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1.

MEŽA EKOLOĢIJA

IEVADS
Mežs ir viena no lielākajām ekosistēmām un Zemes, tas aizņem aptuveni 30% sauszemes teritorijas. Meži sastopami visos kontinentos, izņemot Antarktīdu, to kopējā platība pārsniedz četrus
miljardus hektāru, lai gan produktīvas mežaudzes aizņem mazāk nekā pusi šīs platības. Milzīgas
mežu platības aizņem krūmāji un degradēti meži, kas radušies pēc nepārdomātas mežu izmantošanas vai nocirsti īslaicīgu labumu un ienākumu gūšanai. Mežu izciršana daudzos kontinentos ir
būtiski mainījusi ģeogrāfisko ainavu, klimatu, izraisījusi katastrofālas augsnes erozijas un plūdus.
Mūsdienās mazmežainās Āfrikas valstīs iedzīvotāji ir spiesti katru dienu noiet daudzus kilometrus,
lai atnestu ūdens krūzi vai žagaru nastiņu ēdiena pagatavošanai. Latvija pasaules kontekstā uzskatāma par Dievzemīti, kam šīs likstas ir gājušas secen. Mežs vienmēr ir bijis un joprojām ir Latvijas
nacionālā bagātība.
Senlaikos mežs cilvēkus nodrošinājis ar pajumti, siltumu, pārtiku un patvērumu. Meža izmantošanā un apsaimniekošanā vairāku gadu tūkstošu laikā ir notikušas būtiskas izmaiņas, kas vairākumā gadījumu ir bijušas orientētas uz mežu saglabāšanu, saudzēšanu un meža resursu vairošanu.
Mežam piemīt biosfēru veidojošā superfunkcija ar klimatu veidojošo, augsnes aizsardzības, hidrosfēru regulējošo un biotopus veidojošām apakšfunkcijām. Ne mazāka nozīme ir arī meža ekonomiskajai un sociālai funkcijai. Mežs kopumā veicina tādas vides rašanos, kas piemērota cilvēka kā
sociālas būtnes eksistencei un nodrošina cilvēka garīgās un fiziskās vajadzības. Meža ekonomiskajai
funkcijai neapšaubāmi ir liela nozīme, jo tas nodrošina tautsaimniecību ar tai nepieciešamo koksni
un citām izejvielām, kuras izmanto vairāk nekā divu tūkstošu dažādu produkcijas veidu izgatavošanai. Koksne un koksnes produkti vairāku gadsimtu garumā ir bijuši nozīmīgas eksportpreces, kuru
nozīme nebūt nav samazinājusies. Koksnes un koksnes produktu īpatsvars kopējā eksporta bilancē
ir ļoti nozīmīgs. Mežsaimniecība un ar to saistītās pārstrādes nozares nodrošina iedzīvotājus ar
darbvietām un ienākumiem. Krīzes situācijās mežsaimniecība jau vairākkārt ir palīdzējusi līdzsvarot valsts budžetu.
Meža ekonomiskās, sociālās un vides funkcijas savstarpēji ir cieši saistītas. Tās var nošķirt tikai abstrakti,
balstoties uz noteiktu zināšanu apjomu. Patiesībā tās ir tik cieši saistītas, ka izmaiņas vienā elementā var izraisīt būtiskas izmaiņas visā sistēmā un mežsaimniecībā kopumā. Meža apsaimniekotāju zināšanu kopumam
jābūt tādam, lai varētu prognozēt iespējamās izmaiņas un no tām izrietošās sekas.
Mežaudžu daudzveidība ir tiek liela, ka nav iespējams uzrakstīt priekšrakstu, kā rīkoties visās iespējamās
situācijas. Katra mežaudze ir unikāla pēc to vides faktoru kopuma, kurā tā ir veidojusies, kā arī iepriekšējās
saimnieciskās darbības ietekmes. Mežaudzes un mežu kopumā iespaido ne tikai abiotiskie faktori, kam šajā
grāmatā pievērsta galvenā uzmanība, bet arī liels skaits biotisko faktoru (dzīvnieki, slimības, kaitēkļi), kuru
ietekme pēdējās desmitgadēs ievērojami pieaug.
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1.

MEŽA EKOLOĢIJA
1.1. Meža ekoloģijas pamatjēdzieni

Termins „ekoloģija” radies no grieķu vārdiem oikos (māja, paslēptuve) un logos (mācība, zinātne). Mūsdienu izpratnē ekoloģija ir mācība par dzīvo organismu un vides savstarpējām attiecībām,
kā arī ekosistēmā notiekošajiem procesiem. Zemeslodi aptverošajā biosfērā ir milzīgs skaits dažādu
vairāk vai mazāk atšķirīgu sauszemes un ūdens ekosistēmu. Apkārtējā vide un tajā dzīvojošie organismi veido ļoti dažādas ekosistēmas, piemēram, jūras, augstkalnu, tuksnešu, purvu, taigas, tīrumu, pļavu un meža. Līdzīgos vides apstākļos augošu viendabīgu mežaudzi uzskata par ekosistēmu
jeb bioģeocenozi. Ekosistēma sastāv no diviem galvenajiem komponentiem – ekotopa (biotopa) un
biocenozes.
Termins ekotops (gr. oikos+topos – vieta, apvidus) apzīmē augu, dzīvnieku un mikroorganismu apdzīvotu vidi, kurā ir samērā vienveidīgi vides apstākļi. Ekotopu veido abiotiskie (nedzīvās
dabas) un biotiskie (dzīvās dabas) faktori. Abiotiskajiem faktoriem pieskaitāma augsne (bez tajā
esošajiem dzīvajiem organismiem), ūdens un gaiss. Biotisko faktoru kopumu veido augi, dzīvnieki
un mikroorganismi. Starp biotopu un biocenozes komponentiem veidojas daudzveidīgas saites, kas
savstarpēji cita citu ietekmē lielākā vai mazāka mērā.
Biocenozi sīkāk iedala fitocenozē, zoocenozē un mikrobocenozē, kas katra sastāv no vairākiem
desmitiem atšķirīgu sugu. Fitocenozi (gr. phyton – augs) veido dažādas augu sugas, piemēram,
koki, lakstaugi, sūnas, ķērpji. Zoocenozei savukārt jāpieskaita zīdītāji, putni, kukaiņi u.c., bet mikrobocenozei – dažādi mikroorganismi.
Meža ekosistēmai zināmā mērā piemīt pašregulēšanās spēja. Bioloģisku vai cilvēka izraisītu
traucējumu dēļ rodas izmaiņas starp biocenozes atsevišķajiem komponentiem. Piemēram, audzes
nociršana kailcirtē izmaina vides apstākļus – mainās apgaismojums, mitrums un citi vides apstākļi,
izzūd zem vecās audzes augušie un rodas izcirtumam raksturīgi zemsedzes augi, sākas dabiskās
atjaunošanās process, vai arī platība tiek atjaunota mākslīgi.
Katra no ekosistēmas piecām sastāvdaļām (augsne, atmosfēra, fitocenoze, zoocenoze un mikrobocenoze) sastāv no liela skaita struktūrelementu. Piemēram, auglīgās augsnēs lapu koku audzē vienlaicīgi var augt bērzs, apse, ozols un egle. Šādas audzes pamežā sastopamas lazdas, krūkļi,
sausserži, pīlādži un citas krūmu sugas. Lakstaugu un sūnu stāvā tāpat sastopamas daudzas šiem
apstākļiem piemērotas augu sugas. Augsnē sastopamas sliekas, kukaiņi un liels skaits specifisku
mikroorganismu, kas noārda atmirušās organiskās vielas. Katrā mežaudzē sastopami putni, zīdītāji
un kukaiņi. Visi ekosistēmas struktūrelementi savstarpēji ir cieši saitīti, un starp tiem pastāv tiešas
un atgriezeniskas saites. Izmaiņas kādā ekosistēmas posmā izraisa izmaiņas citos tās posmos. Piemēram, vējgāzē izgāztas egles vietā audzē rodas atvērums, kurā strauji sazeļ zemsedzes augi, kas
nodrošina labākus barošanās apstākļus stirnām un staltbriežiem. Uz izgāztās egles stumbra, sveķu
aromāta pievilināti, savairojas mizgrauži, kas vēlāk var invadēt citas egles un izraisīt to nokalšanu. Pārlieku savairojoties pārnadžiem, tiem sāk trūkt zariņu barības. Barošanās laikā pārnadži sāk
plēst egļu, ozolu, ošu, apšu un citu sugu koku mizu. Egles stumbrs sasveķojas, koksnē olas iedēj
ragastes. Tās savukārt pamana dzeņi un dzilnas, kas cenšas izkalt ragastes kāpurus no koksnes,
veidojot dzeņu kalumus. Aļņa bojātā egle vējā nolūst un krītot sabojā citus audzes kokus. Jebkurai
izmaiņai ekosistēmā seko citas izmaiņas kādā ekosistēmas elementā.
Ekosistēmas dzīvie organismi piedalās tajā notiekošajā enerģijas, vielu un informācijas apritē.
Katrā funkcionējošā ekosistēmā var izdalīt trīs galvenos pamatprocesus:
•
organisko vielu ražošana jeb producēšana;
•
organisko vielu pārveidošana jeb transformēšana cita veida organiskās vielās;
•
organisko vielu noārdīšana jeb mineralizēšana.
Visi šie procesi ir cieši saistīti. Ekosistēmai ilgstoši darbojoties nosacīti nemainīgos vides apstākļos, tajā izveidojas relatīvs līdzsvars. To nodrošina ekosistēmas pašregulēšanās spēja. Katra ārēja vai iekšēja iedarbība uz ekosistēmu lielākā vai mazākā mērā izjauc līdzsvaru starp sugām un
indivīdiem. Piemēram, meža ekosistēmā, savairojoties no skujām pārtiekošiem kukaiņiem, liela
koku skuju daudzuma zaudējums var izraisīt bojāto koku kalšanu, kas noved pie būtiskām izmaiņās
audzes struktūrā un tajā notiekošajos procesos.
Arī katra saimnieciskā darbība meža ekosistēmā izraisa noteiktas izmaiņas, kuras meža īpašniekiem un apsaimniekotājiem jāprot prognozēt, lai nodrošinātu vēlamo meža audzēšanas rezultātu.
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Meža ekosistēmā organiskās vielas tiek producētas no oglekļa dioksīda, ūdens un tajā izšķīdušajām minerālvielām, izmantojot Saules enerģiju. Fotosintēzē radītās organiskās vielas apzīmē par
ekosistēmas primāro produkciju, bet tās ražotājus, galvenokārt zaļos augus, par producentiem. Tie
organiskās vielas veidošanas procesā saista gaisā esošo oglekļa dioksīdu un izdala skābekli. Skābeklis savukārt nepieciešams dzīvo organismu elpošanai.
Primārās organiskās vielas cita veida organiskajās vielās pārveido konsumenti. Tie barojas ar
citu organismu saražotajām barības vielām. Konsumenta organismā ražotās cita veida organiskās
vielas apzīmē par ekosistēmas sekundāro produkciju. Radītās sekundārās produkcijas apjoms ir
ievērojami mazāks nekā patērētās primārās organiskās vielas apjoms. Sekundārajā produkcijā
pārvēršas tikai 10–20% patērētās primārās organiskās vielas. Ļoti liels primārās organiskās vielas
daudzums tiek patērēts dzīvības procesu uzturēšanai, lai uzturētu normālu ķermeņa temperatūru
un nodrošinātu vairošanās un vielu maiņas procesus. Piemēram, stirna savas dzīves laikā patērē
ievērojami lielāku barības daudzumu, nekā ir tās masa.
Pirmās kārtas konsumenti ir fitofāgi. Tie pārtiek no augu barības, piemēram, augēdāji kukaiņi,
bet no zīdītājiem – aļņi, stirnas, staltbrieži, bebri un citi.
Otrās kārtas konsumenti pārtiek no pirmās kārtas konsumentiem, tātad ekosistēmas sekundārās produkcijas. Ļoti daudzas dzīvnieku sugas barībā izmanto gan primāro, gan sekundāro ekosistēmas produkciju. Šādus dzīvniekus pieskaita visēdājiem, piemēram, brūnais lācis, āpsis, meža cauna, dzenis, pelēkā vārna, meža strazds. Konsumenti barošanās procesā uzņemto ķīmisko enerģiju
pārvērš savos ķermeņa audos, bet daļu izmanto dzīvības procesu uzturēšanai. Dzīvnieka izdalītais
siltums aizplūst no ekosistēmas atmosfērā. Dzīvajā dabā nereti veidojas ļoti garas barības ķēdes,
jo augstākās kārtas konsumenti barībā izmanto zemāko kārtu konsumentus. Augēdājus kukaiņus
barībā izmanto putni, tos savukārt plēsīgie putni un gaļēdāji zīdītāji, bojā gājušos zīdītājus var apēst
maitēdāji, bet pēdējos pēc to bojāejas – citi kukaiņi un mikroorganismi.
Mineralizēšanās process notiek, sadaloties nedzīvām organiskajām vielām, kas veidojas no
augu, dzīvnieku un mikroorganismu atmirušajām atliekām un to vielmaiņas produktiem. Tos noārda dažādas sēnes un mikroorganismi, kurus apzīmē par destruktoriem. Organisko vielu sadalīšanās procesā rodas oglekļa dioksīds, ūdens un minerālvielas, kas atkārtoti nonāk organisko vielu
nākamajā aprites ciklā.
Dzīvie organismi savas dzīves laikā piedalās enerģijas un vielu bioloģiskajā apritē. Vide dzīvos
organismus nodrošina ar nepieciešamajiem augšanas resursiem, bet tajā nonāk dzīvo organismu
vielu maiņas produkti. Notiek nemitīga vides un dzīvo organismu mijiedarbība. Pakāpeniski mainās vides īpašības, kas var gan negatīvi, gan pozitīvi ietekmēt pašus organismus. Daļa no indivīdiem
nepiemērotos vides apstākļos var iet bojā, bet to vietu ieņem piemērotākas sugas vai indivīdi. Laika
gaitā ekosistēmā notiek nepārtrauktas biocenozes izmaiņas jeb tās transformēšanās. Šo procesu
apzīmē par sukcesiju.
Pēdējā ledus laikmetā šļūdonis bija noslaucījis visu veģetāciju. Bija palikušas klintis, smilšu un
mālu sanesumi bez jebkāda augāja. Dzīvie organismi pakāpeniski sāka atgriezties no vietām, kur
tie bija saglabājušies. Šajā procesā izdzīvoja tikai vides apstākļiem piemērotie indivīdi, kas aizņēma
ekoloģiski atbilstošākās vietas, bija ģenētiski piemērotāki, ar lielāku mainības amplitūdu un spēja
izdzīvot dabiskajā izlases procesā. Šādu procesu apzīmē par primāro sukcesiju. Mūsdienās tā ir
iespējama izstrādātos smilšu un grants karjeros.
Pēc meža nopostīšanas vējgāzē sākas sekundārā sukcesija, jo ir saglabājusies augsne, tajā mītošie dzīvie organismi un daļa no iepriekšējā audzē augušajiem kokiem, krūmiem un zemsedzes
augiem. Sukcesijas process ir ilgstošs un aizņem gadu desmitus un simtus, līdz biocenozē iestājas
nosacīts līdzsvars jeb klimakss. Noturīga meža ugunsgrēka gadījumā visbiežāk daļēji iet bojā nedzīvā zemsega ar tajā akumulētajām organiskajām vielām, kas būtiski izmaina augsnes auglību un
īpašības. Daļa no zemsedzes augiem atjaunojas no uguns neskartajām saknēm, bet citi ieviešas ar
vēja izplatītajām sēklām. Pēc vējgāzes un meža ugunsgrēka sukcesija (biocenozes veidošanās) notiek atšķirīgi. Meža apsaimniekotājiem ir jāizprot sukcesijas dabiskā norise, jāprot novērtēt saimnieciski vērtīgas meža ekosistēmas izveidošanas veidus un paņēmienus ar pieļaujamu enerģijas un
līdzekļu patēriņu.
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1.2. Meža ekosistēmas stabilitāte un noturība
Ar ekosistēmas stabilitāti saprot tās spēju atgriezties nosacīta līdzsvara stāvoklī pēc iekšēju vai
ārēju traucējumu rašanās (Burschel, Huss, 1987). Ar atsevišķa koka vai mežaudzes noturību saprot
spēju pretoties negatīvajiem abiotiskajiem faktoriem (Mangalis, 2004), tādiem kā vējgāzes, vējlauzes, snieglauzes un gaisa piesārņojums. Atsevišķa koka noturību nosaka tā sakņu, stumbra un vainaga veidojums (Dengler, 1992). Plaša un dziļa sakņu sistēma nodrošina koka noturību pret vēja un
nokrišņu izraisītiem bojājumiem. Jo slaidāks stumbrs, jo vairāk koki cieš vējlauzēs un snieglauzēs.
Vienmērīgi izveidots vainags nodrošina koka lielāku noturību. Mežaudze, kas sastāv no individuāli
noturīgiem kokiem, ir relatīvi noturīga. Audzes noturība ir atkarīga arī no tās biezuma, vertikālās
struktūras, mistrojuma, atjaunošanas veida, veiktajiem kopšanas pasākumiem, kā arī no blakusaudžu rakstura.
Ekosistēmās notiek nepārtraukta pašregulēšanās, ko nodrošina tās sastāvdaļu mijiedarbība
(Mauriņš, 1973). Ja meža ekosistēmā augēdāju (stirnu, staltbriežu, aļņu) ir vairāk, nekā to pieļauj
dabiskās barības krājumi, stipri cieš kokaugu stādījumi un dabiskas izcelsmes paaugas kociņi, kā
arī pamežs. Barošanās apstākļi augēdājiem pakāpeniski pasliktinās. Pateicoties lielam augēdāju
skaitam un viegli iegūstamam medījumam, strauji savairojas vilki, lūši un citi plēsēji. Tie samazina
zālēdāju skaitu. Ja vēl gadās kāda dziļa sniega ziema, pārnadžiem rodas pārvietošanās grūtības, un
tie nevar atkasīt barībā izmantojamos sīkkrūmus, sākas to novājēšana un bojāeja. Maza augēdāju
skaita apstākļos plēsēju barošanās apstākļi pasliktinās, to vairošanās intensitāte samazinās, skaits
sarūk. Augēdāju skaita minimuma gados meža kokaugi atkopjas, pārnadžiem uzlabojas barošanās
apstākļi, to skaits pēc kāda laika sasniedz augstu līmeni. Aprakstītais process var līdzīgā veidā atkārtoties.
Jebkura ekosistēma atrodas dinamiska līdzsvara stāvoklī, jo katru gadu kokiem veidojas ikgadējais caurmēra un augstuma pieaugums, rodas jaunas lapas, bet vecās atmirst un papildina nedzīvās
zemsegas slāni. Labvēlīgos gados organiskās vielas sadalās straujāk un atbrīvo lielāku augu barības
vielu daudzumu nekā nelabvēlīgos gados.
Ekosistēmas stabilitāti ietekmē biotiskie, abiotiskie un antropogēnie faktori. No biotiskajiem faktoriem visbūtiskākā ietekme ir dzīvniekiem (zīdītājiem, putniem, kukaiņiem), sēnēm un
mikroorganismiem. To ietekme ir ļoti daudzveidīga un dažkārt apdraud ekosistēmas eksistēšanu.
Abiotiskie faktori – nokrišņi, vētras un uguns – regulāri ar lielāku vai mazāku intensitāti ietekmē gan dabiskās, gan cilvēka izveidotās ekosistēmas. Nelabvēlīgu apstākļu sakritības gadījumos
rodas dabas katastrofas ar smagām bioloģiska un saimnieciska rakstura sekām, piemēram, vētras
postījumi daudzu tūkstošu hektāru platībā.
Antropogēno faktoru ietekme ir visai plaša:
•
dažādu ķīmisku vielu ietekme uz ekosistēmu (rūpnīcu izmeši, pesticīdu izmantošana,
slāpekļa un smago metālu uzkrāšanas augsnē un ūdenī u.c.);
•
citzemju augu sugu, dzīvnieku, kukaiņu un slimību izplatīšanās reģionam raksturīgajās
vietējās ekosistēmās;
•
dažādi mežsaimnieciskie pasākumi meža atjaunošanas, audžu biezības, sastāva un mistrojuma ietekmēšanai;
•
meža tehnikas ietekme uz meža vidi, kokiem, dzīvniekiem un gruntsūdeņiem;
•
meža ekosistēmas noslodze ar pārlieku lielu pārnadžu, plēsēju un grauzēju (bebru) skaitu.
Audzes saimnieciskajos mežos var iedalīt divos veidos (Burschel, Huss, 1987):
•
dabai tuvas mežaudzes, kas līdzinās ekoloģisko līdzsvaru sasniegušām ēncietīgu koku sugu
mistraudzēm, ko katastrofas ietekmē maz;
•
meža apsaimniekotāju veidotas mežaudzes, kas traucējumu gadījumā pārsvarā ir mazāk
stabilas.
Dažādas meža apsaimniekošanas aktivitātes var palielināt vai arī samazināt audžu audzēšanas
riskus. Lai risku izpausmes mazinātu, sevišķi jāņem vērā, lai:
•
audzējamās koku sugas atbilstu augšanas apstākļiem un nodrošinātu apmierinošu augšanas efektu, bet vienlaicīgi būtu ar pietiekamu noturību pret biotiskajiem un abiotiskajiem
traucējumiem;
•
audzes indivīdiem jau no jaunības būtu nodrošināta pietiekama augšanas telpa, lai tie
katrs iegūtu pietiekamu individuālu noturību audzē. Augšanā atpalikuši koki ir pakļauti
turpmākajam diferencēšanās procesam, kas ar laiku noved pie to bojāejas un ekosistēmas
līdzsvara stāvokļa zaudēšanas;
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audzes indivīdi veidotu tādu audzes horizontālo un vertikālo struktūru un audzes koku
kopumu, kur rastos audzes kolektīvā stabilitāte un būtu maz vietas iespējamiem vēja un
sniega bojājumiem;
•
meža telpiskā struktūra mazinātu vēja bojājumu rašanās iespējas;
•
nodrošinātu audžu noturību pret bojājumiem, veidojot un kopjot mežmalas.
Vienreizēji traucējumi var izraisīt ekosistēmas nopostīšanu, kas rada nepieciešamību to atjaunot. Ekosistēma var būt traucēta tādā pakāpē, ka vairs nav iespējams apmierinoši liels koksnes
pieaugums un audzes krājas atjaunošanās. Audzes atjaunošanas pasākumi jāveic vismaz daļā platības. Citos gadījumos audzes biezība var tikt samazināta tādā pakāpē, ka palikušo koku papildu
pieaugums var ar laiku kompensēt krājas zudumus.
Saimnieciskajos mežos:
•
jānodrošina iespējami augsta dzīvo organismu daudzveidība, kas pirmām kārtām saistīta
ar koku sugu mistrojuma pakāpi. Mistrojumā ieteicamas tās sugas, kas viena otru ekoloģiski papildina;
•
šādu papildinošu pazīmju pāri ir skuju un lapu koki, koki ar dziļu un seklu sakņu sistēmu,
ēncietīgās un gaismas prasīgās sugas, kokaugu pioniersugas un klimaksa sugas (parasti
ēncieši).
Mistrotās audzēs ir šādi noturību veicinoši apstākļi:
•
labāka augsnes slāņa izmantošana;
•
labvēlīgākas dzīves vides rašanās dzīvniekiem un augiem nekā tīraudzēs;
•
meža nobiru labāka sadalīšanās, bieza zemsegas slāņa neveidošanās un vielu aprites procesa aktivizācija;
•
katastrofu riska samazināšana.
Mistraudzēs tomēr var rasties katastrofālas situācijas, piemēram, ozolu tinēja savairošanās,
lapegļu skuju kodes savairošanās, kas var būt vienādi intensīva gan mistraudzēs, gan tīraudzēs.
Nabadzīgās augsnēs audzes mistrojums var nenodrošināt pietiekami intensīvu organisko vielu sadalīšanos. Ir diezgan daudz vietu, kur mistraudzes izveidošana ir maz iespējama.
Kokaudzi meža ekosistēmā veido atsevišķi indivīdi, tādēļ to veidolam ir nozīme ekosistēmas
funkcionēšanā kopumā. Lai gan koku fotosintēzes aparāts (skujas un lapas) atrodas ievērojamā augstumā virs zemes, tām ir būtiska ietekme uz zemsedzes augiem. Ļoti biezās audzēs apgaismojuma
trūkuma dēļ zemsedzes augu stāvs ir vāji attīstīts. Koku vainags būtiski ietekmē atsevišķu koku
noturību. Kokiem ar garu un plašu vainagu ir lielāka vēja un sniega uztveršanas virsma. Vairākumā
gadījumu koki ir izveidoti tā, lai tie izturētu ne tikai paši savu svaru, bet arī vēja un sniega segas
ietekmi. Tas savukārt rada nepieciešamību pēc atbildoši izveidota stumbra un sakņu sistēmas. Liela
vainaga koki ir noturīgāki pret vēja un sniega bojājumiem. Visnoturīgākie ir atsevišķi augoši koki,
vienlaicīgi tiem ir raksturīgs lielāks zarainums. Maza vainaga koki atrodas savu kaimiņu ielenkumā,
to noturība ir ierobežota. Pat nelielas intensitātes mežsaimnieciskās darbības šādās audzēs jāveic
ļoti uzmanīgi. Jo augstāka ir šāda mežaudze, jo lielāki tajās ir bojājumu riski. Stumbra noturība ir
cieši saistīta ar tā caurmēru un no tā izrietošo koku slaiduma koeficientu. Ar saknēm koks ir ieenkurots augsnē, kam ir liela ietekme uz koka noturību. Tievās saknes labāk ir attīstītas mazauglīgās
nekā auglīgās un ar mitrumu labāk nodrošinātās augsnēs. Sakņu kamols ir daudzkārt smagāks par
koku virszemes daļu. Vējgāzēs saknes nereti tiek pārrautas ne sevišķi tālu no celma. No zemes izceltais sakņu kamols nebūt neaptver visu sakņu sistēmu. Lieliem celmiem ir izteikti resnas saknes,
kas nodrošina koka noturību. Visu sugu koki ar seklu sakņu sistēmu ir vairāk apdraudēti nekā ar
dziļākām saknēm.
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1.3. Meža uzbūves elementi
Mežs kopumā nav vienveidīgs, bet gan sastāv no liela skaita vizuāli un pēc citām pazīmēm atšķirīgu mežaudžu. Savstarpēji atšķiras ne tikai dažādu koku sugu, bet arī vienas sugas mežaudzes.
Mežaudžu raksturošanai tās abstrakti sadala meža elementos, lai audzes varētu viennozīmīgi klasificēt un tas būtu saprotams meža īpašniekam un apsaimniekotājam.
Mežaudze jeb audze ir meža elementārā vienība. Tas ir meža nogabals, kas vienveidīgs pēc visām svarīgākajām īpašībām un pazīmēm (izcelsmes, sugu sastāva, formas, biezības, vecuma, meža
tipa, bonitātes un citām pazīmēm).
Pēc izcelsmes mežaudzes var iedalīt:
•
dabiskas izcelsmes, kas radušās dabiskās atjaunošanās procesā no sēklām, celma vai sakņu
atvasēm;
•
mākslīgas izcelsmes (cilvēka radītas), kas radītas ar sēklām, stādiem vai sparaudeņstādiem.
Dabiskas izcelsmes mežaudzes izveidojas bez cilvēka tiešas līdzdalības no sēklām un atvasēm.
Mākslīgas izcelsmes mežaudzes izveidojas cilvēka apzinātas darbības rezultātā pēc meža sēšanas
vai stādīšanas.
Pēc atjaunošanās veida mežaudzes iedala dižmežā un atvasājos.
Dižmežs rodas no koku sēklām. Jaunībā tas aug lēnāk nekā atvasāji, bet sasniedz lielāku vecumu, un koki arī lielākas dimensijas. Dižmežā kokiem ir kvalitatīvāki stumbri, jo tiem nepiemīt
stumbra lejasdaļas izliekums, kas vairāk raksturīgs atvasājiem, jo no viena celma vienlaicīgi var
veidoties vairākas atvases. Dižmeža koki parasti ir garāki un resnāki, to stumbra kvalitāte labāka.
Dižmežā iegūst kvalitatīvākus un resnākus sortimentus. Dižmežs ir raksturīgs skuju kokiem, kas
celma vai sakņu atvases neveido.
Atvasāji veidojas no celmu vai sakņu atvasēm. Jaunībā tiek aug straujāk nekā tās pašas sugas
dižmežs, jo koka augšanu pirmajos dzīves gados nodrošina plašāka sakņu sistēma. Vēlāk koku dimensijas atvasājos ir mazākas, stumbri ievērojami līkumaināki un kvalitāte sliktāka. Atvasāji raksturīgi baltalkšņiem un parastajai apsei, kas bagātīgi atjaunojas ar sakņu atvasēm. Celma atvases
veido jauni ozoli, oši, kā arī melnalkšņi un bērzi. Vienā platībā pēc kārtas audzēt vairākas atvasāju
paaudzes nav mērķtiecīgi, jo ar laiku audzes krājas samazinās. No veco koku saknēm uz atvasēm
pāriet arī trupe, kas samazina koksnes kvalitāti.
Vidulājs (vācu valodā Mittelwald) ir lapu koku saimniecības veids, kurā dabiskā atjaunošanās
daļēji notikusi ar atvasēm un daļēji ar sēklām (Upītis, 1939). Vidulājs parasti sastāv no diviem stāviem. Pirmo stāvu veido atvasāju sugu augstākie koki un daļēji no sēklām radušies dižmeža koki.
Pēdējie tiek saglabāti laika ziņā vairākās atvasāju paaudzēs, sasniedz lielākas dimensijas un ar laiku
var ražot resnu un vērtīgu lietkoksni. Dižmeža koku sugas daļēji var nodrošināt dabiskās atjaunošanas procesu ar sēklām. Baltalkšņa audzēs reizumis ir sastopamas lielāku izmēru egles un ozoli,
kas pārauguši baltalkšņus un, iespējams, saglabāti resnāku sortimentu iegūšanai. Ozoliem pēc atvasāju nociršanas var veidoties ūdenszari, kas pasliktina koksnes kvalitāti, tomēr tā izmantojama
daudzām vajadzībām.
Pēc sugu sastāva izšķir tīraudzes un mistraudzes.
Tīraudzes sastāv no vienas koku sugas (1.1. attēls). Praksē par tīraudzēm uzskata arī tādas audzes, kurās citu sugu piemistrojums nepārsniedz 10% no audzes šķērslaukuma (krājas). Skaitliskie
tīraudžu kritēriji dažādās valstīs un publikācijās ir ļoti atšķirīgi.
Mistraudzes sastāv no divām vai vairākām koku sugām (1.3. attēls). Audzes sastāvu meža inventarizācijā raksturo ar audzes sastāva formulu. Piemēram, audzes sastāva formula 7E3B nozīmē,
ka 70% no audzes krājas veido egle, bet 30% bērzs. Koeficientu summai, kas norādīti pirms koku
sugas, jābūt vienādai ar 10. Ja kādas koku sugas krāja vai šķērslaukums atbilst 3–5% no kopējā, to
pieraksta plusos, piemēram, 7P3E+B. Ja krāja vai šķērslaukums nepārsniedz 2%, šo sugu pieraksta
ar apzīmējumu ats. (atsevišķi), piemēram, 6B4A ats. E.
Pēc formas audzes iedala vienkāršās audzēs un saliktās audzēs.
Vienkāršās audzēs ir viens audzes vainagu klājs. Tās apzīmē arī par vienstāva audzēm. Saliktās
audzēs ir divi vai vairāki audzes vainagu klāji. Latvijā saliktās audzēs parasti nav vairāk par diviem
vainagu klājiem (1.2. attēls). Pirmo stāvu veido audzes garākie, gaismas prasīgāko sugu koki, bet
otro stāvu – ēncietīgo sugu koki. Bieži ir satopamas priežu audzes ar ēncietīgāko egles otro stāvu.
Egles otrais stāvs nereti sastopams zem bērza vai apses pirmā stāva. Lai izdalītu otro stāvu, pirmā
un otrā stāva vidējiem augstumiem jāatšķiras vairāk nekā par 20%. Otro stāvu izdala, ja tā koku

11

1.

