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Ievads

• Lauksaimniecības zemju pamešana un apmežošanās Latvijā 
notikusi jau kopš 2. pasaules kara
• PSRS, Latvijas un ES politikas
• Pāreja no centralizētās plānošanas un tirgus ekonomiku un 

privāto īpašumu
• Dabiskā sukcesija un “Forest transition”
• Jaunās meža zemes – pārsvarā uz privāto īpašnieku zemēm
• Jauno meža zemju apsaimniekošanas perspektīvas Meža 

politikas kontekstā



Pētījuma mērķis

Noskaidrot meža teritoriju platību izmaiņas Latvijā un 
identificēt jaunās meža zemes, izmantojot tālizpētes datus

• Datu ievākšana, apstrāde
• Datu analīze ar ĢIS un tālizpētes rīkiem
• Rezultātu interpretācija



Pētījuma metodika

Zemes seguma kategorija – meži + krūmāji (woody vegetation)
Faktiskā seguma platība
Dati – atslepenoti Corona KH-4B attēli, Landsat 5 (TM), 7 (ETM+) un 
8 (OLI) attēli
Corona dati par 1967/1970/1972. gadiem; Landsat dati par 1991. 
un 2017. gadiem

Datu apstrāde: 
• Corona – fotogrammetriskā apstrāde, attēlu segmentācija, 

klasifikācija Metashape/eCognition; 
• Landsat – atlase, apstrāde, klasifikācija Google Earth Engine
Probabilistiskā validācija



Ainavzemes pēc K. Ramana (1994)



Izmaiņas no 1967. līdz 2017. g.

• Meža teritoriju (bruto) platība periodā no 1967. līdz 1991. 
gadam palielinājās par 17,6%, savukārt no 1991. līdz 2017. 
gadam  pieauga tikai par 1%.
• Periodā no 1967. līdz 1991. gadam meža teritoriju platība 

pieauga visās ainavzemēs, izņemot Rietumzemgali (-0,7%)
• Latgales augstienē +36,1%, Ziemeļvidzemē +28,3%
• Periodā no 1991. līdz 2017. gadam 



Mežainuma izmaiņas 1967*-1991



Mežainuma izmaiņas 1991-2017



Izmaiņas pa ainavzemēm



Jauno mežu teritorijas 1967*-2017



Jauno mežu teritorijas (neto)



Mežu pla(bu īpatsvara izmaiņas no 1929. gada līdz 2001. 
gadam % (Penēze, 2009)



Diskusija

• Atbalsta maksājumu ietekme uz apmežošanās procesu bijusi 
ierobežota (Nikodemus, 2010)
• Jauno meža teritoriju veidošanās uz bijušajām 

laukaimniecības zemēm ietekmē augsnes īpašības, sugu 
sastāvu un augšanas gaitu (Ruskule, 2016)
• Jauno meža teritoriju izvietojums galvenokārt uz privātajām 

zemēm – īpašumu sadrumstalotība un apsaimniekošanas 
motivācija
• Nomaļš novietojums un infrastruktūras trūkums apgrūtina 

apsaimniekošanu



Diskusija

• Apsaimniekošana – īstermiņā vai ilgtermiņā?
• Apsaimniekošanas perspektīvas – mežsaimniecība, īsa 

cirtmeta plantācijas, enerģētiskā koksne?
• Ainavisko vērtību saglabāšana
• Teritorijas dabas aizsardzībai



Secinājumi

• Lielā daļa no jauno mežu platību pieauguma notika laikā no 
1967.* līdz 1991. g.
• Jauno mežu (neto) platības aizņem 14,3% no patreizējās 

meža teritoriju platības.
• Visvairāk – Latgales augstienē, Vidzemes augstienē, 

Ziemeļvidzemē
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