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Kāda ir koku sugu daudzveidība ainavā un 
kā tā mainīsies laikā?

Kāda ir veco audžu fragmentācijas pakāpe 
un kā tā mainīsies laikā?

Kā laika gaitā mainīsies dzīvotņu 
fragmentācija/daudzveidība atkarībā no 
saimnieciskās darbības?



Pētījuma objekts un dizains



Meža sukcesijas simulācijas scenāriji

Klimaksa scenārijs (Nr.1.)– meža sukcesija bez traucējuma, 

Dabiskais scenārijs (Nr.2) – meža sukcesija ar vēja un ugunsgrēku 
izraisītu traucējumu,

Normatīvais scenārijs (Nr.3) – meža sukcesija ar antropogēnu 
traucējumu saskaņā ar esošo normatīvo regulējumu, 

Alternatīvais scenārijs (Nr.4)– meža sukcesija ar antropogēnu 
traucējumu saskaņā ar esošo normatīvo regulējumu, izņemot GNP 
teritoriju, kurā noteikti alternatīvi mežsaimnieciski nosacījumi.



4.scenārijā rekomendēts:

cirst mežu izlases cirtēs no 0,1–2 ha, ja dominējošā suga ir bērzs ar 
vecumu >70 un ja priede, liepa, ozols, kļava, osis, goba vai vīksna (katra 
suga atsevišķi) ir mazāk par 10%. 

Nākamās cirtes izpilde nogabalā ir pieļaujama pēc 30 gadu perioda.
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Koku sugu Simpsona daudzveidības indeksa lineārās regresijas 
analīzes četros scenārijos



GNPĀrpus GNP 10x10km 

parauglaukumos

normatīvajā scenārijā



Ainavas apauguma un meža sukcesijas stadiju Simpsona daudzveidības 
indeksu lineārās regresijas analīzes četros scenārijos 

Ārpus GNP GNP



Galvenie secinājumi

1.LANDIS II modeļa lietošana Latvijas apstākļos ir pilnībā pieļaujama un 
atbalstāma.

2.Pašreiz esošā koku sugu sabiedrība ir seriāla sabiedrība un tā vērtējama 
kā ekoloģiski nestabila, tā nepārtraukti mainās noteiktās attīstības 
trajektorijās, tiecoties sasniegt klimaksa sabiedrību. Pioniersugas ir 
traucējuma atkarīgas.

3.Tagadnes nosacījumi Gaujas nacionālājā parkā ir efektīvi, lai veicinātu 
dabiskošanos, īpaši dabas lieguma zonā, turpretim stingrā režīma zonā 
esošās mežaudzes tiek netieši traucējuma ietekmētas. 

4.Dabiskošanās process samazina koku sugu daudzveidību, turpretim 
mežsaimnieciskā darbība palielina koku sugu skaitu un daudzveidību, kas 
ir seriālo sabiedrību indikators.



Paldies par uzmanību!