MEŽA EKOLOĢIJA

1.1. attēls

Priedes tīraudze

1.2. attēls

Bērza audze ar egles otro stāvu

vidējais augstums nav mazāks par sešiem metriem (Donis, 2014). Audzes otro stāvu meža inventarizācijas dokumentos pieraksta otrajā rindā jeb saucējā.
Stumbra caurmēru centimetros nosaka 1,3 metru augstumā virs koka sakņu kakla. To apzīmē
arī par krūšaugstuma caurmēru, bet tā noteikšanai izmanto centimetros graduētu dastmēru. Stumbra caurmēru var aprēķināt, tā apkārtmēru 1,3 metru augstumā izdalot ar 3,14.
Stumbra šķērlaukumu kvadrātmetros aprēķina, izmantojot stumbra caurmēru, izteiktu centimetros. Visu vienā hektārā augošo koku šķērslaukumu summa ir audzes šķērslaukums m2 ha-1.
Mežaudzes biezība ir faktiskā koku skaita attiecība pret normālo koku skaitu vai faktiskā šķērslaukuma attiecība pret normālo šķērslaukumu. Audzes biezību audzēs ar vidējo audzes augstumu
līdz 12 metriem nosaka kā faktiskā koku skaita attiecību pret normālo koku skaitu. Audzēs ar vidējo
augstumu virs 12 metriem biezību nosaka, audzes konkrēto šķērslaukumu attiecinot pret normālas
pilnas biezības audzes šķērslaukumu, ko atrod tabulās. Audzes biezību izsaka kā decimālskaitli robežās no 0,1 līdz 1. Dažkārt konkrētas audzes biezība var būt arī lielāka par 1,0. Audzi, kuras biezība
ir 1,0, sauc par pilnas biezības audzi. Lielas biezības audžu biezība ir 0,8–1,0; vidējas biezības
0,6–0,7; retu audžu biezība 0,4–0,5; bet retaiņu biezība 0,1–0,3.
Audzes biezumu raksturo koku skaits hektārā. Šo jēdzienu izmanto stādījumu (sējumu) raksturošanai.
Valdošā koku suga ir tā, kas meža nogabalā ir ar vislielāko krāju, bet līdz 10 gadus vecās mežaudzēs to nosaka pārsvarā pēc koku skaita.
Galvenā koku suga ir saimnieciski vērtīgākā suga, kas visvairāk atbilst augšanas apstākļiem un
kuras īpatsvars audzes sastāvā ir vismaz četras desmitdaļas.
Audzes vecumu nosaka pēc gadskārtu skaita pārsvarā esošo koku sakņu kaklā. Stādījumos un
sējumos vecumu nosaka pēc stādījuma ierīkošanas gada, neņemot vērā stādu (sējeņu) vecumu.
Nocirsta koka vecumu nosaka pēc gadskārtu skaita uz celma, tam pieskaitot gadu skaitu, līdz tas
sasniedzis celma augstumu.
Krūšaugstuma vecumu nosaka pēc gadskārtu skaita 1,3 metru augstumā virs koku sakņu kakla jeb krūšaugstumā. Līdz šim audžu taksācijā ir izmantots fiziskais (bioloģiskais) vecums. Krūšaugstumu priede otrās un augstāku bonitāšu audzēs sasniedz piecu gadu vecumā, trešās bonitātes
audzēs sešu gadu vecumā, ceturtās bonitātes audzēs septiņu gadu vecumā, bet piektās bonitātes
audzēs deviņu gadu vecumā (Donis, 2014). Egle krūšaugstumu sasniedz 10, bērzs piecu, bet apse
divu gadu vecumā.
Vecumklases intervāls skuju un cietajiem lapu kokiem ir 20 gadi, mīkstajiem lapu kokiem
10 gadi, bet baltalksnim, vītoliem, ievām un pīladžiem – pieci gadi. Piemēram, priedei I vecumklasē
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1.3. attēls
Priedes–egles mistraudze
ietilpst 1–20 gadu vecas audzes, II vecumklasē
21–40 gadu vecas audzes utt. Precīza audzes vecuma noteikšana bieži vien nav iespējama, tādēļ
audzi raksturo ar vecumklasi.
Audzes nereti iedala vecumgrupās. Tas
atkarīgs no ciršanas vecuma. Izdala šādas vecumgrupas: jaunaudzes, vidēja vecuma audzes,
briestaudzes, pieaugušas un pāraugušas audzes.
Paaugu veido tās koku sugas, kas atrodas
zem vecās audzes vai izcirtumos un var veidot
nākamo mežaudzi kā saimnieciskas darbības
objektu. Latvijas apstākļos paaugu visbiežāk
veido egle, retāk priede, osis un ozols. Vērtējot
paaugu, ņem vērā dzīvotspējīgus kociņus.
Pamežu veido tās koku un krūmu sugas,
kas reālajos apstākļos nevar veidot kokaudzi
kā mežsaimnieciskas darbības objektu. Pamežu parasti veido pīlādži, krūkļi, sausserži, ievas,
kārkli, zalktenes un kadiķi.
Audzes bonitāte raksturo meža augšanas
efektu konkrētajos augšanas apstākļos. To nosaka pēc audzes vidējā augstuma konkrētajā
vecumā, izmantojot bonitāšu tabulas. Latvijā
meža inventarizācijā lieto profesora M. Orlova
bonitāšu tabulas sēklaudžiem un atvasājiem.
Parasti lieto piecas bonitātes – I–V. Ja audzes
aug sevišķi labi, izmanto Ia bonitāti, kas pārsniedz I bonitātes augstumu. Sevišķi nelabvēlīgos apstākļos nākas pielietot Va bonitāti, kas ir sliktāka par V bonitāti.
Audzes krāja ir stumbru koksnes daudzums kubikmetros uz hektāru. Vecākā literatūrā krāja
tiek apzīmēta par koksnes jeb audzes masu, kas nav pareizi. Masu mūsdienās izsaka kilogramos,
tonnās vai citās mērvienībās.
Zemsedzei piederīgas papardes, lakstaugi, ķērpji un sūnas, kas klāj augsnes virskārtu. Sūnas
veido zemsedzes otro stāvu.
Nedzīvā zemsega sastāv no meža nobirām (skujām, lapām, sīkiem zariņiem, mizas plēksnēm,
ziedu un augļu paliekām un citiem organiskiem veidojumiem), kas sedz augsnes virskārtu.
Meža inventarizācijā un ikdienas darbā mežsaimniecības speciālisti lieto koku sugu nosaukumu
saīsinājumus, parasti izmantojot nosaukuma pirmo burtu, bet gadījumos, kad divām sugām nosaukuma pirmais burts sakrīt, lieto saīsinājumu ar diviem, dažkārt arī trim burtiem:

Apse (A)

Goba (G)

Ozols (O)

Citu sugu priedes (CP)

Baltalksnis (Ba)

Kļava (K)

Pīlādzis (Pī)

Citu sugu egles un duglāzija (CE)

Bērzs (B)

Lapegle (Le)

Priede (P)

Vītolu sugas (Salix spp.)

Blīgzna (Bl)

Liepa (L)

Sarkanais ozols
(Soz)

Lapegļu hibrīdi (Larix spp.)

Dižskābardis
(Ds)

Melnalksnis
(M)

Skābardis (Sk)

Alkšņu hibrīdi (Alnus spp.)

Egle (E)

Osis (Os)

Vīksna (V)

Citas apšu sugas un to hibrīdi
(Populus spp.)

Retāk sastopamām sugām tekstā parasti raksta pilnu nosaukumu.
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1.4. Kokaugu vispārējs raksturojums
Par kokaugiem apzīmē augus ar pārkoksnētiem stumbriem.
Kokaugus pēc to izskata var iedalīt vairākās grupās:
•
koki;
•
krūmi;
•
pundurkrūmi (sīkkrūmi);
•
puskrūmi;
•
liānas.
Kokiem dabiskos apstākļos veidojas viens izteikts stumbrs (priede, egle, bērzs u.c.). Pieaugušus kokus pēc to augstuma (Lange, Mauriņš, Zvirgzds, 1978) var iedalīt pirmā (virs 25 m), otrā
(15–25 m), trešā (līdz 15 m) lieluma kokos. Tam gan nav būtiskas nozīmes, jo koku augstums atkarīgs no augšanas apstākļiem un augsnes auglības. Vienas sugas koki atkarībā no augšanas apstākļu kopuma pieauguši var sasniegt dažādu augstumu. Parastā priede damaksnī var pārsniegt 30 m
augstumu, bet purvājā 100 gadu vecumā sasniedz tikai 12–15 m augstumu.
Par krūmiem savukārt sauc tādus kokaugus, kas pie augsnes virskārtas vai stumbra lejasdaļā
sazarojas vairākos stumbros (lazda, krūklis, kadiķis, kārkli, sausserži u.c.); tiem nevar izdalīt vienu
galveno stumbru. Krūmu augstuma amplitūda ir visai plaša. Zalktenes un maza auguma kārkli var
būt tikai dažus desmitus centimetru augsti, bet lazdas var sasniegt pat 6–8 m un lielāku augstumu.
Pundurkrūmi (sīkkrūmi) visbiežāk ir 0,3–0,5 m augsti (virši, dzērvenes, brūklenes, zilenes,
vaivariņi). Vaivariņi labvēlīgos augšanas apstākļos dažkārt var sasniegt samērā lielu augstumu.
Sīkkrūmu dzinumi ziemas apstākļos bieži ir nozīmīga stirnu un staltbriežu barība. Ja tās trūkst,
pārnadži intensīvi barojas ar priedes, egles, cieto lapu koku dzinumiem un mizu.
Puskrūmu grupai piederīgi kokaugi, kas līdz veģetācijas sezonas beigām paspēj tikai daļēji pārkoksnēties (bebrukārkliņš), kā arī tādi, kas saglabājas tikai divus gadus un pēc tam atmirst (kazenes, avenes).
Liānas ir vijīgi kokaugi, kuru vertikālai augšanai nepieciešams balsts (parastā efeja).
No sēklām izaugušus kokus apzīmē par sēklaudžiem, bet no celma vai sakņu atvasēm izcēlušos
par atvasājiem. Kokiem, kas izauguši no sēklām, parasti veidojas viens stumbrs, kas sākas pie koka
sakņu kakla. Ja koki veidojušies no celma atvasēm, uz vecā koka celma izveidojas vairāki stumbri,
kas ir līdzīgi sēklaudžiem, piemēram, melnalkšņi, vītoli, blīgznas. Vienas sugas indivīdi, atkarībā
no izcelsmes, dažkārt var būt kokveidīgi, bet citos apstākļos krūmveidīgi, piemēram, parastā ieva.

Koku un krūmu morfoloģija
Koki sastāv no stumbra, zariem, lapām vai skujām un saknēm.
Koka virszemes daļa sastāv no stumbra, zariem un lapām. Koka zaru un lapu kopumu apzīmē
par koka vainagu.
Stumbrs ir koka galvenā sastāvdaļa. Tam ir vislielākā saimnieciskā vērtība. Stumbru no ārpuses
klāj miza, kas mehāniski pasargā koku no vides apstākļu kopuma. Miza atrodas stumbra, zaru un
sakņu perifērijā. Tikko izveidojušos dzinumus sākotnēji klāj epiderma, kas pakāpeniski pārveidojas par korķa audiem. Korķa audi ir daudzslāņaini, starp tiem atrodas mizas mehāniskie audi ar
biezsienainām akmens šūnām. Tālāk mizas dziļumā atrodas lūksne, kuru caurvij sietstobri, kas
nodrošina organisko vielu transportu kokā. Miza jauniem kokiem ir plāna un gluda, bet ar laiku
kļūst biezāka, sāk plaisāt, un tajā veidojas gareniskas dažāda garuma un dziļuma plaisas. Šādu mizu
nereti sauc par krevi. Tās izskats un biezums dažādām koku sugām ir atšķirīgs. Baltalkšņiem un
dižskābaržiem veidojas gluda miza, bez zvīņām un plaisām. Kārpainajam bērzam kreve sastopama
tikai stumbra lejas daļā, bet augstāk raksturīga balta tāss.
Starp lūksni un koksni atrodas kambija slānis. To veido koka garenvirzienā izstieptas kambija
šūnas, kas pavasarī sāk tangenciāli dalīties. Skuju kokiem (priede, egle) stumbri parasti ir taisni.
Eiropas lapeglei turpretī nereti stumbra lejasdaļā ir tai raksturīgs zobenveida izliekums. Priedes
stumbra taisnums ir atkarīgs no sēklu izcelsmes un koka iedzimtajām īpašībām, kā arī no reaģēšanas spējas uz sānu apgaismojumu, ko sauc par fototropisko reakciju. Skuju kokiem ir izteikta galvenā ass, kas stiepjas no stumbra pamatnes līdz koka galotnei. Katru gadu tiem parasti veidojas viens
zaru mieturis ar vairākiem zariem. Lapu kokiem stumbra līkumainība ir vairāk izteikta. Lapu koki
var būt ar vienu izteiktu stumbru līdz koka galotnei, lai gan nereti tie dažādā augstumā var sazaroties vairākās galotnēs. Tādā gadījumā iegūstamās lietkoksnes daudzums būs mazāks. Katru gadu
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no dzinumu galos esošajiem pumpuriem izaug kārtējā gada dzinumi. Izšķir koka vai zara centrālo
dzinumu un sānu dzinumus. Vasaras otrajā pusē dzinuma augšana beidzas ar pumpura ieriešanos kārtējā gada dzinuma galā. Pumpurs ir klāts ar pumpurzvīņām un tāds saglabājas koka miera
periodā līdz pavasarim, līdz sākas pumpura plaukšana un jaunā dzinuma veidošanās. Atsevišķos
gadalaikos koku vainagā var būt ziedi, augļi, čiekuri, sēklu spurdzes vai cita veida augļkopas.
No zaru garuma, izmēriem, sakārtojuma un sīkākā otrās un tālāku pakāpju sānzaru izvietojuma ir atkarīga vainaga arhitektūra. Klajumā auguši koki ir īsāki nekā mežaudzēs, jo tie pilnībā
ir apgaismoti un tiem nav nepieciešamības stiepties garumā. Vainaga platums klajuma kokiem ir
daudz lielāks nekā tā paša vecuma kokiem slēgtā mežaudzē. Skuju koku vainagi mežaudzē jaunībā
ir noapaļoti koniski vai ovāli izstiepti, bet vecumā noapaļojas, jo garuma pieaugums ir niecīgs, bet
sānzari turpina augšanu garumā. Ēncietīgām koku sugām, piemēram, eglei un Eiropas balteglei
vainaga zarojums ir blīvāks nekā saulmīļiem – priedei, bērzam, apsei. Lapu koku vainagi briestaudzēs un pieaugušās audzēs noapaļojas un nereti sadalās vairākās galotnēs. Bērziem nereti veidojas
dubultgalotnes, kas samazina lietkoksnes iznākumu. Šādi koki biežāk pakļauti snieglauzēm un trupes infekcijai galotņu žāklē.
Lapas ir ļoti nozīmīgi kokaugu orgāni. Lapās notiek fotosintēze un organisko vielu veidošanās.
Caur lapu atvārsnītēm notiek ūdens transpirācija, kas lapas pasargā no pārkaršanas. Lapas (skujas)
veidojas uz kārtējā gada dzinumiem. Uz lapas virsmas labi saskatāmas dzīslojums, kurā atrodas
vadaudi, kas nodrošina ūdens un minerālo barības vielu transportu dažādiem lapas struktūrelementiem, kā arī organisko vielu aizvadīšanu uz stumbru un saknēm, kas nepieciešamas augšanas
procesa nodrošināšanai un rezerves barības vielu uzkrāšanai. Lapas kāta padusē izveidojas un nobriest pumpurs, no kura nākamajā gadā veidosies jauni dzinumi. Lapa sastāv no lapas plātnes un
kāta. Rudenī pēc lapas nokrišanas uz dzinuma redzama lapas rēta. Tās izskatam un vadaudu kūlīšu
skaitam ir būtiska nozīme koku sugas noteikšanai bezlapotā stāvoklī. Nozīme ir arī pumpuru izskatam, to novietojumam uz dzinuma un tā galā.
Saknes nostiprina koku augsnē, nodrošina ūdens un izšķīdušo barības vielu uzņemšanu no augsnes un pasargā koku no izgāšanas. Rudenī saknēs tiek uzkrātas rezerves organiskās vielas, kas nepieciešamas sekmīgai pārziemošanai un jauno lapu un dzinumu veidošanai pavasarī. Normāla mitruma augsnēs koka sakņu sistēma ir dziļāka, lai sniegtos līdz augsnes mitrumu saturošiem augsnes
horizontiem. Labi drenētās augsnēs izteiktu mietsakni visbiežāk veido priede, kam tā var sasniegt
vairāku metru dziļumu. Eglei turpretī ir raksturīga virspusēja sakņu sistēma, kas izvietota augšējos
(40–50 cm) augsnes horizontos, lai gan var sasniegt arī lielāku dziļumu. Pārmitrās minerālās un
kūdras augsnēs sakņu sistēma ir seklāka. Saknes parasti neiesniedzas gruntsūdenī, jo pretējā gadījumā sāktos sakņu smakšana un to bojāeja. Melnalkšņa saknes var atrasties kustīgos un ar skābekli
nodrošinātos gruntsūdeņos. Priedei purvājā un kūdrainās augsnēs sakņu sistēma ir virspusēja, tur
to biežāk izgāž vējš. Koku dīgsta saknes jau pirmajā dzīves gadā ļoti intensīvi sniedzas dziļumā, lai
augšanas procesu nodrošinātu ar ūdeni un tajā izšķīdušajām augu uzturvielām. Saknes augšanu
garumā nodrošina šūnu aktīva dalīšanās tūliņ aiz saknes uzmavas, kas nodrošina saknes uzmavas
mehānisku stumšanu caur augsnes kārtām. Tālāk atrodas saknes uzsūcošā josla. Šajā posmā uz
saknes virsmas atrodas ļoti liels skaits sīku (0,2–2 mm garu) spurgaliņu, kas tiešā veidā uzņem
ūdeni ar izšķīdušajām augu barības vielām. Pateicoties lielajam spurgaliņu skaitam, saknei ir liela
uzsūkšanas virsma, kas nodrošina koka dzīvības procesus. Saknei augot, spurgaliņas pakāpeniski
atmirst un uz saknes jaunākajiem posmiem veidojas jaunas spurgaliņas. Saknes nodrošina arī lejupejošo organisko vielu plūsmu un rezerves barības vielu uzkrāšanu. Pavasarī, atjaunojoties sulu
cirkulācijai, bērzu, kļavu un citu koku sula satur arī cukurus un citas organiskas vielas, kas tiek nogādātas līdz plaukstošajiem pumpuriem un ir nepieciešamas lapu augšanai. Saknes iekšējā uzbūve
ir līdzīga stumbra uzbūvei.
Saknes simbiotiski ir saistītas ar augsnē esošajām sēnēm. Sēņu hifas biezā kārtā apvij saknes,
iespiežas saknēs un papildus nodrošina saknes ar ūdeni un barības vielām. Šo procesu kopumā
sauc par mikorizu. Daudzu koku sugu sekmīga augšana bez mikorizas nav pat iespējama. Sēņu hifas
savukārt no saknes saņem organiskās vielas. Ēdamās sēnes ar hifām ir saistītas ar noteiktām koku
sugām. Izšķir priežu, ozolu un egļu baravikas. Daļai koku sugu uz saknēm var veidoties gumiņbaktērijas, kas saista augsnes gaisā esošo slāpekli un papildina augsnes un koka slāpekļa saturu.
Tas savukārt pozitīvi ietekmē koka augšanas procesu. Gumiņu veidošanos baltalksnim nodrošina
aktinomicētes.
Papildsaknes kokam veidojas, lai nodrošinātu elpošanas procesus ar skābekli un veicinātu papildu barības vielu uzņemšanu, ja sakņu sistēma atrodas ūdenī. Papildsaknes biežāk veidojas vītoliem, melnalkšņiem un kārkliem.
Balstsaknes veidojas gadījumos, kad koka celma daļa tiek sistemātiski noslogota. Tām parasti ir
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ribveida forma, un tās palielina koka mehānisko izturību pret pārlaušanu, bet apgrūtina koka nozāģēšanu. Eglēm, kas inficētas ar sakņu trupi, stumbra lejasdaļā veidojas pudeļveida paresninājums,
kas mehāniski nodrošina koku pret pārlaušanu.
Sakņu sistēmas veidošanos ietekmē augsnes tips, mitruma apstākļi, koka augšanas klase
(Mayer, 1992). Dažādu koku sugu sakņu sistēmu salīdzināšana jāveic līdzīgos augšanas apstākļos.
Pazīstami vairāki sakņu sistēmas tipi.
Mietsakne vertikāli var iestiepties augsnē vairāku metru dziļumā. Jaunībā vairākums koku sugu
sākotnēji veido mietsakni (Kramer, 1988). Skuju kokiem jaunībā mietsakne raksturīga ne tikai
priedei, bet arī balteglei, duglāzijai, Eiropas ciedrupriedei un lapeglei. Lielākā vecumā mietsakne
saglabājas tikai priedei, balteglei un kadiķim. Arī lapu kokiem jaunībā bieži sastopama mietsakne.
Jaunībā mietsakne veidojas ozolam (Mayer, 1992), vēlāk gan tā pamazām reducējas. Kompakta
(sirdsveida) sakņu sistēma atgādina uz leju vērstu puslodi ar labi veidotām sānsaknēm un zem
koka dziļumā ejošām skeletsaknēm. Raksturīga lapeglei, duglāzijai, āra bērzam, parastajai liepai,
dižskābardim, parastajam ozolam un skābardim.
1.4. attēls

Koku sugu sakņu tipi
priede

egle

osis

melnalksnis

(no Mala Enciklopedia lešņa)

Enkursaknes atiet dziļumā no horizontālajām skeletsaknēm. Raksturīgas parastajai eglei, osim,
apsei, gobai (Burschel und Huss, 1987). Starp minētajiem sakņu tipiem ir iespējamas pārejas formas.
Sakņu sistēmas tips atkarīgs no augsnes auglības, mitruma apstākļiem, gruntsūdens dziļuma un stādu izaudzēšanas veida. Piemēram, dižskābardim un kļavai sakņu sistēma ir kompakta ar izteiktām enkursaknēm. Parastajam un sarkanajam ozolam pirmajā dzīves gadā raksturīgā
mietsakne jau kokaudzētavā jāsaīsina, lai vēlākajos gados nerastos grūtības ar dižstādu izrakšanu
un iestādīšanu mežā. Daudzas koku sugas glejotās augsnēs veido horizontālas saknes un no tām
atejošas enkursaknes. Vidēji auglīgās smilts augsnēs priedes saknes var sasniegt 2–4 m dziļumu.
Egles saknes labos augšanas apstākļos parasti izvietotas 1–1,5 m dziļā augsnes slānī. Augsnēs ar
seklu gruntsūdens līmeni eglei raksturīgas virspusējas saknes. Slapjās kūdras augsnēs egles saknes
galvenokārt atrodas kūdras virskārtā, tādēļ egļu audzes bieži cieš vējgāzēs.
Sakņu sistēmas augšana ievērojami atšķiras no stumbra augšanas, jo sākas pie zemākām temperatūrām. Maksimālais sakņu garuma pieaugums vairākumam koku sugu ir robežās starp 8–15 mm
diennaktī, vidējais saknes garuma pieaugums ir mazāks. Vienlaicīgi notiek arī sīko sakņu atmiršana. Gada laikā izveidojusies sakņu biomasa sasniedz vairākas tonnas uz hektāru, kas atbilst vairāk
nekā 10 m3 koksnes pieauguma. Pēc kopšanas cirtēm sakņu sistēmas paplašināšanās notiek ātrāk
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nekā vainagu projekciju pieaugums. Vienas sugas koku saknes spēj savstarpēji saaugt. Par to liecina nocirsto koku celmu augšana resnumā un celma perifērijas apvalnēšanās ar dzīvu koksni, kas
iespējama eglei, lapeglei un balteglei. Nenocirsto koku organiskās vielas tiek novadītas nocirsto
koku gadskārtu veidošanai. Sakņu saaugšana nodrošina trupes pārnešanu uz citiem kokiem. Sakņu
masas īpatsvars ir 15–25% no koka kopējās biomasas.

Koku augšana garumā un resnumā
Koka augšana sākas jau sēklā, kas attīstās pēc olšūnas apaugļošanās. Dažādu koku un krūmu
sēklas ārēji un pēc izmēriem ir atšķirīgas. Tās sastāv no dīgļa, endospermas un sēklas apvalka.
Dīglis ir koka aizmetnis. Endospermā ir uzkrātas barības vielas augšanas nodrošināšanai pirmajos
dīgļa un koka augšanas etapos. Dīgli un endospermu aptver kopējs sēklas apvalks. Labvēlīgos vides
apstākļos (mitrums, siltums, gaiss) dīgļa šūnas sāk intensīvi dalīties un dīglis pārvēršas par dīgstu.
Dīgstam ir dīgļsakne un dīgļlapas. Vairākumam lapu koku ir divas dīgļlapas. Skuju kokiem ir vairākas dīgļskujas. Dīgļsakne dīgstu nodrošina ar augšanai nepieciešamo ūdeni un barības vielām, bet
dīgļlapās un dīgļskujās sākas fotosintēze. Dīgsta galotnē atrodas augšanas konuss, kas nodrošina
dīgsta augšanu garumā pirmajā dzīves gadā. Pirmajai veģetācijas sezonai beidzoties, dzinuma galā
ieriešas galotnes pumpurs. Priedei pirmajā dzīves gadā sānpumpuri neveidojas, un otrajā dzīves
gadā vēl nav zaru mietura, kas atdalītu pirmā un otrā gada dzinumus. Dzinumu galos pumpurā zem
pumpurzvīņām atrodas dzīvas šūnas, kas veido augšanas konusu. Zem tā atrodas pumpura daļa ar
lapu, skuju un nākamo pumpuru aizmetņiem. Augšanas konusa šūnām daloties, notiek dzinuma
augšana (stiepšanās) garumā, veidojas kārtējā gada dzinums. Blakus centrālajam pumpuram atrodas sānpumpuri, no kuriem izaug sānzari. Katrs jaunais dzinums izaug iepriekšējā gada dzinuma
galā un palielina gan koka kopējo, gan sānzaru garumu. Nokritušo pumpurzvīņu vietā uz dzinuma
var saskatīt riņķīti, kas ļauj noteikt gada laikā izaugušā dzinuma garumu. Skuju kokiem ikgadējos
dzinumus atdala zaru mieturi. Katrs nākamais centrālais dzinums turpina stumbra asi. To apzīmē
par monopodiālu zarošanos, kas raksturīga skuju kokiem, kā arī ozolam un osim. Vairākumam lapu
koku dzinuma gala pumpurs nākamajā gadā neturpina intensīvu augšanu, bet stumbra augšanu
garumā nodrošina kāds no sānpumpuriem, kas veido ikgadējo garuma pieaugumu. Šo procesu apzīmē par simpodiālo zarošanos.
Starp lūksni un koksni esošās kambija šūnas pavasarī sāk tangenciāli dalīties. Vairākumā gadījumu, kambija šūnai daloties, uz stumbra iekšpusi tiek nodalīti koksnes elementi. Daudz retāk, koka
mizai nospriegojoties, kambija šūna uz ārpusi nodala lūksnes elementus. Kambija šūnas stumbra
perifērijā darbojas ļoti saskaņoti, pārmaiņus veidojot koksnes un lūksnes elementus. Šī iemesla dēļ
koksnes daudzums stumbrā ir daudz lielāks nekā lūksnes apjoms. Jaunākās koksnes šūnas vienmēr
atrodas blakus kambijam, bet vecākās – serdes tuvumā. Kambija veidotie koksnes elementi (traheīdas) pavasarī ir ar plānām sieniņām. Tās nodrošina ūdens un barības vielu transportu uz lapām un
skujām. Turpretī vasaras otrajā pusē traheīdas ir ar biezām sieniņām un veido vēlīno koksni pretstatā pavasara agrīnajai koksnei. Vēlīnā koksne sliktāk vada ūdeni, bet vairāk nodrošina stumbra
mehāniskās funkcijas. Vēlīnā koksne atrodas gadskārtas ārējā malā. Stumbra centrā atrodas no
parenhīmas audiem veidota serde, kas stiepjas arī caur zariem un saknēm.
Gadskārtu robežas visām koku sugām nevar vienlīdz labi saskatīt. Tas traucē gadskārtu robežu
noteikšanai un koksnes pieauguma novērtēšanai.
Koku sugas ar skaidri saskatāmām gadskārtām: priede, egle, lapegle, baltegle, duglāzija, goba,
kļava un dižskābardis.
Koku sugas ar atšķiramām gadskārtām: osis, riekstkoks, saldais ķirsis (ar lupu).
Koku sugas ar grūti saskatāmām gadskārtu robežām: melnalksnis, skābardis, liepa, apse, bērzs.
Labāk koksnes gadskārtas var saskatīt svaigi cirsta koka šķērsgriezumā, sasalušai koksnei. Svaigi
cirstam baltalksnim gadskārtas ir labi atšķiramas, bet izžuvušai – ar grūtībām. Labākai gadskārtu
atšķiršanai koksnes paraugus slīpē vai uz laiku ievieto ūdenī.
Sevišķi sausās vasarās vai ļoti nabadzīgos augšanas apstākļos gadskārta var neizveidoties visa
stumbra garumā. Kokam veģetācijas sezonas laikā var veidoties arī divas gadskārtas. Tas notiek
gadījumos, kad, piemēram, kukaiņi pavasara periodā pilnībā nograuž ozola lapas. Šādiem kokiem
vasarā izveidojas sekundārais aplapojums un gadskārta. Dubulto gadskārtu robežas ir grūtāk atšķiramas un identificējamas. Gadskārtas veidošanās dažādām koku sugām notiek kalendāri atšķirīgos
termiņos un ilgst atšķirīgu laika periodu. Audzes augstāko koku gadskārtas veidošanās periods ir
garāks nekā augšanā atpalikušajiem.
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1.5.Vietējās koku un krūmu sugas

1.5. attēls

Parastās priedes dzinumi ar sievišķajiem un vīrišķajiem strobiliem

Augu sistemātikā tradicionāli lieto bināro nomenklatūru. Zinātniskajā nosaukumā pirmajā vietā tiek rakstīts augu ģints nosaukums, bet otrajā – sugas precizējums, neatkarīgi no tā, vai ģintī ir
viena vai vairākas sugas. Uzsākot koku sugas apskatu, daudzos gadījumos apraksts sākas ar epitetu
parastais, piemēram, parastais osis. Tekstā vienkāršības dēļ epitets parastais daudzviet ir atmests
un lietots tikai ģints nosaukums. Tā parastais osis vienkāršības dēļ tiek saukts par osi. Pārpratumu
novēršanai, ja salīdzina divas ošu sugas, epitets parastais ir jālieto. Augu sistemātikā palaikam
rodas sugu zinātnisko nosaukumu precizējumi, kas noved pie zinātnisko nosaukumu izmaiņām.
Tomēr praktiskajā lietojumā ilgstoši saglabājas ierastie sugas apzīmējumi, piemēram, āra bērzu
joprojām bieži sauc par kārpaino bērzu.
Mežsaimniecības statistikā āra un pūkainais bērzs stingri netiek nošķirti. Praktiski tas ir
maz iespējams, jo abas sugas bieži aug vienā audzē. To atšķiršana pēc ārējām pazīmēm ne vienmēr
ir precīzi iespējama, sevišķi vidēja vecuma kokiem. Dabisko āra un pūkainā bērza hibrīdu sastopamība un pazīmes ir maz pētītas un neskaidras.

