons
(saukts arī par Hybride 275), Beļģijā izveidotie Oudenberg un Vesten kloni, kā arī
vāciešu Max un Matrix kloni. Tomēr mūsu
kaimiņi lietuvieši jau ilgāku laiku ar labiem
panākumiem audzē AF 16 un AF 18 klonus, kuri ir izveidoti Itālijā.
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Stāda ar spraudeņiem

Papeli lielākoties stāda vai nu ar īsajiem
spraudeņiem (20–30 cm), vai ar vicām (stādvasām) (apmēram 1,5 m). Vicas ļauj ātrāk
iegūt lielākus pieaugumus, tomēr mūsu pieredze apliecina, ka īsie spraudeņi apsakņojas
labāk arī sausās vasarās, kad vicu virszemes
daļa mēdz iežūt. Pašsaprotami, ka, stādot
spraudeņus, jāveic rūpīga augsnes gatavošana un agrotehniskā kopšana. Labos apstākļos mazais spraudenis jau pirmajā gadā var
izveidot līdz pat 2 m garu atvasi. Svarīgi, lai
spraudeņiem izmantotu viengadīgus dzinumus. Apsakņojas arī divgadīgi dzinumi, tomēr vecāki dzinumi apsakņojas sliktāk.
Lielākās platībās papeli stāda mašinizēti,
tomēr spraudeņus un vicas var iestādīt arī ar
rokas instrumenta (lāpsta, lauznis, metāla
stienis, urbis) palīdzību. Ierīkošanas biezums
variē atkarībā no plānotās rotācijas ilguma un
audzēšanas mērķa. Ja mērķis ir audzēt enerģētisko koksni, tad stādīšanas biezums var
būt no 1600 līdz pat 6000 kokiem uz hektāra. Ja mērķis ir iegūt resnos sortimentus, tad
stāda aptuveni 1000 kokus uz hektāra.

Kas pirks papeles koksni?

Papeles aug ātri, un jau pēc divdesmit gadiem, nocērtot audzi, var iegūt pat
300 m3 apaļkoksnes no hektāra. Papeles koksne mūsu reģionā nav pieejama lielos apjomos un līdz ar to arī pieprasījums pēc tās ir
neaktīvs. Pašlaik papeles koksni lielākoties
audzē enerģētikai, tomēr tikpat labi to izmanto Latvijā tradicionāli attīstītā iepakojuma (taras dēlīši) un kokskaidu plātņu ražošanā. Baltijas jūras reģiona celulozes rūpnīcas
nav specializējušās papeles pārstrādē, tomēr
Ziemeļamerikā papīra un celulozes ražotāji
papeles koksni atzīst par ļoti piemērotu savas
produkcijas ražošanai – tai ir relatīvi augsts
celulozes un zems lignīna saturs. Iespējams,
ka ar laiku papeles koksnes īpašības sāks novērtēt arī Somijas, Zviedrijas un citu mūsu
kaimiņvalstu celulozes ražotāji. LVMI “Silava” mājas lapā pieejams arī informatīvais
materiāls “Īscirtmeta papeļu plantācijas bioenerģijas un apaļkoksnes ieguvei”.
Kaspars Liepiņš, LVMI “Silava”
Pētījumu projekts Nr. 19-00-A01620000079 “Papeļu plantāciju un kokaugu
stādījumu ierīkošanas un apsaimniekošanas metodes izstrāde zemes ilgtspējīgai
apsaimniekošanai”
Pētījuma partneris: MYRTILLUS SIA

Atbalsta Zemkopības ministrija un
Lauku atbalsta dienests
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PAPILDU STĀDMATERIĀLS PIEEJAMS RUDENĪ

