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Aizsargājamo meža biotopu apsaimniekošana – pamatojums
Galvenais cēlonis bioloģiskās daudzveidības samazināšanā meža ekosistēmās ir
zemes lietojuma veidu maiņa (Millennium Ecosystem Assessment 2005). Mērenajā
lapukoku zonā zemes lietojuma veida maiņa uz lauksaimniecības zemēm bija
nepieciešama, lai saražotu pārtiku augošajai cilvēku populācijai. Tika radīts jauns
ekosistēmas pakalpojums – zemes izmantošana pārtikas ražošanai, kam bija daudz
lielāka nozīme, salīdzinot ar bioloģiskās daudzveidības aizsardzīb. Centrālajā Eiropā
jau pirms 2000 gadiem lielākā daļa meža teritoriju bija pārveidota lauksaimniecības
vajadzībām. Piemēram, Romas impērijas laikā, Ziemeļrietumu Beļģijā apmežojums
bija samazinājies līdz 12% (Hermy &Verheyen 2007). Šajos reģionos mūsdienās
dabiskās (cilvēka saimnieciskās darbības neietekmētās) meža ekosistēmas vairs
neeksistē (Brang 2005). Meža ekosistēmas kultūras pakalpojumi (piemēram,
rekreācija) šeit ir tradicionāls meža izmantošanas veids, kam ir tik pat svarīga nozīme
kā meža bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Boreālo mežu ekosistēmās zemes
lietojuma veida maiņai bijusi mazāka ietekme, un mūsdienās Ziemeļeiropas valstīs
apmežojums sasniedz 40–76 % (Forest Europe et al. 2011). Galvenais meža
ekosistēmas pakalpojums boreālajā zonā ir, bija un būs - rūpnieciskā koksnes ieguve.
Mūsdienās galvenais mežkopības priekšnosacījums ir koksnes apjoma palielināšana,
tādēļ meža atstāšana bez cilvēka iejaukšanās tā, lai tajā noritētu tikai dabiskie procesi,
bieži tiek uzskatīta kā nepieņemama apsaimniekošana (Zālītis 2006; 4 lpp). Tā
rezultātā dabiskie, cilvēka saimnieciskās darbības neietekmētie meži ir saglabājušies
tikai kā nelieli fragmenti tālākajās Eiropas ziemeļu teritorijās, kur ir apgrūtināta
pieejamība, izciršana un koksnes ieguve (Brūmelis et al. 2011).
Pēdējās desmitgadēs būtiski uzlabojies zinātnisko zināšanu līmenis par specifiskajiem
cēloņiem, kas samazina bioloģisko daudzveidību, kā arī par apsaimniekošanu, kas
apturētu šo procesu (Villard & Jonsson 2009a). Tomēr līdz pat 2010. gadam globālie
centieni pārtraukt bioloģiskās daudzveidības lejupslīdi nav bijuši sekmīgi (Butchart et
al. 2010). Bioloģiskās daudzveidības konvencijas ietvaros ir pieņemti jauni
bioloģiskās daudzveidības mērķi (Aichi mērķi - “Aichi targets”), kas jāsasniedz līdz
2020. gadam. Šajos mērķos paredzēts palielināt aizsargājamo teritoriju platību līdz
17% (Convention on Biological Diversity, interneta resurss). Ņemot vērā to, ka
daudzos pasaules reģionos labas kvalitātes meža teritoriju īpatsvars, kas spētu apturēt
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bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, ir nepietiekamā apjomā, paredzēts, ka tās
uzlabošanai jāapsaimnieko 15% no degradēto ekosistēmu teritorijām. Šie mērķi
pieņemti Apvienoto Nāciju sēdē par bioloģisko daudzveidību, kas notika Nagoya,
Japānā, 2010. gadā (Convention on Biological Diversity, interneta resurss). Jau 2012.
gadā Eiropas Parlaments šos mērķus iestrādāja Eiropas bioloģiskās daudzveidības
stratēģijā laika posmam līdz 2020. gadam (Eiropas Komisija, interneta resurss).
Zinātniskais

pamatojums

aizsargājamo

teritoriju

platību

palielināšanas

nepieciešamībai rodams pētījumos, ka lielākajai daļai no mežā dzīvojošajām sugām
eksistenci var nodrošināt tikai ainavas, kurās 20-30% no teritorijas aizņem biotopi ar
pietiekamu izdzīvošanas kvalitāti (Hanski, 2011). Lai apturētu bioloģiskās
daudzveidības samazināšanos, nepieciešami kvantitatīvi dabas aizsardzības mērķi
dažādos laika un telpas mērogos (Villard & Jonsson 2009b), kuri jāintegrē visu
līmeņu ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas stratēģijās (Angelstam et al. 2004).
Eiropas Savienības jaunajā bioloģiskās daudzveidības stratēģijā uzsvērts, ka „līdz
2020. gadam visiem valsts īpašumā esošajiem mežiem un privātajiem meža
īpašumiem, kas pārsniedz noteiktu lielumu (tas jānosaka dalībvalstīm vai reģioniem
un jāiekļauj savās lauku attīstības programmās), un kuri saņem finansējumu saskaņā
ar ES lauku attīstības politiku, izstrādāt meža apsaimniekošanas plānus vai
līdzvērtīgus instrumentus, kas atbilst ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principiem,
lai panāktu izmērāmus uzlabojumus to sugu un dzīvotņu aizsardzībā, kuras ir
atkarīgas no mežsaimniecības, vai kuras tā ietekmē, un ekosistēmas pakalpojumu
nodrošināšanā salīdzinājumā ar ES 2010. gada bāzes līniju”. Proti, Eiropas Savienības
likumdošana

