
Resursi. Daba

Kāpēc tas bija vajadzīgs?
2005. gadā Latvijas Ornitoloģijas 

biedrība (LOB) uzsāka ligzdojošo putnu 
uzskaites. Kopš tā laika mežirbes popu
lācija ir gājusi mazumā, un 2016.  gadā 
tā bija vien apmēram 15 % no 2005. ga
da populācija. Atbilstoši Starptautiskās 
dabas un dabas resursu aizsardzības sa
vienības (IUCN) izstrādātajiem kritēri
jiem, šāds skaita kritums padara mežir
bi par stipri apdraudētu valsts mērogā. 
Tā kā mežirbe ir izteikts nometnieks, 
skaidrs, ka pamatojums skaita lejupslī
dei meklējams tepat Latvijā. Lai mēģi
nātu izprast, ko lietas labā darīt, galu 
galā Latvijas Vides aizsardzības fonds 
sniedza atbalstu sugas aizsardzības plā
na izstrādei.

Uzreiz gan jāteic, ka mūsu zināša
nas par mežirbi, šo darbu uzsākot, bija 
samērā trūcīgas un arī plāna izstrādes 
gaitā veikt apjomīgus jaunus pētījumus 
nebija iespējams. Tomēr pieejamā infor
mācija, t.sk. par citās valstīs veiktiem 
pētījumiem un plāna ietvaros veiktās 
uzskaites, ir pietiekami plaša, lai sugas 
aizsardzības plāns varētu kalpot kā sta
bils atspēriena punkts centieniem no
drošināt mežirbju saglabāšanos Latvijā.

Plāna mērķis
Mežirbes sugas aizsardzības plāna īs

termiņa mērķis, kas būtu sasniedzams 
plāna īstenošanas periodā, t.i., līdz 
2026.  gadam, ir mežirbes populācijas 
samazināšanās apturēšana. Ilgtermiņa 
mērķis ir nodrošināt sugai Latvijā lab
vēlīgu aizsardzības stāvokli  – sasniegt 
(atjaunot) vismaz 50 tūkstošus pāru 
lielu mežirbes ligzdojošo populāciju. 
Kāpēc tieši 50 tūkstošus? Pēc mūsu ap
lēsēm, ņemot vērā mežirbju populācijas 
kādreizējo blīvumu un pašreizējo Latvi
jas mežainību, tik liela varētu būt Latvi
jas mežirbju populācija.

Jāpiebilst, ka, iespējams, pat salī
dzinoši nesenajā 2005.  gadā Latvijas 
mežirbju populācija pārsniedza šo 
slieksni, taču absolūtos skaitļos tā ap
rēķināta tikai 2011. gadā, un tad Latvijā * – plāns pieejams https://www.daba.gov.lv/upload/File/DOC/SAP_mezirbe_17_LV.pdf.

Plāns mežirbei

MATERIĀLS TAPIS 
AR LATVIJAS VIDES 
AIZSARDZĪBAS 
FONDA 
FINANSIĀLU AT-
BALSTU.

P ērnā gada nogalē vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrs apstiprināja mežirbes sugas 

aizsardzības plānu 2017.–2026. gadam*. Lai gan apdraudēta, 
mežirbe joprojām Latvijā ir medījama putnu suga, tāpēc 
domāju, ka arī MMD lasītājiem būs interesanti ieskatīties 
šajā dokumentā un uzzināt, kas apdraud mežirbi un ko 
varam darīt sugas saglabāšanai.

Teksts: VIESTURS ĶERUS, Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Foto: ANDRIS EGLĪTIS
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ligzdoja 10–47 tūkstoši mežirbju pāru. 
Arī pēc šā gada turpinājusies mežirbju 
skaita lejupslīde, ko parāda populācijas 
pārmaiņu indekss, bet absolūtos skait
ļos populācijas lielums vairs nav rēķi
nāts.

