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Dagnija Lazdiņa

MEŽAUDŽU UN MEŽA EKOSISTĒMAS 
ATJAUNOŠANAS PĒTĪJUMI LATVIJĀ

Dagnija Lazdiņa ir ieguvusi Bc. biol. un Mg. biol. akadēmisko grādu LU Bioloģijas 
fakultātē, pētot NaCl izraisīto stresu Rhododendron Nova Zembla šķirnes mikrosprau-
deņiem in vitro apstākļos. Kā LVMI Silava zinātniskā asistente izstrādājusi promo-
cijas darbu Notekūdeņu dūņu izmantošanas iespējas kārklu plantācijās LLU Meža 
fakultātē, iegūstot mežzinātnes doktores zinātnisko grādu. Pašreiz ir vadošā pētnie-
ce LVMI Silava meža atjaunošanas, ieaudzēšanas un kokaugu stādījumu ārpus meža 
zemēm radošajā grupā. Aktuālie pētījumi saistīti ar bioekonomikas jautājumiem par 
meža atjaunošanu un ieaudzēšanu, kokaugu stādījumu veikšanu marginālās platībās, 
agromežsaimniecību un derīgo izrakteņu karjeru rekultivāciju, stādot kokus, ieskaitot 
šo darbu mašinizācijas iespējas. Latvijas Zinātnes padomes eksperte vides biotehno-
loģijas, vides inženierijas un enerģētikas, lauksaimniecības un mežzinātnes nozarē. 
Zinātnisku un populārzinātnisku rakstu un monogrāfiju nodaļu autore.

Raksturvārdi: meža atjaunošana, meža ekosistēmas 
atjaunošana, stādīšana, kopšana.

Ievads
Mežs Latvijas iedzīvotājiem vienmēr ir 

bijis nozīmīgs – gan kā patvērums, kā māj-
vieta, kā resursu ieguves avots, gan arī kā re
kreācijas vieta un pielūgsmes objekts. Mežs kā 
galvenais izejvielu piegādātājs bioekonomikas 
nozarei ir koksnes un nekoksnes resursu iegu-
ves avots un rekreācijas vieta. Meža definīcija 
mūsdienu izpratnē ir iekļauta Meža likumā 
(2000), resp., “mežs ir ekosistēma visās tās 
attīstības stadijās, kur galvenais organiskās 
masas ražotājs ir koki, kuru augstums konkrē-
tajā vietā var sasniegt vismaz piecus metrus 
un kuru pašreizējā vai potenciālā vainaga pro-
jekcija ir vismaz 20 procentu no mežaudzes 
aizņemtās platības”1. Arī meža ieaudzēšana 
un atjaunošana ir definēta minētajā likumā. 
Meža apsaimniekošanu reglamentē Ministru 

1 Meža likums 2000.

kabineta noteikumi2. Padomi, kā to veikt ilgt-
spējīgi, ir atrodami gan meža zinātnieku3, gan 
vides aizsardzības aktīvistu sagatavotās vadlī-
nijās un rokasgrāmatās4. Diemžēl aktuālās zi-
nātniskas atziņas ne vienmēr ir iekļautas meža 
apsaimniekošanas normatīvajā bāzē, reizumis 
tās pat ir pretrunā, piem., regulējums par ne-
pieciešamo (optimālo) koku skaitu audzē nor-
matīvos ir lielāks, nekā tas pierādīts, veicot 
pētījumus5. Tāpat šī gadsimta sākumā, veido-
jot jaunu likumdošanas bāzi, ieviešot starptau-
tiskajā apritē lietotu terminu latviskojumus, ne 
vienmēr lietotais jēdziens izsaka veiktās akti-
vitātes būtību. Piem., angliski jēdziens clear 
cut ir tulkots kā kailcirte, kaimiņos Igaunijā 
tādu pašu aktivitāti apzīmē precīzāk – atjauno-
šanas cirte, ar to saprotot, ka mežaudzē, kura ir 