nosaka,

ka

nepieciešams

izstrādāt

programmas

bioloģiskās

daudzveidības samazināšanas apturēšanai, kurās ietilptu Eiropas aizsargājamo meža
biotopu apsaimniekošanas stratēģija (Eiropas Komisija, interneta resurss).
Tomēr 2011. gada atskaitē par Eiropas meža stāvokli (Forest Europe et al. 2011),
atbilstoši Pan-Eiropas pieņemtajiem kritērijiem un indikatoriem ilgtspējīgai meža
apsaimniekošanai (“Pan-European Criteria and Indicators for Sustainable Forest
Management”), neviena valsts nenorādīja, ka būtu pieņemti kvantitatīvi bioloģiskie
mērķi, kas būtu tieši attiecināmi uz specifiskajiem bioloģiskās daudzveidības
indikatoriem. Dažas valstis norādīja kvantitatīvus mērķus kopējai aizsargājamo meža
teritoriju platībai, taču tajos netika sniegta informācija par ciršanas aizliegumiem.
Informācija par ainavu rakstu (“landscape pattern”) netika iesniegta vispār, vai tika
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novērtēta atšķirīgi. Tomēr jāsaprot, ka globālie dabas aizsardzības mērķi nebūs
sasniedzami bez aizsardzības un apsaimniekošanas mērķiem ainavas līmenī.
Dabiskajiem meža masīviem ir izteikta telpiskā struktūra, kuru veido atšķirīgu
sukcesijas stadiju un lielumu teritorijas (“patch”). Telpiskās struktūras daudzveidību
rada dabiskie traucējumi, kuru rezultātā iet bojā viens, daži vai daudzi koki. Tipiskie
dabiskie traucējumi ir uguns, vējš, sniegs, kukaiņi, sēnes un lielie fitofāgi (alnis,
stirna, briedis, mežacūka). Jau vairākus gadus gan Ziemeļamerikā, gan Eiropā šādu
meža dažādību (“variability”) jeb meža mozaīkveida ainavu, kas eksistējusi pirms
cilvēka saimnieciskās darbības, izmanto kā šablonu meža apsaimniekošanā, lai
palielinātu bioloģisko daudzveidību (Long 2009, Harvey et al. 2002, Kuuluvainen
2002, Shorohova et al. 2002, Kuuluvainen & Grenfell 2012). Lielākā daļa zināšanu
par dabiskajiem traucējiem iegūtas pētījumos, kas veikti boreālās zonas vidējā un
ziemeļu daļā (Kuuluvainen & Aakala, 2011), un kalnu reģionos (Motta et al. 2011).
Meži, kas nav cilvēka saimnieciskās darbības ietekmēti, lielākajā Eiropas līdzenumu
teritorijas daļā mūsdienās vairs neeksistē. Praktiski vienīgais priekšstats par to, kā šie
meži kādreiz izskatījās, ir iegūts no paleoekoloģiskajiem pētījumiem, nosakot
putekšņu daudzumu nogulumos, kā arī noskaidrojot kokaudzes un veģetācijas sastāvu
dažādos laika periodos (Bradshaw & Hannon 2009). Proti, trūkst informācijas tieši par
nemorāliem mežiem un par dabiskajie traucējumiem, kas tajos bija noteicošie. Pastāv
teorija, ka lielie zālēdāji - taurs un sumbrs kādreiz nodrošināja, ka meži izskatījās kā
parkveida pļavas un ganības (Vera 2000). Tomēr šo teoriju bieži kritizē kā zinātniski
nepamatotu (Mitchell 2005). Secināts, ka pēc tādiem dabiskajiem traucējumiem kā
uguns un vējš, šie zālēdāji uzturēja izveidojušās lauces tikai kādu noteiktu laika
periodu, tomēr ilgākā laika posmā noganīšana nespēja apturēt aizaugšanu. Cilvēka
iejaukšanās bijusi minimāla,piemēram, Belovežas gāršā (Polija), un daudzi zinātniskie
atklājumi par dabiskajiem procesiem nemorālajos mežos iegūti tieši no šādiem
reģioniem (Falinski 1986). Var secināt, ka neskatoties uz atsevišķiem izņēmumiem
centrālajā Eiropā un Rietumeiropā, kur apmežotās ainavas nomaiņa ar kultūrainavu
notikusi dramatiskos apjomos, meža struktūra, kāda eksistējusi pirms cilvēka
iejaukšanās, nekad vairs neatjaunosies. Šajos reģionos kultūrvēsture, uztvertā ainavas
vērtība un tās izmantošana (Ready & Navrud 2006) ir nozīmīgi ekosistēmas
pakalpojumi, kas līdztekus bioloģiskās daudzveidības palielināšanas aktivitātēm ir
jāņem vērā, izstrādājot meža biotopu apsaimniekošanas plānus.
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Dabisko mežu aizsardzība un apsaimniekošana, saglabājot bioloģiskai daudzveidībai
nozīmīgās dabiskās struktūras, var konfliktēt ar meža rekreācijas pakalpojumiem
(Lacaze 2000), it īpaši, ja rekreācijas spiediens ir ļoti liels un meža pieejamība ir zema
(Bestard & Font 2009).
,Lai Latvijā izveidotu tādu Eiropas Savienības aizsargājamo meža biotopu
apsaimniekošanas pasākumu plānu, kas ietvertu meža nogabalus gan īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās, gan ārpus tām, ņemot vērā augšminēto, nepieciešams:
1)

bioloģisko

daudzveidību

novērtēt

līdzvērtīgi

citiem

meža

ekosistēmas

pakalpojumiem; 2) plānot pasākumus tādai meža ainavu daudzveidības palielināšanai,
kas raksturīga dabiskajiem meža masīviem; 3) plānošanu veikt dažādos telpiskajos
līmeņos; 4) izstrādāt kvantitatīvus mērķus visām meža biotopu dimensijām (sugas,
biotopi, struktūras un procesi) dažādos telpas un laika līmeņos.

Biotopu kvalitāte un fragmentācija
Dabiskos mežu biotopus (DMB) nosaka pēc indikatorsugām, kā arī pēc struktūrām,
kas liecina par cilvēka neiejaukšanos ilgākā laika periodā (Lārmanis et al 2000).
Pieņemts, ka indikatorsugas nespēj eksistēt, ja tām nepieciešamo struktūru
kontinuitātē noticis pārrāvums laikā vai telpā. Zināms, ka biotopa struktūru dažādība
(koku caurmēra struktūra, atmirusī koksne un tās sadalīšanas pakāpes, substrāts)
nodrošina lielāku ķērpju un briofītu daudzveidību (Berg et al., 2002; Gignac &Dale,
2005; Lõhmus et al., 2007; Strazdiņa 2012). Piemēram, atmirušie koki rada jaunu
substrātu un palielina gaismas intensitāti meža zemākajos stāvos. Cilvēka
saimnieciskās darbības neietekmētos mežos ir lielāka struktūras elementu, vides
apstākļu un ekoloģisko nišu daudzveidība, salīdzinot ar mežiem, kurus apsaimnieko
koksnes apjoma palielināšanai (Kuuluvainen, 2002). Ja kādā meža konstatēta
struktūras elementu dažādība, kā arī sugas, kurām ir ierobežotas izplatīšanās spējas,
kā, piemēram Lobaria pulmonaria and Neckera pennata (Snäll et al., 2004; 2005),
pastāv liela varbūtība, ka ir bijusi laika kontinuitāte tām nepieciešamo substrātu
izveidē. Sūnas Neckera pennata reproduktīvās sporas spēj izveidot tikai tad, ja to
kolonija ir pietiekama liela un veca. Ja to substrāts iznīcināts pirms šī laika, tad
izplatīšanās nav iespējama (Löbel &Rydin, 2009). Bez tam to sastopamība ir atkarīga
no attāluma līdz tuvākajam apdzīvotajam saimnieka kokam (Löbel et al., 2006; Snäll
et al., 2004).
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Veciem mežiem raksturīgie epifītiskie ķērpji ir sastopami mežos ar lielāku laika
kontinuitāti, piemērotu substrātu un tā kvalitāti (piemēram, vecums), jo to
kolonizācijai nepieciešams ilgs laiks (Fritz et al., 2008). Meža izzāģēšana pārrauj
biotopu savienojamību un ierobežo daudzu sugu sastopamību ainavā (Baldwin
&Bradfield, 2007; Öckinger et al., 2005; Snäll et al., 2004), atkarībā no to izplatīšanās
veida (Löbel et al, 2006; Löbel and Rydin, 2009). Ekoloģiskie koki, kas saglabāti
kailcirtē, var nodrošināt biotopu tām sugām, kuras ir tolerantas pret intensīvu
apgaismojumu. Tādējādi notiek telpiskās kontinuitātes palielināšanās (Hedenas
&Hedström, 2007).
Tomēr daudzas sugas, tajā skaitā arī dabisko mežu indikatorsugas, spēj izplatīties arī
lielos attālumos (Nordén &Appelqvist, 2001), un ir samērā bieži sastopamas uz
piemērotiem substrātiem, piemēram, Nowellia curvifolia un Graphis scripta.
Liela nozīme briofītu daudzveidībā ir atsevišķiem struktūrelementiem, piemēram,
platlapu kokiem un apsei (Löbel et al. 2006; Lõhmus et al., 2007, Mežaka et al. 2008).
Ķērpju sugu daudzveidība turklāt ir saistīta arī ar lielu vecumu sasniegušu koku
sastopamību (Uliczka & Angelstam, 2000), tādēļ šo elementu ilglaicīga pieejamība
ainavā nodrošina ievērojamu bioloģisko daudzveidību.
Tie meži, kas attīstījušies uz lauksaimniecības zemēm (sekundārie meži), būtiski
atšķiras pēc augu sabiedrībām no mežiem, kur zemes lietošanas veids ilglaicīgi
(vairākus gadsimtus) ir bijis mežs (Verheyen & Hermy, 2004). Vairākos reģionos
konstatēts, ka šie ilglaicīgie meži kalpo kā sēklu izplatīšanās avots uz jaunākiem
mežiem (Honnay et al., 1998; Vellend, 2003) tādiem nemorāliem augiem kā,
piemēram, Anemone nemorosa, Ranunculus cassubicus, Pulmonaria officinalis un
Hepatica nobilis. Skudras izplata sēklas līdz 10 m attālumam (Ness et al., 2004). Ja
mežaudzē sastopams liels sugu skaits, kurām sēklas neizplatās lielos attālumos, tas
liecina, ka teritorijā mežs ir bijis ilglaicīgi (Brunet & Oheimb, 1998, Honnay et al.,
1998), vai arī, ka sugu izplatīšanos nav ierobežojusi meža biotopu sadrumstalošana.
Sekundārajos mežos indikatorsugas parādās ātrāk, ja tie atrodas tuvu ilglaicīgajiem
mežiem (Brunet et al., 2011).
Noskaidrots, ka Somijā meža sugas visvairāk izzudušas reģionos ar mazāku
apmežojumu (Hanski & Vaskainen, 2002). Hanski zinātnieku grupa, izmantojot
matemātiskos

metapopulāciju

modeļus,

atklājusi,

ka

pie

pašreizējā

mežu

fragmentācijas līmeņa sugas turpinās izzust. No otras puses, reģionos, kur vēsturiski
bijusi liela meža sadrumstalotība, neskatoties uz pašreizējo apmežotību var paiet ilgs
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laiks, kamēr izveidosies raksturīgā flora (Ikauniece et al, 2012a). Tādēļ, ņemot vērā
iepriekšminēto, efektīvāk apsaimniekošanu veikt tajos reģionos, kur bioloģiskā
daudzveidība vēl joprojām ir liela.