Parastā priede Pinus sylvestris L.
Labos augšanas apstākļos damakšņos priedes augstums var pārsniegt 40 metru. Tās mūža garums sasniedz 200–300 gadu.
Stumbrs Latvijas izcelsmes priedei ir taisns un maz raukts. Stumbra taisnuma dēļ jau no 16. gs.
Rīgas ostā priede pārdota kuģu mastiem. Liels līkumainu stumbru īpatsvars audzē liecina par iespējamu izcelsmi no nekvalitatīviem kokiem pēc nekontrolētām izlases cirtēm, kurās sistemātiski izcirsti labākie lietkoki. Teicamās stumbra kvalitātes un koksnes īpašību dēļ Latvijas izcelsmes
priede tika nosaukta par Rīgas priedi Pinus sylvestris var.rigensis Loudon. Savu augsto stumbra
kvalitāti un labu augšanu Latvijas priede uzrāda arī starptautiskajos provenienču izmēģinājumos.
Slēgtās mežaudzēs stumbri labi atzarojas, zari ir vidēji resni. Atzarošanās atkarīga no audzes
biezuma. Dabiski atjaunojusies bijušajās lauksaimniecības zemēs, priede veido platus vainagus ar
resniem zariem. Kvalitatīvas un bezzarainas koksnes iegūšanai koki savlaicīgi jāatzaro. Retās audzēs zari ir resnāki. Pieaugušās audzēs vainaga garums visbiežāk nepārsniedz vienu trešdaļu no
priedes stumbra garuma.
Miza priedei jaunībā ir plāna, bet 10–15 gadu vecumā stumbra lejasdaļā veidojas sarkanbrūna
kreve, kas vecumā var sasniegt vairāku centimetru biezumu. Koka galotnes daļā miza ir plāna, dzeltenīgi oranža, nolobās plānu plēkšņu veidā.
Vainags jaunībā konisks, vēlāk ovāls. Kad priede pārtrauc augt garumā, vainags noapaļojas.
Jūras tuvumā koku galotnes var būt noliektas sauszemes virzienā. Vainaga apskujojums visbiežāk
skrajš, sevišķi kokiem ar lielu vīrišķo strobilu daudzumu.
Sakņu sistēmai smilts un mālsmilts augsnēs ar optimālu mitruma daudzumu raksturīga mietsakne, kas veidojas jau pirmajā dzīves gadā. Lielākā vecumā uz horizontālajām saknēm dažkārt veidojas arī vertikālas enkursaknes, kas palielina vēja izturību. Purvos augošām priedēm mietsaknes
nav, sakņu sistēma ir virspusēja.
Sakņu sistēmas tips atkarīgs arī no augsnes blīvuma, ortšteina un gleja slāņu esamības, atjaunošanās veida (dabiskā vai mākslīgā), nogabala ekspozīcijas un augsnes sagatavošanas veida. Virspusēja sakņu sistēma veidojas pārmitrās augsnēs ar seklu gruntsūdeni.
Mietsakne un labi izveidotas sānsaknes raksturīgas normāli mitrās un ar barības vielām nodrošinātās augsnēs.
Skujas priedei pie dzinumiem sakopotas pa divām, tās ietver pelēcīga skuju maksts. Skujas ir
zilganzaļas, 3–7 cm garas, to mūžs 2–3 gadi (1.5. attēls).
Skuju mūža garums atkarīgs no gaisa piesārņojuma un skujbires infekcijas fona. Vairākumā gadījumu 5–15 gadus vecās priežu jaunaudzēs skujbire ir lielākā vai mazākā mērā jau bojājusi divgadīgās skujas. Priedes izturībai pret skujbiri raksturīga plaša mainības amplitūda. Skujbires izturīgu
klonu izmantošana sēklu plantācijās var reāli paaugstināt pēcnācēju skujbires izturību, jo pazīmei
raksturīga aditīvā (summārā) iedzimšana.
Sēklu ražošana mežaudzēs sākas aptuveni 40 gadu vecumā, samazinoties koka augšanai garumā. Vidēja vai laba sēklu raža atkārtojas reizi 2–5 gados.
Ziedēšana notiek maija otrajā pusē vai jūnija sākumā. Sievišķie strobili ziedēšanas kulminā-
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cijā atrodas uz 5–10 mm gara kātiņa jauno dzinumu galos, to caurmērs ir 4–6 mm, tie ir sārti vai
dzeltenīgi zaļgani. Vīrišķie strobili veidojas pie jaunā dzinuma pamatnes un sastāv no spirāliski
sakārtotiem mikrostrobiliem, tie visbiežāk ir dzelteni, retāk viegli sārti. Pēc nobriešanas no tiem
izbirst putekšņi, ko izplata vējš. Sēklu skaits čiekuros atkarīgs no putekšņu daudzuma 2–3 ziedēšanas kulminācijas dienās. Lietus šajās dienās var negatīvi ietekmēt putekšņu izplatīšanos. Nepietiekams putekšņu daudzums samazina sēklu skaitu čiekuros, tas iespējams jaunās sēklu plantācijās.
Gan sievišķo, gan vīrišķo strobilu krāsas nianses ir raksturīgas visiem viena klona kokiem. Priedes
sievišķie strobili, sevišķi sēklu plantācijās, var ciest pavasara salnās. Pat pēc bagātīgas ziedēšanas
nākamajā gadā var būt pilnīga neraža. Pieaugušas priedes vainagā sēklu ražas gadā ir aptuveni
100–120 čiekuru, katrā no tiem vidēji 15–20 sēklu. Čiekuri nogatavojas nākamā gada oktobrī pēc
ziedēšanas. Pa ziemu tās atrodas čiekuros. Sēklas no čiekuriem izbirst aprīlī un maijā, kad čiekuri
zaudē mitrumu un atveras čiekurzvīņas. Kopējais sēklu izbiršanas periods var sasniegt 40–50 dienas. Sēkla no čiekura izbirst kopā ar lidspārnu, tās izplata vējš. Pēc sēklas atdalīšanas lidspārna galā
paliek iekavveidīga dakšiņa. Sēkla ir 3–4 mm gara, krāsa variē no sudraboti pelēcīgas līdz melnai,
sastopamas arī brūnas un raibas sēklas. Kopā sabērtas, vairāku priežu sēklas izskatās raibas.
Ekoloģiski priede ir ļoti plastiska koku suga. Tā spēj apmierinoši augt nabadzīgās iekšzemes un jūrmalas kāpās, purvājos, kā arī vidējas auglības nosusinātās kūdras augsnēs. Vislabāk
tomēr aug svaigās, labi drenētās augsnēs, saistīgas smilts vai mālsmilts augsnēs ar pietiekamu trūdvielu un barības vielu nodrošinājumu, lānos un damakšņos (1.6. attēls).
Priede ir izteikti gaismasprasīga suga – saulmīle. Ātraudzīgās koku sugas – bērzs un apse – jaunās priedītes pāraug, noēno, un sākas to nīkuļošana vai pat bojāeja. Priede var veidot mistraudzes
ar bērzu, apsi un egli. Egles piemistrojums priežu audzēs būtiski palielina audzes krāju, jo pilnīgāk
tiek izmantoti vides apstākļi.
Priede ir salizturīga suga, labi pacieš pat stipru ziemas salu. Bieži slimo ar skuju slimībām –
skujbirēm, retāk ar zaru vēzi, sakņu trupi. Pirmajos dzīves gados cieš no priežu smecerniekiem,
maijvabolēm, vēlāk no dažādiem skuju grauzējiem kukaiņiem – priežu rūsganās zāģlapsenes, dzinumu un galotņu sveķotājiem, bet vēlāk no egļu mūķenes, priežu tinēja un vērpēja. Priežu vainagus pie zāģētavām un krautuvēm bojā priežu mazais un lielais lūksngrauzis. Liela pārnadžu skaita
gadījumos tiek intensīvi apkosti jauno koku dzinumu gali un galotnes. Priedei sasniedzot 4–5 cm
caurmēru, staltbrieži un aļņi ar priekšzobiem plēš mizu, kas izraisa brūces sasveķošanos un koksnes kvalitātes pasliktināšanos.
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1.6. attēls

Parastās priedes audze lānā

sakņu kopums ir plāns, bet var sasniegt ievērojamu caurmēru. Salīdzinot ar priedi, saknes visumā ir
tievākas. Tikai pietiekami auglīgās, irdenās un labi drenētas augsnēs var veidoties enkursaknes, kas
nodrošina lielāku vēja noturību (Ткаченко, 1955). Pārmitrās minerālaugsnēs un kūdrainās augsnēs, kā arī izcirtumu malās bieži cieš vējgāzēs.
Skujas zaļas, četršķautņainas, 1,2–2,5 cm garas. Egles skujas ir ēncietīgas, tādēļ saglabājas uz
pēdējo 5–7 gadu dzinumiem. Šī iemesla dēļ egles vainagi ir blīvāki. Ziedēšana mežaudzēs sākas
aptuveni 30 gadu vecumā. Egle zied reizē ar ievām maija pirmajā pusē. Sievišķie strobili karmīnsarkani vai zaļgani, atrodas dzinumu galos, orientēti vertikāli un augšu. Galvenokārt sastopami vainaga augšējā, labāk apgaismotajā daļā. Olveidīgie, sārtie vīrišķie strobili atrodas uz sīkā zarojuma
(1.7. attēls).
1.7. attēls

Parastās egles dzinumi ar vīrišķajiem strobiliem

Koksnei ir brūns kodols un dzeltenīga aplieve, tā ir mehāniski izturīga, samērā dekoratīva. Plaši
izmanto zāģmateriālu sagatavošanai, būvniecībā, celulozes ražošanai un citām vajadzībām.

Parastā egle Picea abies L. Karst.
Koka garums var pārsniegt 40 m, lai gan mežaudzēs tā augstums visbiežāk nepārsniedz 35 metrus. Egles mūžs ir 200–300 gadu, ciršanas vecumu sasniedz 80 gados.
Stumbrs ir izteikti taisns un cilindrisks, raukums mazs. Retās audzēs rauktu koku īpatsvars ir
lielāks. Pārbiezinātās audzēs cieš snieglauzēs. Miza jaunībā plāna, gluda. Vidēja vecuma audzēs
uz stumbra veidojas zvīņas, kuru mala atlobījusies no stumbra. Veciem kokiem stumbra lejasdaļā
izveidojas ne pārāk bieza, pelēcīgi brūna kreve.
Vainags garš, biezs, konusveidīgs ar garākiem apakšējiem zariem, vēlāk ovāli konusveidīgs.
Šauri piramidāli vainagi sastopami reti. Savlaicīgi retinātās audzēs skuju ēncietības dēļ vainags var
aizņemt pusi vai vairāk no koka garuma. Pārbiezinātās audzēs apēnotie apakšējie zari nokalst, un
relatīvais zaļā vainaga garums sarūk līdz vienai trešdaļai vai ceturtdaļai no stumbra garuma. Mežaudzēs zari tievi vai vidēji resni. Retās audzēs augošiem kokiem zari ir garāki un resnāki. Atsevišķi
augošas egles atzarojas vāji un veido platus vainagus.
Sakņu sistēma ir virspusēja, izvietota galvenokārt augsnes virskārtā 30–40 cm biezā slānī.
Mietsaknes nav, sānsaknes sniedzas tālāk par vainaga projekciju. Vizuāli redzamais izgāzto egļu
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Apputeksnējas ar vēja palīdzību. Sēklas nogatavojas tā paša gada oktobrī, izbirst no čiekuriem
martā, aprīlī, dažkārt arī maijā. Vienā čiekurā vidēji ir 150 sēklu. Sēkla čiekurā un izbiršanas laikā
ir savienota ar lidspārnu, kas veicina sēklu izplatīšanos. Pēc sēklas atdalīšanas no lidspārna tā galā
paliek karotītes veida padziļinājums. Apmierinošas sēklu ražas atkārtojas ik pēc 4–6 gadiem, starplaikos ražas nav vai tā ir niecīga. Atstarpes starp ražas gadiem var būt arī ilgākas. Atsevišķos ražas
gados čiekurus un sēklas stipri bojā kukaiņi.
No vietējām koku sugām egle Latvijas apstākļos ir ēncietīgākā koku suga, kas gadu desmitiem
var augt niecīgā apgaismojumā. Eiropas valstīs ievērojami ēncietīgākas par egli ir baltegle un dižskābardis.
Klimata ziņā egle nav sevišķi prasīga, piemērota Austrumeiropas klimatiskajiem apstākļiem un
veido ražīgas mežaudzes (1.8. attēls).
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1.8. attēls

Parastā egle damaksnī

bieži cieš no egļu astoņzobu mizgrauža. Var ciest egļu mūķenes savairošanās gados. Ļoti bieži slimo
ar sakņu trupi, kas bojā sakņu sistēmu un stumbra koksni. Pārnadži bieži apkož jauno koku dzinumus. Apkostie galotnes dzinumi tiek aizstāti ar sāndzinumiem, kas dažkārt pasliktina stumbra kvalitāti. Pēc apakšējo zaru nokalšanas staltbrieži un aļņi intensīvi plēš egles mizu, radot sasveķojumu
un trupes ieviešanās risku.
Koksne iedzeltena, vidēji blīva, bez kodola, mehāniski izturīga, cieto zaru dēļ grūtāk apstrādājama. Eglei starp mietura zariem atrodas liels skaits sīku zaru, kas pasliktina koksnes izskatu.
Atšķirībā no priedes egles koksne mitros apstākļos nezilē. Koksni plaši izmanto celulozes un papīra
rūpniecībā, zāģmateriālu ražošanai un citām vajadzībām.

Āra bērzs Betula pendula Roth.
(Kārpainais bērzs Betula verrucosa Ehrh.)

Sevišķi bargās ziemās var apsalt skujas (Lange, Mauriņš, Zvirgzds, 1978). Ja skuju zudumi šādās
ziemās ir lieli, koki iet bojā. Jaunie dzinumi bieži apsalst pavasara salnās. Salnu apdraudētās platībās un reljefa pazeminājumos eglei var regulāri apsalt jaunie dzinumi. Bojātos galotnes dzinumus
gan aizstāj kāds no sānzariem, bet var paiet 10–15 gadi, līdz egle izaug no salnu apdraudētās zonas.
Tas kopumā kavē egles augšanu. Eglei dabā sastopamas agri un vēlu plaukstošās formas, kam dzinumu plaukšanas atšķirības sasniedz pat trīs nedēļas. Salnu apdraudētajās vietās priekšrocības ir
vēli plaukstošajām eglēm, kas plaukst laikā, kad salnas ir mazāk iespējamas. Kūdrainās augsnēs
iespējama sala izcilāšana.
Egle ir vējgāžu un vējlaužu apdraudēta suga. Seklās sakņu sistēmas dēļ egle bieži cieš vējgāzēs,
it sevišķi mitrās kūdras augsnēs. Sniega bagātās ziemās kāršu vecuma audzes ar platām un irdenām
gadskārtām cieš snieglauzēs. Vējgāzēs visbiežāk cieš pārbiezinātas audzes, kur atsevišķiem kokiem
ir ierobežotas iespējas izveidot pietiekami plašu un attīstītu sakņu sistēmu. Slaidajiem stumbriem
ir nelabvēlīgas statiskās īpašības, ļoti garš plecs, ko noslogo vēja brāzmas. Vējlauzes bieži rodas
pārnadžu bojātās audzēs ar stumbros ieviesušos trupi, kas pasliktina koksnes mehāniskās īpašības.
Augsnes auglības ziņā vidēji prasīga, tomēr nepieciešams labs nodrošinājums ar augsnes makroelementiem. Egle labi aug skābās, vāji podzolētās mālsmilts vai smilšmāla augsnēs, kurās ir normāls mitruma režīms un pietiekams trūdvielu daudzums. Dzelzs un mangāna trūkums var izraisīt
skuju dzeltēšanu. Smilts augsnēs aug slikti. Skuju nobiras sadalās lēni un veido skābo trūdu. Egle
tiek uzskatīta par sugu, kas veicina augsnes podzolēšanos. Mikroklimatam egles audzēs zem vainagu klāja raksturīga zemāka gaisa temperatūra un palielināts gaisa mitrums, kas saistīts ar sliktāku
apgaismojumu un mazāku vēja ātrumu.
Egle ir slimību un kaitēkļu neizturīga suga. Novājināti, vēja izšūpoti koki ar bojātām saknēm
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Ļoti labos augšanas apstākļos valdaudzes koki sasniedz 35 m augstumu, bet nabadzīgās augsnēs
divreiz mazāku. Mūža garums nepārsniedz 150 gadu. Stumbrs mežaudzēs parasti ir slaids, bet ne
tik taisns kā priedei vai eglei. Stumbru taisnums audzē atkarīgs no koka iedzimto īpašību kopuma,
sēklu izcelsmes un audzēs veiktajām kopšanas cirtēm. Koka vainags jaunībā ovāls, bet, audzēm
izretinoties, kļūst platāks. Vecākiem kokiem stumbrs vainaga augšdaļā visai bieži sadalās vairākās
galotnēs. Nereti sastopams dakšveida zarojums ar divām vienlīdz labi augošām galotnēm. Ja viena
no galotnēm augšanā atpaliek, to apzīmē par padēlu.
Jaunie dzinumi ir sarkanbrūni, klāti ar gaišām kārpiņām (lenticelēm), kas ir svarīga sugas noteikšanas pazīme. Pumpuri mazi, olveidīgi un lipīgi. Pirmajos 3–5 dzīves gados stumbra miza brūna, vēlāk sāk veidoties balta tāss miza. Stumbra lejasdaļā 10–20 gadu vecumā sāk veidoties tumša
kreve, kas pieaugušiem kokiem uz stumbra sniedzas 2–3 m augstumā un sasniedz ievērojamu biezumu. Zaru resnums mežaudzēs atkarīgs no koka vecuma un audzes biezības. Retās audzēs un savrup augošiem kokiem vainagi var sasniegt ievērojamu platumu ar resniem zariem. Tievie dzinumi
zaru galos ir izteikti nokareni.
Lapas ir spīdīgi zaļas, trīsstūrainas vai olĀra bērza dzinumi ar sēklu
1.9. attēls
veidīgi rombiskas, to mala divkārt zāģzobaina
spurdzēm
(1.9. attēls).
Sakņu sistēma sevišķi plaša, bet ne pārāk
dziļa, labi izveidota irdenās augsnēs, tādēļ negatīvi ietekmē blakus augošos kokus. Samērā
seklās sakņu sistēmas dēļ kārpainais bērzs un
egle mistrotās audzēs ir augsnes mitruma konkurenti.
Līdz 2 cm garās, zaļganās sievišķās ziedu
spurdzes ir orientētas vertikāli un atrodas blakus plaukstošajām lapām. Pēc apputeksnēšanas
noliecas uz leju un pakāpeniski kļūst resnākas.
Nokarenās vīrišķās ziedu spurdzes izveidojas
iepriekšējā gadā. Ziedēšanas laikā tās atrodas
dzinumu galos pa vienai vai vairākām kopā. Ziedēšana notiek aprīļa beigās vai maija sākumā,
reizē ar lapu plaukšanu.
Augļi atrodas 2,5–3 cm garās spurdzēs, kas
nogatavojoties brūnē. Zem spurdžu plēksnēm
atrodas ovāli ap 2 mm gari riekstiņi, kam katrā
pusē ir plāns spārns, kas ir 2,5–3 reizes platāks
par riekstiņu. Spurdžu plēksnes ir trīsdaivainas,
sānu daivu gali noliekti uz plēksnes pamatni.
Spurdzes nogatavojas jūlijā, augustā un pakāpeniski sadrūp. Riekstiņi ir ļoti viegli, un vējš
tos izplata lielā attālumā. Dabiskā bērza atjaunošanās sekmīgi notiek arī platos izcirtumos.
Dabisko atjaunošanos ir kavēta audzēs ar biezu
zemsegas slāni, kur nav atsegta minerālaugsne.
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Dīgsti ļoti jutīgi pret sausumu un zemsedzes augu apēnojumu. Dabiskā atjaunošanās ar celma atvasēm iespējama jauniem kokiem.
Āra (kārpainais) bērzs ir gaismas prasīgs, labi aug tikai pietiekamā apgaismojumā. Audzes vainagu klājs skrajš (1.10. attēls). Sējeņi pirmajā dzīves gadā sasniedz 10–15 cm augstumu, bet piecu
gadu vecumā – divus metrus. Otrajā vecuma desmitgadē ikgadējais augstuma pieaugums sasniedz
0,7–1 m gadā (Dreimanis, 2001; M. Daugaviete, K. Liepiņš, J. Liepiņš, 2011).
Pirmajos dzīves gados bērzs ir daudz ātraudzīgāks nekā priede un egle un sāk tos noēnot, kas
izraisa to atpalikšanu augšanā. Kā gaismas prasīga suga, sasniegusi 2–3 m augstumu, jaunaudzēs
agri sāk atzaroties. Stumbra apakšējie zari atmirst un drīz nokrīt. Intensīva atzarošanās raksturīga
arī vēlāk, līdzko apakšējiem zariem sāk trūkt gaismas. Klimata izturīga suga, lai gan dīgsti un jauno
dzinumu gali var ciest pavasara salnās. Aug dažādas auglības augsnēs. Labi aug irdenās mālsmilts
un smilšmāla augsnēs. Sastopams arī smilts augsnēs silos, mētrājos un kūdrainās augsnēs, bet tajās aug lēnāk. Āra bērzs pieskaitāms pioniersugām – brīvu platību iekarotājām, tādēļ bieži ieviešas izcirtumos, ganībās, neapstrādātās lauksaimniecības zemēs un citur. No vēja cieš samērā maz,
biežāk, ja koka saknes ir bojājusi trupe. Uz augšanā atpalikušiem kokiem veidojas piepes, sākas
koksnes trupēšana. Meža dzīvnieki bojā maz. Lapas un saknes bojā maijvaboles. Koksni celma daļā
1.10. attēls

Āra bērza audze damaksnī

bojā kambija muša, kā ietekmē koksnes gadskārtās rodas brūni mizas ieslēgumi, kas samazina koksnes kvalitāti. Pieaugušus bērzus bojā bērzu lūksngrauzis. Jaunībā lapas bojā dažādu sugu tinēji,
kodes, smecernieki, bet vidēja vecuma audzēs – salnas sprīžmetis. Jaunu koku mizu grauž sirseņi,
kam seko galotnes nokalšana un kroplu stumbru veidošanās. Ar lapu nobirām uzlabo augsni, veicina mīkstā trūda (mull) veidošanos.
Koksne gaiši dzeltenīga, blīva, bez kodola, mehāniski izturīga, elastīga, to plaši izmanto finierrūpniecībā, zāģmateriāliem, celulozes ražošanai, taras izgatavošanai un citām vajadzībām. Malkai
raksturīga augsta siltumspēja.

Pūkainais (purva) bērzs Betula pubescens Ehrh.
Pieaugušu koku augstums visbiežāk variē
robežās no 20 līdz 25 metriem. Stumbrs mazāk
slaids un taisns nekā kārpainajam bērzam, tas
atkarīgs no augšanas vietas un koka izcelsmes
(sēklaudži, atvasāji). Baltā tāss miza sniedzas
gandrīz līdz augsnes virskārtai, tumšā kreve
pie stumbra pamatnes praktiski neveidojas
(1.11. attēls).
Jauniem kokiem dzinumi biezi klāti ar matiņiem, tādēļ izskatās pūkaini. Vainags vairāk
ieapaļš, zari sakārtoti slotveidīgi, tievie dzinumi
nav nokareni. Sakņu sistēma labi veidota, mietsakne reducējusies. Lapas olveidīgas vai rombiski olveidīgas, ar noapaļotu pamatni (1.12. attēls).
Lapas mala zāģzobaina. Jauno lapu apakšpuse klāta ar īstiem matiņiem, vecākām lapām
matiņi atrodami dzīslu stūros. Zied aptuveni
nedēļu vēlāk nekā kārpainais bērzs. Ziedu spurdzes līdzīgas kā kārpainajam bērzam. Lidspārni
pie riekstiņa šaurāki un tikai 1,5 reizes pārsniedz
sēklas platumu.
1.12. attēls
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1.11. attēls

Pūkainā bērza stumbra lejasdaļa

Pūkainā bērza dzinumi ar lapām
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Pūkainais bērzs ir mazāk gaismas prasīgs, spēj paciest apēnojumu, bet šādos apstākļos aug sliktāk. Pirmajos 2–4 dzīves gados nedaudz ātraudzīgāks par kārpaino bērzu, bet vēlāk atpaliek augšanā. Aukstumizturīgs. Bieži sastopams mitrās, trūdainās kūdras augsnēs. Sausās smilts augsnēs
praktiski nav sastopams. Vēja izturīga suga. Izturība pret slimībām un kaitēkļiem līdzīga kā kārpainajam bērzam.
No pūkainā bērza iegūst mazāku izmēru un sliktākas kvalitātes sortimentus. Koksni izmanto
līdzīgi kā kārpainā bērza koksni.