2 Ministru kabineta noteikumi 2012; Ministru ka-
bineta noteikumi 2013.

3 LVM 2019.
4 Latvijas Dabas fonds 2019; Pasaules Dabas 

fonds 2019.
5 Zālītis et al. 2017; Zālītis, Jansons 2013; Bau-

manis et al. 2014.
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sasniegusi briedumu, kokus nozāģē un to vietā 
stāda vai sēj jaunus vai veicina kokaudzes da-
bisku atjaunošanos. Pēdējos gados arī Latvijā 
to sauc pēc būtības – par atjaunošanas cirti6, 
kaut gan likumā nav veiktas izmaiņas. Līdzīgi 
ir ar starptautiski lietotajiem jēdzieniem forest 
regeneration un forest restoration, abi latviski 
tiek tulkoti kā meža atjaunošana. Ar regene-
ration saprot kokaudzes atjaunošanu, pēc gal-
venās cirtes veikšanas stādot vai sējot jaunus 
kokus7, tātad veicinot dabiskās atjaunošanās 
procesu8, kamēr restoration ir meža ekosistē-
mas atjaunošana, kas jāveic tad, ja kāda no 
meža ekosistēmas komponentēm nedarbojas 
un kokaudze iet bojā vai neatjaunojas9. Par 
restoration pasākumiem uzskatāmi gan aug-
snes ielabošana, gan susināšana, gan apūde-
ņošana, kā arī dažādu patogēnu savairošanās 
ierobežošana, kā arī kokaudzes veidošana no 
jauna, ja iepriekšējā gājusi bojā minēto un citu 
apstākļu dēļ.

Meža atjaunošana
Iepriekšējā sezonā meža atjaunošanu (re-

generation) stādot izvēlējušies vairāk īpašnie-
ku nekā līdz tam10. Tātad saimnieki ir kļuvuši 
turīgāki vai aizvien vairāk izprot, ka ģenētiski 
augstvērtīgu koku stādīšana nākotnē nodroši-
na veselīgākas un spēcīgākas audzes. Atlasītie 
(selekcionētie) koki ne tikai aug ātrāk, bet arī 
ir izturīgi pret patogēniem, kas klimata izmai-
ņu izraisīto krasāku meteoroloģisko apstākļu 
svārstību dēļ ir sevišķi nozīmīgi11. Līdzīgi kā 
pirms 30–40 gadiem, viens no lielākajiem 
izaicinājumiem meža atjaunošanā ir jauno 
kociņu pasargāšana no pārnadžu bojājumiem 
un smecernieka, un citiem kaitēkļiem12.  Agrāk 
tikko atjaunotās audzes sauca par meža kultū-
rām, iepriekšējā gadsimtā ir izdodas vairākas 

 6 Konstantinova 2017.
 7 IPCC 2019.
 8 FAO 2019.
 9 Besseau et al. 2018.
10 Ķirsons 2019.
11 Jansons 2012.
12 Sarma 1984.

grāmatas ar detalizētiem aprakstiem, kādas 
koku sugas un stādi stādāmi kādā veidā sa-
gatavotā augsnē13, 14, 15, 16. Mūsdienās ir jauni 
stādmateriāla veidi un augsnes sagatavoša-
nas paņēmieni, kas nodrošina labāku kociņu 
ieaug šanos, tamdēļ vairs nav nepieciešams stā-
dīt 5000–7000 stādu17, pietiek ar 2000–3000 
uz hektāru, lai nodrošinātu pietiekami labas 
atjaunošanās sekmes18. Koku mašinizētās 
stādīšanas pētījumi LVMI Silava aizsākās 
jau iepriekšēja gadsimta 80. gados19, bet tos 
pārtrauca valsts iekārtas maiņas radītais haoss, 
tikmēr Skandināvijā tehnoloģijas attīstījās un 
ieviesās praksē20, 21. Latvijā mašinizētās stādī-
šanas tehnoloģijas pārneses pētījumi atsākās 
2007. gadā22, pārliecinoties par tehnoloģijas 
efektivitāti, mežsaimniecības praksē a/s Latvi-
jas valsts meži to ieviesa 2019. gadā.