Biotopu fragmentācijas samazināšana
Valstīs, kurās meža fragmentācija ir sākusies sen, un meži saglabājušies tikai kā
nelieli fragmenti lauksaimniecības ainavā, galvenais biotopu apsaimniekošanas veids
ir lauksaimniecības zemes apmežošana. Lielbritānijā atbalsta programmas „JIGSAW”
ietvaros notika platlapju mežu stādīšana ar mērķi samazināt meža platību
sadrumstalotību, kā rezultātā laika periodā no 1980. līdz 2000. gadam platlapju mežu
platības pieauga par 43% (Quine & Watts, 2009). Dānijas Vides Ministrijas mērķis
turpmākajiem 80-100 gadiem ir palielināt apmežotību valstī no 11% līdz 20-25%, un
līdz 2040. gadam nodrošināt, ka galvenais apsaimniekošanas mērķis 10% no meža
teritorijām ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšana (Danish Forest and Nature
Agency, interneta resurss). Latvijā, domājams, biotopi 9160 Ozolu meži un 9020*Veci
jaukti platlapju meži vēsturiski bija plaši izplatīti, bet, ierīkojot lauksaimniecības
zemes, tie izcirsti, un to platības sen samazinājušās. Līdz ar to Latvijā mūsdienās nav
nodrošināta platlapu koku sugu atjaunošanās, bet esošais biotopu sadrumstalotības
līmenis varētu izraisīt tālāku bioloģiskās daudzveidības samazināšanos arī šobrīd vēl
esošajos biotopos (Ikauniece et al. 2012a). Tādēļ, lai veicinātu Latvijai raksturīgo
nemorālo augu sabiedrību pastāvēšanu, platlapju mežu stādīšanai jābūt šo mežu
biotopu apsaimniekošanas galvenajam mērķim. Pieredze Vācijā (Kint et al. 2009),
Somijā (Similä & Junninen, 2012) un citās valstīs parāda, ka ozolu kokaudze var
veiksmīgi attīstīties, izcērtot skujkoku audzes, ja pirms tam tajās izveidojusies ozolu
paauga, vai pēc izciršanas iesējot zīles.

Dabiskie traucējumi un to imitācija
Meža biotopu kvalitāte ar laiku var uzlaboties, ja tiek aizliegta jebkāda saimnieciskā
darbība. Pētījumi Moricsalas dabas rezervātā pēdējo 100 gadu laikā, kopš aizliegta
ganīšana, kā arī dzīvu un atmirušu koku izciršana, ir apstiprinājuši, ka nozīmīgu
struktūru (atmirusī koksne, veci, lieli koki) izveidošanās un apēnojuma palielināšanās
(Strazdiņa et al, 2012) ir uzlabojusi meža biotopu kvalitāti. Šie faktori būtiski
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palielinājuši

briofītu (Strazdiņa et al 2012), kā arī bezmugurkaulnieku faunas

bagātību (Arvīds Barševskis, personīgs ziņojums). Tomēr tām sugām, kuru
eksistencei nepieciešami atklāti saules apgaismoti biotopi, dzīvotne ir pasliktinājusies.
Jāņem vērā, ka sukcesijas procesā mainās augu un dzīvnieku sabiedrības. Dabiskie
traucējumi (vējš, ugunsgrēks, sēņu slimības, kukaiņi) nodrošina, ka meža ainavas
struktūru veido dažādu sukcesijas stadiju mozaīka (Kuuluvainen 2002, Gromtsev
2002, Vaillancourt et al. 2009). Biotopu apsaimniekošana balstās uz zināšanām par
neapsaimniekotām meža ainavām, kā arī atšķirībām starp tām un intensīvi
apsaimniekotām meža ainavām (Lõhmus et al, 2005). Tādēļ meža biotopu dabiskumu
nepieciešams novērtēt gan viena nogabala, gan ainavas mērogā, lai zinātu, ar ko tie
atšķiras no cilvēka saimnieciskās darbības neietekmētiem mežiem. Tikai tad var
izstrādāt apsaimniekošanas plānus. Meža dabiskumu var vērtēt pēc tajā notiekošajiem
dabiskajiem procesiem, esošajām struktūrām un sugu daudzveidības (Brūmelis et al.
2011). Pastāv uzskats, ka mežu klasificēt pēc dabiskuma ir sarežģīti, tādēļ dabiskums
jāvērtē kā gradients (Peterken, 1996), sākot no zemu dabiskuma pakāpi raksturojošām
pārbiezām viena vecuma stādītām egļu audzēm meliorētos meža tipos, līdz cilvēka
saimnieciskās darbības neietekmētiem mežiem. Izmantojot šādu dabiskuma gradientu,
jāsecina, ka Latvijā nav mežu, kurus var uzskatīt kā pilnīgi dabiskus, jo visos mežos ir
notikusi iepriekšējā cilvēka saimnieciskā darbība.
Starptautiskajā mērogā viens no meža biotopu apsaimniekošanas paņēmieniem ir
dabisko traucējumu imitācija (“natural disturbance emulation”) (Kuuluvainen &
Grenfell, 2012). Dabiskos traucējumus var iedalīt četrās grupās: 1) pilnīga kokaudzes
bojāeja pēc liela mēroga traucējumiem (piemēram, intensīvs ugunsgrēks vai spēcīga
vējgāze); 2) Kohorta dinamika, kur pēc vidējas intensitātes traucējumiem
(ugunsgrēks, vējgāze, snieglauze) mežaudzē iet bojā koki ar specifiskām īpašībām; 3)
lielu robu veidošanās (> 200 m2 ) pēc zemas intensitātes traucējumiem (piemēram,
egļu astoņzobu mizgrauža Ips typographus savairošanās); 4) mazu robu (< 200 m2)
veidošanās pēc atsevišķu vai dažu koku bojāejas (Kuuluvainen & Aakala 2011). Egļu
un platlapju koku audzēs visizplatītākais traucējumu veids ir mazu un lielu robu
izveidošanās (Kuuluvainen & Aakala 2011, Viilma 2004). Vecās audzēs, dažādu
faktoru ietekmē notiekot veco koku atmiršanai, veidojas mazi robi un apgaismotas
lauces sējeņu attīstībai (Aakala 2011), kas ir svarīgs faktors audzes atjaunošanā. Šādi
maza mēroga traucējumi veido heterogēnu mežaudzes struktūru (Franklin et al. 2002;
Shorohova et al. 2009). Kohorta veida traucējumi galvenokārt raksturīgi sausos priežu
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mežos, kur ugunsgrēks un vējš parasti neizraisa visas audzes bojāeju (Kuuluvainen &
Aakala 2011). Tādēļ aplams ir uzskats, ka kailcirte vai paaugas izciršana ir
apsaimniekošanas veids, kas imitē ugunsgrēka ietekmi. Pēc ugunsgrēka izveidojas
ievērojams sadegušās koksnes daudzums, kā tas nenotiek kailcirtē. Pameža krūmu
izciršana neveicina augsnes O horizonta mineralizāciju un minerālaugsnes atsegšanu,
kā tas raksturīgs pēc ugunsgrēka.
Meža apsaimniekošana nepieciešama, lai atjaunotu biotopus tādā stāvoklī, kādi tie
eksistēja

pirms

cilvēka

iejaukšanās

dabiskajos

procesos.