P

rivāto mežu
īpašnieki ne
reizi vien ziņojuši, ka ir grūtības
iegādāties meža stādmateriālu, jo kokaudzētavas to nespēj
piedāvāt ne konkrētajā gadā, ne arī nākamajos gados.
Pašlaik stādi tiešām visur nav pieejami, taču stādīšanai šī
gada rudenī un nākamajā gadā meža stādmateriāls ir pieejams.
Par to liecina Meža
konsultāciju pakalpojumu centra veiktā
kokaudzētavu aptauja
šī gada maijā.
Stādus iegādāties piedāvā privātās
kokaudzētavas, kā arī AS “Latvijas Valsts
meži” (LVM) kokaudzētavas.
Gandrīz visās privātajās kokaudzētavās bija iespējams rezervēt nepieciešamo
stādu daudzumu šī gada rudenim un nākamā gada pavasarim. Tomēr, sazinoties
ar katru no kokaudzētavām, visās tika
minēts, ka pieteikšanās nepieciešamajam
stādu daudzumam un sugai ir jāveic pēc
iespējas savlaicīgāk!
Lai noskaidrotu precīzu informāciju
par stādu pieejamību šī gada rudenī un
nākamā gada pavasarī, ieteicams sazināties ar kokaudzētavām jūlija beigās, jo
situācija ar stādu pieejamību kokaudzētavās var mainīties ļoti strauji.
Ja meža īpašnieks vēlēsies stādus iegādāties kādā no LVM kokaudzētavām,
vispirms nepieciešams apmeklēt LVM

mājas lapas sadaļas “Sēklas un stādi”
apakšsadaļu – Meža stādi. Pēc tam jāaizpilda tur atrodamā pieteikuma veidlapa,
lai norādītu sev interesējošos meža stādus
tuvākajā LVM kokaudzētavā.
Kokaudzētavas piedāvā iegādāties priedes, egles, bērza un melnalkšņa kailsakņu
stādus, kā arī stādus ar uzlabotu sakņu sistēmu un ietvarstādus. Pieejami arī hibrīdapses, ozola un dažāda veida dekoratīvie
stādi. Ar aktualizētu kokaudzētavu sarakstu iespējams iepazīties www.mkpc.llkc.lv
sadaļā “Informatīvie materiāli”.
Jāatceras, ka meža atjaunošanas darbi
jāplāno savlaicīgi un stādiem jāpiesakās
kādā no kokaudzētavām jau neilgi pēc
mežizstrādes darbu pabeigšanas. Šādā
gadījumā nevajadzētu būt nekādām problēmām ar stādu ieguvi sev nepieciešamajā daudzumā un laikā.
Edgars Iecelnieks, MKPC

IZMAIŅAS MEŽA LIKUMĀ –
LIELĀKAS IESPĒJAS MEŽA ĪPAŠNIEKIEM

Šā

gada 19. maijā stājušies spēkā
jauni grozījumi Meža likumā.
Svarīgākais, kas attiecas uz meža īpašniekiem, ir izmaiņas Meža likuma 5. panta
pirmajā daļā: “Lai saskaņotu pārvietošanos pa blakus esošām zemes vienībām,
meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs
var vērsties Valsts meža dienestā vai pašvaldībā ar lūgumu sniegt zemes vienības
īpašnieka vai tiesiskā valdītāja kontaktinformāciju (tālruņa numuru un elektroniskā
pasta adresi). Valsts meža dienests vai pašvaldība sniedz to rīcībā esošo kontaktinformāciju, kuru zemes vienības īpašnieks
vai tiesiskais valdītājs sniedzis minētajām
institūcijām, saņemot citu pakalpojumu.”
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Šīs izmaiņas atvieglos meža apsaimniekošanas darbu veikšanu un plānošanu un dos
iespēju mežizstrādes tehnikas pārvietošanās
saskaņošanu ar blakus esošo meža nogabalu īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem.
Tāpat šo informāciju meža īpašnieks varēs
izmantot, lai paziņotu blakus esošā meža nogabala īpašniekam par dažādiem novērotiem
mežaudzes bojājumiem, piemēram, novērotu bebru uzpludinājumu vai egļu astoņzobu
mizgrauža aktivitāti u. c.
Likumā veiktas izmaiņas arī 34. pantā
par inventarizācijas datu publisko pieejamību. Šī punkta īstenošanai vēl jāpieņem
MK noteikumi. Ar likuma grozījumiem
var iepazīties www.likumi.lv