1.14. attēls

Parastās apses tīraudze vērī

Parastā apse Populus tremula L.
Bieži sasniedz 30 m un lielāku augstumu, kopējais mūža garums 100–150 gadu. Stumbrs parasti taisns, cilindrisks, samērā maz raukts. Jauniem kokiem miza gaišzaļa, sudrabpelēka vai pelēcīgi
zaļgana. Vidēji vecām apsēm korķa mizā veidojas izkaisīti rombveida laukumi. Vecākiem kokiem
veidojas pelēcīga kreve. Stumbra augšdaļā arī veciem kokiem saglabājas pelēka vai zaļgana korķa
miza. Vainags jaunībā šaurs, vecākiem kokiem – olveidīgs vai ieapaļš. Jaunībā zari tievi, nepietiekamā apgaismojumā atmirst, bet pie stumbra saglabājas nedaudz ilgā nekā bērziem. Pieaugušās
audzēs zari vidēji resni vai resni. Mistraudzēs augošas atsevišķas apses veido sevišķi plašus vainagus ar resniem zariem, jo jaunībā ir pāraugušas citas koku sugas un paplašinājušas savu augšanas
telpu. Citas koku sugas, izņemot egli, zem apses vainaga pakāpeniski atpaliek augšanā vai iet bojā.
Pumpuri nelieli, smaili un lipīgi. Dzinumi resni un samērā trausli. Apsei raksturīgas īsvasas. Lapas
ieapaļas, to mala jomaina, kāts saplacināts (1.13. attēls).
Lapas forma jaunām sakņu atvasēm ļoti dažāda. Sastopamas arī sirdsveidīgas formas lapas.
Sakņu sistēma ļoti plaša, bet sekla, izvietota līdz 50 cm dziļumam, var stiepties pat 15–20 m attālumā no koka. Pēc vecās audzes nociršanas uz tievajām, seklajām, līdz 2 cm resnajām saknēm no
snaudošiem pumpuriem veidojas liels skaits sakņu atvašu. Jau pirmajā gadā tās sasniedz 1–2 m
augstumu. Sakņu atvases dažkārt veidojas arī zem vecās audzes, bet tur nīkuļo un parasti nokalst.
Sievišķie un vīrišķie ziedi sakopoti 4–15 cm garās, tumši pelēkās spilvotās spurdzēs. Sievišķi
ziedi ar īsiem kātiņiem, pokālveidīgi un sarkanu drīksnu. Vīrišķie ziedi ar 8–20 spilgti karmīnsarkanām putekšnīcām. Putekšņi izplatās ar vēju.
Apse pieder pie divmāju kokiem, kas nozīmē, ka vīrišķās spurdzes ir uz vienas apses, bet sievišķās – uz citas. Ziedēšana notiek aprīļa beigās pirms lapu plaukšanas. Sēklas nogatavojas maija
beigās vai jūnija sākumā spurdžu pogaļās, katrā no tām atrodas 3–15 sīkas sēklas ar zīdainu matiņu
pušķi. Sēklas lielā attālumā izplata vējš. Sīkās sēklas drīz zaudē dīgtspēju. Sēklas spēj sadīgt uz atsegtas, valgas minerālaugsnes virskārtas. Dīgsti slikti pacieš sausumu.
Apse pieskaitāma pioniersugām. Tā ir saulmīle ar skraju vainagu, kas labi atzarojas slēgtās mežaudzēs (1.14. attēls).
Apse ir salnu un klimata izturīga suga. Labi
1.13. attēls Parastās apses lapas
aug trūdvielām bagātās, drenētās smilšmāla
augsnēs, bet necieš skābas un blīvas augsnes.
Augšanas gaita strauja, sevišķi jaunībā. Slimību un kaitēkļu daudz. Ļoti bieži slimo ar serdes
trupi, kas ieviešas pa nokritušo zaru vietām vai
uz sakņu atvasēm pāriet no veco koku saknēm.
Apsi ļoti intensīvi bojā briežu dzimtas pārnadži,
kas apkož dzinumus, lauž jauno apšu galotnes
un plēš mizu.
Jauni koki var dot celma atvases, bet tām
nav praktiskas nozīmes. Jaunās apses ļoti bieži
bojā ūsaiņi, kas stumbra lejasdaļā veido barošanās ejas un veicina trupes izplatīšanos. Lapas
bojā vairāku sugu lapgrauži.
Koksne netīri balta, bez kodola, mīksta. Apsi
plaši izmanto sērkociņu un celulozes ražošanā,
jumtu segumiem, telpu iekšējai apdarei pirtīs,
kurināšanai un citām vajadzībām. Apšu stumbri
bieži ir trupējuši, kas ļoti samazina lietkoksnes
iznākumu.
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Melnalksnis Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

1.16. attēls

Melnalkšņa audze dumbrājā

Koki nereti sasniedz 25–30 m augstumu. Mūža garums sasniedz aptuveni 100 gadu. Stumbrs ir
izteikti taisns, slaids, maz raukts. Jaunu koku miza ir plāna, tumša, zaļganbrūna, bet vecākiem kokiem veidojas tumša kreve, kas sniedzas pat līdz pusei no stumbra garuma. Vainags jaunībā ovāls,
veciem kokiem – ieapaļš vai augšdaļā saplacināts. Stumbri dabiski labi atzarojas, zari vidēji resni,
horizontāli. Jaunie dzinumi sarkanbrūni, kaili vai ar retiem matiņiem, šķērsgriezumā trīsstūraini.
Arī serde trīsstūraina. Pumpuri uz gariem kātiņiem, lieli, lipīgi, ar violetu apsarmi.
Lapas ieapaļas vai otrādi olveidīgas, ar jomu galā, no virspuses tumši zaļas, spīdīgas (1.15. attēls). Apakšpusē dzīslu stūros ir brūngani matiņi. Jaunās lapas lipīgas. Atšķirībā no daudzām citām
sugām lapas rudenī nekrāsojas.
Sakņu sistēma dziļa, pacieš ilgstošu applūšanu. Uz saknēm atrodas gumiņbaktērijas, kas saista
gaisa slāpekli.
Vīrišķās spurdzes atrodas dzinumu galos, nokarenas, ziemā sarkanīgi brūnas, blīvas, bet ziedēšanas kulminācijā sarkanīgi dzeltenas, irdenas, ar daudzām dzeltenām putekšņlapām. Sievišķās
ziedu spurdzes sarkanbrūnas, 5–8 mm garas, pa vairākām kopā uz kātiņiem lapu žāklēs. Melnalksnis zied marta beigās vai aprīlī. Ziedus apputeksnē vējš. Augļu spurdzes sākotnēji zaļas, bet nobriedušas brūnas, koksnainas. Augļi neizteikti piecstūraini, ap 3 mm gari, pelēcīgi sarkanbrūni riekstiņi
ar rudimentāriem spārniņiem. Nogatavojušies riekstiņi rudenī atrodas 1,5–2 cm garos koksnainos
čiekuriņos, izbirst no tiem no rudens līdz pavasarim. Sēklas pārvieto vējš un ūdens.
Melnalksnis ir gaismas prasīgs, ar skraju vainagu, labi atzarojas. Pavasara salnās var ciest
dīgsti un jaunās lapas. Ziemas pacieš labi. Tas labi aug trūdvielām bagātās augsnēs ar plūstošiem
gruntsūdeņiem. Labi pacieš augstu, kustīgu gruntsūdeņu līmeni, pat virsūdeņus, ja tie bagāti ar
skābekli. Stāvošos, smokošos gruntsūdeņos aug slikti. Jaunībā līdz 50 gadu vecumam izteikti ātraudzīgs, vēlāk garuma pieaugums strauji samazinās un vainags noapaļojas. Resnumā intensīvi aug
līdz pat 100 gadu vecumam.
Melnalksnis ir vēja izturīgs. Veido mežaudzes ar trūdvielām, barības vielām un skābekli nodrošinātos staignājos, dumbrājos un liekņās (1.16. attēls).
Sastopams nelielu upju un strautu pārplūstošās palienēs un to krastos. Kaitēkļi un meža dzīvnieki to bojā maz. Labi atjaunojas ar sēklām, dīgsti ir ļoti mitrumprasīgi. Līdz pat 50–70 gadu vecumam veido celma atvases, kas nodrošina dabisko atjaunošanos. No atvasēm izaugušie melnalkšņi
veido atvašu grupas uz veco celmu veidotiem paaugstinājumiem. Bieži cieš no trupes.
Koksne mīksta, sarkanīgi dzeltena, bez kodola, svaiga zāģējuma vieta stipri iekrāsojas, bet izžuvusi brūnē. Plaši izmato finierrūpniecībā, zāģmateriāliem, mēbeļu izgatavošanai, kā arī hidrotehniskajās būvēs koksnes izturības dēļ ūdens vidē.
1.15. attēls
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Melnalkšņa dzinumi un lapas
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Baltalksnis Alnus incana (L.) Moench.

1.18. attēls

Baltalkšņa audze

Koks garumā parasti nepārsniedz 25 m augstumu, mūža ilgums 60 gadu. Stumbrs raukts, nereti
ekscentrisks, ne sevišķi taisns, ar plānu, pelēku mizu. Vainaga daļā baltalkšņi ir samērā zaraini, ar
nenoteiktas formas zarojumu. Zari samērā stāvi, no stumbra atiet šaurā leņķī, tievi vai vidēji resni.
Lielas biezības mežaudzēs labi atzarojas, un zaļais vainags strauji saīsinās. Dzinumi trīsšķautņaini,
pelēki, olīvzaļi, brūngani, segti ar matiņiem. Pumpuri uz gariem kātiņiem, ar violetu apsarmi. Lapas olveida vai plati eliptiskas, nosmaiļotas, divkārt zāģzobainas, apakšpusē matainas (1.17. attēls).
Sakņu sistēma plaša, virspusēja, aizņem 20–30 cm biezu augsnes virsējo slāni. Uz saknēm esošās gumiņbaktērijas saista augsnes gaisa slāpekli.
Zied marta beigās vai aprīļa sākumā, 7–10 dienas agrāk nekā melnalksnis. Ziedu spurdzes līdzīgas kā melnalksnim, bet mazāk spilgtas. Riekstiņi nogatavojas rudenī, kad tie daļēji izbirst. Nelielās
un vieglās sēklas vējš pārnes lielā attālumā.
Baltalksnis ir gaismas prasīgs, pacieš nelielu apēnojumu, vainags samērā skrajš. Baltalksnis ir
klimata izturīgs. Labi aug normāli mitrās, irdenās un trūdvielām bagātās smilšmāla augsnēs. Bieži
sastopams upju un gravu krastos, gar grāvjiem, mežmalās un laukmalēs (1.18. attēls).
Baltalksnis ir pilnīgi vēja izturīga suga. Slimību ir maz, lapas bojā lapgrauži, sevišķi sausākās
vietās augošiem kokiem. Ļoti labi atjaunojas ar sēklām un sakņu atvasēm, jauni koki veido arī ar
celma atvases. Pēc vecās audzes nociršanas uz seklajām saknēm bagātīgi veidojas sakņu atvases,
to skaits var sasniegt vairākus desmitus tūkstošu hektārā. Atvasājos pēc dažu metru augstuma sasniegšanas sākas intensīva koku diferencēšanās, stumbru atzarošanās un augšanā atpalikušo koku
atmiršana. Baltalksnis ir izteikta pioniersuga – brīvu platību iekarotāja. Bieži ieviešas izcirtumos,
sevišķi auglīgās augsnēs. Baltalksnis ir ātraudzīgs. Vidējais koksnes pieaugums pilnas biezības
audzēs var sasniegt 10–11 m3 ha-1 gadā. Baltalksnim nav noteikts ciršanas vecums. Vienas bērza
audzēšanas aprites laikā var izaudzēt 2–3 baltalkšņa paaudzes un kopumā iegūt lielāku koksnes
daudzumu. Kokiem novecojot, stumbros bieži vien ieviešas trupe un sākas koku kalšana. Meža
dzīvnieki baltalksni praktiski nebojā.
Koksne vidēji blīva, pēc nociršanas iekrāsojas sārtā krāsā. Koksni izmato taras un šķeldu ražošanai, bet mazmežainos apgabalos plaši lieto kurināšanai. Plaši izmanto gaļas un zivju kūpināšanai.
Intensīvas mežsaimniecības apstākļos baltalkšņu audžu vietā jāieaudzē vērtīgākas koku sugas.
1.17. attēls
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Parastais ozols Quercus robur L.

1.20. attēls

Parastā ozola grupa vērī

Ozols ir koks ar ilgu mūžu. Var sasniegt pat 1000 gadu vecumu un 30 m augstumu. Slēgtās
mežaudzēs stumbrs visumā taisns un slaids, bet savrup augošiem īpatņiem daudz īsāks, raukts
un stipri sazarots. Miza jaunībā plāna, veciem kokiem raksturīga ļoti bieza kreve. Vainags ovāls
vai ieapaļš, spēcīgi zarots. Stumbrs atzarojas vidēji labi. Jaunie dzinumi pelēcīgi, šķautņaini, serde
nenoteikti daudzstaraina. Pumpuri tumšbrūni, strupi, ieapaļi, dzinumu galos sakārtoti pušķos pa
trim līdz pieciem.
Lapas ir līdz 15 cm garas, biezas, ādainas, ar 3–5 noapaļotu daivu pāriem un īsu kātiņu (1.19. attēls). Lapas pamats šauri sirdsveidīgs.
Sievišķie ziedi nelieli, novietoti pa vienam vai vairākiem pie pagara kātiņa uz jaunajiem dzinumiem. Vīrišķās spurdzes veidojas iepriekšējā gada dzinuma galā, skrajas, nokarenas. Zied maijā,
reizē ar lapu plaukšanu. Ziedus apputeksnē vējš. Zīles nogatavojas septembrī un oktobrī. To forma,
lielums un zīļu kausa garums dažādiem kokiem ļoti mainīgs. Sējenim jau pirmajā gadā veidojas
izteikta mietsakne, kas var sasniegt metra garumu. Kokaudzētavās mietsakne jau pirmajā gadā jāatdur, citādi ir apgrūtināta ozola pārstādīšana. Sakņu sistēma plaša, labi sazarota, dziļa.
Sekmīgai augšanai augstumā ozolam nepieciešama brīva galotne un sānu apēnojums. Uz ozolu
pilnībā attiecas teiciens, ka ozols mīl augt kažokā, bet ar kailu galvu. Tīraudzes parasti neveido,
biežāk aug mistrojumā ar vietējām koku sugām – liepu, gobu un vīksnu, kuras dažkārt apzīmē
par dzinējsugām, jo tās veicina ozola augšanu garumā un atzarošanos. Vēros un gāršās ar laiku
var veidoties egles otrais stāvs. Pirmos 2–3 gadus ozols var paciest ievērojamu apēnojumu, bet
vēlāk ir gaismas prasīgs. Jaunībā ozols aug lēni, vēlāk – straujāk. Garuma pieaugums turpinās
līdz 120 gadu vecumam, pēc tam vairāk aug resnumā. Nepietiekama apgaismojuma apstākļos var
veidot ūdenszarus. Ozols ir klimata vidēji izturīgs. Bargās ziemās apsalst pumpuri, bet pavasara
salnās – ziedi, dzinumi un lapas. Labi aug trūdvielām bagātās un irdenās smilšmāla augsnēs vēros
un gāršās (1.20. attēls).
Ozols ir vēja izturīgs. To bieži bojā slimības un kaitēkļi. Ozola tinēja savairošanās gadījumos
vasaras sākumā ozoli zaudē daudz lapu, samazinās dzinumu un caurmēra pieaugums. Vasaras otrajā pusē ozoli var plaukt otrreiz un izveidot lapotni. Ozolam raksturīgas agri un vēlu plaukstošas
formas, kas Latvijā maz pētītas. Peļveidīgie grauzēji un zaķi bieži apgrauž jauno koku mizu, bet
pārnadži apkož dzinumus un plēš mizu. Ozols galvenokārt atjaunojas ar zīlēm. Jauni koki veido
spēcīgas celma atvases. Bojātus un kroplus paaugas kociņus var nocirst (atsēdināt uz celma), lai tie
veidotu spēcīgas celma atvases.
Koksne ir cieta, blīva un dekoratīva. Raksturīgi platie serdes stari. Gadskārtas viegli atšķiramas.
Aplieve ir gaiša, bet kodols brūns. Koksni plaši izmanto mēbeļrūpniecībā, finierrūpniecībā, zāģmateriālu un parketa ražošanai. Koksnes saimnieciskā nozīme ir liela, bet izmantojamie resursi – nelieli.
1.19. attēls
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Parastais osis Fraxinus excelsior L.

1.22. attēls

Kalstoša parastā oša audze

Koki nereti sasniedz 30–35 m augstumu, mūža garums – ap 200–300 gadiem. Stumbrs visumā
slaids, vainaga daļā nereti zarojas dakšveidā, kādēļ kokam ir vairākas galotnes. Miza jaunībā plāna,
vēlāk veidojas vidēji bieza kreve. Vainags olveida vai ieapaļš, ar resniem skeletzariem, bet skrajš.
Jaunie dzinumi pelēkzaļi, resni, trausli un nedaudz līki. Pumpuri pretēji, strupi, īsi, melni, klāti ar
matiņiem. Lapa liela, 15–30 cm gara, salikta, sastāv no 7–13 iegareni eliptiskām lapiņām, kas ir
zobainas un nosmaiļotas (1.21. attēls).
Sakņu sistēma spēcīga, labi attīstīta mietsakne un sānsaknes, daļa no tām izvietotas augsnes
virskārtā, bieži sastopamas enkursaknes. Sakņu sistēma plaša, iesniedzas augsnē līdz 1,5 m dziļumam. Pēdējās desmitgadēs novērojami trupes izraisīti sakņu sistēmas bojājumi, kas veicina koku
izgāšanu vējā.
Osis zied maijā. Ziedi neuzkrītoši, zaļgani vai tumši violeti, sakopoti skarveidīgos sastatos. Sastopami gan viendzimuma, gan divdzimumu ziedi. Sēkla 20–35 mm garš un 2–4 mm plats riekstiņš
pie brūngana, spirālveidīgi savērpta lidspārna. Sēklas sakopotas skarās. Nogatavojas oktobrī, no
koka nobirst pakāpeniski. Daļa sēklu nobirst tikai ziemā, kad vējš tās izplata pa sniega virsmu.
Jaunībā osis var paciest ievērojamu apēnojumu un veidot bagātīgu paaugu, bet vēlāk ir gaismas prasīgs. Pavasara salnās bieži apsalst jaunās lapas un dzinumi, ļoti bargās ziemās cieš arī
pieauguši koki. Osis labi aug trūdvielām bagātās, irdenās un neitrālās augsnēs. Var augt arī stipri
mitrās vietās, ja gruntsūdeņi ir tekoši un bagāti ar skābekli. No vēja osis cieš, ja trupe ir bojājusi tā
saknes. Nereti slimo ar stumbra un zaru vēzi, ko izraisa baktērijas. Tās caur lapu rētām vai korķa
porām nonāk līdz kambijam, to bojā un izraisa melnu brūču veidošanos uz stumbra. Raibais ošu
lūksngrauzis zem mizas veido vairošanās ejas, bet kāpuri – barošanās ejas. Atkārtotas invāzijas
rezutātā koki nokalst. Osi stipri bojā meža dzīvnieki. Osis vairojas ar sēklām, bet jaunībā arī ar
celma atvasēm. Osis ir ātraudzīgs, garumā aug līdz 100 gadu vecumam, pieauguma maksimums
novērojams 30–50 gadu vecumā.
Pēdējos 20 gados novērojama ošu audžu masveidīga bojāeja (1.22. attēls).
Nokalšanu izraisa asku sēnes, kas bojā visu vecumu ošus. Slimība izpaužas kā brūni nekrotiski plankumi uz lapām. Vēlāk sākas lapu vīšana, dzinumu nokalšana, kambija un mizas nekroze,
vainaga izretināšanās un koku bojāeja. Slimība skar arī koka saknes. Ošu audžu pastāvēšana ir
apdraudēta.
Oša koksne ir cieta, blīva un dekoratīva. To galvenokārt izmanto mēbeļrūpniecībā un kā interjera apdares materiālu. Labi padodas liekšanai. Gadskārtas labi saskatāmas. Tajās agrīnā koksne
viegli atšķirama no vēlīnās pēc lielākām, vairākās aplocēs sakārtotām trahejām. Vēlīnajā koksnē
trahejas ir vienmērīgi izkliedētas. Kodolkoksne tikko atšķirama no gaišās, samērā platās aplieves.
Koksnes stari šauri. Tikai 70–80 gadu vecumā parādās gaišbrūns kodols.
1.21. attēls
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Parastā kļava Acer platanoides L.

1.24. attēls

Parastās kļavas stumbrs

Kļava sasniedz 25 m un lielāku augstumu. Sastopama audžu pirmajā un otrajā stāvā. Mūža ilgums līdz 150–200 gadiem. Slēgtās mežaudzēs stumbrs visumā taisns un slaids, bet atsevišķi augošiem īpatņiem daudz īsāks, raukts un neregulāri sazarots. Nereti sastopams dakšveida zarojums.
Miza jaunībā brūnpelēka, ar šaurām gareniskā rievām, bet veciem kokiem ar tumšu krevi. Vainags
ovāls vai ieapaļš, samērā skrajš. Jaunie dzinumi spīdīgi, sarkanbrūni vai zaļgani. Dzinuma gala
pumpuri strupi, sarkanbrūni, spīdīgi. Sānpumpuri otrādi olveidīgi, pieplakuši dzinumam, klāti ar
pretēji sakārtotām sarkanbrūnām zvīņām.
Lapas līdz 18 cm garas, no abām pusēm vienādi zaļas, visbiežāk piecdaivainas, retāk ar trim vai
septiņām daivām (1.23. attēls). Daivu gali nosmaiļoti. Lapas kāts garš, iesarkans, vasarā ar baltu
piensulu. Lapas plātnes pamats sirdsveidīgs vai ķīlveidīgs. Lapas rudenī pēc salnām krāsojas dzeltenos vai sarkanos toņos, izteikti dekoratīvas.
Sakņu sistēma plaša, kompakta, vidēji spēcīga. Jauniem kociņiem veidojas mietsakne, kas apgrūtina mežeņu pārstādīšanu.
Ziedi sakārtoti čemurveida ziedkopās pie īsvasām. Ziedi dzeltenzaļi, 8–12 mm diametrā, visbiežāk divdzimumu. Ziedus apputeksnē kukaiņi. Augļi – spārnuļi, kas veido platu leņķi viens pret otru,
nogatavojas septembrī un pakāpeniski nobirst. Kļava zied reizē ar lapu plaukšanu.
Sala izturība laba. Samērā ēncietīga suga, kas spēj augt audzes otrajā stāvā. Labi atjaunojas
ar sēklām, var veidot bagātīgu paaugu, jauni koki dzen celma atvases. Jaunībā kļava ir ļoti ātraudzīga, pilnu augumu sasniedz 50–60 gadu vecumā, pēc tam stumbri galvenokārt pieaug resnumā
(1.24. attēls).
Kļava labi aug auglīgās, ar minerālvielām un trūdvielām nodrošinātās augsnēs. Slikti pacieš mitruma deficītu, cieš no sausuma.
Kļavas lapu nobiras ātri sadalās un papildina augsnes barības vielu krājumus. Biežāk sastopama gravās, mežmalās, upju krastos, grupās vai atsevišķu koku veidā. Tīraudzes neveido, satopama
audžu otrajā stāvā. Noderīga kā palīgsuga ozola audzēs atzarošanās veicināšanai un pasargāšanai
no ūdenszaru veidošanās. Plaši izmanto apdzīvotu vietu apstādījumos. Pavasarī labs nektāraugs,
sulā līdz 4% cukura.
Koksne ir gaiša un spīdīga, cieta, blīva un dekoratīva. Gadskārtas labi atšķiramas, serdes stari
neizteikti. Koksni izmanto mēbeļu finierēšanai, galdniecībā, kokgriešanai, virpošanai un mūzikas
instrumentu izgatavošanai. Izmantojamās koksnes resursi nelieli un vienkopus grūti savācami.
1.23 . attēls
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Parastā goba Ulmus glabra Huds.

Parastā vīksna Ulmus laevis Pall.

Koki sasniedz 25 m un lielāku augstumu un līdz metram lielu caurmēru. Stumbrs parasti taisns
vai viegli līkumots. Vainags plats vai ieapaļš. Miza jauniem kokiem zaļganbrūna, tumša un gluda.
Veciem kokiem kreve stipri saplaisājusi. Sakņu sistēmai raksturīga labi attīstīta mietsakne. Sakņu
režģis plašs un blīvs. Lapas otrādi olveidīgas, ar nedaudz nesimetrisku lapas pamatni, lielākas nekā
vīksnai. Lapas dzīslas bieži dalās dakšveidā. Lapas virspuse tumšzaļa, raupja, jo klāta ar īsiem, bieziem matiņiem. Apmale divkārt vai trīskārt sirpjveidīgi zāģzobaina (1.25. attēls).
Zied reizē ar lapu plaukšanu, aprīļa beigās vai maija sākumā. Ziedi atrodas uz kātiņiem, tie ir
brūni, bet putekšnīcas violetas. Sēklas ietvertas apaļā lidspārnā, kam ir skropstaina apmale un neliels iešķēlums. Sēkla ar lidspārnu lielāka nekā vīksnai.
Aug auglīgās, trūdvielām bagātās neitrālās augsnēs upju krastos un gravās kopā ar citām koku
sugām. Tīraudzes nav sastopamas. No vēja goba necieš. Stipri cieš no kaitēkļiem un no Holandes
slimības. Gobu nokalšanu izraisa asku sēnītes. Tās ieviešas aplieves jaunākajās gadskārtās, aizsprosto koksnes trahejas un izraisa koka bojāeju. Sēnīti pārnēsā Ulmus sugu lūksngrauži. Sēnītes
iedarbības dēļ vispirms atmirst zari, bet pēc tam nokalst viss koks. Nokaltušie koki ir jāizcērt. Uz
kalstošajiem kokiem lielā skaitā savairojas celmenes. Pēdējā desmitgadē gobas Latvijā masveidīgi
iet bojā.
Koksne dekoratīva, ar labi izteiktu kodolu, cieta, viegli liecama, pieprasīta mēbeļrūpniecībā un
amatniecības vajadzībām. Koksnes šķiedras bieži savijušās un veido dekoratīvu zīmējumu. Retās
sastopamības dēļ gobas saimnieciskā nozīme ir neliela. Noderīga kā augsnes uzlabotāja.

Koki sasniedz 20–25 m augstumu un 200–300 gadu vecumu. Miza jauniem kokiem ir samērā plāna, vēlāk veidojas kreve, kas pakāpeniski nolobās plēkšņu veidā. Stumbrs visumā slaids un
taisns. Nepietiekama apgaismojuma apstākļos veidojas ūdenszari, kas pasliktina koksnes kvalitāti.
Vainags olveidīgs, vecumā ar noapaļotu galotni. Zari vidēji resni, atzarojas vidēji labi. Sakņu sistēma spēcīga, labi izveidotas sānsaknes. Lapas eliptiskas, ar izteikti nesimetrisku pamatni, dubulti
zāģzobainas (1.26. attēls).
Zobiņi sirpjveidīgi, vērsti uz lapas smaili. Lapas virspuse zaļi spīdīga, gluda, apakšpusē uz dzīslām ir matiņi.
Vīksna zied aprīļa beigās, ziedi līdzīgi gobai. Sēkla ieslēgta eliptiska lidspārna centrā. Augšmalā
iešķeltā lidspārna malas klātas ar matiņiem. Šķēluma malas sedzas. Sēklas sakopotas pušķos, nogatavojas maija beigās vai jūnija sākumā.
Vīksna ir vidēji gaismas prasīga, klimata izturīga. Aug līdzīgos apstākļos kā parastā goba, mistrojumā ar citām koku sugām. Tā kalpo kā palīgsuga ozolu audzēs, kur veicina ozolu atzarošanos,
un ar lapu nobirām uzlabo augsnes auglību. Tīraudzes nav sastopamas. No vēja vīksna necieš. Stipri
cieš no kaitēkļiem un no Holandes slimības. Vīksna Latvijā pret nokalšanu ir izturīgāka nekā parastā goba, jo lūksngrauži to bojā retāk.
Koksne blīva, cieta un dekoratīva, tāpēc to var izmantot mēbeļrūpniecībā. Saimnieciskā nozīme
ir niecīga, jo vīksna sastopama reti. Tā kalpo kā palīgsuga ozolu audzēs, kur veicina ozolu atzarošanos un ar lapu nobirām uzlabo augsnes auglību.

1.25. attēls
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Parastā liepa Tilia cordata Mill.

1.28. attēls

Parastās liepas tīraudze Igaunijā

Pirmā lieluma koks, kas mežaudzēs veido taisnu un cilindrisku stumbru, sasniedz 200–300 gadu
vecumu. Miza jaunībā gluda, vēlāk veidojas ne pārāk bieza kreve. Liepas mizā ļoti labi izteikta gaiši
brūna lūksnes kārta. Dzinumi kaili, zaļgani vai sarkanbrūni. Pumpuri olveidīgi, strupi, ar divām
zaļām vai sarkanbrūnām, nevienāda lieluma pumpurzvīņām. Lapas ieapaļas vai sirdsveidīgas, ar
labi izteiktu smaili (1.27. attēls).
Lapas mala nevienādi zāģzobaina, virspuse zaļa, apakšpuse gaišāka, zilganzaļa. Lapas apakšpusē dzīslu stūros rūsgani matiņi. Vainags plaši ovāls vai ieapaļš, blīvs. Zarojums smalks. Saknes plaši
sazarotas, dziļas.
Ziedi divdzimumu, atrodas pie pagara kātiņa, kam piestiprināta garāka seglapa. Vienā ziedkopā
vairāki ziedi. Parastā liepa zied jūnija beigās vai jūlijā, ļoti labs nektāraugs. Auglis riekstiņš ar tūbainu matojumu, caurmērs 5–7 mm. Riekstiņā atrodas vairākas rūsasbrūnas sēklas. Sēklas nogatavojas septembrī, riekstiņi ilgākā laika periodā pakāpeniski nobirst.
Liepa ir izteikti ēncietīga, tādēļ sastopama mežaudzes otrajā stāvā un pamežā. Biežāk satopama
upju ielejās, mežmalās, laukmalās un citās vietās. Veci koki var sasniegt lielus izmērus. Sastopama
galvenokārt gāršās, tīraudzes veido reti (1.28. attēls).
Pavasara salnās un ziemas salā necieš. Salnās var ciest dīgsti. Liepa labi aug trūdvielām bagātās, ar mitrumu pietiekami nodrošinātās augsnēs. Nabadzīgās augsnēs garuma pieaugums neliels.
Jaunībā (līdz 8–10 gadu vecumam) aug lēni, vēlāk straujāk. Liepai ir daudz lapu kaitēkļu. Uz lapām
nereti konstatējama kvēpsarma. Meža dzīvnieki liepu bojā maz. Mežaudzēs liepa galvenokārt atjaunojas ar celma atvasēm un zaru noliekteņiem. Vairošanās ar sēklām neizteikta. Liepa ir noderīga kā
palīgsuga ozolu audzēs, jo veicina ozolu augšanu garumā un atzarošanos. Ar lapu nobirām uzlabo
augsnes auglību. Saimnieciskā nozīme no koksnes izmantošanas viedokļa nav Latvijā nav sevišķi
liela.
Koksne mīksta, gaiša, bez kodola. Ļoti pieprasīta koktēlniecībā.
1.27. attēls
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Blīgzna Salix caprea L.