Tomēr

biotopu

apsaimniekošana nav nepieciešama tajos biotopos, kur dabiskie procesi ir
atjaunojušies pietiekamā apjomā, piemēram, ja ir daudz atmirušās koksnes dažādās
sadalīšanās pakāpēs, vai, ja jaunaudzes atjaunojušās dabiski. Bez tam nav nozīmes
veikt

biotopu

apsaimniekošanu

vidēja

vecuma

audzēs,

kurās

ir

sākušies

pašizretināšanās procesi. Biotopu apsaimniekošana visvairāk nepieciešama dabiski
atjaunojušās un stādītās audzēs, kuras iepriekš mērķtiecīgi apsaimniekotas

ar

tipiskajiem mežkopības paņēmieniem, veidojot koptas vienvecuma audzes to
produktivitātes uzlabošanai (Viilma 2004). Ņemot vērā Aichi mērķus, kā arī to, ka
Latvijas Natura teritorijās iekļautas ne tikai mežaudzes ar augstu dabiskumu pakāpi,
būtu ieteicams koncentrēt biotopu apsaimniekošanas aktivitātes tieši mežaudzēs ar
zemu dabiskuma pakāpi, kas uzlabotu savstarpējo telpisko kontinuitāti.
Svarīgi atcerēties arī to, ka koku dzīves cikls ir daudz garāks nekā cilvēkam, un
mežaudzes sukcesijas procesi norit daudz ilgāk kā vienas cilvēku paaudzes laikā.
Apsaimniekošanas aktivitāšu rezultāti būs vērojami arī nākošo cilvēku paaudžu dzīves
laikā, un īslaicīgi veiktas monitoringa programmas sniegs tikai nelielu informācijas
apjomu par turpmāko sukcesijas gaitu. Eiropā ir ļoti maz ilglaicīgu pētījumu par
sukcesijas gaitu pēc apsaimniekošanas pārtraukšanas, tomēr esošo pētījumu rezultāti
ļauj sniegt rekomendācijas apsaimniekošanas metožu izmantošanā. Piemēram, meža
biotopu apsaimniekošana ir plaši izplatīta Somijā, kur to pielieto Somijas Meža
Aģentūra Metsähallitus (Similä & Junninen, 2012).
LIFE-Nature projekta “Experience exchange on habitat management among Baltic
LIFE-Nature project” ietvaros, piedaloties ekspertiem no vairākām valstīm,
izstrādātas rekomendācijas ES meža biotopu apsaimniekošanai. Turpmākajās pārskata
daļās izmantoti šī projekta rezultāti, kā arī citi literatūras avoti, lai novērtētu dažādu
apsaimniekošanas metožu priekšrocības un trūkumus atšķirīgos ES aizsargājamajos
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meža biotopos. Tomēr biotopu apsaimniekošanas rezultāti bieži nav paredzami, tādēļ
jāizveido kapacitāte atkārtotas apsaimniekošanas veikšanai, ja tāda nepieciešama
(adaptīvā apsaimniekošanas stratēģija; Angelstam et al. 2004).

Kvantitatīvie mērķi biotopu apsaimniekošanai
Zinātniski pamatoti kvantitatīvie dabas aizsardzības mērķi ir visefektīvākais veids, kā
dabas aizsardzības prioritātes integrēt dažāda veida tautsaimniecības programmās un
stratēģijās (Villard & Jonsson 2009a). Kvantitatīvie mērķi pieļauj visu iesaistīto
interešu grupu aktīvu darbību to mērķu noteikšanai un sasniegšanai. Kvantitatīvos
mērķus var noteikt biotopu struktūrai (piemēram, atmirušās koksnes daudzums),
ainavas struktūrai (piemēram, teritorijā, kurā netiks veikta jebkāda saimnieciskā
darbība, nosakot kopējās meža biotopu platības), mērķsugu populācijas lielumam un
ekoloģiskajiem procesiem (piemēram, dedzinātām meža platībām). Šādi mērķi ļautu
plānot turpmākos apsaimniekošanas pasākumus (Villard & Jonsson 2009b).
Piemēram, Zviedrijas un Somijas Meža ministrijās ir izstrādāts priekšlikums katrā
reģionā 30% no meža teritorijām nodrošināt vismaz 30 m3 atmirušās koksnes ar
stumbra caurmēru virs 30 cm. Kā kvantitatīvu mērķi AS Latvijas Valsts meži ir
deklarējusi, ka „no uzņēmuma valdījumā esošajām meža zemēm 20% tiek
apsaimniekoti ar primāro mērķi – saglabāt bioloģisko daudzveidību. Šajās platībās
saimnieciskā darbība un galvenā cirte netiek plānota. Tiek plānoti tikai tādi pasākumi,
kas nepieciešami bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai” (Latvijas Valsts Meži,
2012). Tādējādi, no vienas puses, ja bioloģiskās daudzveidības mērķis ir noteikts kā
prioritārs 20% no Latvijas meža platībām, tad tas nozīmē, ka Aichi galvenais mērķis
jau ir sasniegts. Tomēr vispirms būtu jānovērtē biotopu kvalitāte šajos mežos, un,
sadarbojoties plašākai zinātnieku grupai, jānosaka nepieciešamie

meža

biotopu

apsaimniekošanas pasākumi. Šie pasākumi būtu jāsaskaņo ar apsaimniekošanu īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās, lai plānošanu varētu veikt gan vienas mežaudzes
līmenī, gan ainavas līmenī.
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Apsaimniekošanas pieredze
Apsaimniekošanas metodes, kas izmantotas un ieteiktas Eiropas Savienības
aizsargājamos meža biotopos citās valstīs, ir apkopotas 1. tabulā (1. pielikums).

9010* Veci vai dabiski boreāli meži
Saskaņā ar definīciju biotops 9010* ir dabisks vecs mežs, kā arī jauns mežs, kas
dabiski attīstījies pēc ugunsgrēkiem.
Ugunsgrēks mežā ir process, pēc kura saglabājas liels apjoms sadegušas mirušās
koksnes, kā arī atsevišķi dzīvi koki vai to grupas. Sausos priežu mežos veidojas
izteikta kohorta veida struktūra, ja atjaunošanās ir noritējusi pēc vairākiem
ugunsgrēkiem (Brūmelis et al 2005). Proti, meža vecuma struktūru veido dzīvie koki
no dažādām paaudzēm (2. pielikums). Audzei raksturīga liela telpiskā heterogenitāte,
ko veido dažāda vecuma sukcesijas stadijas, kā arī daudz atmirušu un atmirstošu
koku, kas parasti tiek izvākti saimnieciskās darbības rezultātā. Pēc ugunsgrēka, kas
kokaudzi noposta pilnībā, atjaunošanās notiek ar bērzu un apsi, kā arī ar egli (Hellberg
et al. 2009). Ja ugunsgrēki nav notikuši ilgāku laika periodu, tad bagātākajos meža
tipos attīstās egle. Ja egle atrodas visos meža stāvos, tad degšana ugunsgrēka laikā ir
intensīva, un visa audze aiziet bojā. Izveidojas vienvecuma audze, kurā daudzveidīga
vecuma struktūra var attīstīties vairāku gadsimtu laikā , taču to nosaka citu traucējumu
iedarbība (Gromtsev 2002).
Biotopam 9010* izšķir vairākus apakštipus:
– dabiski veci egļu meži;
– dabiski veci priežu meži;
– dabiski veci jauktie meži;
– dabiski veci šaurlapju meži;
– nesenas meždegas;
– jaunāki meži, kas dabiski attīstījušies pēc meždegām.
Pēc ugunsgrēkiem ainavā sukcesijas rezultātā var izveidoties visi šie apakštipi.
Zināms, ka senatnē ugunsgrēki notika daudz biežāk, līdz ar to ainavā veidojās telpiska
mozīkveida struktūra, kas sastāvēja no audzēm ar dažādu kokaudzes sugu sastāvu un
vecumu, ko noteica pēcugunsgrēka perioda ilgums. Tādēļ kontrolētu dedzināšanu
bieži izmanto biotopu apsaimniekošanā. Tomēr, ja biotopa kvalitāte ir augsta, tad

