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Ziemeļeiropas mežu struktūra ievērojami mainījās pēdējā

gadsimta laikā, kas ir saistīts ar mežsaimniecisko darbību

intensifikāciju (Esseen et al., 1997; Siitonen, 2001; Cyr et al., 

2009). 

Pēdējo 50 gadu laikā jauni un vidēja vecuma meži kļuvuši

biežāk sastopami nekā ieriekš Ziemeļeiropas mežu ainavā

(UNECE & FAO 2011, Vilén et al. 2012). 

Šādu mežu mikroklimatiskie apstākļi krasi atšķiras no vecām

un dabiskām mežu eskositēmām (Lõhmus & Kraut 2010).





Latvijā

Aptuveni puse no sauszemes teritorijas aizņem meža zeme;

Aptuveni pusē no mežiem ir pierskaitāmi pie boreālo mežu
tipiem;

Aptuveni 1/3 no visiem mežiem ir jauni (līdz 50gadiem) un 
reģenerēti; 

Priede ir biežāk sastopamā koku suga Latvijas mežos.

*Centrālās statistikas pārvaldes dati (2020)



Lai mazinātu mežsaimnieciskās darbības ietekmi uz bioloģisko

daudzveidību, mežistrādes procesa laikā tiek saglabātas dabiskās

ekoloģiskās struktūras - dzīvi un miruši koki (Koivula & Vanha-Majamaa

2020). 

Latvijā: 

MK Notiekumi Nr. 935

Veicot galveno cirti, jāatstāj 5 ekoloģiskie koki un 4 mirušas koksnes

struktūras (ja ir).



Neskatoties uz to, ir novērojams zinātniski

pamatotas informācijas trūkums par dažādu

mežsaimnieciso pasākumu ietekmi uz sugu

bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu

reģenerētās ekosistēmās



Mirusī koksne

Ziemeļeropā mirušas koksnes struktūru apjomi

jaunos un reģenerētos mežos veido aptuveni

10% no tā, kas ir atrodams vecos un dabiskos

mežos (Stokland et al. 2012). Tai pašā laikā

aptuveni 20-25% no visām sugām kas

apdzīvo Fenoskandiju ir saistītas ar mirušu

koksni. Borelālos mežos šī proporcija sasniedz

līdz 70% (Siitonen 2001).



Kāpēc mirusī koksne ir svarīga?

Koksnes sadalīšanās ir dinamisks un nevienmērīgs process, 

un šis process nodrošina nevienmērīgu mikrosukcesiju

vienas struktūras ietvaros, tas padara šīs struktūras

jaunaudzēs par ķērpju biodaudzveidības “karstajiem

punktiem“ (Fałtynowicz 1986, Lõhmus & Lõhmus 2001). 

Piemēram, daudzas ķērpju sugas boreālos priežu mežos ir

piesaistītas tikai cietajai koksnei – kas atrodama uz

sausokņiem, retāk uz kritalām un augstajiem celmiem

(Santaniello et al. 2017, Coppins &Coppins 2006).



Jaunākie pētījumi par jaunām un reģenerētām mežu
ekosistēmām parāda ka atstātās mirušas koksnes struktūras

spēj kalpot kā dzīvotnes daudzām saproksīlām vaboļu, 
sēņu (Juutilainen et al. 2014, Floren et al. 2015), kā arī

ķērpju sugām (Lõhmus & Lõhmus 2010, Ranius et al. 2014, 
Hämäläinen et al. 2014). 

Pēc mežistrādes, pirmajos gados izcirtumos bieži vien ir
atrodams samērā liels mirušas koksnes daudzums, kas laika
gaitā strauji (15-25 gadu laikā) samazinās (Siitonen 2001). 



Ķērpji

 Lēni reaģējoši organismi;

 Nav mobīli organismi;

 Labi indicē apkārtējās vides 

apstākļu izmaiņas;



Ķērpji ir samērā neliela lihenizēto askusēņu (pamatā) 

grupa, kurā ietilpst aptuveni 22 000 -24 000 sugu. Latvijā, uz

šo brīdi ir zināmas aptuveni 650 ķērpju sugas. No tām

aptuveni 30 līdz 40 % apdzīvo mirušu koksni. 



Ķērpji ir viena no mazāk

pētītajām organismu grupām

Latvijā. Jāatzīmē, ka no 

visām Ziemeļeiropas valstīm, 

Latvijas ķērpju biota ir

vismazāk pētīta. 

Līdz šim Latvijā nav veikti

(publicēti) pētījumi par ķērpju

sastopamību jaunās

reģenerētās mežu

eskosistēmās.  



Kailcirtēs biežāk sastopamākās koksnes struktūras ir
celmi, izņemot gadījumus, kad tiek veikta celmu
ekstrakcija.

Fenoskandijā veiktajos pētījumos pierādīts, ka
skujkoku celmi, spēj nodrošināt samērā augstu
epiksīlo ķērpju sugu daudzveidību pirmo divu
dekāžu laikā (Santaniello et al. 2017, Hämäläinen
et al. 2014, Caruso et al. 2008, Hämäläinen et al. 
2015). 



Pētījumi Latvijā







1. posms – Lokāls pētījums

Ķērpju sastopamība uz priežu mirušas koksnes struktūrām

jaunaudzēs:

Lokāls pētījums (16 mežaudzes)

Skatītas jaunaudzes 4-6 gadi pēc mežistrādes un 9-11 gadi

pēc mežistrādes

Ķērpju sugu sastāva dati tika ievākti par sekojošām

struktūrām:

Celmi,

 Kritalas, 

 Sausokņi, 

 Sīkā koksne (<10 cm diam. (FWD))







Kas atklājies?