Meža ekosistēmu atjaunošana
Dažādi ārējie faktori var izjaukt līdzsva-

ru mežā ekosistēmā, kura darbojas kā daudzu 
savstarpēji saistītu dzīvo organismu kopums. 
Cilvēka darbības radītie traucējumi var iestā-
ties pēkšņi un būt pārlieku spēcīgi, lai sistēma 
pati ar to tiktu galā bez cilvēka iejaukšanās, 
jo, ja cilvēka darbības rezultātā ir izjaukts līdz-
svars, tad viņa pienākums ir labot savu kļūdu 
un nodrošināt nepieciešamā elementa atgrie-
šanu vai īstenot kompensējošus pasākumus. 
Līdumu līšana lauksaimniecības vajadzībām 
vai derīgo izrakteņu ieguve ir gadījumi, kad 
pēc šī veida saimnieciskās darbības pabeig-
šanas sistēmu nākas atjaunot pilnībā. Mazāk 
ekstrēmi ir gadījumi, kad mežaudze novājināta 
kāda augu barošanās elementa trūkuma dēļ vai 
savairojoties kādam no patogēniem, – šādos 
gadījumos situāciju iespējams uzlabot, ienesot 
audzē papildu barošanās elementus (mēslojot). 

13 Gasiņš 1982.
14 Gailis 1961.
15 Mangalis 1989. 
16 Dzerina et al. 2016.
17 Kundziņš 1956.
18 Dumins, Lazdina 2018.
19 Kariņš et al. 1980.
20 Laine et al. 2016.
21 Ersson 2018.
22 Liepiņš et al. 2011.
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Profilaktiski paņēmieni vienmēr ir efektīvāki, 
tāpēc zinātnieki ir strādājuši pie kritēriju izvei-
des. Tas norāda uz to, ka nākotnē varētu ras-
ties kāda elementa nepietiekamība, ne mazāk 
svarīga ir optimālas augsnes reakcijas nodro-
šināšana, lai visi augsnē esošie augiem nepie-
ciešamie elementi būtu tiem pieejamās formās.

Meža ieaudzēšana
Ja Latvijā nedzīvotu cilvēki, tad tās te-

ritorijā dominētu meži. Iedzīvotāju aktīvas 
saimnieciskās darbības rezultātā pirms nepil-
niem simts gadiem tikai 23–24% no Latvijas 
teritorijas klāja meži, tomēr ne visa mežam at-
ņemtā zeme bija piemērota lauksaimnieciskās 
produkcijas ražošanai. To atskārstot, jau kopš 
pirmās Latvijas Republikas laikiem organi-
zējam Meža dienas. Lauksaimniecībai nepie-
mēroto zemju apmežošanu turpināja kolhozu 
mežos23. Atgūstot Latvijas Republikas neatka-
rību, novārtā pamestās zemēs process turpinā-
jās dabiski, kā arī notika mērķtiecīga meža vai 
plantāciju meža ieaudzēšana, ko pilnībā vai 
daļēji atbalstīja dažādi fondi – šajos stādīju-
mos iegūtās atziņas publicētas kā zinātniskos, 
tā praktiskas ievirzes rakstos un apkopotas 
monogrāfijā “Plantāciju mežu augšanas gaita, 
produktivitāte un ietekme uz vidi”24. Veikti arī 
pētījumi par to, kā saimniekot bijušajās lauk-
saimniecības teritorijās dabiski atjaunojušos 
mežos25. Mērķtiecīgi izkopjot dabiski atjau-
nojušās teritorijas, ir iespējams iegūt ainaviski 
pievilcīgas un produktīvas bērza, egles, prie-
des un citu koku jaunaudzes. Angliski to dēvē 
Assisted natural regeneration of forests26, ko 
latviski varētu tulkot kā “cilvēka vadīta mežu 
dabiskā atjaunošanās”. Viens no veiksmīgāka-
jiem liela mēroga apmežošanas pasākumiem 
ir Latvijas kāpu un smiltāju apmežošana, kas 
notika iepriekšējā gadsimta 50.–60. gados. 
Daļā no šīm audzēm ir izveidojušies nabadzī-
giem augšanas apstākļiem raksturīgi biotopi, 
un par to, ka audze ieaudzēta stādot, liecina 
vien viegli nojaušamās priežu rindas27.