12

labākā apsaimniekošanas metode ir neiejaukšanās. Dedzināšanu vai tās imitāciju
vajadzētu veikt tajās mežaudzēs, kur biotopa kvalitāte ir zema. Dedzināšanas
imitācijai jāietver: 1) lielu un mazu robu izveidošana; 2) atmirušās koksnes
saglabāšana pietiekami lielā apjomā; 3) minerālaugsnes atsegšana; 4) paaugas
izciršana, atstājot atsevišķas lauces ar paaugu.
Latvijā egļu paaugas izciršana biotopā 9010* ir plaši izmantota apsaimniekošanas
metode. Jāatceras, ka šāda veida iejaukšanās uz kādu laiku apturēs dabisko sukcesiju,
un tai var būt gan īslaicīgas, gan ilglaicīgas sekas. Īsākā laika periodā egļu paaugas
izciršana aptur dabisko sukcesijas procesu,, saglabājot saulmīļu sugām piemērotus
biotopus. Ilgākā laika periodā šīs metodes izmantošana samazina atmirušās koksnes
daudzumu nākotnē, kā arī jāņem vērā, ka neizveidosies dažāda vecuma struktūra.
Turklāt šī metode ir ekonomiski neefektīva, jo regulāri jāatkārto.
Vēlīnās pēc-ugunsgrēka stadijās tādi dabiskie traucējumi kā vējš, sakņu trupe un
kukaiņu izraisītā koku bojāeja nodrošina telpisko heterogenitāti mazākos mērogos,
palielinot atmirušās koksnes apjomu, kā arī radot robus koku vainagos, kas, savukārt,
palielina apgaismojumu. Šādu traucējumu imitācija nepieciešama audzēs, kur biotopu
kvalitāte ir zema. Vidējais atmirušās koksnes daudzums dabiskajos mežu biotopos
dienvidu boreālajā zonā ir 90-120m3/ha (Siitonen 2001). Somijā iegūta plaša pieredze
atmirušās koksnes daudzuma palielināšanā, ko izmanto mežaudzēs, kur tas ir
nepietiekams vai nav nemaz (Similä & Junninen 2012). Priežu audzēs iesaka izmantot
gredzenošanu, lai palielinātu dabiskajām mežaudzēm raksturīgo sausokņu daudzumu.
Gredzenošana ir metode, ar kuru tiek paātrināta koku mirstība, veicot vairākus
gredzenveida iezāģējumus priedes stumbrā (3. pielikums). Akceptēta metode koku
mirstības palielināšanā ir arī mizas noņemšana garākā stumbra posmā. Piemēram, ja
nepieciešams izveidot robus apšu audzēs, bet atvašu augšana nav vēlama, koku
mirstības veicināšanai iesaka izmantot koku gredzenošanu.
Dabiskās egļu audzēs parasti lielā daudzumā atrodas vējā izgāztie koki. Ja
apsaimniekošanas mērķis ir palielināt egļu atmirušās koksnes daudzumu, koku
izgāšana ar ekskavatoru ir atzīta kā veiksmīga metode šāda dabiskā traucējuma
imitēšanai. Tā kā pētījumos pierādīts, ka nozāģētas egles apdzīvo tikai viena sēņu
suga Trichaptum abietinum, kas izkonkurē citas sugas, tad koku izgāšanai ar
ekskavatoru ir vēl papildus priekšrocības bioloģiskās daudzveidības palielināšanā, jo
izgāztās egles apdzīvo arī citas sēņu sugas, ieskaitot retas un aizsargājamas.
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Biotopu apsaimniekošana, saglabājot kokus, kuriem mirstību izraisījuši kukaiņi,
piemēram egļu astoņzobu mizgrauzis,ir riskanta metode, jo kukaiņu savairošanās
rezultātā var rasties pārāk daudz atmirušo koku. Zinātniskajos pētījumos pierādīts, ka
infestācijas ietekmes zona nepārsniedz 100 m no vietas, kur veikta šāda veida biotopa
apsaimniekošana (Komonen & Kouki 2008). Tādēļ, lai samazinātu risku
saimnieciskajos mežos, šīs metodes izmantošanu iesaka veikt vairāk kā 100m
attālumā, un nepalielināt atmirušās koksnes daudzumu vienā gadā vairāk par 20
m3/ha. Ja apsaimniekošanas mērķis ir palielināt lapukoku īpatsvaru, tad robi jāveido
vietās ar lapukoku paaugu.
Ņemot vērā sabiedrības negatīvo attieksmi pret kontrolēto dedzināšanu, kā arī to, ka
biotops 9010* pēc definīcijas ir attīstījies pēc ugunsgrēka (kas, visticamāk, visos
gadījumos neatbilst patiesībai), apsaimniekošanu vajadzētu fokusēt uz augšminētajām
metodēm, kas imitē mazu un lielu robu dabisko veidošanos, un palielina atmirušās
koksnes daudzumu. Bet tajā pašā laikā, jāstrādā pie sabiedrības, īpaši speciālistu,
izglītošanas par kontrolētās dedzināšanas priekšrocībām bioloģiskās daudzveidības
palielināšanā.

9020* Veci jaukti platlapju meži
9020*

Veci jaukti platlapju meži ir veci dabiski hemiboreāli platlapju meži, kuros

koku stāvā dominē ozols, vīksna Ulmus sp., kļava, liepa, vai osis Fraxinus excelsior.
Bieži sastopamas mistrotas platlapju audzes, kā arī bērza, apses, egles vai priedes
piejaukums. Biotopā parasti sastopams liels atmirušās koksnes daudzums, bagāta
epifītisko ķērpju un sūnu flora, kā arī daudz sēņu un bezmugurkaulnieku sugu.
Vēsturiski šis biotops bieži izmantots kā lauksaimniecības zeme. Dabiskās koku
mirstības rezultātā izveidojusies mozaīkveida telpiskā struktūra ar izteikti
daudzveidīgu stāvojumu.
Latvijā identificēti trīs biotopa 9020* varianti:
1) tipiskais variants – mistrots platlapju mežs uz sausām minerālaugsnēm;
2) kokaudzē dominē bioloģiski vecas apses Populus tremula, kā arī var būt mistrota
apšu, egļu un bērzu audze;
3) mistroti platlapji uz nosusinātām augsnēm, piemistrojumā var būt egle.
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Ņemot vērā šo biotopu reto sastopamību, būtu nepieciešams palielināt to telpisko
kontinuitāti, izveidojot biotopu agregācijas. Šajās agregācijās jāiekļauj biotopus
9020* Veci jaukti platlapju meži un 9160 Ozolu meži, kuri veido audzes ar īpaši lielu
bioloģisko daudzveidību, un kalpo kā kā sugu izplatīšanās avoti, sēklām izplatoties uz
agregācijā iekļautājām jaunākajām audzēm. Līdzīgi kā biotopam 9160 Ozolu meži, ja
paaugā sākusi dominēt egle, būtu nepieciešama regulārā egļu paaugas izciršana
(Viilma 2004; Auniņš, 2011).

Egļu paaugas veidošanās otrajā un pirmajā stāvā

izmaina apgaismojumu, mikroklimatiskos apstākļus un paskābina augsni (skat.
biotopa 9160 Ozolu meži aprakstu). Visbūtiskāk biotopa apsaimniekošanā ir
nodrošināt, lai egle neizkonkurē platlapu kokus. Audzēs, kas izveidojušas uz
bijušajām parkveida pļavām, Baltijas reģiona eksperti iesaka veicināt platlapu koku
sugu attīstību esošajās laucēs, izcērtot krūmus, kā arī izzāģējot pirmajā un otrajā stāvā
esošos kokus, kas atrodas tuvu veciem kokiem ar lielu bioloģiskās daudzveidības
vērtību.

