
Pateicamies par jūsu 2020. gada 19. februāra vēstuli saistībā ar nesen 

izveidoto Eiropas Mežu informācijas sistēmu (FISE) un tajā atrodamo 

informāciju par Latvijas mežiem. 

Vēstulē Jūs lūdzāt skaidrojumu par FISE rīcībā esošajiem datiem par 

meža klātajām platībām Latvijā, norādot uz pastāvošajām atšķirībām 

starp Latvijas meža inventarizācijas un FISE aprēķinātajiem 

skaitļiem, kas raksturo Latvijas meža platības.  

FISE mērķis ir sniegt precīzus, atjauninātus (aktuālus) un saskaņotus 

datus par mežiem Eiropā, kālab tā izmanto gan statistikas datus, gan 

datus, kas iegūti no Copernicus Zemes novērošanas dienesta. 

Saskaņā ar Copernicus Corine Land Cover 2018 aprēķiniem un EVA 

(Eiropas Vides aģentūra) aprēķinātajām zemes seguma izmaiņām, ko 

apstiprinājuši EIONET partneri, Latvijas meža zemju platība, 

ieskaitot mežus un pārejas perioda meža zemi, 2000.-2018. gadā 

ir bijusi gandrīz nemainīga: apmēram 3,46 miljoni hektāru un 

53,7% no zemes platības. Norādītais procentuālais līmenis ir tuvu 

tam, par kuru Latvija 2015. gadā ziņoja Forest Europe (šeit jāpiebilst, 

ka Latvija ir ziņojusi par meža platību palielināšanos).  

Vienmēr ir grūti (problemātiski) salīdzināt un vērtēt dažādi iegūtus 

datus par meža platībām: FISE gadījumā satelītattēlu dati un lauka 

mērījumu dati! Šeit noteikti jāņem vērā atšķirības gan metodoloģijās, 

gan izmantotajās definīcijās (Corine robeža koku vainagu segumam ir 

30%, salīdzinot ar 10%, ko nosaka FAO starptautiski atzītā meža 

definīcija), gan izšķirtspējā (Corine “izšķirtspēja” ir 25 hektāri). 

Procentuālo atšķirību iemesls var būt meklējams arī kopējās zemes 



platības vērtējumā (vai meža platības salīdzina ar kopējo valsts 

platību vai kopējo valsts zemes virsmas platību). 

FISE neapšauba mežu platību lielumu Latvijā, ne arī Latvijas 

nacionālās meža inventarizācijas ilgtermiņa novērtējumos 

iegūto informāciju. FISE sākotnēji ir izvēlējusies runāt tikai par ar 

mežiem klātajām platībām. Tas nozīmē, ka tajās ietilpst mežaudzes 

no trim Corine Land Cover zemes seguma klasēm (311, 312 un 313), 

kas ir daudz mazāk nekā kopējā meža zemju platība. Izmantotā 

informācija izriet no jaunākās Corine Land Cover zemes seguma 

analīzes, ko veicis Eiropas Komisijas Apvienotais pētījumu centrs 

(izmantojot Guidos programmu), lai novērtētu vienlaidus meža 

platības un izmaiņas ar mežu klātajās platībās 39 EEZ dalībvalstīs, 

ieskaitot Latviju. 

Mēs ņemam vērā, ka informāciju (datu precizitāti ) var uzlabot, lai 

vizuālos materiālos skaidrotu ar mežu klātās teritorijas (platības) 

definīciju. Turpmākajos mēnešos FISE savos datos iekļaus arī 

nacionālos meža inventarizācijas datus, kas publicēti valstu tīmekļa 

vietnēs, būs arī iespēja datus lejuplādēt (ar attiecīgām diagrammām 

un kartēm). 

Ceru, ka rakstītais palīdzēs skaidrot atšķirību datos, ko esat 

pamanījuši!  

… 

Ar cieņu, 

Klaudija OLAZÁBAL 

Nodaļas vadītāja 