1.30. attēls

Resna blīgzna laukmalā starp akmeņiem

Koku augstums nepārsniedz 12–15 metrus. Blīgznas mūžs nav garš, jo koksne bieži trupē. Trupējušos kokus pārlauž vējš, un lapu koku audzes ar blīgznas piemistrojumu izretinās vai pārvēršas
par retainēm. Miza jaunībā ir gluda, zaļa, vēlāk veidojas tumša, ne pārāk bieza, ļoti cieta kreve.
Stumbrs ir dažādas formas, slēgtās audzēs samērā taisns, klajākās vietās bieži sazarojas vairākās
galotnēs. Ja blīgzna atjaunojusies no celma atvasēm, vienuviet aug vairāki koki. Vainags olveidīgs
vai ieapaļš. Dzinumi resni, mataini, trausli. Sakņu sistēma plaša. Lapas olveidīgas vai eliptiskas,
virspusē zaļas (1.29. attēls).
Lapu apakšpuse pelēcīga, kaila vai klāta matiņiem. Lapas mala viļņaina. Blīgznas zied marta
beigās vai aprīlī. Vīrišķie un sievišķie ziedi sakopoti spurdzēs. Blīgzna ir pirmais nektāra devējs un
putekšņaugs bitēm. Sēklas atrodas spurdžu pogaļās, nogatavojas maijā. Tās ir sīkas, izlido kopā ar
lidpūkām. Blīgzna ir gaismas prasīga, lapas necieš apēnojumu. Blīvās audzēs atzarojas labi. Blīgznas sastopamas izcirtumos, mežmalās un krūmājos, normāli mitrās un samērā auglīgās augsnēs,
kas bagātas ar trūdvielām (1.30. att.).
Stipri mitrās augsnēs sastopamas reti. Blīgznas ir ļoti ātraudzīgas. Atjaunojas ar sēklām un celma atvasēm. Mežsaimnieciskā nozīme neliela, bet vēlams atstāt mežmalās, upju krastos kā medusaugu un barības objektu briežu dzimtas dzīvniekiem, kas barojas ar blīgznas dzinumiem un
mizu. Blīgznas zarus ar lapām izmanto zaru lapu slotiņu sagatavošanai un izbarošanai stirnām un
staltbriežiem ziemas periodā. Blīgznas nav vēlams atstāt mežaudzēs kā piemistrojuma sugu. Aptuveni 30–35 gadu vecumā tās jau ir trupējušas, un vējā bieži tiek pārlauztas. Audzes ar lielu blīgznu
īpatsvaru pārvēršas par retainēm. Audzes sastāva kopšanas cirtēs blīgznu vēlams izcirst.
Koksne sarkanīgi brūna, ātri trupē, noderīga kurināšanai.
1.29. attēls
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Parastais skābardis Carpinus betulus L.

1.32. attēls

Parastā skābarža stumbrs

Dabiskais parastā skābarža areāls Latvijā aizņem nelielu teritoriju Dunikā pie Lietuvas robežas
uz dienvidiem no Liepājas. Otrā lieluma koks, mūža garums ap 150 gadiem. Stumbri ne sevišķi
taisni, izlocīti, raukti, rievaini un daļēji ekscentriski (1.32. attēls).
Vainags ovāli ieapaļš, ar stāviem zariem un daudziem sīkiem dzinumiem. Nepietiekamā apgaismojumā bieži sastopami ūdenszari. Klajumā vainagi izteikti plati, bezzarainā stumbra daļu īsa.
Pumpuri brūni, dzinumam pieguļoši, 5–8 mm gari, četršķautņaini, dzinumam pieguļoši. Miza
tumši pelēcīga, vēlāk gareniski sekli plaisājusi, krevi neveido. Lapas ar īsu kātu, 5–10 cm garas, asi
divkārt zāģzobainas, smailu galu (1.31. attēls).
Lapas virspuse tumšzaļa, apakšpuse gaišāka, lapu dzīslas paralēlas un nedaudz apmatotas. Zied
reizē ar lapu plaukšanu. Vīrišķie ziedi zaļganās, druknās, nokarenās spurdzēs ar daudzām pielapēm
un putekšnīcām, sievišķās ziedkopas jauno dzinumu galos, ziedi pa diviem pie trīsdaivainas pielapes. Zied reizē ar lapu plaukšanu. Auglis ribains, brūns riekstiņš pie trīsdaivaina spārniņa nokarenā
skarā. Sēklas nogatavojas septembrī vai oktobrī. Nobirst pakāpeniski visas ziemas garumā. Labas
sēklu ražas ik pēc 2–3 gadiem.
Sakņu sistēma ar mietsakni un garām sānsaknēm. Skābardis var veidot tīraudzes vai atrasties
audžu otrajā stāvā, kur tas kalpo par palīgsugu ozoliem un citām koku sugām, lai veicinātu to atzarošanos. Skābarža paauga ir ļoti ēncietīga, jo bieži atrodas zem saliktām audzēm ar mazu apgaismojuma daudzumu. Veģetatīvi izcili labi līdz pat 60 gadu vecumam atjaunojas ar celma atvasēm.
Šo īpašību izmanto, lai skābardi regulāri cirstu malkas ieguvei. Var izmantot blīvu dzīvžogu veidošanai. Veidojas sliktas kvalitātes atvasāji. Augsnes auglības ziņā vidēji prasīgs, necieš pārmitras
augsnes. Jaunībā aug lēni, bet vēlāk labāk. Bargās ziemās cieš no sala, jutīgs pret temperatūras
svārstībām.
Koksne pelēcīgi balta, ar izkaisītiem traukiem, platiem serdes stariem un viļņveidīgi izlocītām
gadskārtām. Mitrumā neizturīga, cieš no koksngraužiem. Koksne blīva (0,82 g cm3), smaga un ļoti
cieta. Mūsdienās izmantojama amatniecībā, kurināšanai un kokogļu iegūšanai. Latvijā mežsaimnieciskā nozīme neliela.
1.31. attēls
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Parastais pīlādzis Sorbus aucuparia L.
Kokveidīgs pīlādzis sasniedz 10–15 m augstumu. Atjaunojas no putnu izplatītām sēklām.
Atjaunojies no celmu atvasēm, veido krūmu
ar vairākiem stumbriem. Vainags bieži zarojas
vairākās galotnēs, tā forma dažāda. Dzinumi samērā resni, pelēcīgi, ar tūbainiem pumpuriem.
Lapas lielas, saliktas, sastāv no 9–15 lapiņām.
Lapiņas iegarenas, ar zāģzobainu malu, virspusē
blāvi zaļas, bet apakšpusē gaišākas (1.33. attēls).
Sakņu sistēma labi izveidota. Zied maijā,
ziediem baltas vainaglapas, tie sakopoti noapaļotās ziedkopās. Augļi oranži sārti, nogatavojas
septembrī. Kā pameža un audžu otrā stāva suga
bieži sastopama mežaudzēs, kā arī mežmalās,
krūmājos, laucēs, grāvju malās un upju krastos.
Aug dažādas auglības augsnēs. Meža dzīvnieki
dzinumus un mizu bieži izmanto barībā, ogas
lielos daudzumos apēd meža strazdi, zīdastes un
citu sugu putni. Audžu otrajā stāvā var sasniegt
pat 20 cm resnumu (1.34. attēls).
Koksne cieta, dekoratīva, var izmantot galdniecībā un dekoratīvu priekšmetu izgatavošanai. Piemērotos augšanas apstākļos pīlādža augšana jāveicina vērtīgās koksnes iegūšanai. Lapu
nobiras samērā ātri sadalās un uzlabo augsnes
auglību. Augļus var izmantot sulas un ievārījuma gatavošanai.
1.33. attēls
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1.34. attēls

Parastais kadiķis Juniperus communis L.
Kokveidīgs parastais pīlādzis ar
taisnu stumbru

Kadiķis ir krūms vai neliels koks, kura garums parasti nepārsniedz 3–4 m, tikai dažkārt vairāk.
Krūmveida formām vienlaikus var augt vairāki stumbri. Vainags bieži ir blīvs, zarots, sniedzas līdz
augsnes virskārtai. Saulainās vietās kadiķi atzarojas vāji, vainaga forma olveida vai koniska. Sakņu
sistēma ir samērā dziļa. Kadiķis ar savām saknēm pasargā augsni no erozijas. Skujas sakopotas pa
trijām mieturos, 1–1,5 cm garas, zaļas, ar zilganu svītru (1.35. attēls).
Kadiķi zied maijā, ziedi grūti pamanāmi, čiekurogas nogatavojas nākamā gada rudenī, tās klātas
ar zilganu apsarmi. Pirmā gada čiekurogas zaļas.
Kadiķis ir aukstumizturīgs. Pacieš ievērojamu apēnojumu. Aug lēni. Visbiežāk sastopams silos,
sausās un nabadzīgās smilts augsnēs. Kadiķu audzes sastopamas reti (1.36. attēls).
Stirnas un staltbrieži intensīvi apkož kadiķu dzinumus. Kadiķi vairojas ar sēklām, retāk ar zaru
noliekteņiem.
Koksne cieta, ar brūnu kodolu, smaržīga. No tās pagatavo sīkus daiļamatniecības izstrādājumus.
1.35. attēls

Parastā kadiķa dzinumi un augļi

1.36. attēls

Parastā kadiķa audze

Parastā pīlādža lapas
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Parastā lazda Corylus avellana L.
Biežāk sastopama kā krūms, retāk kā koks. Lazdas mūža ilgums ir 60–80 gadu. Stumbrs reti ir
taisns, tas ir samērā raukts, nenoteikti zarots, tādēļ vainagam nav noteiktas formas. Lazda parasti
nepārsniedz 10 m augstumu. Krūmā vienlaikus aug vairāki stumbri. Miza samērā plāna, pelēka
vai brūnpelēka. Sīkie dzinumi zigzagveidīgi izlocīti, klāti ar matiņiem. Lapas otrādi olveidīgas vai
ieapaļas, ar neizteikti sirdsveidīgu pamatni un nosmaiļotu galu. Lapas mala divkārt zāģzobaina
(1.38. attēls).
Sakņu sistēma ir plaša, labi attīstīta, var veidoties sakņu atvases. Parasti zied marta beigās vai
aprīļa sākumā. Vīrišķie ziedi nokarenās spurdzēs, bet sievišķajam ziedam ārpus pumpura pamanāma tikai sarkana drīksna. Rieksti nogatavojas septembrī, tos bieži bojā kukaiņi.
Lazda ir ēncietīga, tādēļ bieži sastopama pamežā (1.37. attēls). Riekstus ražo labi apgaismotās
vietās gravu nogāzēs un mežmalās. Klimata ziņā ne sevišķi izturīga suga. Bargās ziemās var apsalt
līdz sniega virskārtai. Izcirtumos strauji vairojas ar celma un sakņu atvasēm. Lazdu krūmā var būt
vairāki desmiti atvašu, kas apgrūtina meža kultūru kopšanu.
Lazda izplatās arī ar sēklām (riekstiem), ko mežā iznēsā sīļi, veidojot barības krātuves. Lapu
nobiras uzlabo augsnes auglību, jo veidojas mīkstais trūds. Meža dzīvnieki lazdu parasti bojā maz.
Koksne ir cieta un spīdīga, noderīga pinumu vai liekto dārza mēbeļu izgatavošanai, kā arī kurināšanai.
1.37. attēls

Parastās lazdas krūms zem ozola

1.38. attēls

Parastā ieva Padus avium Mill.
Ieva ir krūms vai otrā lieluma koks, kura augstums reti pārsniedz 15 metrus. Stumbra forma
nenoteikta, tas bieži izlocīts, vainags plašs. Lapas eliptiskas, nosmaiļotas, ar specifisku smaržu
(1.39. attēls).
Sakņu sistēma plaša. Ziedi sakopoti skarās, smaržīgi. Visbiežāk zied maija pirmajā pusē. Augļi
nogatavojas jūlijā vai augustā, satur daudz miecvielu.
Ieva ir klimata izturīga. Bieži veido krūmu saaudzes gar upēm, strautiem, gravu nogāzēs. Nereti
sastopamas lapu koku audžu pamežā, aug trūdvielām bagātās augsnēs. Bagātīgi veido celma un
sakņu atvases. Zaru noliekteņi ļoti labi apsakņojas un var veidot necaurejamu pameža režģi. Ievas
bieži bojā ievu kode, kuras kāpuri satīklo lapas.
Ievas veido labas lapu nobiras, kas satur fosforu un kāliju. Tās ātri sadalās un uzlabo augsnes
auglību. Mežsaimnieciskā nozīme neliela. Nereti apgrūtina meža stādījumu kultūru kopšanu.
Koksne mazvērtīga, izmantojama kurināšanai.
1.39. attēls
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Parastais krūklis Frangula alnus Mill.

Parastais sausserdis Lonicera xylosteum L.

Visbiežāk sastopams kā līdz trim metriem augsts krūms. Stumbrs izlocīts, tā forma nenoteikta.
Vainags skrajš. Lapas gludas, iegareni eliptiskas vai plati olveidīgas (1.40. attēls).
Lapas mala gluda, virspuse spīdīga, lapu dzīslas paralēlas, uz tām var būt rūsgani matiņi. Sakņu
sistēma plaša.
Zied maijā, ziedi sīki, bāli. Augļi violeti melni, nogatavojas augustā, septembrī.
Krūklis aug mitrās augsnēs ar pietiekamu trūdvielu daudzumu, bieži sastopama pameža krūmu
suga mitros mežos, mežmalās, gravās un upju krastos. Ēncietīgs, sala izturīgs, lēni augošs. Noveco samērā ātri. Vairojas ar sēklām, noliekteņiem un sakņu atvasēm. Labi dzen celma atvases, tās
aug samērā strauji. Jaunos dzinumus pārnadži izmanto barībai. Miza satur miecvielas, ko izmanto
ārstniecībā.
Koksne trausla, ar dzeltenīgu aplievi un sarkanīgu kodolu. Neskatoties uz koksnes trauslumu,
no tās bieži gatavo tūristiem domātus spieķus. Uzskata par labu medus augu bišu ganībām mežā.
Lapu nobiras labi sadalās un uzlabo augsnes auglību.

Krūms sasniedz līdz pat divu metru augstumu, apēnojumā visbiežāk zemāks. Dzinumi stāvi, samērā sazaroti, vainags paplats. Dzinumi pelēki, serde ar tukšu vidu. Koksne cieta. Lapas eliptiskas
vai otrādi olveidīgas, virspusē blāvi zaļas, apakšpusē gaišākas (1.41. attēls).
Sausserži zied maijā, ziedi bāli dzelteni. Augļi spilgti sarkani, spīdīgi, saauguši pa diviem kopā,
dekoratīvi, nogatavojas augustā.
Sausserdis sastopams lapu koku mežos, gravās, upju krastos. Nereti pāriet savvaļā no apstādījumiem. Reizēm sastopams arī priežu mežos. Sausserdis parasti aug auglīgās, ar trūdvielām bagātās
augsnēs. Lapu nobiras ātri sadalās un palielina augsnes auglību.

1.40. attēls

1.41. attēls

Parastais sausserdis

Parastā krūkļa dzinumi ar lapām un augļiem

Parastā zalktene Daphne mezereum L.
Visbiežāk 0,5–1,5 m augsts krūms ar vāji izteiktu zarojumu. Lapas parasti sakārtotas pušķos
dzinumu galos. To forma otrādi lancetiska, krāsa gaiši zaļa.
Zalktenes zied aprīlī, pirms lapu plaukšanas, ar violeti sārtiem, smaržīgiem ziediem. Augļi
oranžsarkani kauleņi.
Zalktene sastopama atsevišķu krūmu veidā lapu koku vai mistrotās audzēs trūdvielām bagātās
augsnēs vēros un gāršās. Visas auga daļas ir indīgas. Sastopama samērā bieži. Ieskaitīta aizsargājamo augu sarakstā.
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1.6. Nozīmīģakās introducētās koku sugas

1.42. attēls

Izteikti cilindriski Eiropas
baltegles stumbri

1.43. attēls

Augstražīga baltegles audze Šķēdes
meža novadā

Eiropas baltegle Abies alba L.
Savu nosaukumu ieguvusi gaišās (salīdzinājumā ar parasto egli) stumbra mizas krāsas dēļ. Parastajai eglei miza ir tumšāka, ar vairāk izteiktām zvīņām.
Eiropas baltegle Viduseiropā neveido vienlaidus areālu, vairāk sastopama kalnainos reģionos.
Dzinumi pelēcīgi, klāti ar matiņiem, pumpuri bez sveķiem. Jauniem kokiem miza pelēcīga,
gluda, ar sveķu pūslīšiem. Vēlāk veidojas gaiša kreve ar seklām plaisām. Skujas lineāras, 2–3 cm
garas, plakanas, pie dzinuma piestiprinātas ar diskveidīgu pamatni, virspusē tumši zaļas, apakšpusē ar gaišu atvārsnīšu rindām. Skujas pie dzinuma sakārtotas ķemmveidīgi, nesedzot dzinuma
virspusi. Koka galotnes daļā skujas var segt arī dzinumu virspusi. Vainags jaunībā piramidāls, vēlāk
atkarībā no augšanas telpas platāks. Apskujojums blīvs, vainags izskatās tumšs, sīkais zarojums
veido ģeometrisku rakstu, ar ko atšķiras no egles.
Ziedēšana atsevišķi augošiem kokiem sākas aptuveni 30 gadu vecumā, mežaudzēs vēlāk. Sievišķie strobili zaļgani vai brūni sārti, ziedēšanas laikā orientēti vertikāli uz augšu. Ap 1 cm garie vīrišķie strobili atrodas skuju žāklēs. Nogatavojušies čiekuri 10–15 cm gari, orientēti vertikāli uz augšu,
sveķaini. Septembrī vai oktobrī sākas to sadrupšana, čiekurzvīņu atdalīšanās un sēklu izsēšanās.
Sēkla atrodas pie trīsstūrveidīga lidspārna, sāk dīgt pavasarī, pēc sniega nokušanas un siltāka laika
iestāšanās. Sēklas ražo regulāri vai ar 1–3 gadu atstarpēm. Sēklu un dīgstu skaits var sasniegt vairākus simtus tūkstošu hektārā. Liela daļa dīgstu aiziet bojā pirmajā vasarā, ja dīgļsakne nesasniedz
minerālaugsni. Ļoti daudz jauno baltegļu dīgstu nokož pārnadži.
Stumbrs izteikti taisns, maz raukts, cilindrisks (1.42. attēls).
Dabiski atzarojas vāji, sausie zari pieaugušās audzēs atrodas zemu. Šajā ziņā ļoti līdzīga parastajai eglei. Uzskatāma par sauso zaro ilgstošu saglabātāju. Kvalitatīvas koksnes iegūšanai nepieciešama mērķtiecīga atzarošana.
Sakņu sistēma labi attīstīta, mietsakne var saglabāties līdz lielam vecumam, bieži veido līdz pat
2 m dziļu, kompaktu sakņu sistēmu ar daudzām slīpi ejošām saknēm.
Izteikti ēncietīga koku suga, kas ilgstoši, gadu desmitiem, var augt apēnojumā. Nonākusi labā
apgaismojumā, spēj reaģēt ar ievērojamu garuma un caurmēra pieaugumu. Ļoti piemērota audzēšanai dažādvecuma audzēs.
Klimatiskā izturība visumā pietiekama, tomēr jutīga pret stipru ziemas salu. Šī iemesla dēļ
nav sastopama izteikti kontinentāla klimata apstākļos. Labai augšanai salīdzinājumā ar priedi un
egli nepieciešams labāks nodrošinājums ar siltumu, lai gan Centrāleiropā labi aug kalnos līdz pat
1400 m augstumam (Dengler, 1992). Var ciest vēlajās pavasara salnās. Sekmīga dabiskā atjaunošanās iespējama zem vecās audzes vainagu klāja, kas mīkstina salnu ietekmi. Ne sevišķi labi pacieš karstas un sausas vasaras. Veģetācijas periodā nepieciešams labs nodrošinājums ar mitrumu.
Nepietiekams augsnes mitruma daudzums tiek kompensēts ar palielinātu gaisa mitrumu. Vecās
audzēs gaismas trūkuma dēļ var veidoties ūdenszari, kas zināmā mērā kompensē skuju zudumus.
Vēja izturība laba, mazāk apdraudēta nekā egle, jo veido kompaktu un dziļu sakņu sistēmu.
Latvijā 2005. gada 9. janvāra vētrā cieta nedaudz, lai gan augstumā Šķēdes mežu novadā ievērojami
pārsniedz vietējās koku sugas.
Augšanas gaita atšķiras no daudzām citām koku sugām. Agrā jaunībā raksturīga ļoti lēna augšana garumā, sevišķi zem vecās audzes vainagu klāja. Balteglei, kā ēncietīgai koku sugai, raksturīgs
vēls pieauguma maksimums, kas ilgāku laiku uzturas vienādā līmenī. Vienādos augšanas apstākļos
piemērotās augtenēs ir ātraudzīgāka nekā egle. Vecumā garuma pieaugums samazinās, bet sānzari
turpina augt, tādēļ koka galotnē veidojas tā saucamā „stārķa ligzda”. Labs caurmēra pieaugums
saglabājas, pateicoties platam un biezi apskujotam vainagam. Starp zaļā vainaga garumu un caurmēra pieauguma pastāv ļoti cieša pozitīva sakarība. Prasības attiecībā uz augsnes auglību ir līdzīgas kā eglei. Baltegle vienādā vecumā un augšanas apstākļos Latvijas rietumdaļā ir ātraudzīgāka
par parasto egli. Piemērota koku suga dažādvecuma saliktu audžu veidošanai. Mistrojumā labi aug
kopā ar dižskābardi.
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Audzēšanas procesā daudz riska faktoru:
•
pavasara salnu negatīvo ietekmi uz jauniem kociņiem var mazināt ar audzēšanu zem vainagu klāja vai nogāzēs;
•
var ciest ļoti aukstās ziemās;
•
meža dzīvnieki bieži apkož dzinumus. Galotnes apkoduma gadījumā tiek zaudēts ikgadējais
augstuma pieaugums, jo galotne atjaunojas no sānpumpura;
•
liela dzīvnieku blīvuma gadījumā audzēšana bez iežogojuma praktiski nav iespējama;
•
var ciest no magnija un kālija trūkuma;
•
iespējami mizgraužu un kaitīgo sēnīšu izraisīti bojājumi.
Eiropas baltegles audžu produktivitāte Šķēdes meža novadā sevišķi augsta (1.43. attēls). Aužu
krājas sasniedz 650–1200 m³ ha-1.
Koksne dzeltenbalta līdz sarkanbalta, mīksta un bez sveķu ailēm. Miza izteikti sveķaina. Koksnes blīvums ap 0,38 g cm-1. Mehāniskās koksnes īpašības līdzīgas kā eglei, bet tā trauslāka un koku
sliktākas atzarošanās dēļ zaraināka. Labi pakļaujas impregnēšanai.
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Eiropas lapegle Larix decidua L.
Latvijā jau sen introducēta koku suga. Sākotnēji audzēta muižu parkos, vēlāk veidotas mežaudzes. Saukta arī par skujmeti jeb Vāczemes egli. Mežā visbiežāk audzētā introducētā koku suga, kas
veido augstražīgas mežaudzes.
Dzinumi dzelteni, skujas 1,5–4 cm garas, zaļas, mīkstas, bieži sakopotas uz īsvasām pa 30–
40 vienkopus (1.44. attēls).
Uz garvasām skujas sakārtotas pamīšus. Rudenī skujas kļūst koši dzeltenas, nobirst vēlu, reizē
ar pastāvīga sala iestāšanos vai īsi pirms tās. Skuju nobiras sadalās vidēji ātri. Miza jauniem kokiem
gluda, iesārti pelēka, vēlāk veidojas pelēcīgi brūngana kreve ar seklākām vai dziļākām plaisām. Veciem kokiem kreve sasniedz ievērojamu biezumu.
Stumbri cilindriski, samērā maz raukti (1.45. attēls), bieži ar zobenveida izliekumu stumbra lejasdaļā. Tā izcelsme nav skaidra, iespējams, atkarīga no sēklu izcelsmes. Dabiskajā areālā
taisnāki stumbri raksturīgi ziemeļaustrumu Alpos un Vīnes mežā augošajām lapeglēm. Sudetijas
lapeglēm stumbra taisnums ir ievērojami sliktāks. Vainags jaunībā olveidīgs, vecumā plats, bet ļoti
atkarīgs no audzes biezuma. Pieaugušās retās, 100–130 gadu vecās audzēs zaru garums vainaga
apakšdaļā var sasniegt 5–6 metrus. Lapegles sasniedz 80–100 cm lielu caurmēru un 35–40 m lielu
augstumu ne tikai parkos, bet arī mežaudzēs. Dabiski atzarojas slikti, sausie zari uz stumbra saglabājas ilgi un pasliktina koksnes kvalitāti. Vērtīgu, bezzarainu koksni drāzto finieru un zāģmateriālu
ražošanai var izaudzēt tikai ar savlaicīgu koku atzarošanu.
Sakņu sistēma samērā kompakta. To veido sānsaknes un no tām atejošas samērā dziļas enkursaknes. Dažkārt saglabājas arī jaunībā raksturīgā mietsakne.
Ziedēšana mežaudzēs sākas 20–40 gadu vecumā. Tā notiek aprīļa beigās vai maija sākumā reizē
ar skuju plaukšanu. Sievišķie strobili sarkani vai zaļgani, veidojas uz iepriekšējo gadu garvasām.
Ziedēšanas kulminācijā līdz 2 cm gari. Vīrišķie strobili pa vienam uz īsvasām. Lapegles putekšņiem
nav gaisa maisiņu, tie ir smagi, vējš tos nepārnes lielā attālumā. Tas kavē lapegles sekmīgu apputeksnēšanos un var iespaidot sēklu pilngraudainību. Čiekuri gareni olveidīgi, brūni, 3–4 cm gari. Sēklzvīņas (čiekurzvīņas) plānas, ādainas, čiekura lejasdaļā matainas. Segzvīņas starp sēklzvīņām redzamas asu mēlīšu veidā. Čiekuri slikti atveras, kas kavē sēklu izbiršanu, un tās čiekurā var atrasties
par vairākus gadus. Šī iemesla dēļ čiekurzvīņas čiekuru kaltēs nākas vispirms mehāniski noberzt.
Lapegle dabiski labi atjaunojas vietās ar uzirdinātu augsnes virskārtu. Augot vienviet ar Japānas
lapegli, abu sugu starpā var rasties sevišķi ātraudzīgi hibrīdi.
Lapeglei raksturīga visai izteikta ekoloģiskā
pielāgošanās.
Alpos tā aug kontinentāla klima1.44. attēls Eiropas lapegles dzinumi ar
ta apstākļos ar paaugstinātu saules radiāciju,
skujām un jaunajiem čiekuriem
izteiktu audžu vertikālo zonalitāti, mazu nokrišņu daudzumu un samērā sausām vasarām. Var
augt vietās ar visai atšķirīgu veģetācijas perioda
ilgumu. Vasarā nepieciešams siltums un saule.
Slikti aug reljefa pazeminājumos, vietās ar paaugstinātu gaisa mitrumu, nogāžu pakājēs, kur
sakrājas aukstais gaiss un migla. Svarīga ir gaisa
apmaiņa, kas labāk nodrošināta mežmalās un
citās dabiski ventilētās vietās.
Lapegle ir saulmīle, kas slikti pacieš apēnojumu. Dabiskajā areālā tā spēj konkurēt ar citām
koku sugām, pateicoties savai ātraudzībai jaunībā. Slikti pacieš arī sānu apēnojumu. Ārpus
dabiskā areāla parasti tiek veidotas tīraudzes,
kurām raksturīgs skrajš vainagu klājs, kas veicina lakstaugu ieviešanos zemsedzē.
Augsnes auglības ziņā ne pārāk prasīga, labi
aug drenētās mālsmilts un smilšmāla augsnēs.
Augšanai nav piemērotas smilts augsnes bez
māla daļiņām, tāpat arī glejotas un gleja augsnes, jo lapegle nepacieš augstu gruntsūdens
līmeni. Necieš smagas māla augsnes. Labai augšanai nepieciešams pietiekami labs augsnes nodrošinājums ar ūdeni (Sakss, 1949).
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1.45. attēls