9060* Skujkoku meži uz osveida reljefa formām
Biotops 9060* veido mežu veģetācijas kompleksu uz osiem, osveida reljefa formām
un to tuvumā. Nogāžu ekspozīcija un slīpums ietekmē apgaismojumu un
mikroklimatu. Nozīmīgs biotopa struktūrelements ir saules apgaismotas lauces, kas
nodrošina piemērotus apstākļus gaismas prasīgo augu sugu attīstībai. Raksturīgas arī
teritorijas ar biezāku paaugu. Flora ir bagāta, un biotopā atrodas sauso zālāju sugas,
tauriņzieži, kā arī dažas austrumu stepju sugas. Domājams, ka degšana ir bijis
nozīmīgs traucējums šī biotopa veidošanā, kuras rezultātā gājusi bojā egļu paauga un
krūmi.
Izplatība - ļoti reti.
ES aizsargājamo biotopu rokasgrāmatā (Auniņš 2010) šī biotopa apsaimniekošanā
minētas divas galvenās metodes, proti, nevēlamo koku un krūmu izciršana priežu
mežos, kā arī kontrolētā dedzināšana. Tomēr jāatzīst, ka krūmu un egļu izciršana, ja to
pielieto kā vienīgo metodi, neveicinās raksturīgās floras atjaunošanos, jo tās attīstībai
nepieciešami robi koku vainagos, kā arī nedzīvās zemsegas mineralizācija.
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Baltijas reģiona eksperti kā apsaimniekošanas metodi audzes struktūras dažādošanai
iesaka nelielu robu (<15m diametrā) izveidošanu koku vainagā, izcērtot līdz 30 % no
kopējās krājas un atstājot atmirušo koksni (Viilma 2004). Ieteikts to veikt tikai tad, ja
audzes biezība pārsniedz 0,7, izcērtot ne vairāk par 20-35% no kokaudzes (Kuris &
Ruskule 2006). Biotopa dabiskās atjaunošanās stimulēšanai kā ieteicama metode
minēta

arī

nedzīvās

zemsegas

mehāniska

uzirdināšana

tās

mineralizācijas

veicināšanai(Viilma 2004). Tomēr šie ieteikumi nodrošinās audzes struktūras
daudzveidības palielināšanos, bet ne vienmēr gaismas prasīgo sugu attīstību.
Somijā ir uzkrāta bagāta pieredze par saules apgaismoto biotopu apsaimniekošanu, un
ir izstrādātas vairākas rekomendācijas (Similä & Junninen 2012):
1. Lai sugu izplatīšanās attālums nebūtu limitējošs faktors, efektīvāk veikt
apsaimniekošanu tur, kur vēl sastopamas raksturīgās gaismas prasīgās sugas, vai
teritorijās, kur tās sastopamas attālumā līdz dažiem simtiem metru.
2. Nereti nepieciešams apsaimniekošanu veikt aizaugošās laucēs, kurās sastopamas
raksturīgas sugas. Tādā gadījumā apsaimniekošana notiek mazos mērogos, veicot
nepieciešamās darbības tikai attiecīgajās vietās.
3. Svarīgākā apsaimniekošanas metode dienvidu un rietumu nogāzēs ir lauču
izveidošana. To veic vietās, kuras vasaras periodā atrodas tiešā saules apgaismojumā
vismaz 10 stundas dienā. Lai maksimāli samazinātu apēnojumu, ciršanai izvēlas
atsevišķus kokus, īpaši tos, kas apēno nogāzes lejasdaļu. Šajā gadījumā nepieciešams
izvākt lielāko daļu no izzāģētajiem kokiem un to zarus.
4. Vienlaicīga mežaudzes retināšana varētu būt kaitīga metode gaismas prasīgo sugu
atjaunošanai. Labāk veikt koku grupu ciršanu.
5. Nedzīvās zemsegas novākšana ir būtiska apsaimniekošanas metode. To var veikt,
piemēram, ar grābekli. Ja apsaimniekotajā biotopā nav sastopamas mērķa sugas, tad
nedzīvo zemsegu var novākt līdz 1/5-1/2 no biotopa teritorijas, bet tas jāveic tikai
mazos laukumos, kuru diametrs nepārsniedz vienu metru.
6. Ja augsne ir auglīga, tad pēc apsaimniekošanas raksturīga aizaugšana ar
graudzālēm. To var ierobežot ar dedzināšanu un pļaušanu.
7. Veicot apsaimniekošanu, jāatstāj apses, ņemot vērā šīs sugas lomu biotopā. Tomēr
to atjaunošanās ar atvasēm ir jāierobežo. Apšu gredzenošana nodrošina, ka atvases
neveidojas.
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8. Izcirstie koki un zari, kā arī novāktā zemsega jāizvāc no apsaimniekotajām
mežaudzēm, jo tas kavēs raksturīgo sugu atjaunošanas, kā arī veicinās eitrofikāciju.
9. Dedzināšana jāveic tikai bezvēja dienās, jo vējš var dzīt ugunsgrēku pa nogāzi uz
augšu un tas var kļūt nekontrolējams. Labāk dedzināšanu veikt agrā pavasarī vai vēlā
rudenī.
10. Pēc apsaimniekošanas ar dedzināšanu biotopā būs izveidojušies piemēroti apstākļi
gaismas prasīgo sugu attīstībai laika periodam līdz 10 gadiem.
11. Var izmantot gaismas prasīgo sugu stādīšanu un sēšanu, lai atjaunotu raksturīgās
augu sabiedrības.

9080* Staignāju meži
Staignāju meži ir pārmitri lapukoku meži, kuri atrodas pastāvīgā virszemes ūdeņu
ietekmē, vai katru gadu periodiski applūst, tādēļ kūdras slānis ir plāns. Tipiskākās
koku sugas ir osis un melnalksnis, bieži arī baltalksnis, purva bērzs un kārkls.
Sukcesijas klimaksa stadijā raksturīga izteikta mozaīkveida veģetācijas struktūra. To
nosaka dažādas sukcesijas stadijas, kas veidojas robos pēc atsevišķu vai nelielu koku
grupu bojāejas. Būtiska nozīme ir ieplakām, kas veidojas, kokiem izgāžoties. Koki
šajā biotopā parasti atrodas uz ciņiem, bet izveidojušās ieplakas ir applūstošas.
Latvijas biotopu noteikšanas rokasgrāmatā (Auniņš 2010) aprakstīti trīs varianti:
1) tipiskais variants, kas atbilst biotopa klimaksa stadijai. Tās mozaīkveida struktūru
nodrošina dabiskie traucējumi;
2) biotopa veidošanās fāze. Šajā sukcesijas stadijā mozaīkveida struktūra vēl nav
izveidojusies. Tomēr, ņemot vērā, ka šim biotopam raksturīgās koku sugas parasti
nedzīvo ilgāk par 100 gadiem, ir paredzams, ka klimaksa stadija izveidosies
salīdzinoši īsā laika posmā;
3) biotopa degradācijas fāze. Bioloģiski vecas mežaudzes uz nosusinātām pārmitrām
minerālaugsnēm vai kūdras augsnēm (kūdreņi, āreņi). Pēc meliorācijas notiek augsnes
mineralizēšanās un sablīvēšanās („nosēšanās”), kā rezultātā ap koku pamatnēm
izveidojas augstie ciņi.
Tipiskajā variantā labākā apsaimniekošanas metode ir neiejaukšanās (Viilma 2004).
Somijā monodominantajās kokaudzēs sukcesijas paātrināšanai uz tipisko variantu
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izmanto koku retināšanu apgaismojuma palielināšanai (4. pielikums), kā arī atmirušo
koku saglabāšanu (Similä & Junninen 2012). Arī citi Baltijas reģiona eksperti iesaka
monodominantajās audzēs ar biezību virs 0,8 izcirst ne vairāk par 20% krājas, ciršanu
veicot grupās (10-20 koki) (Kuris & Ruskule 2006). Augsnes sablīvēšanās rezultātā,
kas raksturīga trešajam biotopa variantam (biotopa degradācijas fāze), oriģinālais
hidroloģiskais režīms, kas eksistēja pirms meliorācijas, nebūs sasniedzams ar grāvju
aizbēršanu. Tādēļ grāvja aizbēršana nav ieteicama (Viilma 2004), turklāt tā var izraisīt
koku kalšanu. Kā risinājums ir ieteikts atstāt grāvjus neapsaimniekotus, lai tie lēnām
aizsērē, tajā pašā laikā regulējot bebru populāciju (Viilma 2004).