MEŽA VESELĪBA
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KOKU SVEĶI – NODERĪGI KOKAM UN CILVĒKIEM

K

oku sveķi kopā ar citām vielām
pilda ļoti svarīgu funkciju – ātri
“aizvelk” koka brūces, kuras
bieži izmanto kukaiņi un sēnītes, iebrūkot ievainotajā kokā. Sveķiem ir augstas antiseptiskas īpašības, kas novērš
šūnu noārdīšanos un samazina augu
audos zaudēto ūdens daudzumu. Kokā
sveķi atrodas sveķu ailēs, kas nodrošina
to plūsmu cauri visām koka daļām un
ir nozīmīga koka veselības uzturēšanai.

Vēsture un izmantošana

Daudzu gadu garumā koku sveķi ir
izmantoti kā ūdensnecaurlaidīgi un aizsargājoši pārklājumi. Ēģiptes kapenēs
atrasti lakoti priekšmeti, bet Ķīnas un Japānas mākslā gadsimtiem ilgi tiek izmantotas uz sveķu bāzes radītas lakas. Tāpat
arī grieķi un romieši izmantojuši dažādus
pārklājumus un šķīdumus savā amatniecībā. Sveķu oksidēšanās rezultātā ieguva
ēteriskās eļļas, kuras arī mūsdienās plaši
izmanto parfimērijā.
Latvijā pagājušajā gadsimtā plaši tika
vākti priežu sveķi no augošām priedēm, tās
atsveķojot. Izmantoja pāraugušas priežu
audzes 10–15 gadus pirms to nociršanas.
Priežu stumbros veidoja brūces,
iegrieza notekas, pa kurām
sveķi satecēja sveķu uztvērējos. No vienas
brūces sezonā varēja iegūt 600–800 g
sveķu. Atsveķošana
jau vairākus gadu
desmitus Latvijā ir
aizliegta, taču atsveķotās priedes vēl
ir saglabājušās mūsu
mežos un kļuvušas par
interesantu apskates objektu.

Ko zinām par priežu sveķiem?

Priežu sveķos kanifolijas saturs ir
70 %, terpēna (terpentīns) – 30 %. Attīrot
priežu sveķus no piemaisījumiem (termoapstrāde), praktiski tiek zaudēta lielākā daļa terpentīna un paliek tikai kanifolija. To izmanto medicīnas un kosmētisko
līdzekļu rūpniecībā, kā arī lodēšanā.
Priežu sveķu kanifoliju izmanto arī
sveķu līmes izgatavošanā. Tā ir bieza
un lipīga viela, kas sastāv no kanifolijas,
saulespuķu sēklu eļļas, spirta un esteriem, to izmanto ķirurģiskām vajadzībām, lai nostiprinātu apsējus.
Priežu sveķu dziednieciskās īpašības ir
zināmas jau sen. Ar priežu sveķiem mūsu

paraksts
senči dziedēja tulznas un apdegumus, kā
arī izmantoja dažādu brūču ārstēšanai, tos
uzklājot tieši uz brūces. Priežu sveķus var izmantot arī
klepus un elpceļu ārstēšanai, ieelpojot dedzinātu sveķu dūmus.
Priežu sveķus
vēl var izmantot
apavu šuvju hermetizācijai,
padarot tās ūdens
necaurlaidīgas, kā
arī gaismas avotu
gaismekļu un lāpu pagatavošanai. No priedes
sveķiem vēl var pagatavot
līmi, tos izkausējot un pievienojot saberztu ugunskura ogli attiecībā 1:3.

Ko varam iegūt no egļu sveķiem?