Cilindriski, mazraukti Eiropas
lapegles stumbri

1.46. attēls

Ražīga 50 gadus veca Eiropas
lapegles audze

Lapegle ir izteikti ātraudzīga suga. Jau pirmajos gados veido lielu augstuma pieaugumu, kas
svarīgi, lai pārvarētu citu sugu konkurenci. Mistrojumā ar priedi un egli pāraug un apēno tās. Intensīvam augstuma pieaugumam izbeidzoties, pastiprinās caurmēra pieaugums, kas savlaicīgi izretinātās audzēs saglabājas līdz lielam vecumam. Lapegle mistrotās audzēs ar labi apgaismotiem
vainagiem pēc stumbra tilpuma ievērojami pārspēj priedi un egli.
Audzēšanas riski ir vairāki. Lapegli slikti ventilētās, pārbiezinātās audzēs apdraud lapegļu vēzis.
Vēja pasargātās vietās, biezos stādījumos cieš no skujbires, kas bojā asimilācijas aparātu un izraisa
augšanas stagnāciju. Jaunus kociņus nereti bojā peļveidīgie grauzēji; pārnadži bieži apkož sānzaru
un galotnes dzinumus. Stirnāži pavasarī un vasarā, notīrot ādu no izaugušajiem ragiem, var noberzt
mizu desmitiem kociņu.
Eiropas lapegle jaunībā uzskatāma par ātraudzīgu koku sugu, kas īsā laikā Latvijas apstākļos
spēj sasniegt 500–600 m3 ha-1 lielu krāju (1.46. attēls). Audzes ir savlaicīgi jāretina, lai uzlabotu
apgaismojuma apstākļus un gaisa apmaiņu audzē (Ebert, 2002). Lapegle lielu caurmēra un tilpuma
pieaugumu saglabā pat 100 gadu vecumā.
Koksnei raksturīgs sarkanbrūns kodols un dzeltenīga, samērā šaura aplieva stumbra perifērijā,
kas padara to dekoratīvu. Koksne satur daudz sveķu, ir ilgmūžīga, kas atļauj to izmantot celtniecībā,
ēku ārējā apdarē un arī hidrotehniskajās būvēs pāļiem. Veciem kokiem zari vainaga apakšdaļā ir
resni un cieti, apgrūtina koksnes izmantošanu un mehānisko apstrādi. Koksnes mehāniskās īpašības līdzīgas kā priedei, bet triecienizturība pat labāka. Slīpi augošiem kokiem var vērot stumbra
ekscentriskumu, kas iespaido gadskārtu platumu un koksnes īpašības.
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Sarkanais ozols Quercus rubra L.
Sarkanais ozols ir Ziemeļamerikas koku suga, kas introducēta Eiropā. Dzimtenē satopama līdzenumos un kalnos līdz 1500 m augstumam, aug gan smilšainās, gan māla augsnēs. Koka
augstums sasniedz 30 m un vairāk. Mežaudzēs stumbri visumā taisni un slaidi. Mistrotās audzēs ar
parasto ozolu pēdējais veido taisnākus stumbrus. Slēgtās audzēs vainagi vidēji plati, bet retās audzēs
ievērojami platāki un ar resnākiem zariem. Ļoti jutīgs pret sānu apgaismojumu, koki noliecas labāka apgaismojuma virzienā, un rodas stumbra līkumainība (fototropiskā reakcija).
Miza ilgi saglabājas gluda, vēlāk izveidojas ne sevišķi bieza, gaiši pelēcīga kreve. Dzinumi brūni
sarkani. Lapas ar garu kātu, lielas, eliptiskas, līdz 25 cm garas ar 7–11 gari nosmaiļotām daivām, kas
sniedzas līdz pusei no lapas plātnes (1.47. att.).
Zied reizē ar lapu plaukšanu, sievišķie ziedi atrodas cieši pie dzinuma. Vīrišķās spurdzes irdenas, ar vairākām putekšnīcām. Zīles nobriest nākamā gada rudenī. Zīles ir strupas, ar masīvu,
raupju zīles kausu, kas aizņem vienu trešdaļu zīles garuma. Sarkanais ozols ir klimata izturīgs,
ātraudzīgs. Parasto ozolu augumā pārspēj par divām bonitātes klasēm. Labs caurmēra pieaugums
savlaicīgi retinātās audzēs. Slēgtās audzēs labi atzarojas, bet resnāki sausie zari var ilgstoši saglabāties pie stumbra. Vēlama mērķtiecīga atzarošana. Augsnes auglības ziņā samērā mazprasīgs, labi
aug arī mitrās mālsmilts augsnēs. Sēklu ražas samērā regulāras, dabiskā atjaunošanās ierobežota,
jo zīles barībā izmanto daudzi putni un zīdītāji. Stādījumos nepieciešamas palīgsugas, kas veicina
atzarošanos un taisna stumbra veidošanos. Rudenī dekoratīvs sarkano lapu dēļ. Bieži izmantots
apstādījumos, kur veido plašus vainagus.
Dabiskajā areālā sarkanais ozols galvenokārt veido mistraudzes ar vietējām skuju un lapu koku
sugām. Tīraudzes sastopamas reti. Sastopams dažādās augsnēs, bet vislabāk aug dziļās mālainās
augsnēs. Necieš augstus, tāpat arī stāvošus gruntsūdeņus. Gaismas prasība jaunībā mazāka nekā
lielākā vecumā. Jaunībā labi aug garumā, pat ja apgaismojums sasniedz tikai 15–30% no pilna apgaismojuma klajā laukā. Vēlāk vajadzība pēc gaismas palielinās. Labi apgaismoti vainagi vecākās
audzēs nodrošina labu caurmēra pieaugumu un resnu stumbru veidošanos. Audžu malās sarkanais
ozols bieži izteikti tiecas pēc labāka apgaismojuma, veidojot līkumainus stumbrus un resnus zarus.
Pirmajos desmit dzīves gados augstuma pieaugums labā apgaismojumā var sasniegt 70 cm gadā.
Zīles ražojošie koki vietējo sēklas materiālu dod pietiekamā daudzumā. No vietējām sēklām izaugušie koki ir labāk pielāgojušies vietējiem klimatiskajiem apstākļiem.
Sarkanais ozols visumā ir izturīgs pret nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem. Tikai ļoti reti,
īpaši aukstās ziemās, izsaluši pumpuri un daļa jauno dzinumu. Jutīgāks pret temperatūras izmaiņām nekā parastais ozols, dažkārt cieš pavasara salnās (Dreimanis, Šulcs, 2006).
1.47. attēls
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Sarkanais ozols pēc augsnes auglības ir mazprasīgāks, ātraudzīgāks un ēncietīgāks, pret kaitēkļiem un
slimībām izturīgāks nekā parastais ozols. Sarkanajam ozolam caurmēra un tekošais stumbra tilpuma pieaugums kulminē aptuveni 40 gadu vecumā, turpretī parastajam ozolam tikai 80–90 gadu vecumā. Audzes krāja
55–60 gadu vecumā sasniedz 600–650 m3 ha-1. Sarkanā ozola ieaudzēšanai piemērotākie meža augšanas
apstākļu tipi ir vēris un gārša (1.48. attēls), bet pietiekami produktīvas mežaudzes veido arī damaksnī.
Lapu nobiras uzlabo augsni. Sarkanais ozols atšķirībā no parastā ozola neslimo ar miltrasu.
Vēra augšanas apstākļu tipā morēnu pauguraines augsnēs Šķēdes meža novadā sarkanais ozols
veido ražīgas audzes, kurās galvenajā audzē 59–67 gadu vecumā sasniedz 440–585 m3 ha-1 lielu
krāju un 29–32 cm lielu caurmēru. Tas apstiprina Latvijas klimatisko apstākļu piemērotību sarkanā ozola audzēšanai. Liela biezuma audzēs (735–1174 koki ha-1) sarkanais ozols zaudē zaļo vainagu,
kas izraisa caurmēra un krājas pieauguma stagnāciju, kā arī ūdenszaru veidošanos. Kvalitatīvu sortimentu izaudzēšanai ieteicama sarkanā ozola mērķa koku izdalīšana un to atzarošana.
Koksnei ir gaišdzeltena vai gaišpelēka aplieva un iesarkans vai brūngans kodols. Koksne ir viegli
apstrādājama, lai gan grūtāk ēvelējama, un to bieži izmanto lobītā un drāztā finiera iegūšanai.
Koksnes gadskārtas labos augšanas apstākļos ir platas, kas var samazināt koksnes realizācijas
cenu.
1.48. attēls

Sarkanā ozola audze Šķēdes meža novadā

Sarkanā ozola lapas ar nosmaiļotiem daivu galiem
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Menzīsa duglāzija Pseudottsuga menziesii (Mirb.) Franko.

1.50. attēls

Duglāzijas audze Šķēdes meža novadā

Ziemeļamerikas koku auga, kuru 18. gs. beigās atklāja skotu ārsts A. Menzīss. Sēklas 1826. gadā
tiek atvestas uz Eiropu (H.-P. Ebert, 1998). Dabiskajā areālā ASV un Kanādā duglāzija sasniedz
50–100 m augstumu. Latvijā tā sasniedz 35–40 m augstumu un 65 cm caurmēru. Jauniem kokiem
miza gluda, vēlāk veidojas kreve, kas vecumā sasniedz ievērojamu biezumu. Cietās zaru koksnes dēļ
atzarojas slikti. Kvalitatīvas koksnes iegūšanai stādījumos jāveic mērķtiecīga atzarošana. Dzinumi
pelēkbrūni, samērā smalki. Pumpuri brūni, olveidīgi, ar smaili konisku galu. Skujas plakanas, taisnas vai nedaudz liektas, trauslas, 2–3 cm garas, virspusē tumši zaļas, apakšpusē ar baltu atvārsnīšu
rindām. Vainags jaunībā konisks, vēlāk gari olveidīgs ar smailu galotnes daļu. Zied maijā. Vīrišķie strobili slaidi, sārti, atrodas pie iepriekšējo gadu dzinumiem. Sievišķie strobili sārti, vertikāli
orientēti uz augšu. Starp augļlapām labi redzamas slaidi trīsdaivainas seglapas, kas saglabājas arī
nobriedušiem čiekuriem (1.49. attēls).
Čiekuri 5–10 cm gari, brūni, nogatavojas septembrī, oktobrī, sēklas pakāpeniski izbirst. Sēkla
cieši saaugusi ar lidspārnu. Ražas gadi ar 2–4 gadu intervāliem.
Sakņu sistēma kompakta, līdz 1,5 m dziļa, ar lielu daudzumu sīko sakņu. Koka galveno sānsakņu aizņemtā platība sakrīt ar vainaga projekcijas laukumu (Mayer, 1982). Gaismas prasība mainās
līdz ar audzes vecumu. Jaunībā pusēncietīga suga, jo pat pie 40% relatīvā apgaismojuma augstuma pieaugums nesamazinās. Vēlāk pēc gaismas prasības pieskaitāma pusgaismas sugām. Kopumā
salizturīga. Augsnes auglības ziņā prasīga, labi aug ar mitrumu nodrošinātās smilšmāla augsnēs.
Necieš smagas māla un smilts augsnes.
Ziemcietība atkarīga no sēklu izcelsmes, mazāk piemērotas piekrastes duglāzijas. Jaunībā ir
sala jutīga, var ciest pavasara salnās, kā arī stiprā ziemas salā.
Ātraudzīga koku suga, kas strauji aug augstumā un uzrāda lielu caurmēra pieaugumu. Pieaugušu koku stumbra tilpums Latvijā sasniedz 6–8 m3. Koksnes krāja atkarīga no audzes biezības
(1.50. attēls).
Ļoti cieš no pārnadžiem, kas apkož kociņu dzinumus un galotnes, plēš jauno koku mizu un bojā
mizu ragu beršanas laikā. Duglāzijas stādījumi šī iemesla dēļ jāiežogo. Duglāzijas audzēšanas lietderība un izturība pret sēnīšu slimībām Latvijā pārbaudāma plašākos izmēģinājumu stādījumos,
izmantojot vietējās sēklas.
Koksnei raksturīgs sarkanbrūns kodols un dzeltenīga, samērā šaura aplieva stumbra perifērijā,
kas padara to dekoratīvu. Koksne ir ilgmūžīga, kas atļauj to izmantot celtniecībā, ēku ārējā apdarē
un citām vajadzībām. Kvalitatīvas koksnes iegūšanai duglāzija savlaicīgi jāatzaro, kas obligāti jāveic
veģetācijas periodā.
1.49. attēls
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Duglāzijas dzinumi ar vīrišķajiem strobiliem un nenobriedušu čiekuru
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Eiropas dižskābardis Fagus sylvatica L.
Dižskābardis ir pirmā lieluma koks, kas, pat augdams ārpus dabiskā areāla, Šķēdes meža novadā var sasniegt 35–38 m augstumu un 60–70 cm caurmēru. Atsevišķi augoši koki veido plašu vainagu ar visai resniem zariem. Mūža ilgums, ja koku nav bojājušas trupes, sasniedz 200–300 gadu.
Dižskābardis aizņem plašu dabisko areālu. Tas sastopams Centrālajā Eiropā, Pireneju pussalas
ziemeļdaļā, Itālijā, Balkānos, uz austrumiem plešas līdz Karpatiem, sastopams Grieķijā, izņemot
tās dienvidus. Sastopams visā Vācijā, izņemot tās pašus ziemeļrietumus, Dānijā, Zviedrijas un Norvēģijas dienvidos. Austrumos areāls stiepjas gandrīz līdz Poznaņai, bet, apliecot to no ziemeļiem,
iestiepjas bijušajā Austrumprūsijā. Uz ziemeļiem no Nemunas nav satopams. Pirmie dižskābarža
stādījumi Latvijā ierīkoti 1885. gadā Šķēdes novadā 11 ha platībā.
Pumpuri ir atstāvoši no dzinuma, kanēļbrūni, vārpstveidīgi, dakstiņveidā klāti ar pumpurzvīņām. Lapas ar īsu kātiņu, līdz 10 cm garas, mala viļņota vai viegli zobaina (1.51. attēls).
Zied reizē ar lapu plaukšanu. Vīrišķo ziedu spurdzes ieapaļas, dzeltenas un nokarenas. Sievišķie
ziedi pa diviem uz īsiem kātiņiem, sarkanīgi. Auglis brūns, asi trīsšķautņains riekstiņš, kas atrodas
raupjā, spurainā apvalkā ar četrām šķautnēm, kas atveras pēc sēklu nogatavošanās septembrī, oktobrī. Labas sēklu ražas atkārtojas ar 5–8 gadu intervāliem. Sakņu sistēma plaša, vidēji (40–60 cm)
dziļa, kompakta un ar daudzām sīkām saknēm, kas nodrošina izturību pret vējgāzi. Stumbra miza
pelēcīga, gluda, bez lūksnes kārtas, viegli ievainojama mežizstrādes laikā.
Dižskābardis ir izteikti ēncietīga koku suga, kas spēj veidot ēnas lapas un augt apēnojumā.
Jauniem kokiem, kas saņem tikai 20% no pilna apgaismojuma, dzinumu garums pat nesamazinās,
lai gan šādos apstākļos samazinās dzinumu caurmērs, pumpuru garums un stāda svars. Atšķirībā
no citām koku sugām dižskābardis ir ēncietīgs visa mūža garumā. Labai augšanai nepieciešams
apgaismojums, kas atbilst 50% no pilna apgaismojuma. Ļoti labi reaģē uz apgaismojuma apstākļu
uzlabošanos līdz pat 160 gadu vecumam. Pēc audzes izretināšanas vainagu klājs ātri saslēdzas.
Augsnes auglības ziņā samērā prasīga koku suga. Labai augšanai nepieciešamas ar trūdvielām, mitrumu un barības vielām nodrošinātas augsnes. Labi aug mālsmilts un smilšmāla augsnēs
morēnu paugurainēs. Seklus un stāvošus gruntsūdeņus necieš.
Dižskābardis labi aug reģionos ar maigām ziemām, kur gada vidējā temperatūra ir no 7
līdz 9°C, un veģetācijas periodā ir vismaz 150 dienas ar temperatūru virs 10°C. Spēs paciest klimata pasiltināšanos par 1–2°C (Ebert, 2002). Viduseiropā dižskābaržu kambijs cieš -35°C temperatūrā. Dižskābardis Latvijas rietumdaļā ir pilnīgi aklimatizējies, pacieš ziemas salu, ražo pilnvērtīgas sēklas un mežaudzēs veido dzīvotspējīgu paaugu (Vanders, 1957; 1963). Vidzemē un Zemgalē
1939./1940. un 1955./1956. gada bargajās ziemās dižskābarža stādījumi izsala. Latvijas apstākļos
bargās ziemās var rasties sala plaisas, kas ļoti pazemina stumbra kvalitāti un veicina trupes ieviešanos stumbros. Dzinumi un lapas pavasara salnās cieš -3°C temperatūrā. Dižskābarža stādījumos
vēlama sedzējsuga, kas pasargā no apsalšanas.
1.51. attēls
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Dižskābarža augšanu pozitīvi ietekmē ne tikai labs nodrošinājums ar augu uzturvielām un
mitrumu, bet arī tas, ka relatīvi ātri sadalās lapu nobiras, kas palielina barības elementu krājumus.
Pirmos desmit gadus dižskābardis aug lēni. Maksimālo augstumu un caurmēra pieaugumu tas
sasniedz 50–60 gadu vecumā. Stumbri veidojas slaidi, maz raukti, bet nereti ar divām vai vairākām
galotnēm. Stumbru kvalitāte atkarīga no sēklu izcelsmes, pieejamās augšanas telpas un veiktajiem
kopšanas pasākumiem (1.52. attēls).
Dižskābardim vislabāk piemēroti ir Kurzemes piejūras rajonu klimatiskie apstākļi. Audzēšana
Zemgalē un Vidzemē ir riskanta, jo iespējama mežaudžu izsalšana (Mangalis, 2004). Pateicoties
izteiktai ēncietībai, veido produktīvas mežaudzes ar lielu koksnes krāju – 400–750 m3 ha-1.
Koksnes krāja ir atkarīga no koku izmēriem un to skaita platībā. Pārbiezinātās audzēs audzes krāja ir augsta, bet to veido liels skaits tievu koku. Raksturīgs liels koksnes pieaugums (Dengler, 1992),
kas turpinās līdz pat 160 gadu vecumam (Kramer, 1988).
Labi atjaunojas ar sēklām audzes logos un perifērijā, kur veido bagātīgu paaugu. Dižskābarža
riekstiņus izplata sīļi. Jaunos dižskābaržus bojā peles un citi meža dzīvnieki, bet pieaugušajiem
atmirušo zaru vietās ieviešas trupes.
Koksne ir gaišbrūna, cieta, sīksta un maz elastīga. Koksnes trahejas vienmērīgi izkliedētas, raksturīgi nedaudz tumšāki serdes stari. Koksnes blīvums gaissausā stāvoklī 0,7–0,8 g cm3. Koksni izmanto mēbeļu gatavošanai un finierrūpniecībā. Tvaicēta koksne iegūst skaistu, sarkanīgu nokrāsu
un ir viegli liecama.
1.52. attēls

Kvalitatīva dižskābarža audzes Šķēdes meža novadā

Dižskābarža lapas
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1.7. Koku diferencēšanās un klasifikācija mežaudzēs
Salīdzinot kokus nekoptās mežaudzēs, var viegli pamanīt, ka tie atšķiras pēc izmēriem, vainaga
garuma un platuma, zaru resnuma, atzarošanās rakstura, čiekuru ražas lieluma un citām pazīmēm.
Šāda koku daudzveidība novērojama katrā viena vecuma tīraudzē. Pamatoti rodas jautājumi: kas ir
šo atšķirību cēloņi, un kā tās radušās?
Atšķirību rašanos jeb diferencēšanos izraisa daudzi faktori. Vispirms jāatzīmē, ka koku augšana
un ārējais izskats ir atkarīgs no iedzimtības nesēju – gēnu – kopuma. Mežaudzēs gandrīz katram
kokam ir sava individuāla iedzimtība un arī noteikts mainības raksturs. Izcilais krievu mežzinātnieks G. Morozovs 1910. gadā pierādīja, ka no vienādas masas sēklām izaug dažādu izmēru sējeņi.
Šīs atšķirības nosaka iedzimtība. Jauno koku augšanu pirmajos 6–8 gados ietekmē sēklu rupjums.
Vēlāk šīs atšķirības bieži vien izlīdzinās. Visumā no rupjākām sēklām izaug spēcīgāki sējeņi, lai gan
arī no sīkām sēklām nereti izaug ātraudzīgi īpatņi. Tādēļ nedrīkst atteikties no sīku sēklu izmantošanas.
Koku augšana atkarīga arī no vides apstākļiem augšanas vietā, t.i., no augsnes nodrošinājuma
ar trūdvielām un barības elementiem, no mitruma, zemsedzes augu un citu koku konkurences,
apgaismojuma un citiem faktoriem. Šo daudzo faktoru mijiedarbības rezultātā daļa koku aug ātrāk,
tiem ir plašāki vainagi, bet citi atpaliek augšanā – notiek koku diferencēšanās pēc izmēriem. Tā
sākas jau tūliņ pēc sēklu sadīgšanas, bet strauji paātrinās, saslēdzoties koku vainagiem. Augšanā
atpalikušie koki nonāk nepiemērotos apgaismojuma un barošanās apstākļos, tiem sāk atmirt lapas
vai skujas un zari, samazinās pieaugums garumā. Apgaismojuma un citiem vides apstākļiem vēl
vairāk pasliktinoties, daļa koku nokalst, pārvēršas par sausokņiem, bet vēlāk par kritalām. Koku
1.53. attēls

Koku iedalījums Krafta koku augšanas klasēs

(no Upītis, 1939)
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skaits audzē samazinās, tā izretinās – notiek audzes pašizretināšanās. Piemēram, ja vienā hektārā
dabiskas izcelsmes audzes ir 8–10 tūkstoši 5–10 gadus vecu koku, sasniedzot 100 gadu vecumu,
audzē ir tikai 500–800 koku. Kokiem augot, to vainagu platums (diametrs) palielinās no 0,2 līdz
8 m un pat vairāk. Kļūst skaidrs, ka vecākā audzē nevar būt tāds pats koku skaits kā jaunā audzē.
Koku skaita samazināšanās visstraujāk notiek to dzīves pirmajā pusē, kad tie strauji aug garumā
un resnumā.
Straujāk diferencējas gaismas prasīgās koku sugas, kam lapas sāk atmirt jau mērena apēnojuma apstākļos. Ēncietīgās koku sugas spēj paciest lielāku apēnojumu. Auglīgās un ar mitrumu
nodrošinātās augsnēs koki straujāk aug garumā un resnumā, ātrāk sāk cits citu ietekmēt, tādēļ tur
diferencēšanās notiek straujāk un platības vienībā paliek mazāks koku skaits nekā mazauglīgās un
sausās augsnēs. Pirmās bonitātes audzēs koku diferencēšanās notiek straujāk nekā sliktāku bonitāšu audzēs. Nabadzīgās augsnēs koki aug lēni, sasniedz mazāku garumu un caurmēru, viens otru sāk
ietekmēt vēlāk, un platības vienībā saglabājas lielāks koku skaits nekā auglīgās augsnēs.
Koku klasifikācija nepieciešama, lai veiktu dažādus mežsaimnieciskus pasākumus, kā arī lai
raksturotu kokus mežaudzē. Ļoti veiksmīgu koku klasifikāciju pēc to stāvokļa audzē 1884. gadā
izveidoja vācu mežkopis G. Krafts. Pēc šīs klasifikācijas kokus iedala piecās augšanas klasēs, to apzīmējumus atvasinot no koku stāvokļa audzē (1.53. attēls).
1. klase – virsvaldkoki. Tie ir audzes garākie un resnākie koki, kam labi attīstīts vainags un kuru
galotnes paceļas virs kopējā audzes vainagu klāja. Koku vainagi ir labi apgaismoti, šādi koki labi
ražo sēklas. Pirmās klases koku audzē nav daudz.
2. klase – valdkoki. Šie koki veido galveno audzes vainagu klāju, to stumbriem ir nedaudz mazākas dimensijas nekā 1. klases kokiem. Šādu koku ir 20–40% no koku kopskaita, bet to krāja sasniedz 40–70% audzes kopējās krājas. Vainagi ir labi apgaismoti, koki labi ražo sēklas.
3. klase – līdzvaldkoki. Šo koku vainagi ir relatīvi vājāk attīstīti, šaurāki, iespiesti starp 1. un
2. augšanas klases koku vainagiem un atrodas kopējā vainagu klāja apakšējā daļā. Koki pēc izmēriem – garuma un caurmēra – atpaliek no 1. un 2. klases kokiem. No audzes koku kopskaita 3. augšanas klases koku īpatsvars ir 30–40%. Mazāka vainaga un apgaismojuma trūkuma dēļ sēklu raža
ir tikai 1/3 no 1. klases koku sēklu ražas.
4. klase – nomāktie koki. Šo koku vainagi ir īsāki un šaurāki nekā 3. klases kokiem. Ar galotnēm tie iesniedzas galvenā vainagu klāja apakšējā daļā. Koki pēc izmēriem ievērojami atpaliek no
1.–3. augšanas klases kokiem, tie ir daudz tievāki un īsāki. 4. augšanas klases kokus iedala divās
apakšklasēs:
4.a – koki ar šauriem, bet vienmērīgi veidotiem vainagiem un brīvu logu audzes vainagu klājā;
4.b – koki ar vienpusīgu vainagu vai tādi, kas atrodas zem audzes vainagu klāja un kuriem
vainaga apakšējā daļa ir stipri noēnota vai atmirusi.
5. klase – stipri nomāktie, atmirstošie un atmirušie koki.
Pirmo triju Krafta klašu koki veido valdaudzi, bet 4. un 5. klases koki tiek pieskaitīti starpaudzei, kas audzes dzīves laikā nokaltīs vai tiks izcirsta pirms ciršanas vecuma sasniegšanas.
4. un 5. augšanas klases koki sēklas neražo, jo tiem ir vāji attīstīts un slikti apgaismots vainags.
Koku diferencēšanās mežaudzē notiek visu audzes dzīves laiku. Ne visi 2. un 3. augšanas klases
koki sasniedz ciršanas vecumu. Lielākā daļa augstāko (2. un 3. klases) augšanas klašu koku pāriet
zemākajās augšanas klasēs un pakāpeniski atmirst. Koki, kas par līderiem izvirzījušies jau jaunībā,
savu dominējošo stāvokli parasti saglabā arī vēlāk. Augšanā atpalikušie 4. un 5. augšanas klases
koki parasti pēc īsāka vai ilgāka laika perioda atmirst. Daļa audzes vidējo koku var sākt labāk augt,
ja uzlabojas apgaismojuma vai barošanās apstākļi un izzūd blakus koku konkurence.
Koku iedalīšana augšanas klasēs atļauj īsi un konkrēti raksturot to stāvokli audzē, aizstājot samērā garu vārdisku raksturojumu. Izdalītās koku augšanas jeb Krafta klases atvieglina koku klasificēšanu kopšanas cirtēs. Klasifikācija, neskatoties uz tās vienkāršību, nemaz neņem vērā koku
stumbru un vainagu kvalitāti.
Vācu meža pētīšanas iestāžu savienība 1902. gadā izstrādājusi jaunu klasifikāciju, kas ņem vērā
koku kvalitāti. Koki tiek iedalīti divās lielās grupās un piecās augšanas un kvalitātes klasēs (1.54. attēls).
Audzes augšējo vainagu klāju veidojošie audzes koki:
1. klase – koki ar normāli izveidotiem vainagiem un labu stumbra formu.
2. klase – koki ar nepietiekami labi izveidotiem vainagiem un sliktu stumbra formu:
koka vainags iespiests starp citu koku vainagiem;
eži augšējā vainagu klājā;
koki ar sliktu vainaga vai stumbra formu (līkumaini, ar dakšveida zarojumu, tā saucamie citu
koku „appērēji”, slimību bojāti koki).
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Nomākti koki, kas neatrodas augšējā vainagu klājā:
1. klase – augšanā atpalikuši koki ar brīvu galotni audzes vainagu klājā;
2. klase – zem vainagu klāja augoši (dzīvi) koki zem citu koku vainagiem;
3. klase – atmirstoši un atmiruši koki, kā arī sniega saliekti īpatņi.
Ceturtās klases kokus dažkārt cenšas saglabāt audzē, lai tie noēnotu augsni un neļautu ieviesties
zemsedzes augiem, kas rada konkurenci pēc barības vielām un mitruma. Tie var kalpot kā palīgsuga (palīgkoki), lai veicinātu atzarošanās procesu saimnieciski vērtīgiem cietajiem lapu kokiem un
kavētu ūdenszaru veidošanos.

1.54. attēls

Koku iedalījums augšanas klasēs pēc Krafta un vācu meža pētīšanas iestāžu savienības
klasifikācijas

(no Burschel, Huss, 1987)

*Augšējā rinda – Krafta koku klasifikācija, apakšējā rinda – vācu meža pētīšanas iestāžu savienības klasifikācijas.
Kokus ir iespējams vienlaicīgi iedalīt augšanas klasēs pēc abām metodēm (Burschel, Huss, 1987).
Skaidri redzams, ka koki ar nekvalitatīviem vainagiem un stumbriem automātiski nonāk 2. klasē.
Audžu sastāva cirtēs, ja audzē ir pietiekams koku skaits, tie, visticamāk, nonāk izcērtamo koku
kategorijā. Latvijas mežsaimniecības praksē šo klasifikāciju neizmanto, bet gan pārsvarā lieto ļoti
vienkāršo un ātri apgūstamo Krafta klasifikāciju.
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1.8. Meža ekoloģiskie faktori
Meža ekosistēmās notiek nepārtraukta mijiedarbība starp dzīvo organismu kopumu un neorganisko vidi. Meža koku augšanu galvenokārt ietekmē dabā eksistējošie vides apstākļi.

1.8.1. Gaisma
Fotosintēze un organiskās vielas ražošana ir iespējama tikai Saules gaismā. Zaļie augi saņem
izkliedētu Saules gaismu, kas izgājusi cauri Zemes atmosfērai. Tā kā Zeme kustas ap savu asi, koki
diennakts laikā ir apgaismoti no dažādām pusēm. No rīta, pusdienlaikā un vakarā Saule atrodas
dažādā augstumā, un tās stari krīt atšķirīgā leņķī. Koki fotosintēzes vajadzībām izmanto tikai 1–3%
Saules enerģijas, kas nonākusi uz zemes. Daļu apgaismojuma uztver koku vainagi (35–70%), daļēji
tas tiek atstarots atmosfērā (5–30%). Zem koku vainagiem atkarībā no koku izvietojuma un vainagu biezuma nonāk 5–40% no kopējā apgaismojuma.
Apgaismojums ietekmē ne tikai fotosintēzi, bet arī koku augšanu, to ārējās pazīmes un saimnieciskās īpašības. Slēgtās audzēs, kur apgaismojums ir mazāks, koki labāk atzarojas, un to stumbri ir
taisnāki nekā retās audzēs. Koka galotnes apēnojums traucē augšanu garumā, savukārt apēnojums
no sāniem to veicina. Nevienmērīga apgaismojuma apstākļos kokiem veidojas nesimetriski vainagi.
Garāki zari veidojas vainaga labāk apgaismotajā pusē. Šādus nesimetriskus vainagus nevienmērīgi
noslogo sniegs, un koki biežāk cieš sniegliecēs un snieglauzēs. Pietiekams apgaismojums zem audzes veicina paaugas augšanu un sekmē meža dabisko atjaunošanos. Labos apgaismojuma apstākļos
kokiem veidojas daudz ziedu aizmetņu un ir lielāka sēklu raža. Stipri noēnoti un augšanā atpalikuši
koki sēklas gandrīz neražo. Apgaismojuma apstākļu uzlabošana veicina sēklu ražas. Dažus gadus pēc
audžu izretināšanas pieaug ziedu skaits koka vainagā un palielinās sēklu raža. Šo īpatnību izmanto
pakāpeniskajās cirtēs, lai veicinātu dabiskās atjaunošanās procesu. Nepietiekamā apgaismojumā ir
traucēti fotosintēzes procesi, veidojas maz organisko vielu, samazinās koku pieaugums garumā, resnumā un ražotās koksnes daudzums. Stiprā apēnojumā paaugas kociņi ilgstoši nīkuļo vai pat iet bojā.
Koku sugas atšķiras pēc to gaismasprasības. Daļa no tām sekmīgi var augt ierobežota apgaismojuma apstākļos, turpretī citas koku sugas šādos apstākļos nīkuļo vai iet bojā. Pēc gaismasprasības
sugas parasti iedala saulmīļos un ēnciešos. Saulmīļu augšanai nepieciešams daudz lielāks apgaismojums nekā ēnciešiem. Par koku sugas gaismas prasību var spriest pēc vairākām pazīmēm.
Saulmīļu sugām lapas vai skujas var normāli eksistēt tikai pietiekama apgaismojuma apstākļos,
tādēļ koku vainagi ir skrajāki. Ēnciešiem vainagi ir ļoti blīvi, jo lapās fotosintēze notiek arī nelielā
apgaismojumā.
Kā noskaidrojuši Lietuvas mežzinātnieki, zem egļu audzēm nonāk 1–2%, baltalkšņu audzēm
3–7%, melnalkšņu audzēm 10–14%, bērzu audzēm 15–20% un apšu audzēm – 18–24% no pilna
apgaismojuma. Biezāku audžu vainagi aiztur vairāk apgaismojuma. Saulmīļi ar skrajiem vainagiem
aiztur mazāk gaismas nekā ēncieši, kuru vainagi ir daudz blīvāki. Zem kāršu vecuma audzēm, kurās
notiek strauja audzes izretināšanās, nonāk vairāk gaismas nekā zem jaunaudzēm. Par apgaismojuma apstākļiem zem audzes var spriest pēc zemsedzes augu daudzuma un dzīvīguma (1.55. attēls).
Zem biezām egļu audzēm niecīga apgaismojuma apstākļos sastop tikai retus mūra mežsalātus
un zaķskābenes. Labos apgaismojuma apstākļos zemsedzes augu ir ievērojami vairāk.
Saulmīļu (priežu, bērzu, apšu) audzēs koki ir ievērojami labāk atzarojušies nekā ēnciešu (egļu)
audzēs. Dzīvā vainaga garums pieaugušām priedēm nepārsniedz 25–35%, turpretī egļu audzēs tas
aizņem pusi un vairāk no stumbra garuma. Biezās audzēs atzarošanās notiek intensīvāk nekā retās.
Klajumos augošas egles un priedes atzarojas slikti. Ēncietīgu koku sugu, piemēram, egles, paauga
vairākus gadu desmitus ļoti lēni spēj augt vecās audzes koku apēnojumā. Saulmīļu sugu paauga
zem biezām audzēm ātri iet bojā. Audzes izretināšanās saulmīļu sugām notiek ātrāk nekā ēnciešiem. Vienāda vecuma ēncietīgo sugu audzēs koku skaits hektārā ir lielāks nekā saulmīļu audzēs.
Netieši koku sugu gaismasprasību raksturo arī miza. Ēnciešiem tā ir plāna (egle, dižskābardis), bet
saulmīļiem veidojas bieza kreve (priede, lapegle). Bieza miza saulmīļu sugas pasargā no pārkaršanas un kambija bojājumiem. Lapām, kas atrodas gaismā, ir labāk attīstītas zedeņu parenhīmas
šūnas, kas satur hlorofilu un veic fotosintēzi.
Apgaismojuma apstākļus mežā ir iespējams regulēt, veicot kopšanas cirtes, kurās izcērt daļu
audzes koku. Pēc audzes izretināšanas audzē atstātajiem kokiem uzlabojas apgaismojuma apstākļi.
Jo lielāka ir izretināšanas pakāpe, jo dziļāk audzē iespiežas gaisma un jo labāki ir apstākļi fotosintēzes norisei.
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1.55. attēls

Audzē apgaismojuma apstākļus regulēt ir vieglāk nekā izmainīt citus vides apstākļus. Koku
sugas pēc gaismasprasības, kompleksi vērtējot dažādus to raksturojošos faktorus, sarindojamas
šādā secībā: lapegle, āra (kārpainais) bērzs, priede, apse, vītoli, baltalksnis, liepa, ozols, osis, kļava,
melnalksnis, goba, vīksna, egle, dižskābardis un baltegle. Šī skala gan nav uzskatāma par absolūti
nemainīgu, jo gaismasprasība var mainīties koku dzīves laikā. Bieži vien jauni koki ir daudz ēncietīgāki nekā pieauguši. Piemēram, osis jaunībā samērā ilgi var augt vecās audzes apēnojumā, bet vēlāk
tā augšanai nepieciešams ievērojams gaismas daudzums. Auglīgās augsnēs augoši koki apēnojumu
pacieš labāk nekā nabadzīgos augšanas apstākļos.
Koku sugu gaismas prasību apkopojums Vācijas apstākļiem dots 1.2. tabulā (Burschel,
Huss, 1987).