23 Zviedris et al. 1958.
24 Daugaviete et al. 2017.
25 Lazdiņš 2011.
26 FAO 2019.
27 Bušs 1960.

Patlaban notiek pētījumi par mūsdienīgās 
meža atjaunošanas, ieaudzēšanas un kopšanas 
sekmēm mežos, kur atjaunošanu apgrūtina 
pārmitri apstākļi28, kā arī par produktīvu vien-
vecuma kokaudžu veidošanu29.

Meža ieaudzēšana rekultivācijas 
nolūkos

Pētījumi par mežu ieaudzēšanu rekulti-
vācijas nolūkos veikti galvenokārt izstrādā-
tajos kūdras karjeros, jo pēc derīgā izrakteņa 
ieguves izveidojas plašas atklātas teritorijas 
ar izmainītām augsnes īpašībām. Citu derīgo 
izrakteņu ieguves vietu teritorijas ir mazākas 
un parasti, ar atsevišķiem izņēmumiem, ap-
mežojas dabiski ar pioniersugām vai augšanas 
apstākļu ziņā pieticīgiem kokaugiem, tādiem 
kā priedes. Ja izrakteņu ieguves laikā veidots 
dziļš karjers – karjeru vienkārši appludina.

Izstrādāti kūdras atradņu pētījumi bijuši 
aktuāli kā iepriekšējā gadsimta 70.–90. ga-
dos30, tā patlaban. Laika gaitā ir mainījušās 
izstrādes metodes, ir pieejami citi augsnes sa-
gatavošanas paņēmieni un materiāli augsnes 
ielabošanai pirms stādījumu ierīkošanas. Ir 
atlasīts reproduktīvais materiāls ar augstvērtī-
gām ģenētiskām īpašībām, tomēr, kā toreiz, tā 
tagad, stāda priedi, bērzu, melnalksni. Mūsdie-
nu jauninājums ir centieni ieaudzēt ātrāk augo-
šus kokus, kā papele un kārkls31, 32.

Barības vielu sabalansēšana – 
mēslošana

Meža mēslošana Latvijā pagājušā gad-
simta 70. gados bija nozīmīga meža apsaim-
niekošanas cikla sastāvdaļa; 1971. gadā mine-
rālmēslojumu izkliedēja 1650 ha platībā, bet 
1976. gadā – jau 6100 ha platībā. No 1981. 
līdz 1985. gadam bija paredzēts mēslot mež
audzes 65 000 ha platībā33. Taču 80. gadu ot-
rajā pusē interese par meža mēslošanu Latvijā 
strauji mazinājās, jo netika sasniegti sākotnēji 

28 LVM 2019.
29 Jansons et al. 2019.
30 Kāposts, Ošlejs 1988.
31 Lazdiņa 2009.
32 Priede, Gancone 2019.
33 Kāposts 1981.
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izvirzītie ekonomiskie mērķi. Tajā pašā laikā 
Ziemeļvalstīs pēc 90. gadu sākuma krīzes 
meža mēslošanas apjoms strauji auga un jau 
ir pietuvojies pirmskrīzes stāvoklim. Latvijā 
kļūdains izrādījās uzsvars uz aviācijas izman-
tošanu meža mēslošanā. Tā būtiski sadārdzi-
nāja mēslošanas izmaksas, palielināja mēslo-
juma patēriņu, attiecīgi arī negatīvo ietekmi uz 
vidi, un mazināja darbu izpildes kvalitāti. Tajā 
laikā pietrūka arī efektīvu instrumentu mēs-
lošanai piemērotāko audžu atlasei. 70. gadu 
pētījumos noskaidrots, ka mazāk auglīgajos 
meža tipos lielāko efektu rada N mēslojums 
(80–120 kg ha-1), kas palielina gadskārtu 
pieaugumu par 30%, un kompleksais N, P, 
K mēslojums (80, 80 un 120 kg ha-1), kas pa-
lielina pieaugumu par 50%. Briestaudzēs lielā-
ko efektu rada N mēslojums (80–100 kg ha-1), 
kas palielina gadskārtu pieaugumu par 44%. 
Papildu pieaugums silā un lānā priedes audzēs, 
kurās ienests N un N, P, K mēslojums, bija 
25–32 kg ha-1 astoņu gadu laikā, bet mētrājā – 
11–24 m3 ha-1 astoņu gadu laikā atkarībā no 
mēslojuma veida34. 