Egļu sveķiem ir bagātīgs izmantošanas spektrs, taču šos sveķus var iegūt,
tikai ievācot lāsumus uz koka mizas, tādēļ iegādāties tos var ļoti reti vai pat nav
iespējams. Egļu sveķi ir ar bakteriostatisku, hemostatisku, dezinficējošu, dezodorējošu, atkrēpošanos veicinošu, brūces
dziedējošu, repelentu, aromātu nostiprinošu un fungicīdu iedarbību.
Egļu sveķus var izmantot vilnas izstrādājumu aizsardzībai pret kodēm. Tos var
sasmalcināt un sabērt nelielā trauciņā,
kuru novieto telpā, kur vēlas aromatizēt
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gaisu. Ik pa laikam sveķu pulverī var
iepilināt kādu ēterisko eļļu. Egļu sveķu
pulveris ēterisko eļļu ietekmē ilgu laiku
nesacietē un spēj noturēt aromātu. Pievienojot egļu sveķus dažādās ziedēs, var ārstēt ādas un zemādas taukaudu slimības:
čūlas un furunkulus. Sacietējušus egļu
sveķus saberž pulverī, ar ko var apstrādāt
brūces un čūlas. Egļu sveķi ir ēdami, taču
tie ir ar rūgtu, terpentīnam līdzīgu garšu.
Jo svaigāki sveķi, jo spēcīgāka garša.

Cits sveķu lietojums

Stīgu instrumentu lociņiem tiek lietota
sveķu ziede, jo tā spēj palielināt skaņas
kvalitāti, palielinot berzi starp lociņa un
instrumenta stīgām. Sveķi tiek izmantoti
arī sporta veidos, kur jānodrošina saķere
ar cimdu un bumbu, piemēram, beisbolā.
Pētot dažādus informācijas avotus, jāsecina, ka daudzas vielas tiek sauktas par
sveķiem, lai gan ar šo koka brūču dziedētāju tām nav nekas kopīgs, vien konsistence.
Piemēram, par akācijas un guāra sveķiem
sauc augu pupiņu/ sēklu miltus, kas, attiecīgās vielās iemaisīti, darbojas kā augu bāzes
želatīns un bieži tiek izmantoti konditorejā.
Viens gan ir skaidrs – mīkstos sveķu lāsumus uz egļu un ķiršu stumbriem varam
droši nogaršot. Par garšu jāspriež katram
pašam, taču kādēļ nepamēģināt kaut ko
interesantu?
Anete Šteinerte,
MKPC Ziemeļkurzemes nodaļa
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MEDĪBAS

PABEIGTS DZĪVNIEKU SKAITA VĒRTĒJUMS

V

alsts meža dienests (VMD) apkopojis medījamo dzīvnieku skaita
vērtējumu jaunajai 2021./2022.
gada medību sezonai. Rezultāti liecina,
ka aļņu skaits valstī nedaudz samazinājies, stirnu skaits mazliet palielinājies,
bet staltbriežu un mežacūku skaits ir visai ievērojami pieaudzis.
Aļņu skaits pēdējās piecās medību sezonās kopumā ir stabils un šogad novērtēts kā 23 000 dzīvnieku (par 4 % mazāk
nekā pērn). Novērtēts, ka visvairāk aļņu
šosezon mitinās VMD Centrālvidzemes
virsmežniecībā, bet vismazāk – Ziemeļkurzemes virsmežniecībā. Staltbriežu
novērtētais skaits sasniedzis 71 000, kas
ir par 7,6 % vairāk nekā iepriekšējā sezonā. Staltbrieži tradicionāli visvairāk mīt
Dienvidkurzemes un Zemgales pusē, bet
vismazāk – Austrumlatgalē un Dienvidlatgalē.

Stirnu skaits pieaudzis par 2 % un
šosezon sasniedz 201 000. Stirnas šogad
visbiežāk var sastapt Ziemeļvidzemē un
Zemgalē, bet vismazāk – Ziemeļkurzemē.
Visbeidzot novērtētais mežacūku skaits šogad sasniedzis 26 000, kas salīdzinājumā ar
pērno gadu nozīmē 18 % pieaugumu.
Iepriekšējā medību sezonā visvairāk
mežacūku mitinājās Zemgalē un Ziemeļvidzemē, taču šogad “epicentrs” pārsviedies uz Centrālvidzemi un Dienvidlatgali.
Tomēr mežacūku skaita pieaugums vēl
nav fakts, par kuru jāpriecājas – Āfrikas
cūku mēris nekur nav pazudis, un pastāv
nopietni apsvērumi, ka sērgas vilnis var
uzliesmot atkārtoti.
VMD ik gadus veic medījamo dzīvnieku
populāciju stāvokļa novērtēšanu un nosaka
limitēto medījamo sugu dzīvnieku pieļaujamo nomedīšanas apjomu saskaņā ar Zemkopības ministrijas apstiprinātu metodiku.