Zemsedzes augu trūkums zem dižskābarža audzes

1.2. tabula

Koku sugu gaismasprasība

Gaismasprasība

Koku sugas

Īsais apzīmējums

Ļoti gaismas prasīgas

Bērzs, lapegle, parastā priede, apse, saldais
ķirsis, melnalksnis, parastais ozols

Saulmīļi

Gaismas prasīgas

Baltalksnis, osis, kalnu priede, klinšu ozols,
valrieksts

Pussaulmīļi

Vidēji gaismas prasīgas

Vīksna, kalnu kļava, parastā kļava, parastā
liepa

Pusgaismas–pusēnas sugas

Pusēncietīgas sugas

Parastais skābardis, goba, kalnu kļava,
platlapu liepa, parastā egle

Pusēncietīgas sugas

Ļoti ēncietīgas sugas

Dižskābardis, baltegle, īve

Ēncieši

Koku sugu gaismasprasība dažādos vides apstākļos var atšķirties. Parasto egli Latvijā uzskata
par ēncieti, jo vietējā florā, izņemot īvi, nav citu ēncietīgāku koku sugu. Īstu ēnciešu trūkums traucē
veiksmīgi izveidot izlases cirtēm piemērotas audzes, kur notiktu sekmīga dabiskā atjaunošanās.
Koku gaismasprasība var būt atšķirīga atkarībā no koku vecuma. Piemēram, osis jaunībā zem vecās
audzes ir ēncietīgs, bet vēlāk labai augšanai nepieciešami labi apgaismojuma apstākļi. Par to liecina
ošu skrajais vainagu klājs.

1.8.2. Siltums

Pēc A. Zviedra, R. Sacenieka un J. Matuzāņa (1961) pētījumiem, audzes izretināšana izraisa
koksnes pieauguma palielināšanos par 18–35% uz vienu audzes šķērslaukuma kvadrātmetru. Audzes nedrīkst izretināt par daudz, jo tad atstāto koku koksnes pieaugums nekompensēs izcirsto
audzes koku pieaugumu. Papildu pieaugumu, kas radies audzes izretināšanas rezultātā, apzīmē
par gaismas pieaugumu. Jāatzīmē, ka viss papildu pieaugums gan nerodas apgaismojuma apstākļu
uzlabošanās rezultātā. Audzes izretināšanas dēļ palielinās audzē palikušo koku barošanās platība,
uzlabojas nodrošinājums ar barības vielām un samazinās blakus koku sakņu konkurence.
Lai koki mežaudzē nesāktu kalst, koku skujām un lapām jāsaņem pietiekams apgaismojums.
S. Belovs (1983) norādījis paaugas kritiskā apgaismojuma vērtības veģetācijas periodā.
1.1. tabula

Apgaismojuma kritiskās apgaismojuma vērtības, % no pilna apgaismojuma

Koku suga

Vecums, gados
2–3

28–30

11–20

Egle, dižskābardis

1–1,5

2–3

4–5

Ozols

5–7

9–10

14–15

Priede, lapegle

10–12

18–20

28–30

(no Белов, 1983)
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Kokaugu augšana ir atkarīga no atmosfēras un augsnes temperatūras režīma. Fotosintēze sākas, gaisa temperatūrai paaugstinoties virs 0°C, tā kļūst intensīvāka, gaisam sasilstot virs 10°C .
Vairākumam koku sugu fotosintēzes optimums ir 20–30°C temperatūrā. Gaisa temperatūrai paaugstinoties līdz 40–50°C, fotosintēze izbeidzas. Pavasarī sakņu darbība kokaugam atjaunojas, ja
augsnes temperatūra ir nedaudz virs 0°C. Acīm redzami augšanas procesi (pumpuru briešana un
plaukšana) sākas, temperatūrai paaugstinoties virs 10°C. Galvenais siltuma avots mežā ir tiešā un
izkliedētā Saules radiācija. Siltums izdalās, arī iztvaikojot ūdenim un sadaloties organiskajām vielām. To izstaro arī augu, augsnes un ūdens virsmas naktī, notiekot atdzišanai.
Negatīvās gaisa temperatūras izraisa augšanas traucējumus, bet kritiskās situācijās – nopietnus kokauga bojājumus. Mērenā klimata augi ir salizturīgi, jo, temperatūrai pazeminoties zem 0°C,
tie neaiziet bojā. Pēkšņa temperatūras pazemināšanās var izraisīt šūnu bojāeju, ja tās satur daudz
ūdens, bet maz cukuru, organisko skābju un sāļu, kas pazemina šūnsulas sasalšanas temperatūru.
Audiem sasalstot, šūnas atūdeņojas. Ledus kristāli veidojas gan uz šūnapvalka virsmas, gan arī
starpšūnu telpā. Ūdenim sasalstot, šūnsulas koncentrācija arvien paaugstinās, un var notikt šūnsulas neatgriezeniska koagulācija. Ledus kristāliem ir lielāks tilpums nekā nesasalušam ūdenim, tāpēc tie var mehāniski bojāt šūnu. Ja šūnā ūdens maz, ledus kristālu tilpums nav liels, un šūna viegli
pārcieš zemu temperatūru. Šūnas bojājumu raksturs ir atkarīgs no temperatūras izmaiņu gaitas.
Ja gaisa temperatūra pazeminās pakāpeniski, no cietes paspēj izveidoties cukuri, kas paaugstina
šūnsulas koncentrāciju un samazina šūnu bojājumu iespējas.
Kokaugus negatīvi ietekmē pavasara un rudens salnas. Pavasara salnās apsalst koku jaunās lapas, dzinumi un ziedi, kas intensīvās augšanas periodā satur daudz ūdens, bet šūnsulas koncentrācija šajā laikā ir zema. Rudenī apsalst nepārkoksnējušies dzinumi, kas tāpat satur daudz ūdens. Piemēram, egles dīgsti pacieš -2°C temperatūru, bet iet bojā -3...-5°C temperatūrā. Kļavas dīgsti pacieš
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pat -7°C temperatūru. Vairākumam koku ziedi cieš jau -1…-2°C temperatūrā. Pavasarī salnās biežāk
apsalst egle, ozols, osis un melnalksnis. Lai izvairītos no apsalšanas rudens salnās, kokaugu mēslošana kokaudzētavās jāpārtrauc jūlija otrajā pusē, tad dzinumi līdz salnām paspēj pārkoksnēties.
Pavasara salnas sevišķi bīstamas ir nogāžu pakājēs un reljefa pazeminājumos, kur sakrājas aukstais
gaiss. Šādās vietās nedrīkst stādīt sala jutīgas sugas. Postīgas pavasara salnas novērojamas arī izcirtumos un lielās laucēs, kur nakts stundās intensīvi tiek izstarots siltums. Salnu jutīgas sugas kokaudzētavās var pasargāt, sējumus apsedzot ar agrotīklu, laistot vai dedzinot dūmu sveces. Visvairāk
salnas iespējamas skaidrās naktīs, kad siltuma izstarošana ir sevišķi intensīva. Viszemākā gaisa
temperatūra novērojama pirms saullēkta. Lai sala jutīgās sugas pasargātu no salnu bojājumiem,
izcirtumos vai meža kultūrās ap tām saglabā zemsedzes augus ar platām lapām vai arī bērzus, apses
un lazdas, kas kavē siltuma izstarošanu un temperatūras stipru pazemināšanos. Salnu bīstamā zona
visbiežāk ir 1–2 m biezs gaisa slānis virs zemes, kur salnas bojā koku galotnes un sānzaru dzinumus.
Platībās, kur sala jutīgās sugas regulāri apsalst, veidojas krūmveida formas. Tās normāli sāk augt,
kad to galotnes izaug virs salnu apdraudētā gaisa slāņa, kas sasniedz 1–2 m augstumu.
Sala bojājumi mērenās klimata zonas kokaugiem novērojami sevišķi bargās ziemās. No vietējām
koku sugām 1939./40. un 1955./56. gada ziemās ievērojami cieta egles un oši. Cietušajām eglēm
pavasarī konstatēja nobrūnējušas skujas, kas pakāpeniski nobira. Daļa no eglēm, kam bija bojāti
40–60% skuju, nokalta. Šajā ziemā visvairāk apsala zemās un mitrās vietās augošās egles, sevišķi
kūdras augsnēs un no vējiem neaizsargātās vietās. Daudzām eglēm bija apsaluši arī pumpuri. Koksnes gadskārtu platumi samazinājās nevis nākamajā, 1940. gadā, bet gan 1941. gadā, un tajās vietās,
kur temperatūra bija zemāka par -35°C (A. Zviedris, 1960). Sala bojājumi biežāk rodas ziemās ar
stipri svārstīgām temperatūrām. Rietumukrainā, Polijā un Prūsijā 1928./29. gada ziemā izsala ap
100 000 ha vecu dižskābaržu audžu. Introducētās koku sugas bargās ziemās apsalst biežāk nekā
vietējās.
Sala izcilāšana galvenokārt novērojama slapjās māla un kūdras augsnēs. Veidojoties ledus kristāliem, augsnes virskārta tiek pacelta uz augšu. Vienlaikus no augsnes tiek izcelta kociņu sakņu
sistēma, vai arī tā tiek apraustīta. Visbiežāk cieš 1–3 gadus veci sējumi vai stādi, kam sakņu sistēma
ir sekla. Pavasarī šādi izcilāti kociņi vairs nespēj normāli augt. Kokaudzētavā sala izcilājumus var
novērst, augsnes virskārtu noklājot ar lapām vai zāģu skaidām. Meža apstākļos sēšanai vai stādīšanai veido mikropaaugstinājumus, kur mitruma apstākļi ir labvēlīgi.
Sala plaisas veidojas ziemās ar sevišķi zemām gaisa temperatūrām. Koka ārējiem slāņiem stipri
atdziestot un saraujoties, bet iekšējiem slāņiem saglabājot iepriekšējo tilpumu, rodas spriegumi,
kas izraisa vertikālu plaisu veidošanos koka stumbrā. Dziļas sala plaisas var sniegties līdz serdei.
Tās pasliktina koksnes kvalitāti un izmantošanas iespējas, koki vairāk pakļauti sēnīšu infekcijām.
Sala plaisas novēro dižskābaržiem, ošiem, kļavām, retāk bērziem.
Pozitīvās gaisa temperatūras. Kokus negatīvi var ietekmēt ne tikai negatīvās, bet arī augstas
pozitīvās temperatūras. Karstās bezvēja vasaras dienās arī mērenā klimata zonā augsnes virskārtas
temperatūra var sasniegt 50–60°C.
Sakņu kakla apdegšanu biežāk konstatē jauniem sējeņiem, kam ir plāna miza. Saules staru iedarbībā šūnas pārkarst, to citoplazma koagulējas, kambijs zaudē dalīšanās spēju, un sējeņi iet bojā.
Sējumus no tiešas un ilgstošas saules staru iedarbības pasargā, tos noēnojot ar latiņu vairogiem.
Tādējādi novērš augsnes un sējeņu sakņu kakla pārmērīgu sakaršanu.
Mizas apdegumi veidojas vietās, kur tiešie saules stari to stipri sakarsē. Piemēram, egļu stumbru
miza var sakarst līdz 55°C, kas izraisa kambija bojāeju. Vairāk cieš koku sugas, kam plāna miza, ja
koki aug meža sienā, kas piekļaujas izcirtumu ziemeļu vai ziemeļaustrumu malām. Mizas apdegumus bieži novēro arī augļu dārzos. Apdegumu vietā kokam veidojas saussāni un palielinās sēnīšu
infekcijas iespējas.
Augstas gaisa temperatūras izraisa arī lapu pārkaršanu un fotosintēzes intensitātes samazināšanos, kā arī transpirācijas pastiprināšanos, kas kopumā samazina koksnes pieaugumu.
Mežaudzes apstākļos izveidojas īpašs meža mikroklimats. Koku vainagi ar savu lapotni aiztur
saules starus, tādēļ samazinās zem vainagiem nonākošās saules radiācijas daudzums. Gaiss zem
koku vainagiem sasilst mazāk, tādēļ gaisa temperatūra mežā ir zemāka nekā atklātā laukā. Zem
mežaudzes mazāk iesilst arī augsne. Naktīs pamežs un koku vainagi kavē siltuma izstarošanu, tādēļ
gaiss zem mežaudzes atdziest mazāk. Tādējādi mežs izlīdzina temperatūras svārstības diennakts
laikā. Vasaras dienās biezās egļu audzēs temperatūra var būt par vairākiem grādiem zemāka nekā
atklātā laukā. Ziemas periodā gaisa temperatūra mežā ir nedaudz augstāka nekā uz lauka. Meža
nedzīvā zemsega pilda siltumizolatora funkcijas, tādēļ meža augsne sasalst mazāk, bet pavasarī
sniega kušanas ūdeņi tajā iesūcas vieglāk. Pavasara salnu laikā zem mežaudzēm gaisa temperatūra
ir par 2–3°C augstāka nekā izcirtumos. Tas samazina zem vecās audzes augošo dīgstu un paaugas
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kociņu apsalšanas iespējas. Izcirtumos salnu bojājumu iespējamība ir lielāka. Temperatūras režīms
salnu periodā izcirtumos ir tāds pats kā atklātās platībās ārpus meža. Mazās laucēs, kuru diametrs
ir mazāks par koku augstumu, temperatūras režīms ir tāds pats kā zem audzēm. Sniega sega zem
mežaudzes pavasarī sāk kust aptuveni par divām nedēļām vēlāk nekā atklātā laukā. Sniega ūdeņi
no mežiem upēs nonāk vēlāk un samazina palu ūdeņu līmeni, un tas ir ievērojami zemāks nekā
bezmeža platībās, kur sniegs kūst strauji un vienlaicīgi.
Sala izturība visām koku sugām nav vienāda, un to ietekmē virkne faktoru. Koku sugu ģeogrāfiskais izvietojums ir cieši saistīts ar to sala izturību. Ļoti siltumprasīgas sugas sastopamas tikai
tropu un subtropu zonā, kur visu gadu nav negatīvu gaisa temperatūru. Taigas un tundras zonā
augošās koku sugas spēj paciest ļoti zemas (-40...-50°C) temperatūras un veidot šādiem apstākļiem
piemērotas mežaudzes. Sevišķi bargos klimatiskajos apstākļos, piemēram, ciedru priedēm veidojas
klājeniskas formas, kas ziemās vismaz daļēji atrodas zem sniega.
Mērenā klimata zonā, kaut arī tajā augošie koki un krūmi piemērojušies klimatiskajiem apstākļiem, koku sugas atšķiras pēc salizturības. Latvijas klimatiskajos apstākļos sala jutīgas sugas ir osis,
ozols, dižskābardis un egle, kas bieži apsalst pavasara salnās. Vidēji salizturīga ir kļava, lapegle,
melnalksnis, liepa un vīksna. Sala izturīgas sugas ir priede, apse, baltalksnis, pīlādzis un ieva. Pavasara salnu apdraudētu vietu apmežošanai nereti jāizvēlas salizturīgas sugas vai formas. Piemēram,
eglei ieteicams izvēlēties vēlu plaukstošās formas, kas jaunos dzinumus veido pēc pavasara salnu
izbeigšanās un tādējādi cieš mazāk nekā agri plaukstošās formas.

1.8.3. Nokrišņi
Augiem ūdens nepieciešams fizioloģisko procesu sekmīgai norisei. Koku lapās no oglekļa dioksīda, ūdens un tajā izšķīdušajām barības vielām veidojas organiskās vielas. Ūdens augu šūnās
uztur turgoru, regulē šūnsulas koncentrāciju un, iztvaikojot (transpirējot) caur lapu atvārsnītēm,
pasargā lapas no pārkaršanas. Galvenais ūdens avots mežā ir nokrišņi. Latvijā gada nokrišņu summa ir 600–970 mm. Reljefa pazeminājumos augošais mežs ūdeni saņem virszemes noteces veidā
no reljefa augstākajām vietām. Augsnes ūdens krājumi papildinās arī gruntsūdeņu atslodzes vietās,
kur tie iznāk augsnes virskārtā.
Daļa no nokrišņu ūdeņiem līdz augsnes virskārtai nenonāk, jo tiek aizturēti koku vainagos, no
kuru virsmas tie iztvaiko. Vairāk nokrišņu aiztur skuju koki, kuru vainagi ir blīvāki nekā lapu kokiem. Egle aiztur vairāk nokrišņu nekā priede. Ja nokrišņi ir nelieli, ievērojama daļa no tiem tiek
patērēta skuju, lapu, zaru un stumbru virsmas samitrināšanai. Lielāku un ilgstošāku nokrišņu laikā
līdz augsnei nonāk lielākā daļa no kopējiem nokrišņiem. Pēc P. Zālīša (1983) datiem, koku vainagos tiek aizturēti 63–115 mm nokrišņu. Ziemas laikā skuju koki aiztur ievērojami vairāk nokrišņu
nekā kailie lapu koki. Ziemā vainagos aizturētie nokrišņi samazina sniega segas biezumu zem koku
vainaga klāja, salīdzinājumā ar izcirtumu vai bezmeža platību. Zem skuju koku audzēm sniega sega
ir plānāka. Stirnām un staltbriežiem guļvietas līdz augsnes virskārtai vieglāk ir atkasīt egļu audzēs.
Meža atjaunošanas laikā, ja atļauj augšanas apstākļi, katrā meža kvartālā jāierīko egļu kultūras
pārnadžu patvērumam ziemas periodā.
Egļu vainagi pēc stipras snigšanas var uztvert pat 630–855 t sniega uz hektāru lielas platības.
Ja vainagu noslogojums ar sniegu ir lielāks par 45 kg m-2, sākas snieglieces vai snieglauzes, kas bojā
koku stumbrus.
Daļa nokrišņu, kas mežā nonākuši līdz augsnes virsmai, iesūcas (infiltrējas) augsnē, bet pārējie
veido virszemes noteci. Meža apstākļos virszemes notece ir 20–30 mm, bet bezmeža platībās tā ir
3–5 reizes lielāka. Meža nobiras un sūnas uztver 3–10 reizes vairāk ūdens, salīdzinot ar to sauso
masu. Augsnes virskārta mežā ir daudz irdenāka nekā uz lauka. Tas veicina ūdens iesūkšanos augsnē. Daļa no augsnē nonākušajiem nokrišņiem veido pazemes noteci un ar gruntsūdeņu plūsmu
nonāk citās platībās.
Koki ar saknēm uzsūc ūdeni ar tajā izšķīdušajām barības vielām, kas pa jaunākajām koksnes
gadskārtām nonāk līdz lapām. Fotosintēzei un organisko vielu samitrināšanai tiek izmantots niecīgs uzsūktā ūdens daudzums. Lielākā daļa no sakņu uzsūktā ūdens caur lapu atvārsnītēm nonāk
atmosfērā.
Bez transpirācijas mežā notiek arī ūdens fizikāla iztvaikošana no mitru lapu, skuju, zaru, mizas
un augsnes virsmas. Fizikālajai iztvaikošanai gadā tiek patērēti 50–90 mm ūdens. Retās audzēs
fizikālā iztvaikošana ir lielāka, jo līdz augsnes virsmai nonāk vairāk saules radiācijas, arī gaisa temperatūra ir augstāka. Transpirācijai un fizikālajai iztvaikošanai kopējais patērētā ūdens daudzums
no maija līdz oktobrim, pēc ilggadēju novērojumu datiem, svārstās no 370 līdz 454 mm, kas atbilst
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apmēram pusei no kopējā nokrišņu daudzuma (Залитис, 1983). Koki transpirācijai un fizikālajai
iztvaikošanai faktiski patērē ļoti lielu ūdens daudzumu, tādējādi pazeminot gruntsūdeņu līmeni.
Daļa no augsnē uzsūktā ūdens (120–130 mm) veido pazemes noteci un papildina gruntsūdeņus
citās platībās.
Tā kā meža augsne spēj uzsūkt ļoti daudz ūdens, pavasarī nenotiek strauja sniega un nokrišņu
ūdeņu ieplūšana upēs. Tas pazemina palu ūdeņu līmeni, nodrošina gruntsūdeņu papildināšanu
un upju barošanos ar pazemes ūdeņiem vasaras periodā. Bezmeža platībās palu ūdeņu līmenis ir
sevišķi augsts, bet vasarā, mazūdens periodā, upju līmenis stipri pazeminās.
Latvijas klimatiskajos apstākļos nokrišņu daudzums ir pietiekams, lai nodrošinātu koku normālu augšanu. Ilgstoša sausuma periodos mitruma trūkums izpaužas kokaudzētavās, kur pasliktinās
sēklu dīgšanas, sējeņu un stādu augšanas apstākļi. Sēšana un stādīšana meža kokaudzētavās un
kultūrās pavasarī jāpaveic iespējami agri, kamēr augsne nav izžuvusi, jo pārstādīto koku saīsinātā
sakņu sistēma kādu laiku ūdeni spēj uzņemt ierobežotā daudzumā.
1.56. attēls

Atkalas saliekti bērzi

Pārliecīgs augsnes mitrums pasliktina koku augšanu, jo ūdens aizpilda augsnes poras un pasliktina tās aerāciju. Koki izjūt skābekļa trūkumu, un pasliktinās to augšana. Tā rezultātā samazinās
koksnes gadskārtu platumi, kopējais koksnes pieaugums un audzes bonitāte. Nosusināšana pazemina gruntsūdeņu līmeni un uzlabo augsnes aerāciju. Strauji sadalās organiskās vielas un uzlabojas
koku nodrošinājums ar barības vielām. Skujas un lapas kļūst tumšāk zaļas, palielinās koku pieaugums augstumā un gadskārtu platums, kopējais koksnes pieaugums un audzes bonitāte. Nosusinātās platībās audzes bonitāte uzlabojas par vienu vai divām bonitātes klasēm. Pārmitro platību
nosusināšana ir viens no svarīgākajiem pasākumiem meža produktivitātes palielināšanā.
Koku sakņu sistēmas applūšana visbiežāk notiek pavasaros un rudeņos, kad strauji paaugstinās
gruntsūdens līmenis. Sakņu sistēma var applūst arī vasarā pēc spēcīgām lietusgāzēm, kā arī platībās, kur traucēta ūdeņu notece. Tā ir mazāk bīstama pavasarī un vēlu rudenī, jo ūdens temperatūra
ir zema un skābeklis tādā ūdenī šķīst labāk nekā siltā ūdenī. Tad arī koku dzīvības procesi nav sevišķi aktīvi, un koki applūdumu pārcieš bez jūtamām sekām. Vasarā, kad ūdens ir ievērojami iesilis un
koki intensīvi aug, augsnes applūdums ir sevišķi nevēlams. Melnalksnis var augt pat tad, ja tā saknes augu gadu atrodas ūdenī. Ja ūdenī atrodas arī stumbrs, pieļaujams tikai īslaicīgs applūdums.
Baltais vītols un trauslais vītols 2–3 mēnešus ilgu applūdumu spēj paciest pat tad, ja tā stumbrs
līdz 5 m augstumam atrodas ūdenī. Šīm sugām pie stumbra var veidoties papildu saknes, kas saista
ūdenī izšķīdušo skābekli. Baltalksnis, ozols un vīksna var izturēt 1–1,5 mēnešus ilgu applūdumu.
Pret sakņu sistēmas applūšanu jutīgs ir bērzs, egle un priede, kas pacieš tikai 2–3 nedēļas ilgu atrašanos ūdenī. Veicot mežu izstrādāšanu un citu saimniecisko darbību, nedrīkst traucēt ūdeņu noteci,
vēl jo vairāk – veicināt virsūdeņu uzkrāšanos. Šīs prasības ignorēšana izraisa koku bojā eju. Tāpat
nav pieļaujams, ka bebri, veidojot aizsprostus, izraisa platību applūšanu, kas novērojams daudzās
vietās. Sevišķi nevēlama ir bebru ieviešanās meliorācijas sistēmās. Šādās vietās bebri jāizķer vai arī
ūdens līmenis jāregulē ar speciāliem paņēmieniem.
Pārliecīgs augsnes mitrums apgrūtina meža atjaunošanu, kopšanas ciršu izpildi un meža izstrādāšanu. Pārmitrās platībās cirsmas var izstrādāt tikai ziemā, kad augsne sasalst un koksnes treilēšanas un izvešanas vajadzībām izdodas iesaldēt ceļus. Liels nokrišņu daudzums (lietus) rudenī vai
pavasarī meža ceļus var padarīt neizbraucamus.
Ziemā sniegs, sarma un apledojums var uzkrāties koku vainagos lielā daudzumā un tos stipri
noslogot. Ja koka vainags ir nesimetrisks, viena tā puse tiek noslogota vairāk un var rasties sniegliece. Ja noslogojums ir ilgstošs, stumbri nespēj vairs iztaisnoties. Šādi koki jāizcērt kopšanas vai
sanitārajās cirtēs. Sniega bagātās ziemās nereti novēro snieglauzi, kurā koki tiek pārlauzti dažādā
augstumā virs zemes. Sevišķi bīstama ir slapja sniega uzkrāšanās lielā daudzumā. Snieglauzēs un
sniegliecēs biežāk cieš kāršu vecuma priežu un egļu audzes, kas intensīvi aug garumā un resnumā.
Šajā vecumā koksnes gadskārtas nav pietiekami mehāniski izturīgas. Sniegliece veidojas arī ziemās
atkalas laikā, kad lietus pilieni sasalst uz aukstas koku zaru un stumbra virsmas un veido vairākus
milimetrus biezu ledus slāni.
Sevišķi stipri cieš strauji augošas bērzu jaunaudzes ar nelabvēlīgu stumbra augstuma un caurmēra attiecību (1.56. attēls). Atkalas negatīvajai ietekmei vairāk ir pakļauti koki ar nesimetriskiem
vainagiem. Neapstiprinās pieņēmums, ka kailie lapu koki necieš no nokrišņu negatīvās ietekmes.
Bieza sniega sega pasliktina stirnu un briežu barošanās apstākļus, jo tie vairs nevar piekļūt
brūkleņu, viršu un melleņu mētrām. Ja sniega segas biezums pārsniedz 30 cm, mētru atkasīšana ir
apgrūtināta. Zem biezas sniega segas augsne nereti nav sasalusi, kas ievērojami apgrūtina saimniecisko darbību mežā.