Palielinoties mašinizētās kopšanas īpat-
svaram pēdējās desmitgadēs, Latvijā pieaugu-
si mežaudžu pieejamība mēslojuma ienešanai 
ar traktortehniku, tas ir straujāk augošais un 
lētākais meža mēslošanas paņēmiens Ziemeļ-
valstīs. Daudzpusīga informācija par mežau-
dzēm, tajā skaitā Valsts meža dienesta (VMD) 
reģistra dati un attālās izpētes metodes, ļauj 
daudz precīzāk izvēlēties audzes, kurās mēslo-
jums var radīt lielāko saimniecisko efektu un 
meža mēslošana nerada vides piesārņojuma 
draudus35.

Mēslojuma iedarbība diferencējas atkarī-
bā no barības vielu nodrošinājuma un audzes 
biezības, un vislielāko papildu pieaugumu var 
panākt mežaudzēs uz vidēji auglīgām aug-
snēm (Ln, Dm, Vr, As un Ks meža tipos). Pē-
tījumi par papildu barošanās elementu ienesi 
un kaļķošanas nozīmi kļuva aktuāli pēc skābās 

34 Kāposts 1974.
35 Petaja et al. 2018.

kūdras augsnēs augošu egļu kokaudžu novāji-
nāšanās kālija un mikroelementu trūkuma dēļ 
un tai sekojošu bruņutu savairošanās, tā re-
zultātā novēroja koku kalšanu, ātrāku atvese-
ļošanos panāca, ienesot augsnē papildu kāliju 
ar minerālmēslojumu vai koksnes pelniem36. 
Profilaktiskos nolūkos koku augšanas ap
stākļus var uzlabot, atgriežot mežaudzē no tās 
iznestās barības vielas, piem., pēc jaunaudžu 
vai briestaudžu kopšanas izkliedējot koksnes 
pelnus37. Papildu barošanās elementu ieneša-
nas ietekmi uz kokaudzi, zemsedzi, augsni, 
augsnes ūdeņiem un ūdenstecēm LVMI Sila-
va pēta Koku augšanas apstākļu uzlabošanas 
pētījumu programmas 2016.–2021. gadam 
ietvaros38.

Noslēgums
Praktiskās mežkopības ilgtspēju nodro-

šina lēmumi un rīcības, kas balstītas kā uz 
iepriekšējo paaudžu, tā mūsdienu mežkopju 
un mežu pētošu zinātnieku atziņām, kas gūtas 
ilgtermiņa izpētes objektos un tematiski secīgā 
pētniecībā.

Meža ieaudzēšanas un atjaunošanas ak-
tuālo pētījumu tēmas atkārtojas 25–30 gadu 
ciklā, kad nomainās pētnieku paaudzes. Kat-
rai nākamajai ir pieejami jauni tehnoloģiskie 
risinājumi, iepriekšējo paaudžu uzkrātā pētnie-
ciskā pieredze un datu rindas. Šobrīd aktuāla 
ir mežsaimniecības darbu mašinizācija, koku 
augšanas apstākļu uzlabošana, derīgo izrak-
teņu ieguves vietu rekultivācija un marginālo 
platību apmežošana. 

Veicot tehnoloģiju pārnesi no citām ze-
mēm, lai neveidotos neveikli vai pretējas no-
zīmes tulkojumi, jāņem vērā konteksts, piem., 
lai neradītu pārpratumus par kokaudzes ieau-
dzēšanas mērķi un apstākļiem, angļu valodas 
termins forest regeneration tulkojams kā meža 
atjaunošana, bet forest restoration kā meža 
ekosistēmas atjaunošana.

36 Okmanis et al. 2016.
37 Okmanis et al. 2017.
38 Koku augšanas apstākļu uzlabošanas pētījumu 

programma 2019.
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