Medījamo dzīvnieku populāciju stāvokļa
novērtēšanā ietilpst arī dzīvnieku skaita
noteikšana, kas faktiski ir dzīvnieku skaita
vērtējums gada griezumā pēc stāvokļa uz 1.
aprīli (medījamiem putniem – pēc stāvokļa
uz 15. maiju). Dzīvnieku skaits tiek novērtēts 20 sugām, tajā skaitā 17 medījamo zīdītāju sugām un trīs medījamo putnu sugām
(medņiem, rubeņiem un mežirbēm).
Lai vērtējuma rezultātus neietekmētu
VMD struktūrvienību un medību tiesību
lietotāju mainība medību platībās, VMD
ir izdalījis 445 teritoriālās uzskaites vienības ar platībām, kas nav mazākas par
5000 ha. Šīs uzskaites vienības ļauj vērtēt
medījamo dzīvnieku populāciju stāvokli
relatīvi nemainīgās platībās un pēc vienotiem principiem, saglabājot iespēju sekot
populāciju izmaiņām gan reģionālā mērogā, gan valstī kopumā.
Ilgvars Zihmanis, VMD

NOTIEK MEDĪBU LIKUMA GROZĪJUMU IZSKATĪŠANA

D

eputāti ir iesnieguši priekšlikumus Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un
reģionālās politikas komisijā Medību
likuma grozīšanai. Likumprojekts
“Grozījumi Medību likumā” tiek izskatīts otrajā lasījumā, ņemot vērā de-

putātu, iesaistīto organizāciju un valsts
iestāžu priekšlikumus.
Priekšlikumi grozījumiem iesniegti
par likuma 2. pantu par medībām pilsētās.
Pašvaldības pašas varēs noteikt medību
procesu pilsētās. Likuma 3. pants – notiek diskusija par medību iecirkņu pla15

tību palielināšanu. Izmaiņas 19. pantā –
par minimālām medību platībām un
24. pantā – par termotēmekļu legalizēšanu, kā arī papildināts 26. pants.
Grozījumi Medību likumā ir procesā,
un ikviens var sekot tām līdzi Saeimas
mājas lapā.

INTERESANTI
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PAVLOVNIJA – BRĪNUMAM BŪT VAI NEBŪT LATVIJĀ

K

limata izmaiņas notiek mūsu
acu priekšā. Siltāka klimata
zona pamazām tuvojas Latvijai, un tas nozīmē, ka arvien drosmīgāk
varam skatīties jaunu augu virzienā.
Šoreiz par augu – koku, kas līdz šim
tieši mazās salcietības dēļ nav spējis iedzīvoties Latvijā. Pavlovnija – Princešu
vai Ādama koks, kuru daudzi ir redzējuši,
ceļojot Rietumeiropā.

Pasaulē visātrāk augošais koks

Vēsturiski pavlovnija ir cēlusies no Ķīnas, kur tās izplatība sasniedz 2,5 milj./ha.
No turienes tā izplatījusies pa visu pasauli.
Īpaši tā tiek izcelta Japānā, kur to sauc par
Imperatoru koku, bieži attēlota uz apbalvojumiem un ģimeņu ģerboņiem. Daudz tiek
kultivēta arī ASV, un pēdējos gados atlasīti
salcietīgi hibrīdi arī Kanādai. No turienes
izejmateriāls ir nokļuvis līdz Krievijai, no
kurienes stādi, pateicoties uzņēmīgiem cilvēkiem, ir atceļojuši līdz Latvijai.
Pavlovnija ir Paulowniaceae dzimtas
augs, kuram ir vairākas sugas un tagad
izveidoti arī hibrīdi. Populārākā ir Paulownia elongata. Cilvēki pasaulē to ir
iecienījuši skaisto violeto ziedkopu dēļ,
kā arī tāpēc, ka lapu īpatnējā novietojuma
dēļ tā spēj dot labu noēnojumu.
Tas ir viens no pasaulē visātrāk augošajiem kokiem. Vasarzaļš lapu koks
12–15 m augsts, ar ļoti lielām 15–40 cm
sirdsveida lapām. Zied pavasarī pirms
lapu izplaukšanas ar ziliem ziediem.