Kas mežirbi apdraud?
Kā jau parasti, arī mežirbes gadījumā 

nav viena faktora, kas būtu vainojams 
sugas sliktajā stāvoklī. Virkni dažādu 
iespējamo apdraudējumu ļauj noteikt 
plāna izstrādes ietvaros analizētā lite
ratūra un arī speciāli veiktās uzskaites, 
taču uz visiem jautājumiem atbilžu nav, 
tāpēc nepieciešami papildu pētījumi. 
Tāpat šobrīd vēl nav iespējams noteikt, 
kurš no tālāk apskatītajiem faktoriem ir 
būtiskākais un kā to ietekme summējas. 

Tomēr nepārprotami skaidrs ir tas, ka 
būtiska negatīva ietekme uz mežirbi ir 
mežsaimnieciskajai darbībai, jo tā ietver 
virkni dažādu tiešu un netiešu ietek mju, 
ne tikai mežirbei piemērotu mežu nocir
šanu. Tāpat ir pamats domāt, ka mežirbi 
negatīvi ietekmējis pieaugušais plēsēju 
un ligzdu postītāju skaits (taču arī tas 
daļēji izriet no pašreizējās mežu apsaim
niekošanas prakses). Negatīva ietekme 
varētu būt arī klimata pārmaiņām, ko 
gan šajā rakstā neaplūkošu.

Droši vien būtu svarīgi piebilst, ka 
medības (vismaz mežirbes medības) 
nav starp sugu būtiski apdraudošajiem 
faktoriem, bet par šo jautājumu – maz
liet vēlāk.

Kādi meži nepieciešami 
mežirbei?

Kā jau vēsta sugas nosaukums, mežir
be dzīvo mežā. Mežirbju apdzīvotie meži 
var būt dažādi gan vecuma, gan valdošās 
koku sugas ziņā, bet būtiski ir tas, lai ta
jos būtu lapu koku pamežs vai paauga. 
Tīros skujkoku mežos mežirbes apmetas 
nelabprāt un arī tikai tur, kur vismaz kā
da lapu koku grupiņa ir atrodama.

Ārpus meža mežirbe novērojama ļoti 
reti, jo atklātas vietas šķērso nelabprāt, 
kas saistīts ar plēsonības risku. Tāpēc, lai 
mežirbes populācija varētu pastāvēt, me
žam svarīgi būt iespējami viengabalai
nam. Daudzos mazos gabaliņos sadalīts 
mežirbei formāli piemērots mežs faktiski 
var būt šīs sugas neapdzīvots. Pētījumos 
Zviedrijā konstatēts, ka mežirbes neap
dzīvo izolētas mežaudzes, kas no meža 

Mežirbes ligzdojošās populācijas pārmaiņas kopš 2005. gada. Avots: 
Auniņš A., Mārdega. I., 2017. Fona monitorings: Dienas putnu monitorings. 
Gala atskaite par 2017. gadu. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība.

masīva atrodas vairāk nekā 100 metru 
attālumā.

Nepieciešamība pēc samērā blīva lapu 
koku pameža un paaugas saistīta ne tikai 
ar iespējām paslēpties no plēsējiem, bet 
galvenokārt ar mežirbes barību. Ziemā 
tā barojas ar alkšņu, bērzu, lazdu u.c. 
lapu koku dzinumiem un pumpuriem. 
Pavasarī, lapām plaukstot, mežirbes pie
vēršas tām un arī zemsedzes augu jauna
jiem dzinumiem, bet vasarā un rudenī 
svarīgu lomu mežirbes ēdienkartē ieņem 
dažādas ogas, piemēram, mellenes, meža 
zemenes un avenes. Taču mežirbju cāļi 
pirmajās desmit dzīves dienās pārtiek 
gandrīz tikai no posmkājiem (g.k. skud
rām un to kāpuriem), un tikai vēlāk pār
iet uz augu valsts barību.