9160 Ozolu meži
Biotops 9160 Ozolu meži atrodas uz hidromorfām augsnēm, kur attīstījušās tīraudzes
vai mistrotas audzes. Šajās audzēs dominē ozoli, skābarži, liepas, vai šo sugu
mistrojums. Ņemot vērā Latvijas ģeogrāfisko novietojumu pārejas zonā starp
boreālajiem un nemorālajiem mežiem, ir izdalīts šī biotopa apakštips ar boreālajām
meža sugām zemsedzē. Audzēm var būt mākslīga izcelsme, un tās var būt radušās
iepriekšējās saimnieciskās darbības rezultātā. Nozīmīgākais dabiskais process šajos
biotopos ir vainagu izrobošanās, kā rezultātā veidojas dažāda lieluma lauces ar
atšķirīgu apgaismojuma intensitāti. Tādēļ dabiskajās audzēs vērojama izteikta telpiskā
heterogenitāte, ko veido dažāda vecuma koku grupas (Johanson et al. 2002), kā arī
raksturīga labi attīstījusies platlapju paauga un pamežs. Kaut gan šiem biotopiem
raksturīgs, ka iepriekšējos periodos atsevišķi koki un koku grupas samērā bieži
izcirstas, bieži atrodams liels daudzums atmirušās koksnes (Ikauniece et al. 2012b).
Vecie platlapu koki rada nozīmīgu šī biotopa dabisko struktūru, jo ar tiem saistītas
daudzas retas epifītisko ķērpju un sūnu sugas, piemēram, sīkpunktainā artonija,
vīnkrāsas artonija un rūgtā pertuzārija, kā arī reti sastopamie bezmugurkaulnieki.
Konstatēts, ka šajā biotopā nenotiek ozolu dabiskā atjaunošanās, bet tas atjaunojas ar
citām platlapu koku sugām (Ikauniece 2012c), tādēļ nākotnē dabiskās sukcesijas
rezultātā šīs mežaudzes varētu pārveidoties par biotopu 9020* Veci jaukti platlapju
meži. Daudzām nemorālajām augu sugām ir zema izplatīšanās spēja (Hermy &
Verheyen 2007, Verheyen & Hermy 2004), tādēļ esošās audzes ar tipiskajām
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nemorālo augu sugu sabiedrībām ir sevišķi nozīmīgas, jo kalpo kā sugu izplatīšanās
avots citām tuvumā esošajām platlapu koku audzēm.
Egļu paaugas veidošanās šī biotopa otrajā un pirmajā stāvā izmaina apgaismojumu,
mikroklimatiskos apstākļus un paskābina augsni (Prescott 2010, Vesterdal &
Raulund-Rasmussen 1998, Vesterdal 1999, Augusto et al. 2002, van Oijen et al. 2005,
Bonifacio et al. 2008). Egle arī varētu būt nozīmīgs ozolu konkurents prasību ziņā pēc
apgaismojuma un augsnes barības vielām. Tādēļ apsaimniekošanā ieteicama regulāra
egļu

paauga izciršana (Viilma 2004,

Auniņš, 2011). Iepriekšējo periodu

apsaimniekošanas veids, piemēram, ganīšana (Auniņš 2010), izmaina augsnes
ķīmisko sastāvu (piemēram, paaugstina fosfora saturu), kas varētu nelabvēlīgi
ietekmēt un kavēt nemorālo augu sabiedrību veidošanos (Brunet et al., 1997,
Verheyen et al. 1999, Wulf 2004, Van Calster et al. 2007). Tā kā biotops 9160 Latvijā
ir reti satopams, nepieciešams palielināt tā telpisko kontinuitāti, to savienojot ar
biotopu

9020* Veci jaukti platlapju meži. To nodrošinātu jaunu koku stādīšana

(Quine & Watts 2009), vai ozolu audžu attīstības veicināšana tajās mežu teritorijās,
kur izveidojusies ozolu paauga (Kint et al. 2009, Similä & Junninen, 2012). Lai
veicinātu ozolu paaugas attīstību lielajās laucēs, nepieciešams izcirst konkurējošos
krūmus un aizsargāt ozolus no pārnadžu bojājumiem. Pētījumi Zviedrijā parāda, ka
koku un krūmu izciršana 5-8 m rādiusā ap lielajiem ozoliem veicina ozolu paaugas
veidošanos pirmajos 2-3 gados pēc apsaimniekošanas, atkarībā no apgaismojuma
apstākļiem (Götmark 2007). Tomēr pēc 8-10 gadiem, atkārtoti veicot mērījumus,
konstatēts, ka pameža izciršana ir sekmējusi bieza lazdu un citu krūmu pameža
veidošanos, kas kavē ozolu turpmāko attīstību

(Götmark 2013). Tas norāda, ka

vienreizēja apsaimniekošana varētu dot nelabvēlīgu ilglaicīgu ietekmi. Tādēļ
nepieciešams monitorings, kā arī adaptīvā apsaimniekošana – ekoloģiskā sukcesija
bieži nav prognozējama, un nereti nepieciešama atkārtota apsaimniekošana, vai arī
apsaimniekošanas metodes nomaiņa.

9180* Nogāžu un gravu meži
Biotopa 9180* Nogāžu un gravu meži definīcijā iekļauti jauktu koku meži ar liepu,
kļavu, gobu, vīksnu un osi pauguru un upju ieleju nogāzēs un gravās. Latvijā platlapu
koku mežos nereti sastopams arī egles, baltalkšņa un apses piejaukums. Kokaudzes
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dažādība (dažādi koku substrāti) veicina epifītisko ķērpju un sūnu sugu daudzveidību
(Mežaka et al. 2012). Biotops ir nozīmīgs reto augu sugu populācijām, īpaši tām, kam
nepieciešami pietiekami mitruma apstākļi un barības vielām bagātas augsnes, kā arī
epifītiskām sūnu un ķērpju sugām, un gliemjiem (Auniņs 2010). Erozija ir svarīgs
dabiskais process, kas atsedz minerālaugsni. Līdzīgi kā biotopiem 9020* Veci jaukti
platlapju meži un 9160 Ozolu meži, šajā biotopā dabiskie traucējumi izraisa atsevišķu
un dažu koku bojāeju, veicinot paaugas un pameža attīstību.
Ņemot vērā, ka cilvēka veiktā apsaimniekošana, piemēram, krūmu izciršana, veicinās
eroziju, kā vienīgo pieļaujamo apsaimniekošanas veidu Baltijas reģiona eksperti
iesaka neiejaukšanos.

91D0* Purvainie meži
Definīcija: skujkoku un lapu koku meži periodiski pārmitrās minerālaugsnēs, slapjās,
barības vielām nabadzīgās kūdras augsnēs ar pastāvīgi augstu gruntsūdens līmeni.
Koku stāvu parasti veido priede, egle, purva bērzs un melnalksnis. Zemsedzei
raksturīga liela sīkkrūmu izplatība, kā arī dažādas grīšļu un Sphagnum sp. sugas.
Šajā biotopā iekļauti trīs varianti, kas būtiski atšķiras pēc augšanas apstākļiem:
1) purvaiņi ar kūdras slāni, kas biezāks par 30 cm – purvājs, niedrājs, dumbrājs. Var
būt arī ar mežu aizauguši sūnu un pārejas purvi, kur kokaudzes vidējais augstums
pārsniedz 7 m;
2) slapjaiņi ar dažkārt tikko veidoties sākušu kūdras slāni, kas seklāks par 30 cm –
grīnis, slapjais mētrājs, slapjais damaksnis, slapjais vēris;
3) nosusinātie meži, ja tie atbilst dabiskajam vai potenciāli dabiskajam meža
biotopam.
Ja kāda konkrēta mežaudze atbilst dabisko meža biotopu kritērijiem, tad
apsaimniekošana nav nepieciešama. Ja mežsaimnieciskā darbība nav notikusi dažus
gadu desmitus, tad slapjajos mežos atmirusī koksne parasti ir pietiekamā apjomā. Tā
kā slapjajos mežos bieži stāda egli, tad Somijā kā apsaimniekošanas metodi izmanto
egļu ciršanu un nocirsto koku atstāšanu mežaudzē. Izveidojušās lauces veiksmīgi
apaug ar lapu kokiem, dažādojot meža telpisko struktūru. Turklāt palielinās lapu koku
daudzums un to audzēm raksturīgais bagātīgais lakstaugu stāvs. Šī apsaimniekošanas
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metode arī izmantojama, lai izveidotu piemērotu biotopu baltmugurdzenim (Similä &
Junninen 2012).
Gadījumos, ja nosusinātajās mežaudzēs konstatēts medņu riests, bieži izmantota
apsaimniekošanas metode ir egļu paaugas izciršana (Capercaillie Biodiversity Action
Plan Steering Group, interneta resurss).
Eiropā un Ziemeļamerikā ir iegūta bagāta pieredze šī biotopa apsaimniekošanā, veicot
hidroloģiskā režīma atjaunošanu (Vasander et al. 2003, Schumann & Joosten, 2008).
Tomēr nepieciešama priekšizpēte, lai pārliecinātos par šīs metodes lietderību. Ir
konstatēts, ka nav iespējams pilnībā atjaunot pirms nosusināšanas eksistējošo
hidroloģisko režīmu. Pēc nosusināšanas kūdra sakrīt, sablīvējās, tajā veidojas plaisas,
un paātrinās sadalīšanās un mineralizācijas procesi. Turklāt kūdras sablīvēšanās
samazina ūdens caurlaidību, kā rezultātā meliorācijas grāvja aizrakšana palielinās
ūdens daudzumu tikai grāvju tiešā tuvumā, bet ūdens līmeņa svārstības varētu būt pat
lielākas nekā pirms nosusināšanas (Schumann & Joosten, 2008). Jāņem arī vērā, ka
dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošana ir ļoti dārgs process, un nepietiekamas
izpētes rezultātā tas var izraisīt pat mežaudzes bojāeju (Viilma 2003).

91E0* Aluviāli krastmalu un palieņu meži
Aluviāli krastmalu un palieņu meži definēti kā parasto ošu un melnalkšņu krastmalu
meži upju ielejās, krastmalu baltalkšņu Alnus incanae meži un baltā vītola un trauslā
vītola Salicion albae kokveida formu audžu joslas gar upēm. Augsnes ir
minerālvielām un barības vielām bagātas, jo veidojušās uz smagiem aluviāliem
nogulumiem. Augsnes periodiski applūst. Biotops aizņem tikai 0,05% no Latvijas
teritorijas kopplatības (Auniņš 2010). Uzskata, ka šis biotops varētu būt biotopa 91F0
Jaukti ozolu, gobu, ošu meži gar lielām upēm (Auniņš 2010) veidošanās sukcesijas
stadija.
Ņemot vērā aluviālo krastmalu un palieņu mežu reto sastopamību, Vācijā
(rohrhardsberg-life.de, interneta resurss) un Portugālē (ecotone, interneta resurss) šī
biotopa apsaimniekošanā iesaka stādīt raksturīgās kokauga sugas, kā arī atjaunot
dabisko hidroloģisko režīmu (Vermeulen et al. 2008). Savukārt Baltijas reģiona
eksperti kā vislabāko apsaimniekošanas metodi ir ieteikuši meliorācijas sistēmu
likvidāciju, ja tāda eksistē, kā arī egles, bērza un apses izzāģēšanu, ja šīs sugas
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kļuvušas dominējošas (Viilma 2004). Audzes struktūras dažādošanai ieteikta nelielu
robu (<15m diametrā) izveidošana koku vainagos, izcērtot līdz 30 % no kopējās meža
krājas un atstājot atmirušo koksni (Viilma 2004). Ieteikts to veikt tikai tad, ja audzes
biezība pārsniedz 0,7, izcērtot ne vairāk par 20-35% no kokaudzes (Kuris & Ruskule
2006).

91F0* Jauktu ozolu, gobu, ošu meži gar lielām upēm
Biotopā 91F0* Jauktu ozolu, gobu, ošu meži gar lielām upēm ieskaita platlapju mežus
upju ielejās, kas pakļauti sezonālai applūšanai vai gruntsūdens līmeņa svārstībām
zemākajās vietās. Atrodas uz upju sanesu nogulumiem. Kokaudzi veido osis, goba un
ozols, raksturīgs pamežs.
Tā kā meži gar lielajām upēm vēsturiski bija izcirsti visagrāk, lai tos pārveidotu par
lauksaimniecības zemēm (Zunde 1999), mūsdienās esošos jauktos ozolu, gobu, ošu
mežus gar lielajām upēm lielākoties var uzskatīt par sekundāriem mežiem, kas
radušies, aizaugot bijušajām lauksaimniecības zemēm.
Eiropas mērogā uzskata, ka lielo upju ūdens līmeņa regulācija ir galvenais faktors, kas
apdraud šī biotopa eksistenci (European Environmental Agency, interneta resurss).
Piemēram, Vācijā uzskata, ka plānojot šī biotopa apsaimniekošanu un atjaunošanu,
jāņem vērā ierīkotās ūdens līmeņa regulācijas sistēmas (Leyer et al 2012). Daudzviet
Eiropā notiek vēsturiskā palu režīma atjaunošana, veicinot izmaiņas pirms cilvēka
iejaukšanās raksturīgajos aspektos (Hughes et al., 2003).
Mežaudzēs, kas atbilst biotopa kvalitātes kritērijiem, labākā apsaimniekošanas metode
ir neiejaukšanās. Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu rokasgrāmatā šim
biotopam ieteikta nevēlamo koku un krūmu izciršana ap atsevišķiem īpaši nozīmīgiem
kokiem (Auniņš 2010). Tomēr jāatzīst, ka šī metode ir efektīva zālāju biotopu
apsaimniekošanā, taču ne meža biotopu apsaimniekošanā, jo aizkavē kokaudzes
kontinuitāti. Mežaudzēs, tajā skaitā aizaugošajās parkveida pļavās un ganībās, kur
sekmīgi attīstās platlapu koku sējeņi, ozolu attīstības veicināšanā varētu pielietot
konkurējošo sugo (baltalksnis) izciršanu un appļaušanu ap atsevišķiem ozoliem.
Baltijas reģiona eksperti bez tam iesaka meliorācijas sistēmu likvidāciju, ja tāda
eksistē, kā arī egles, bērza un apses izzāģēšanu, ja šīs sugas kļuvušas dominējošas
(Viilma 2004). Audzes struktūras dažādošanai iesaka nelielu robu (<15m diametrā)
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izveidošanu koku vainagos, izcērtot līdz 30 % no kopējās meža krājas un atstājot
atmirušo koksni (Viilma 2004). Ieteikts to veikt tikai tad, ja audzes biezība pārsniedz
0,7, izcērtot ne vairāk par 20-35% no kokaudzes (Kuris & Ruskule 2006).
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1. pielikums. 1. tabula
1. tabula. ārvalstīs izmantotas un ieteiktas apsaimniekošanas metodes Eiropas
Savienības aizsargājamiem meža biotopiem.
ES meža biotops
9010* Veci vai dabiski boreāli
meži

9020* Veci jaukti platlapju meži

9060* skujkoku meži uz osveida
reljefa formām

Apsaimniekošanas metode
 Kontrolētā dedzināšana
 Dabisko traucējumu imitācija, kas ietver: 1)
lielu un mazu robu izveidošanu, 2) atmirušo
koku saglabāšanu pietiekami lielā apjomā,
3) minerālās augsnes atsegšanu, 4) paauga
izciršanu
 Uzlabot telpisko kontinuitāti
 Veicināt platlapju koku sugu atjaunošanos
 Izcirst egli, ja tā kļūst dominanta
 kontrolētā dedzināšana
 minerālās augsnes atsegšanu
 izveidot apgaismotos lauces

9080* staignāju meži




Atļaut meliorācijas grāvjiem aizsērēt
Kokaudzes struktūras dažādošana, retinot
un izveidojot lauces

9160 ozolu meži








Uzlabot telpisko kontinuitāti
Veicināt platlapju koku sugu atjaunošanos
Izcirst egli, ja tā kļūst dominanta
neiejaukšanās
Dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošana
Kokaudzes struktūras dažādošana (palielināt
lapu koku īpatsvaru, izcērtot egli)
Medņa riestos izcirst egli
Dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošana
Kokaudzes struktūras dažādošana (palielināt
lapu koku īpatsvaru, izcērtot egli)
Dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošana
Kokaudzes struktūras dažādošana,
izveidojot lauces
Veicināt platlapju koku sugu atjaunošanos

9180* nogāžu un gravu meži
91D0* purvainie meži

91E0* aluviāli krastmalu un
palieņu meži





91F0* jauktu ozolu, gobu, ošu
meži gar lielām upēm) *)
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2. pielikums. Priežu kohorta attīstība pēc ugunsgrāka.
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3. pielikums. Koku gredzenošana
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4. pielikums. Lapu koku mežu retināšana un robu izveidošana.
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