Koka labās īpašības

Pavlovnijai ir vairākas vērtīgas īpašības
un dažādi izmantošanas veidi nākotnē.
Koks var būt vērtīgs stādījumiem un
parkiem, kur lapas spēj dot pilnīgu ēnu, kas
ir svarīgi sausākajās Latvijas daļās. Papildu
tam koki, pateicoties milzīgajai lapu virsmai, izdala skābekli un dažādus fitoncīdus.
Tas var kļūt par vērtīgu medus augu bitēm,
jo ziedēšanas laikā izdala nektāru. Koku var
izmantot arī pārtikas nolūkos un lopbarībai,
jo lapas satur līdz 20 % olbaltumvielu.
Tas ir vienīgais koks pasaulē, kurā apvienojas tik strauja augšanas dinamika un
augsta koksnes izturība. Ir ziņas, ka koks ir

spējis 5–8 gados sasniegt ciršanas gatavību.
Mūsu apstākļos tas varētu būt 15–20 gadi,
kas arī ir ārkārtīgi fenomenāls sasniegums.
Kokam ir dziļa sakņu sistēma, tāpēc ir
stādāms platībās, kur draud augsnes erozijas briesmas, tas var uzlabojot augsnes
struktūru.
Koks, pateicoties tam, ka spēj veidot
lielu biomasu, var būt vērtīgs kā enerģijas
augs. Atkarībā no izmantošanas iespējām
kā lietas koku to var nozāģēt četras reizes. Ja vēlas izmantot malkai, ataugšana
iespējama pat līdz septiņām reizēm.
Koksne ir ļoti vērtīga – viegla un izturīga, no kuras ir iespējams gatavot mēbeles, izmantot kā apdares dēļus termiskai
iedarbībai pakļautās telpās. Koks pēc
nociršanas labi žūst. Sausā koksne kļūst
“imūna” pret ūdeni. No tās var gatavot
pat mūzikas instrumentus.

Latvijas pieredze

Latvijā ir entuziasti, kas ir sākuši audzēt
šo koku, un ir pirmā pieredze par spēju ziemot. Citās vietās stādīto pavlovniju stādi,
iespējams, Latvijā nākuši no Rietumeiropas, līdz ar to salcietība varētu būt mazāka
un audzēšana riskantāka. Sekmīgi pavlovniju audzē Krievijā Maskavas apgabalā.
Tieši salcietīgo formu parādīšanās mudināja mani iestādīt šo koku arī Gramzdas
Ēdenes dārzā, lai novērtētu koka iespējas
augt Latvijā. Koka salcietība pagājušā
gada ziemā nav bijusi tik laba, tas ir apsa-
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Adrese: Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov. LV-3018
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lis, bet augs no saknēm dzen atvases. Svarīgi, lai koks izaugtu vismaz 1,5 m augstu
un paspētu nobriest, kā arī vajadzīgs pietiekams mitrums. Pagaidām Latvijā spīdoši rezultāti šī koka audzēšanā nav novēroti.
Plinti krūmos nevajadzētu mest, bet liela
optimisma pagaidām nav.
Māris Narvils,
LLKC vecākais speciālists dārzkopībā
Ar visu rakstu pilnībā un padomiem
pavlovnijas stādījumu ierīkošanā un
audzēšanā var iepazīties www.llkc.lv
sadaļā “Augkopība” (2019).
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