Mežsaimniecības ietekme
Izprotot, kādi meži nepieciešami 

mežirbei, ir arī skaidrs, kā izpaužas 
mežsaimnieciskās darbības ietekme uz 
šo sugu. Šeit vietā atgādināt, ka augošās 
izcirtumu platības padarījušas Latviju 
par vienu no Eiropā “vadošajām” val
stīm pēc mežu fragmentācijas pieaugu
ma tempiem. Kā jau minēts, mežirbēm 
netīk atklātu vietu šķērsošana. Bez tam 
mežu fragmentācija un lielais izcirtu
mu īpatsvars palielina plēsēju skaitu 
un ieved mežā ligzdu postītājus (pie
mēram, vārnas), kas citādi tur nebūtu 
sastopami.

Jāņem vērā, ka mežus fragmentē ne 
tikai izcirtumi, bet arī mežizstrādes 
priekšvēstneši  – meliorācijas grāvji un 
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meža ceļi. Turklāt meliorācijas grāvji 
arī maina mežā pieejamo augu sastāvu 
un rada risku mežirbes cāļiem iet bojā 
noslīkstot.

Mežsaimniecības ietekme izpaužas 
ne tikai kā mežu fragmentācija, bet 
ietekmē arī barības pieejamību. Kā zi
nāms, no brīža, kad mežs ir iestādīts vai 
pats iesējies, līdz brīdim, kad to nocērt 
kailcirtē, tajā tiek veiktas dažādas kop
šanas. Ja šā pasākuma laikā no meža 
tiek “izkopts” viss pamežs un lapu koku 
paauga, mežirbei šī vieta kļūst neapdzī
vojama, jo nav ne ko ēst, ne kur paslēp
ties. Mežs joprojām ir, bet mežirbes dzī
votne vairs ne. Savukārt saimniekošana 
ar kailcirtēm samazinājusi mellenēm, 
kas, kā minēts, ir svarīgs mežirbes barī
bas augs, piemēroto mežu platības.

Pašreizējā intensīvā mežizstrāde ne 
tikai pasliktina mežirbes dzīvotnes kvali
tāti, bet apdraud arī pašus putnus. Laiks, 
kad mežirbei ligzdā ir olas, ir no aprīļa 
līdz jūnijam. Ja šajā laikā mežirbes ap
dzīvotais mežs tiek nocirsts vai kopts, lig
zda, protams, tiek iznīcināta, savukārt, ja 
darbība notiek blakus nogabalā – mežir
bes ligzdošana ir iztraucēta. Pieejamie 
dati par mežsaimnieciskajiem darbiem 
sezonālā griezumā ir ļoti trūcīgi, taču 
pieejamā informācija mums ļāvusi ap
lēst, ka ietekme ir liela un, lai gan mežir
bes populācija turpina sarukt, šī ietekme 
kopš 2009. gada ir ar augošu tendenci. 
Tas skaidrojams ar to, ka kopš 2009. ga

šanos izplatības areālā”, bet, ja jautāsiet 
kādam, kādi tad ir tie mežirbei piemē
rotie “īpašie dzīvotņu aizsardzības pa
sākumi”, nez vai kāds jums spēs kaut ko 
jēdzīgu atbildēt.

Viena iespēja būtu mikroliegumu 
veidošana. Jā, pati mežirbe nav iekļau
ta to sugu sarakstā, kuru aizsardzībai 
viedo mikroliegumus, taču arī citām 
sugām veidoti mikroliegumi var nodro
šināt mežirbei nepieciešamo netraucēto 
mežu saglabāšanu.

Tomēr skaidrs, ka tikai ar mikrolie
gumu “saliņām” saimnieciskos mežos 
sugu saglabāt neizdosies, tāpēc jādomā 
par mežu atbildīgu apsaimniekošanu arī 
ārpus stingri aizsargātajām teritorijām. 
Jāteic, ka divi no mežirbei būtiskiem pa
sākumiem jau iekļauti MK noteikumos 
par koku ciršanu mežā. Šie noteikumi 
prasa galvenajā un kopšanas cirtē sagla
bāt pamežu un saglabāt neizcirstu mež
malu – joslu starp mežu un cita lietoju
ma zemi. Tomēr šīs prasības noteikumos 
rakstītas ļoti “mīkstā” formulējumā un 
reāli dzīvē bieži netiek ievērotas. To ievē
rošana arī netiek pietiekami kontrolēta.

Taču atbildīgam meža saimniekam 
noteikumu “mīkstums” un kontroles 
trūkums netraucē saglabāt mežirbei ne
pieciešamo pamežu gan kopšanas, gan 
galvenajā cirtē. Savukārt plānojot kail
cirtes veikšanu, svarīgi būtu saglabāt ne 
tikai mežmalu, bet citur izcirtumu ma
lās atstāt 10–30 m platus koridorus, kas 
bez pārrāvuma savieno vēl nenocirstos 
mežus. Šādu joslu saglabāšana ļaus ma
zināt meža fragmentācijas ietekmi, jo 

da būtiski palielinājušās platības, kurās 
veikta mežizstrāde un jaunaudžu kopša
na. Kopš 2010. gada ik gadu aprīlī–jūnijā 
veiktas mežizstrādes dēļ tiek izpostīti vai 
iztraucēti 10–14 % mežirbju ligzdu.

Kā šo ietekmi mazināt
Ir skaidrs, ka mežu apsaimniekošana 

ar pašreizējām metodēm pašreizējā in
tensitātē nav savienojama ar mežirbes 
un tās dzīvotnes saglabāšanu. Varētu 
jau atgādināt, ka mežirbe iekļauta MK 
noteikumos “Noteikumi par putnu 
sugu sarakstu, kurām piemēro īpašus 
dzīvotņu aizsardzības pasākumus, lai 
nodrošinātu sugu izdzīvošanu un vairo
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mežirbei būs palicis “koridors”, pa kuru 
nokļūt no viena meža nogabala otrā.

Kā jau LOB daudzkārt to uzsvērusi nu 
jau desmit gadu garumā, putnu aizsar
dzībai būtu svarīgi ieviest mežizstrādes 
pārtraukumu laikā no 1. aprīļa līdz 30. 
jūnijam. Nav zināms, kad mums beidzot 
izdosies iestrādāt šo normu atbilstošajos 
MK noteikumos, taču arī šajā gadīju
mā prātīgs meža īpašnieks var rīkoties 
saudzīgāk nekā to prasa likums un ļaut 
mežirbei un citiem putniem šajā laikā 
mierīgi ligzdot, bet pie meža darbiem 
ķerties rudenī vai ziemā.

Dabiskie ienaidnieki
Galvenais mežirbes dabiskais ienaid

nieks visā tās izplatības areālā ir vistu 
vanags, kam mežirbe ir viens no galvena
jiem barības objektiem. Taču mežirbes 
ēd ne tikai vanagi, bet arī lapas, caunas, 
jenotsuņi u.c. Daudzi autori norāda, ka 
vistveidīgo putnu īpatsvars lapsu un cau
nu barībā atkarīgs no peļveidīgo grauzē
ju skaita. Gados, kad grauzēju ir daudz, 
putnu šo plēsēju barībā ir maz, bet trūcī
gos peļu gados – vairāk.

Plēsēji ne tikai ķer un ēd pašus put
nus, bet arī izēd ligzdas. Eiropā kopumā 
par galvenajiem ligzdu postītājiem tiek 
uzskatītas lapsas un mežacūkas, bet lite
ratūrā minēti arī citi zvēri, kas apdraud 
mežirbju ligzdas: caunas, ūdeles, sermu
ļi, zebiekstes u.c. Apsaimniekotos mežos 
ligzdošanas sekmes ir labākas vecos, ar 
avenēm un dažādiem citiem krūmiem 
aizaugušos izcirtumos nekā klajās mež
malās un laucēs.