 Uz kritalām, sausokņiem, celmiem un sīkas koksnes kopumā

konstatētas 52 ķerpju sugas;

 Uz sīkas koksnes nav unikālu un retu ķērpju sugu; 

 Zems dabisko struktūru daudzums jaunaudzēs – ne visos

nogabalos ir kritalas, un sausokņu daudzums ir vēl mazāks; 

Mazāk nekā noteikts Noteikumi par koku ciršanu mežā (MK Nr. 

935)

Uz celmiem konstatētas 48 ķērpju sugas, no tām viena ir iekļauta

MK noteikumu Nr. 940 sarakstos – mikroliegumu suga; 

 Ķērpju sugu sastāvs (sabidrības) un daudzveidība būtiski

atšķiras starp jaunaudžu vecuma grupām;

 Atstātajam ekoloģisko koku skaitam ir nozīme (5 vai 10).



Nogabala līmeņa faktori kas ietekmē

sugu daudzveidību
Vispārējā lineārā modeļa (General linear model (GLM)) analīze kopējai un 

vidējai sugu daudzveidībai uz celmiem (n=64). Statistiski būtiski faktori: 

Ekoloģisko koku skaits (GTR) un laiks kopš mežistrādes (Age). 



Ķērpju sugu daudzveidība uz celmiem

Ķērpju sugu daudzveidība uz

celmiem 4-6 un 9-11 gadus vecos

mežos. 

Ar tukšu simbolu – vietas kur tiek

atstāti 5 ekoloģiskie koki;

Ar aizpildītu simbolu – vietas kur

tiek atstāti >10 ekoloģiskie koki;



Sugu sabiedrības uz celmiem

NMS Ordinācija

Viens simbols atspoguļo 16 celmu

ķērpju sugu sastāvu (sabiedrības).

GTR – ekoloģisko koku skaits

nogabalā (iekrāsotie simboli – >10 

ekoloģiskie koki; neiekrāsotie

simboli – 5 ekoloģiskie koki)

Vektors (ar bultu) ir celmu

funkcionālā platība



2.posms - Plašāka mēroga pētījums

Apskatīti 60 meža nogabali
visā Latvijas teritorijā

Mežaudzes: 4-6, 9-11 un 15-17 
gadi pēc mežistrādes

Struktūras kas tika pētītas:

Celmi;

Dzīvi (ekoloģiskie) koki; 

Kritalas;

Sausokņi;

Sīkā koksne;





Vispārējie rezultāti

 Konstatēta 74 ķērpju suga, no kurām 1 ir mikroliegumu suga; 

 4 sugas kas saistītas ar vecām meža eksosistēmām;

 2 sugas jaunas Latvijai;

 Lielākā ķērpju sugu daudzveidības variācija ir uz celmiem, 

kuru vecums ir 15-17 gadi;

 15-17 gadus vecās audzēs celmi bieži ir pilnībā apauguši ar 

sūnām, un mirušas koksnes apjomi ir ļoti zemi;

 Augstāki celmi ir ķērpju sugām bagātāki par “klasiskajiem”.



Sugu daudzums uz dažādām

ekoloģiskām struktūrām

Structures

4-6 (yr. old sites) 9-11 (yr. old sites) 15-17 (yr. old sites)

min-

max
median Q1-Q3

min-

max

media

n
Q1-Q3 min-max

media

n
Q1-Q3

All stumps

(n=240)
4 - 18 10 8 - 12 11 – 31 20.5 17 – 23 0 – 36 11

6.75 –

18.25

Stumps

h>40 cm 

(n=30)

9 – 16 14 11.25 – 16 20 – 31 24 22.25 – 24 22 – 36 28 25 – 34 

Ecological

trees

(n=180)

6 – 14 10 8 – 13 6 – 14 10 8 – 11 6 – 14 10 8 – 13 

Logs

(n=98) 6 – 28 15.5 11.25 – 19.75 6 – 25 14 9 – 22 7 – 26 17 13.25 – 21

Snags

(n=46)
2 – 27 7 5 – 14 7 – 28 18 14.25 – 23 6 – 28 19 11 – 22 

FWD

(n=120 plots) 7 – 14 12 10.25 – 13 8 – 14 11 10 – 12 6 – 16 12.5 11.25 – 14 

All

structures 14 – 32 25.5 18.25 – 28 16 – 37 27 24 – 29 6 – 40 28 27 – 32.75



Augstāki celmi ar augstu ķērpju

daudzveidību



3. posms - Kas tiek darīts pašlaik

Mākslīgi veidotu augstāku celmu atstāšana cirsmās – eksperimentāls

pētījums

Pie ekoloģisko koku grupām, un gar tehnoloģiskiem ceļiem cērtot

dzīvos kokus atstāj celmus, kas ir 1,3 līdz 1,4 m augsti.

21 meža nogabals

0 - 10 – 20 gb./ha jeb 0 m3 – 1(1,3)m3 – 2 (2,6)m3 uz cirsmas hektāru.



Kā tas izskatās?!









Kādi dati tiek vākti

Ķērpju sugu daudzveidība un tās izmaiņas uz

atstātajiem celmiem - gan zemajiem

“klasiskajiem”, gan eksperimentālajiem

“augstajiem ķērpju celmiem”.



Kad mēs zināsim vai tas ir efektīvi?

Kas tiks darīts nākotnē?  



Paldies par uzmanību

Labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem


