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Meža vērtība 
?



Meža vērtība
Meža vērtību saimnieciskā nozīmē nosaka:

mežaudzes koku sugu sastāvs
stumbru koksnes krāja
stumbra koksnes kvalitāte

Meža vērtības paaugstināšanas pasākumi
meža atjaunošana ar konkrētiem augšanas apstākļiem 
piemērotām vērtīgām koku sugām
selekcionēta meža reproduktīvā materiāla (sēklas, stādi) 
izmantošana
audzes sastāva veidošana ar sastāva kopšanas cirtēm
krājas kopšanas ciršu veikšana, nodrošinot vērtīgākiem, 
ātraudzīgākiem kokiem optimālus augšanas apstākļus
augošu koku atzarošana
mazvērtīgo mežaudžu nomaiņa ar vērtīgu koku sugu audzēm, 
kas atbilst konkrētiem augšanas apstākļiem
meža meliorācija u.c. pasākumi



Augsnes sagatavošana

Uzlabo augsnes fizikālās un ķīmiskās īpašības.

Samazina zālaugu un nevēlamo sugu koku konkurenci, kā arī veicina 
kociņu ieaugšanu.

Atvieglo stādīšanas un kopšanas darbus un samazina šo darbu 
izmaksas.

Uzlabo apgaismojuma, augsnes mitruma un barības vielu 
izmantošanas režīmu.

Samazina sala izcilājumus un kaitēkļu (priežu lielā smecernieka) 
bojājumus.



Augsnes sagatavošanas laiks
 Sākot no vasaras vidus līdz pat vēlam rudenim.

 Vēlams vismaz pusgadu pirms stādīšanas.

 Mitrās vietās, ja paredzēts stādīt uz atgāztās velēnas – tad, kad 
velēna pilnībā saslēgusies ar augsnes virskārtu – ne mazāk kā 
gads.

 Rudens stādījumiem – jebkurā laikā tajā pašā veģetācijas 
periodā.

 Kūdreņos pavasara stādījumiem –iepriekšējā gada 
augusts,septembris, bet rudens stādījumiem- tekošā gada jūnijs, 
septembris.



Vietas izvēle

Platībās, kurās paredzēta 
dabiskās atjaunošanas 
veicināšana,

ir svarīgi, lai atsegto 
virskārtu veidotu 
minerālaugsne, jo tad 
palielinās koku sēklu dīgstu 
ieaugšana un uzlabojas 
augšanas gaita.



Vietas izvēle

Lauksaimniecībā neizmantotajās zemēs

augsnes apstrādes veids atkarīgs no platības aizzēluma, 
augsnes tipa un mitruma režīma. 

Mazauglīgās augsnēs velēnu ieteicams sastrādāt  
mineralizētu joslu veidā, tādā veidā palielinot barības 
vielu pieejamību kociņu ieaugšanas periodā. 

Smagās augsnēs apstrādi veic 1,5 -2 m platu joslu veidā, 
lietojot, gan lauksaimniecības arklus, gan speciālo 

meža augsnes apstrādes tehniku.  



Vietas izvēle

Izcirtumos
Nabadzīgās augsnēs (Sl, Mr) jārada labvēlīgi  
nosacījumi to       potenciālās auglības efektīvai 
izmantošanai un mitruma režīma uzlabošanai.

Vidēji auglīgās un auglīgās (Ln,Dm un Vr)  augsnes ļoti 
strauji aizzeļ, tāpēc augsnes  sagatavošana samazina  
zemsedzes augu negatīvo ietekmi.

 Slapju minerālaugšņu apstrāde jāveic tā, lai novērstu 
lieka mitruma uzkrāšanos kokaugu sakņu zonā 
veģetācijas periodā.
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Stādīšanas laiks

Rudens – plusi

 Ilgāks stādīšanas laiks.

 Pietiekams mitrums.

 Pavasarī, tikko sākas veģetācijas periods, stādi sāk 
augt. 

Rudens  - mīnusi

 Īsa diena, maz var paspēt iestādīt.

 Nepatīkami meteoroloģiskie apstākļi.

 Kūdrainās augsnēs sals var stādus izcilāt.



Stādāmā materiāla izvēle
Sējeņi

 Vāja, neattīstīta sakņu sistēma.

 Tievs, izstīdzējis stumbrs.

 Lētāki nekā stādi.

 Ierobežots stādīšanas laiks pavasarī.

Kailsakņu stādi

 Labi attīstīta sakņu sistēma.

 Spēcīgs, labi attīstīts stumbrs.

 Ierobežots stādīšanas laiks pavasarī.

Ietvarstādi un ietvarstādi ar uzlabotu sakņu sistēmu

 Iespējams paildzināt stādīšanas laiku, ja ir pietiekams mitrums.

 Stādot nav iespējams iekaltēt saknes.

 Dārgāki.



Stādāmā materiāla izvēle

Mežeņi
 Lēti.

 Darbietilpīgs ieguves process.

 Vāji attīstīta sakņu sistēma.

 Ģenētiski nepārbaudīts, 

neprognozējams stādāmais materiāls.

 Ievācot nepiemērotās vietās

(purvā, apēnotā vietā), vājš ieauguma procents.



Stādvieta

Nogāze – tiltiņš:

Plusi:

Uzlabota barības vielu 
pieejamība.

Ātrāk stabilizējas mitruma 
režīms.

Irdenāka augsne  = atvieglota 
stādīšana.
Mīnusi:

Pastāv asimetriskas sakņu 
sistēmas veidošanās risks.

Slīpās vietās stādvieta 
nestabila.



Stādvieta
Paaugstinājums - atgāzta velēna:

Plusi:

Uzlabota  aerācija.

Nesakrājas liekais mitrums.

Paaugstināta t°.

Palielināts barības vielu daudzums.

Samazināta zālaugu konkurence.

Samazināti salnu bojājumi.

Mīnusi:

Nepietiekami nosēdusies augsne.

Ātrāka augsnes izžūšana.



Stādvietu skaits

Minimālais ieaugušo kociņu skaits – B;E- 2000 gab/ha, P- 3000 
gb/ha.

Stādvietu skaits stādīšanas brīdī – vismaz B;E- 2200 gab/ha, 
P- 3300 gb/ha.

Stādot mežā, uzskaita arī dabiski ieaugušos kociņus, ja tie ir 
pieļaujami konkrētajā meža tipā.

Stādīšanas attālums rindā 2,3 – 2,4 m, ja rinda no rindas ir 2 
m.



Jaunaudžu kopšana
Jaunaudzēs ieskaita pirmo divu vecumklašu audzes

 priežu, egļu, ozolu un ošu audzes - līdz 40 g. vecumam,

 bērzu, melnalkšņu un apšu audzes - līdz 20 g. vecumam,

 baltalkšņu audzes līdz –10 g. vecumam.

Pirmajos 4-5 gados veic kultūru agrotehnisko kopšanu.

Jaunaudžu vecumā veic sastāva kopšanas cirtes,izveidojot vēlamo
kokaudzes koku sugu sastāvu, un parasti arī pirmo audzes krājas
kopšanas cirti, izcērtot slimos, augšanā atpalikušos un labāko
koku augšanu traucējošos kokus.



Jaunaudžu kopšana dažādās 
audzēs

Uzsāk, kad audze sasniedz  ap 2m augstumu.

Potenciālie nākotnes koki- koki atbilstoši augšanas apstākļiem 
ar simetrisku vainagu, un labi izteiktu centrālo dzinumu.

Atstājami kvalitatīvi koki, kuri nodrošina strauju vidējā 
caurmēra pieaugumu.

 Veselīgai, spēcīgi augošai audzei svarīga proporcija starp koka 
kopējo garumu un zaļo vainagu. Optimālais variants- lapu kokiem 
zaļais vainags 1/2, bet skuju kokiem 2/3 no kociņa kopējā garuma.

Izciršanai paredz līkos, dažādi bojātos, ar vairākām galotnēm, 
augšanā atpalikušos un mērķa audzei neatbilstošos kociņus.



Priežu audzes

Saulmīļu koku suga – nepacieš apēnojumu

Optimālais skaits- 3000 gb/ha

Intensīvi jāveic agrotehniskā kopšana-

pat 2x sezonā.

Stumbra daļas kvalitāte:

Bezzarainā stumbra daļa

Stumbra daļa ar zaļajiem zariem 

Egļu un lapu koku piemistrojums

samazina priežu vainaga garumu un 

un palielina sauszarainās koksnes īpatsvaru.

Sabiezinātas audzes neglābj no dzīvnieku 
postījumiem.



Egļu audzes
Latvijas apstākļos dabiski veido 
dažādvecuma audzes.

Samērā lēnaudzīga līdz 2m 
augstumam.

Ēncietīga suga,  nekopta paliek 
otrajā audzes stāvā.

Pārbiezinātās audzes –kā 
papīrmalkas īscirtmeta plantācijas.

Optimālais skaits 1500- 2000 
gb/ha.

Normālas biezības audzēs turpinās 
intensīva koksnes uzkrāšanās uz 
veseliem stumbriem.



Egļu audzes

Pārbiezinātās audzes-kā 
papīrmalkas īscirtmeta 
plantācijas

Monokultūras
Sugu daudzveidības ziņā 
ļoti nabadzīga ekosistēma 



Bērza audzes
Pūkainais bērzs

Aug kūdras un slapjās minerāl 
augsnēs.

Sēklas izbirst līdz pat 
septembrim un oktobra 
sākumam. 

 Jaunībā ātraudzīgāks nekā 
kārpainais bērzs.

Nav tik gaismas prasīgs.

Veido mazražīgas audzes.



Bērzu audzes
Kārpainais bērzs
 Smalki, nokareni zari, lapas gludas un 

sīkām kārpiņām noklāti jaunie dzinumi.

 Sēklas izbirst 5- 6 dienās jūlija beigās, 
augusta sākumā.

 Veido produktīvas mežaudzes.

 Slikti aug slapjās un purvainās augsnēs.

 Saulmīļu suga, izcirtumos un nekoptos 
tīrumos ieviešas kā pioniersuga.

 Jāveic intensīva kopšana jaunībā.

 B stādījumos jācenšas saglabāt 
selekcionētais stādmateriāls.



Apšu audzes
Sēklas birst maija beigās-
jūnija sākumā, bet dīdzību zaudē 
2-3 dienās, tāpēc pārsvarā 
atjaunojas no sakņu atvasēm.

Kopjama intensīvi, vairākos 
paņēmienos.

Obligāta aizsardzība pret 
meža dzīvniekiem. Aizcirtumu 
veidošana.

Parezi veidota, trupes 
neskarta audze jau 40 gadu 
vecumā Vr,Dm,Gr sasniedz 28 
cm resnumu.



Mistrotas audzes

Vienmērīgi mistrotas 
audzes.

Grupu mistrojumi.

Egle un bērzs.

Priede un bērzs.

Priede un egle.

Bērzs un apse.

Dažādu koku 
mistrojums.



Kļūdas
Pārāk tuvu  atstāti 
kociņi.

Nokavēta kopšana-
izstīdzējuši kociņi



Kļūdas
Bojātas, kaltušas 
galotnes.

Žākles, divas galotnes



Kļūdas

Atstāto koku slikta 
stumbra daļas kvalitāte.



Kopsavilkums



Apdraudējumi



Kopšana briestaudzēs un 
pieaugušās audzēs

Ar krājas kopšanas cirtēm vairs nevar izlabot iepriekš 
pieļautās kļūdas.

Krājas kopšanas cirtēs  iegūst ienākumus no tās  
audzes daļas kura, audzei pašizretinoties ,nākotnē 
atmirs.

Mežsaimnieciski pareizi ir atstāt audzi ar lielāku 
šķērslaukumu nekā normatīvajos  aktos noteiktais 
minimālais.



Kopšanas cirtē izcērtamie koki

kaitēkļu, slimību un meža dzīvnieku bojātie
koki;

kalstošie un augšanā atpalikušie koki;

nevēlamo sugu koki, kuri traucē valdošās
sugas koku augšanu;

sliktas kvalitātes koki;



Kopšanas intensitāte
Vāja, ja izcērt līdz 15 % no 
krājas,

Vidēja, ja izcērt no 25 – 35 % 
no krājas,

Ļoti stipra, ja ciršana 
pārsniedz 35 % no krājas.

No kopšanas cirtes
intensitātes ir atkarīgs
kopšanas cirtes atkārtošanas
laiks, tas ir, jo stiprāka
intensitāte, jo garāks periods
starp kopšanas cirtēm un
otrādi.



Kopšanas cirtē iegūstamie 
sortimenti

Malka

Papīrmalka

Taras kluči

Sīkbaļķi

Sīkkoksne kurināmajai 
šķeldai



SUGU DAUDZVEIDĪBA
Mežmalas un purvu malas

Saskares joslas ir pārejas josla starp divām 
dabas apstākļu ziņā atšķirīgām vietām

Mežmalās 10-20m no lauka malas necērt 
kailcirti, bet biezās vienvecuma skuju koku 
audzēs izcērt logus,lai ieviešās lapu koki un 
krūmi

Purvu malās koku cērt ar nelielu intensitāti, 
saudzē atmirušu koksni, kā arī vecus un lielu 
dimensiju kokus



SUGU DAUDZVEIDĪBA
lauces

Meža lauce ir mežā dabisku faktoru 
ietekmē izveidojusies atklāta platība, 
kuras veģetācijā dominē lakstaugi un 
sīkkrūmi



Par mums
Mērķi:

Veicināt sabiedrības interesi un 
izpratni par mežu un tajā notiekošajiem 
procesiem

Sniegt informāciju un praktisku 
palīdzību meža īpašniekiem

Darboties  neformālās un formālās 
vides izglītības jomā

Organizēt dažādus pasākumus brīvā 
dabā







The association “Forest projects”

meza.projekti@gmail.com

Dace Iraids mob. 29173564

Dagnija Lazdiņa mob.26595683

MEŽA SVEICIENS TEV !