Latvijā vistu vanagu populācija pie
dzīvo lejupslīdi tāpat kā mežirbe, tāpēc 
maz ticams, ka šis plēsējs būtu vaino
jams mežirbes sliktajā stāvoklī, drīzāk 
otrādi – mežirbju trūkums var būt atstā
jis negatīvu ietekmi uz vistu vanagu po
pulāciju. Taču, kā MMD lasītājiem būs 
labi zināms, dažādu citu plēsēju (lapsu, 
caunu, āpšu, jenotsuņu un, iespējams, 
arī Amerikas ūdeļu) un līdz Āfrikas cū
ku mēra ienākšanai arī mežacūku skaits 
gadu gaitā ir stipri audzis.

Plēsēju medības varētu 
nebūt risinājums

Droši vien šķistu loģiski aicināt med
niekus pievērsties intensīvām mežirbi 
apdraudošo plēsēju medībām, tomēr 
būsim godīgi  – ne pati mežirbe, ne ie

spējamais guvums no plēsēju medībām 
medniekiem šobrīd nav tik interesants, 
lai pie šāda darba nopietni ķertos. Tur
klāt, ņemot vērā to, ka plēsēju skaitu no
saka vides ietilpība (kā jau minēts – arī 
mežsaimnieciskās darbības pārveidotā 
ainava), maz ticams, ka bez patiešām 
intensīvas izmedīšanas plēsēju skaitu 
izdotos būtiski mainīt.

Savulaik kažokzvēri tika cītīgi medīti, 
jo ienākumi no ādām bija visnotaļ ievē
rojams papildinājums mednieka ģime
nes budžetā, taču šobrīd situācija ir mai
nījusies. Plēsēju skaitu varētu mazināt, 
maksājot medniekiem prēmijas līdzīgi, 
kā tas tiek darīts mežacūku skaita sama
zināšanai, taču šis pasākums būtu ārkār
tīgi dārgs. Aptuvenas aplēses liecina, ka 
minēto sugu populāciju samazināšana 
līdz 1995. gada līmenim plāna darbības 
periodā varētu izmaksāt vairāk nekā 1,5 
milj. EUR gadā. Plāna apspriešanas laikā 
Zemkopības ministrijas pārstāvis Jānis 
Bārs norādīja, ka mednieku aktivitāti va
rētu būt iespējams veicināt tad, ja “med
niekus pārstāvošās organizācijas uzņem
tos starpnieku lomu starp medniekiem 
un ādu uzpircējiem, piedāvātu praktisku 
palīdzību abām pusēm”. Šādu pieeju va
rētu izmēģināt plāna ieviešanas laikā.

Savukārt mežacūku spiedienu uz 
mežirbes populāciju, visticamāk, jau 
mazinājis Āfrikas cūku mēris. Šā vai tā 
svarīgi atcerēties, ka mežacūku piebaro
šana atstāj nelabvēlīgu ietekmi uz mežir
bēm un citām uz zemes ligzdojošām 
putnu sugām, kas mīt barotavas apkār
tnē, tāpēc no šādas barošanas vajadzētu 
izvairīties.

Medību ietekme un mednieku 
loma plāna izpildē

Nomedīto mežirbju skaits gadu gai
tā ir ievērojami mainījies. Ticami, ka 
līdz 20. gs. 80. gadu vidum nomedīto 
mežirbju skaita pārmaiņas atbilst kopē
jām populācijas tendencēm  – jenotsu
ņa parādīšanās pēc Otrā pasaules kara, 
mežu struktūras pārmaiņas un mežiz
strādes intensitātes pieaugums pēc 60. 
gadu rudens vētrām, mežacūku skaita 
pieaugums – tie visi ir faktori, kas ticami 
negatīvi ietekmēja mežirbju skaitu. Taču 
nomedīto putnu skaita pārmaiņas pēc 
1990. gada gan vairs nevarētu būt saistī
tas ar populācijas pārmaiņām. Ticamāk, 
ka nomedīto putnu skaita kritums no pa

gājušā gadsimta 90. gadu vidus līdz 2008. 
gadam vienkārši liecina par mednieku 
intereses kritumu, ņemot vērā, ka mežir
bes medību sezona pārklājas ar laiku, 
kad medījami pārnadži. Taču pēc 2008. 
gada, lai gan pašu mežirbju skaits iet uz 
leju, nomedīto putnu skaits ir audzis. Ie
spējams, tas saistīts ar medību tūrisma 
pieaugumu.

Nomedīto putnu skaits ir, ar kopējo 
populāciju salīdzinot, ļoti neliels, tāpēc 
nav pamata uzskatīt, ka medības būtu 
mežirbi būtiski negatīvi ietekmējošs 
faktors. Taču, kā jau vairākkārt esmu 
rakstījis iepriekš, apdraudētas sugas 
medības būtu pieļaujamas tikai tad, ja 
tās, nodrošinot mednieku interesi par 
sugu, palīdz tai atkopoties. To, vai šāda 
interese tiešām ir, rādīs tas, kā veiksies 
ar šī sugas aizsardzības plāna īstenoša
nu.

Plāna izstrādes laikā LOB iekšējās 
diskusijās un apspriedēs ar citām iein
teresētajām pusēm nolēmām neaicināt 
mežirbi izslēgt no medījamo sugu sa
raksta vai noteikt par limitēti medījamu 
sugu. Tā vietā dodam iespēju mednie
kiem šī plāna īstenošanas laikā izrādīt 
savu interesi par mežirbes saglabāšanu.
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 ● Pirmais darbs būtu regulāri publi
cēt ikgadēji nomedīto putnu skaitu. 
Stāvokļa novērtēšanai nepieciešams 
publicēt arī ticamu mežirbi ietekmē
jošo zvēru (caunu, āpšu, lapsu, jenot
suņu, Amerikas ūdeļu, sesku un me
ža cūku) ikgadējo populācijas novēr
tējumu un precīzu ik gadus nomedīto 
indivīdu skaitu. Šo darbu Valsts meža 

dienests jau veic.
 ● Otrkārt, būtu veicamas speciālas 

uzskaites ikgadējo ligzdošanas sekmju 
noteikšanai, izmantojot jebkādas šim 
mērķim derīgas starptautiski atzītas uz
skaišu metodes (metožu piemēri minē
ti plāna pielikumā, kas atrodams Dabas 
aizsardzības pārvaldes interneta lapā – 
https://www.daba.gov.lv/upload/File/

DOC/SAP_mezirbe_17_LV_pie3_meto-
dika.pdf), regulāri publicējot šo uzskai
šu rezultātus un pielāgojot mežirbju 
nomedīšanu (piemēram, uz sezonu pār
traucot mežirbes medības) šo uzskaišu 
rezultātiem. 

 ● Ja plāna darbības laikā šie pasākumi 
netiks īstenoti vai mežirbju skaits turpi
nās samazināties, sarūkot par vairāk ne
kā 10 % divu paaudžu (sešu gadu) laikā, 
saskaņā ar plānā noteikto mežirbe ir iz
slēdzama no medījamo sugu saraksta. 

Vai mežirbēm Latvijā ir nākotne?
Šobrīd mežirbe ir viens no visvai

rāk apdraudētajiem Latvijas mežu 
putniem, tomēr, lai gan putnu skaits 
strauji samazinājies, to skaits joprojām 
mērāms tūkstošos. Tas ļauj cerēt, ka po
pulācijas atkopšanās ir iespējama. Taču, 
lai to panāktu, mums būtiski jāmaina 
tas, kā saimniekojam savos mežos. Ma
na pieredze neļauj raudzīties optimis
tiski uz šādām pārmaiņām valsts līmenī 
un meža apsaimniekošanas politikā, 
taču esmu pārliecināts, ka netrūkst to 
meža īpašnieku, kas savos mežos ir ga
tavi saimniekot atbildīgi un dabai drau
dzīgi, un ceru, ka mežirbes sugas aizsar
dzības plāns kļūs par vienu ķieģelīti šo 
īpašnieku zināšanu klāstā..
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