1.8.4. Augsne
Koki ar savām saknēm ir saistīti ar augšanas vietu un konkrēto augsni. To augšana atkarīga no
augsnes granulometriskā sastāva, augu barības vielu nodrošinājuma, trūdvielu daudzuma, augsnes
mitruma režīma, meža nobiru veidošanās, sadalīšanās un uzkrāšanās procesa. Augsnes īpašības
ietekmē tajā notiekošie mikrobioloģiskie procesi, augsnes faunas sastāvs un mikorizas esamība vai
iztrūkums (Skudra, Dreimanis, 1993).
Augsne veido sauszemes bioloģiski aktīvo slāni, kas veidojas dzīvās dabas, atmosfēras, nokrišņu
un citu faktoru ietekmē. Augsne kalpo par substrātu, kurā nostiprinās koku un zemsedzes augu
saknes. No augsnes augi saņem nepieciešamo mitrumu un augšanai nepieciešamās barības vielas.
Tajā sastop lielu skaitu ķīmisko elementu, bet galvenā nozīme ir ogleklim, ūdeņradim, skābeklim,
slāpeklim, fosforam, kālijam, kalcijam, sēram, magnijam, silīcijam un dzelzij, kā arī mikroelementiem mangānam, boram, varam, cinkam u.c.
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Augsne ir sarežģīts veidojums, kas sastāv no nedzīvās (minerālvielas, organiskās vielas, ūdens,
gaiss) un dzīvās daļas (baktērijas, mikroskopiskās sēnes, kukaiņi, sliekas). Mikroorganismu masa
uz hektāru var sasniegt vairākus simtus kilogramu. Augsnes dzīvnieki, sēnes, baktērijas un citi mikroorganismi pārveido un noārda (mineralizē) organiskās vielas līdz augiem viegli uzņemamiem
ķīmiskiem savienojumiem. Augsnē nepārtraukti norisinās dažādi ķīmiski un fizikāli procesi, kas
nosaka augsnes īpašības un piemērotību dažādu augu sugu augšanai.
Augšņu veidošanās Latvijā notiek dažādu procesu rezultātā. Galvenie no tiem ir:
•
organisko vielu uzkrāšanās un pārveidošanās;
•
velēnas veidošanās;
•
izskalošanās;
•
lesivēšanās;
•
pārmālošanās;
•
glejošanās;
•
ortšteina veidošanās u.c.
Organisko vielu uzkrāšanās un pārveidošanās. Mežā augsnes organiskās vielas veidojas no
meža nobirām – lapām, skujām, koku dzinumiem, mizas plēksnēm, ziedu spurdzēm, čiekuriem,
augļapvalkiem, kritalām (trūdoši koki augsnes virskārtā), atmirušiem zemsedzes augiem un to saknēm. Arī nedzīvie augsnes mikroorganismi un dzīvnieki papildina augsnes organisko vielu krājumus. Augu organiskās atliekas augsnes virskārtā veido nedzīvās zemsegas jeb O horizontu. Nedzīvās
zemsegas slānis pēc savas uzbūves nav viendabīgs. Tā virskārtā ir nesadalījušās augu atliekas (Oi),
vidējā slānī tās ir daļēji sadalījušās (Oe), bet apakšējā slānī – labāk sadalījušās (Oa). No augsnes
organiskajām vielām mikroorganismu darbības rezultātā veidojas trūdvielas jeb humuss. Trūdvielas nereti apzīmē arī par trūdu. Trūdvielas sastāv no organiskiem savienojumiem un trūdskābēm,
kas saistās ar augsnes minerālo daļu un veido pret noārdīšanos izturīgus savienojumus. Augsnes
trūdvielas ir galvenais augsnes auglības faktors.
Meža apstākļos uz augsnes virskārtas nonāk ievērojams daudzums meža nobiru. Damakšņa
un vēra augšanas apstākļu tipos priežu un egļu audzēs ikgadējais meža nobiru daudzums ir 3,5–
3,7 t ha-1, bet gāršas augšanas apstākļu tipā pat 5–6 t ha-1. Meža nobiru sadalīšanās ātrums ir atkarīgs no to botāniskā sastāva, mitruma un siltuma režīma, audzes biezības, apgaismojuma un citiem
apstākļiem. Atkarībā no nobiru sadalīšanās ātruma augsnes virskārtā uzkrājas atšķirīgs nedzīvās
zemsegas daudzums. Piemēram, priežu un egļu audzēs zemsegas masa ir 25–30 t hektārā. Ozolu
audzēs tā ir 17, kļavu, lazdu un bērzu audzēs – 8, ošu audzēs – 4,5, bet ievu audzēs –1,9 t absolūti
sausas vielas hektārā. Tas nozīmē, ka augsnes virskārtā priedei, eglei un ozolam uzkrājas vairāku
gadu nobiras. To sadalīšanās ir palēnināta, jo satur daudz sveķu un miecvielu. Lapu koku audzes
aug augsnē, kas veidojusies no ķīmiski bagātiem augsnes cilmiežiem (smilšmāls, māls), lapu koku
nobiras satur vairāk kalcija un slāpekļa, tās ir mazāk skābas, tādēļ sadalās daudz ātrāk. Šo iemeslu
dēļ daudzu gadu nobiras augsnes virskārtā neuzkrājas. Mitrs un silts klimats veicina meža nobiru
sadalīšanos, bet mitruma trūkums vai pārpalikums – kavē to. Augsnes virskārtai izžūstot, mikroorganismu darbība izbeidzas; to bieži novēro labi izgaismotās priežu audzēs sausos augšanas apstākļos. Pārāk mitros apstākļos ūdens no augsnes izspiež gaisa skābekli, pazeminās augsnes temperatūra un palēninās nobiru sadalīšanās. Šādos apstākļos pakāpeniski palielinās nedzīvās zemsegas
slāņa biezums.
Trūds sīkāk iedalāms vairākos veidos:
•
rupjais (skābais) trūds (Mor);
•
pārejas trūds (Moder);
•
mīkstais (neitrālais, saldais) trūds (Mull).
Rupjais trūds (mor) parasti ir blīvas, maz sadalījušās meža nobiras, ko bagātīgi caurauž sēņu
hifas. Rupjā trūda reakcija ir skāba. Tas parasti veidojas stipri mitros vai slapjos skuju koku mežos,
kur meža nobiras, galvenokārt egļu un priežu skujas, satur daudz sveķvielu un miecvielu. Nobiras
sadala galvenokārt sēnes. Šis process notiek lēni, un augsnes virskārtā uzkrājas ievērojams meža
nobiru daudzums. Lēnā sadalīšanās kavē barības vielu atbrīvošanos augiem uzņemamā formā.
Mīkstais (neitrālais) trūds (mull) atgādina irdenu, amorfu masu, ko apdzīvo sliekas un augsnes
mikroorganismi, galvenokārt baktērijas. Trūda slānis ir labi apgādāts ar skābekli, tā reakcija – neitrāla. Mīkstais trūds bagātīgi nodrošina augus ar barības vielām. Šāds trūds veidojas no vīksnu, gobu,
ošu, liepu un lazdu lapām, kuru sadalīšanās notiek strauji. Meža nobiras augsnes virskārtā neuzkrājas.
Pārejas trūds (moder) veidojas bērzu, apšu, ozolu un mistrotās skuju un lapu koku audzēs.
Meža nobiras pārveido sēnes un baktērijas. Augsnes nodrošinājums ar trūdvielām šādās audzēs ir
vidējs. Pārejas trūds pēc ķīmiskajām un fizikālajām īpašībām ieņem starpstāvokli starp rupjo un
mīksto trūdu.
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Ja augsne regulāri ir slapja, līdzena reljefa pazeminājumos bioķīmiskās humifikācijas apstākļos
O horizontā veidojas kūdra. Tā sastāv no nepilnīgi sadalītām augu atliekām. Sausa kūdra satur vairāk nekā 50% organisko vielu, kas ar laiku veido trūdvielas. Labvēlīgos mitruma un aerācijas apstākļos auglīgākas ir tās augsnes, kas satur vairāk trūdvielu. Augsnes auglība ir atkarīga no augsnes
organisko vielu botāniskā sastāva.
Sfagnu kūdra satur tikai 2–4%, bet zāļu purvu kūdra – 6–18% minerālvielu. Zāļu purvu kūdrā
ievērojami vairāk ir arī fosfora, kālija un kalcija, kā arī slāpekļa. Koku kūdra ir auglīgāka nekā sfagnu kūdra. Skuju koku kūdra satur mazāk barības vielu nekā lapu koku kūdra.
Velēnas veidošanās notiek zem lapu koku un jauktajiem mežiem, kur labi attīstīta lakstaugu
zemsedze. Šādos apstākļos veidojas trūdvielu akumulācijas jeb velēnas (A) horizonts. Tas galvenokārt sastāv no atmirušo augu sakņu atliekām, kā arī organiskajām vielām, kas izskalotas no O horizonta. Trūdvielu akumulācijas horizonta galvenā funkcija ir īsto trūdvielu – humusa – veidošana.
Tajā organiskās vielas ir bioloģiski labi sadalījušās, vienmērīgi izkliedētas augsnes pamatmasā sīku
daļiņu veidā, vai arī veido pārklājumus uz augsnes minerāldaļiņām. Šādos apstākļos trūdvielu horizonts var sasniegt 15–25 cm biezumu. Zem skuju koku tīraudzēm, piemēram, silā un mētrājā, kur
lakstaugu ir maz, A horizonts ir plāns, dažus centimetrus biezs, bet augsnes auglība – neliela.
Mērenā klimata zonā ar pietiekamu nokrišņu daudzumu augsnes izskalošanās notiek, nokrišņu
ūdeņiem pārvietojoties pa augsni uz leju. Ūdenī izšķīdušās un suspendētās vielas ieskalojas dziļāk
augsnē vai gruntsūdeņos. Tādējādi augsnes virsējie horizonti zaudē barības vielas. Vairāk izskalojas
nabadzīgas smilts augsnes, kam ir maza ūdens un ķīmisko savienojumu saistīšanas spēja. Augsnes
izskalošanos ietekmē arī dažādas skābes, kas rodas augsnes mikrobioloģiskajos procesos vai arī
no gaisa piesārņojuma, un ar nokrišņu ūdeņiem nonāk augsnē. Ievērojami mazāk izskalojas māla
augsnes. Augšņu izskalošanos veicina gruntsūdeņu pazemināšanās pēc nosusināšanas. Izskaloto
augsnes slāni apzīmē par podzola (E) horizontu. Normāli mitrās minerālaugsnēs tas atrodas zem
trūdvielu (A) horizonta. Tas ir bālgans vai pelnu krāsā.
Podzolēšanās vairāk raksturīga reljefa paaugstinājumos skuju koku audzēs uz smilšainiem cilmiežiem (C horizonts). Augu atliekām O horizontā sadaloties, rodas skābi organiski savienojumi
(fulvoskābes, etiķskābe, skudrskābe u.c.). Ieskalojoties augsnes minerālajā daļā, tie šķīdina dažādus minerālus un jaunradušos savienojumus izskalo no podzola (E) horizonta. Bieži vien tajā paliek
tikai pret noārdīšanos izturīgais, raksturīgi bālganais kvarcs. E horizontā samazinās arī māla daļiņu
daudzums. Biezs E horizonts liecina par ievērojamu augsnes izskalošanās pakāpi un zemu augsnes
auglību. Mazauglīgās smilts augsnēs E horizonts var atrasties tūlīt zem O horizonta. Šādām augsnēm ir sevišķi zema auglība, un tajās kaut cik sekmīgi var augt tikai priede.
Zem podzolēšanās horizonta parasti atrodas rūsgans vai pat brūns ieskalošanās (B) horizonts.
Pēc krāsas tas nav viendabīgs, un to nereti var iedalīt apakšhorizontos (B1, B2, B3). B horizontā uzkrājas no augšējiem horizontiem ieskalotie organiskie un minerālie savienojumi, kas savienojas ar
dzelzi, mangānu un alumīniju. Dzelzs, mangāns un trūdskābju savienojumi podzolēšanās procesā
nereti veido lielāka vai mazāka izmēra konkrēcijas, tajā skaitā ortšteinu. Izteikts ortšteina (rūsakmens) slānis traucē koku saknēm sasniegt dziļākos augsnes horizontus un nokrišņu ūdeņu iesūkšanos augsnē, nereti tas satur augiem kaitīgus savienojumus.
Zem B horizonta parasti atrodas augsnes cilmiezis jeb C horizonts, ko augsnes veidošanās procesi praktiski nav ietekmējuši.
Glejošanos izraisa paaugstināts gruntsūdens līmenis vai arī virsūdeņi, kas virs ūdeni mazcaurlaidīga horizonta uzkrājas pavasaros un ilgstošos mitruma periodos. Ūdenim aizpildot augsnes poras, no tām tiek izspiests gaiss un tātad arī skābeklis. Skābekļa trūkumā (anaerobos apstākļos) mikroorganismi savai eksistencei nepieciešamo skābekli iegūst no trīsvērtīgās dzelzs savienojumiem,
tos reducējot par divvērtīgiem. Trīsvērtīgās dzelzs savienojumus pārveido arī augsnē esošais oglekļa dioksīds un citi savienojumi. Glejošanās vietās dzeltenbrūnie, brūnie un sarkanbrūnie augsnes
horizonti iegūst pelēcīgu krāsu smilts augsnēs un zilgani vai zaļgani pelēku nokrāsu – mālainās
augsnēs. To apzīmē par gleju (Br) horizontu, kas atgādina podzolēšanās (E) horizontu, lai gan to
izcelsme ir dažāda. Ja glejošanās nav pilnīga, izveidojas plankumains glejotais horizonts, kurā māla
augsnēs mijas brūni un zilgani zaļgani laukumi.
Augu augšanu galvenokārt nodrošina šādi faktori:
•
gaisma;
•
vides siltuma apstākļi;
•
augsnes mitrums;
•
nodrošinājums ar barības vielām;
•
augsnes struktūra un aerācija.
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Augsnes mitrums ievērojami ietekmē augu augšanu. Augsnes mitruma apstākļi ir atkarīgi no
gruntsūdens dziļuma, transpirētā ūdens daudzuma caur lapu (skuju) atvārsnītēm, fiziskās iztvaikošanas no augsnes virsmas un augu patērētā ūdens daudzuma organiskās vielas ražošanai. Nepietiekams augsnes mitrums neļauj izšķīst barības vielām, un augi tās nespēj uzņemt. Sausuma
periodos augi, kam sekla sakņu sistēma, nespēj iegūt ūdeni, tiek traucēta fotosintēze, samazinās
transpirācija, augi pārkarst un sāk vīst. Pārliecīgs augsnes mitrums no augsnes porām izspiež gaisu,
un augu saknēm trūkst skābekļa elpošanas nodrošināšanai. Augsnes mitruma režīmu zināmā mērā
var regulēt ar pareizu augsnes apstrādi, kas sevišķi svarīgi kokaudzētavās un jaunās meža kultūrās.
Augsnes nodrošinājums ar barības vielām lielā mērā atkarīgs no cilmieža un trūdvielu daudzuma augsnē. Ar trūdvielām bagātīgi nodrošinātās augsnēs augi ir apgādāti ar visiem svarīgākajiem
barības elementiem un aug labāk nekā trūdvielām nabadzīgās augsnēs.
Augsnes auglību ietekmē tās granulometriskais sastāvs. Augsne sastāv no fizikālās smilts (daļiņas lielākas par 0,01 mm) un fizikālā māla (daļiņas mazākas par 0,01 mm). Atkarībā no fizikālā
māla daudzuma augsnē izšķir vairākus augsnes mehāniskos sastāvus (1.3. tabula). Granulometriskā sastāva noteikšanai augsnes paraugu samitrina līdz biezas pastas stāvoklim, starp plaukstām
mēģina veidot bumbiņu, no kuras pēc tam stienīti ar diametru 3 mm, kuru liec gredzenā. Pēc bumbiņas, stienīša un gredzentiņa nosaka augsnes granulometrisko sastāvu.
1.3. tabula

Augsnes granulometriskais sastāvs

Granulometriskais
sastāvs

Bumbiņa

Stienītis

Gredzentiņš

Māls

spīdīga, gluda

noturīgs

gluds

Smags smilšmāls

spīdīga

noturīgs

nelielas plaisas

Vidējs smilšmāls

matēta

noturīgs

ar dziļām plaisām

Viegls smilšmāls

nespodra

paceļot aiz gala, sadalās

lūst

Mālsmilts

nelīdzena

nesaturīgs

nevar izveidot

Saistīga smilts

irdena

nevar izveidot

nevar izveidot

Irdena smilts

nevar izveidot

nevar izveidot

nevar izveidot

(Kārkliņš A. Augsnes diagnostika un apraksts. Jelgava, LLU, 2008)

Smilts augsnēm ir vāji izveidota augsnes struktūra, tajās maz barības vielu, kas ātri izskalojas.
Smilts augsnes ir ūdens caurlaidīgas, labi aerētas. Ja gruntsūdeņi ir dziļi, sausuma periodos augi
var ciest no mitruma trūkuma. Pavasaros šīs augsnes ātri iesilst, tās agri var sākt apstrādāt. Smilts
augsnēs sekmīgi var augt tikai mazprasīgas koku sugas (priede, kadiķis) un zemsedzes augi (virši,
ķērpji).
Mālainās augsnes galvenokārt sastāv no sekundāriem (māla) minerāliem, kas bagāti ar augiem
nepieciešamajiem barības elementiem. Šajās augsnēs labi uzkrājas barības vielas un ūdens, ir labāks mitruma režīms nekā smilts augsnēs. Lietus periodos māla minerāli ļoti uzbriest, bet sausuma
periodos – rūk, tāpēc augsnē var veidoties pat plaisas. Māla augsnes ir blīvas un smagas. Pavasaros
mitras māla augsnes iesilst lēni, un to apstrāde uzsākama vēlāk. Mitrā stāvoklī pārvietošanās pa
šādam augsnēm ir apgrūtināta.
Augu augšanai vairāk piemērotas mālsmilts un viegla smilšmāla augsnes, kas satur pietiekami
daudz augiem nepieciešamo barības elementu un kurām ir labākas fizikālās īpašības nekā smilts
un māla augsnēm. Augsnes organiskās virskārtas un augsnes auglības vispārējs raksturojums apkopots 1.4. tabulā.
Augsnes struktūra ievērojami ietekmē augsnes fizikāli ķīmiskos procesus un augu augšanas
apstākļus. Par labas struktūras augsni uzskata tādu, kuras drupatas, kas veidojušās no augsnes
minerālās daļas un trūdvielām, ir 1–3 mm lielas. Šādas augsnes nav blīvas, ir labi aerētas, tajās aktīvi noris mikrobioloģiskie procesi un atbrīvojas viegli uzņemamās barības vielas. Augu saknes var
sasniegt dziļākos augsnes horizontus, uzņemot ūdeni ar tajā izšķīdušajām barības vielām.
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1.4. tabula

Augsnes raksturojums

Meža
augšanas
apstākļu tips

Augsnes organiskā
virskārta (iekļauj O un
H horizontu)

Minerālaugsnes
granulometriskais sastāvs
un karbonātu klātbūtne

Augsnes auglības pakāpes
relatīvs vērtējums

Sl

nabadzīgs jēltrūds

S

ļoti nabadzīga

Mr

jēltrūds

S

nabadzīga

Ln

irdens trūds

S, vietām māla starpslāņi

vidēja

Dm

irdens skābais trūds

mS, sM, M

diezgan bagāta

Vr

irdens skābais trūds

mS, sM, M

diezgan bagāta

Gr

amorfs trūds

dažāds; karbonāti

bagāta

Gs

nabadzīga jēlkūdra

S

ļoti nabadzīga

Mrs

jēlkūdra

S

nabadzīga

Dms

koku jēlkūdra

S, mS, dziļāk M

vidēja

Vrs

koku jēlkūdra

mS, sM, M

diezgan bagāta

Grs

koku trūds

dažāds; karbonāti

bagāta

Pv

priežu-spilvu-sfagnu kūdra

vāja

Nd

koku-grīšļu kūdra

vidēja

Db

grīšļu-koku kūdra

augsta

Lk

bērzu-melnalkšņu kūdra

augsta

Av

nabadzīgs jēltrūds

S

nabadzīga

Am

jēltrūds

S

vidēja

As

irdens jēltrūds

S, mS, M

vidēji bagāta

Ap

amorfs trūds

dažāds; karbonāti

bagāta

Kv

spilvu-koku-sfagnu kūdra

nabadzīga

Km

sfagnu-grīšļu-koku kūdra

vidēja

Ks

grīšļu-koku kūdra

bagāta

Kp

koku kūdra

bagāta

Apzīmējumi: S – smilts; mS – mālsmilts; sM – smilšmāls; M – māls.
(Bušs, 1981)

Bezstruktūras augsnes ir blīvas, tajās maz augsnes poru, ir sliktāka aerācija un lēnāk sadalās
augu atliekas. Koku saknes nespēj iespiesties blīvajos augsnes horizontos (arī ortšteinā). Virs blīvā
bezstruktūras augsnes horizonta var uzkrāties nokrišņu ūdeņi, kas izraisa virsējo glejošanos.
Koku sugas aug visai atšķirīgos augšanas apstākļos, kas atšķiras pēc augsnes granulometriskā
sastāva, nodrošinājuma ar trūdvielām, mitrumu un citiem augsnes auglību noteicošiem faktoriem.
Meži sastopami gan mazauglīgās kāpu smiltīs, gan ar trūdvielām bagātīgi nodrošinātās gāršās. Tas
liecina, ka visām koku sugām nav vienāds prasīgums pret augsnes auglību. Priede aug pat ļoti nabadzīgās smilts un kūdras augsnēs, turpretī osis sastopams irdenās, ar trūdvielām labi nodrošinātās
augsnēs.
Koku sugas pēc prasīguma pret augsnes auglību var iedalīt trijās grupās:
•
mazprasīgas (oligotrofas) sugas – priede, kadiķis, kalnu priede, āra un pūkainais bērzs;
•
vidēji prasīgas (mezofīlas) sugas – egle, lapegle, apse, melnalksnis, baltalksnis un pīlādzis;
•
daudzprasīgas (megatrofas) sugas – kļava, osis, ozols, dižskābardis, vīksna, goba un liepa.
Koku sugu iedalījums pēc prasīguma pret augsnes auglību nav uzskatāms par absolūtu, jo var
mainīties atkarībā no augsnes mitruma pakāpes, audzes vecuma, nodrošinājuma ar skābekli un
citiem faktoriem. Iepriekš teiktais nenozīmē, ka mazprasīgas sugas, piemēram, priede un bērzs,
nespētu augt daudz auglīgākās augsnēs damakšņos. Mazauglīgās smilts vai kūdras augsnēs priede
veido tikai 5. bonitātes audzes, bet šajos apstākļos tā aug labāk nekā augsnes prasīgākās sugas.
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1.8.5. Vējš
Vējš ir atmosfēras gaisa masu kustība, kas atkarīga no atmosfēras spiedienu starpības. Vēja
darbības rezultātā oglekļa dioksīds no augsnes virskārtas, kur tas izdalās organisko vielu sadalīšanās procesā, tiek aiznests līdz koku lapotnei, kur notiek fotosintēze. Vienlaicīgi vējš transportē arī
visas citas gaisa sastāvā esošās gāzes, kā arī rūpniecības objektu izdalītās kaitīgās vielas. To ietekme
valdošo vēju virzienā izpaužas vairāku desmitu vai pat simtu kilometru attālumā no emisijas avota.
Mūsdienās rūpnīcu dūmeņi sasniedz vairāku simtu metru augstumu un ar izdalītajām kaitīgajām
vielām ietekmē mežus, samazinot koksnes pieaugumu.
Vējš pārnes vēja apputeksnējamo koku sugu ziedputekšņus, nodrošina ziedu sekmīgu apputeksnēšanos un sēklu ražošanu. Nepietiekams putekšņu daudzums ziedēšanas periodā, piemēram,
priedei, samazina pilngraudaino sēklu skaitu čiekurā. Vējš putekšņus viegli var aiznest vairāku kilometru attālumā, kas apgrūtina sēklu plantāciju izolāciju no nezināmas izcelsmes putekšņiem, kuri
pazemina sēklu ģenētisko vērtību.
Ar vēju izplatās to koku sugu sēklas, kam ir lidspārni (priede, egle, bērzs, osis) vai lidpūkas (papele, kārkli, apse). Tādējādi tiek nodrošināta šo koku sugu dabiskā atjaunošanās. Sēklu pārvietošanās attālums galvenokārt atkarīgs no sēklu rupjuma. Priedes un egles sēklas vējš pārvieto mazākā
attālumā nekā bērza vai apses sēklas, tāpēc bērzs un apse var ieņemt brīvās platības, kas atrodas
ievērojamā attālumā no tās pašas sugas mežaudzes vai atsevišķiem kokiem. Sekmīga izcirtumu apsēšanās ar priežu un egļu sēklām notiek 50–60 m platā joslā gar pieaugušas mežaudzes malu. Tālāk
no mežaudzes sienas uz augsnes virsmas nonākušo sēklu daudzums ir mazāks. Sekmīga dabiskā atjaunošanās ar skuju kokiem iespējama tikai šauros izcirtumos. Platos izcirtumos meža atjaunošanu
realizē ar sēšanu vai stādīšanu.
Palielinoties vēja ātrumam, pieaug iztvaikošanas un transpirācijas intensitāte, kas koku augšanu negatīvi ietekmē sausos augšanas apstākļos vai sevišķi karstā laikā, kad trūkst mitruma sakņu
aizņemtajā augsnes horizontā. Pārmitros augšanas apstākļos intensīva iztvaikošana un transpirācija veicina gruntsūdens līmeņa pazemināšanos.
No vēja ātruma atkarīgi droša darba apstākļi mežā. Koku gāšana ir darbs ar augstu bīstamības pakāpi. Vējš, noslogojot koku vainagus, nosaka to gāšanos tādā virzienā, kas bieži nesakrīt ar
tehnoloģijā paredzēto. Ja vēja ātrums pārsniedz 3,4 m s-1, koku gāšana pret vēju nav atļauta, jo tie
var nogāzties gāšanai pretējā virzienā un apdraudēt strādājošos, izraisot nelaimes gadījumus. Vēja
ātrumam pārsniedzot 9,9 m s-1, koku gāšana vispār nav atļauta, jo vēja spiediena dēļ nogāzt koku
vajadzīgajā virzienā nav iespējams.
Mežs visai būtiski ietekmē vēja ātrumu piezemes gaisa slānī. Vēja ātrums pirms mežaudzes samazinās jau tādā attālumā, kas ir 10–12 reizes lielāks par koku augstumu. Piemēram, ja audzes
augstums ir 10 m, samazināts vēja ātrums ir jau 100–120 m pirms audzes. Aiz mežaudzes samazinātu vēja ātrumu novēro attālumā, kas ir 20–25 reizes lielāks par koku augstumu. Vēja ātrums
audzes vertikālajā profilā nav vienāds. Pie augsnes virsmas vēja ātrums mežā ir neliels, jo to bremzē
zemsedzes augi, pameža krūmi un paauga. Jau metra augstumā vēja ātrums palielinās, bet vislielākais vēja ātrums ir koku vainaga zonā. Valendiks (1964) konstatējis, ka 17–20 m augstā priežu
audzē 2 m augstumā vēja ātrums ir 2–3%, bet 10 m augstumā – 14% no vēja ātruma, kāds bija pirms
mežaudzes. Lai samazinātu augsnes erozijas iespējas, kokaudzētavās un lauksaimniecības platībās
ar lieliem tīrumu masīviem vēja ātruma samazināšanai perpendikulāri valdošo vēju virzienam ierīko lauku aizsargjoslas, tajās stādot kokus un krūmus. Aizsargjoslas ziemā aiztur sniegu, bet vasarā samazina iztvaikošanu un transpirāciju un tādējādi nodrošina labvēlīgu mitruma režīmu lauksaimniecības kultūrām un palielina to ražas. Stepes zonā sausos gados ražas pieaugums sasniedz
150–200%, bet ar nokrišņiem bagātos gados – 15–20%. Pirms lauku aizsargjoslas samazināts vēja
ātrums novērojams attālumā, kas ir divkārt lielāks par koku augstumu, bet aiz tās – 10–15 reizes
lielāks (Mayer, 1984). Lauku aizsargjoslu ierīkošana Latvijā nepieciešama piejūras zonā, kur smilts
un kūdras augsnēs ir lieli tīrumu masīvi. Tās nepieciešamas arī lielās kokaudzētavās ar smilts augsnēm, lai sējeņus pasargātu no ieputināšanas smiltīs.
Jau izsenis ir zināms, ka stiprs vējš bojā atsevišķus kokus vai arī mežaudzes. Vējgāzēs kokus izgāž kopā ar saknēm, bet vējlauzēs stumbrus pārlauž lielākā vai mazākā augstumā virs zemes. Latvijas meži 1967. gada 17. un 18. oktobrī un 1969. gada 1. un 2. novembrī pārcieta divas stipras vētras,
kas pēc Boforta 12 ballu skalas atbilda 10–12 balles stipram vējam (Zirnītis, 1968). Pirmajā vētrā
tika izgāzts vai salauzts mežs ar kopējo koksnes krāju 12 miljoni kubikmetru, bet otrajā – 15 miljoni
kubikmetru. Šādu koksnes daudzumu normālos apstākļos iegūst tikai 7–9 gadu laikā. Vēja ātrums
šajās vētrās pārsniedza 20 m s-1 un daudzviet sasniedza pat 30–40 m s-1. Šajās vētrās cieta visu koku
sugu mežaudzes. Visvairāk tika bojātas priežu un egļu mežaudzes, kas meža fondā aizņem vislielā-
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ko platību. Lapu koki, kas bija neaplapoti, cieta mazāk. Sevišķi neizturīga pret vējgāzi ir egle, kam
raksturīga sekla sakņu sistēma. Uzskata, ka nogabalos ar augstu gruntsūdeņu līmeni egles sakņu
sistēma ir sevišķi sekla un tajos egle cieš ievērojami biežāk nekā nogabalos ar normālu mitruma režīmu. Par koku sugu vēja izturību 1967. gada vētrā var spriest pēc izdarītajiem pētījumiem (Ērglis,
Matuzānis, 1973).
1.5. tabula

Vētrā cietušo nogabalu skaits, %

Koku suga

Minerālaugsnes

Slapjās
minerālaugsnes

Āreņi

Slapjās kūdras
augsnes

Kūdreņi

Priede

21,8

19,1

32,4

17,9

14,8

Egle

34,4

28,4

34,6

26,8

21,2

Bērzs

14,0

15,4

23,3

8,5

6,1

Vētrā visās augšanas apstākļu grupās visvairāk cietusi egle, mazāk priede, ievērojami mazāk
bērzs. Vislielākie bojājumi novēroti normāli mitrās minerālaugsnēs, kā arī āreņos (nosusinātās
slapjajās minerālaugsnēs), t.i., audzēs ar augstu audzes bonitāti un lielu koku augstumu. Kopumā
mazāki bojājumi bija gan slapjās, gan nosusinātās kūdras augsnēs (kūdreņos).
2005. gadā, naktī no 8. uz 9. janvāri Latviju sasniedza Atlantijas okeāna aktīvie cikloni. Vēja
brāzmas sasniedza orkāna spēku. Latviju ietekmēja ciklona dienvidu mala, kur vējš sasniedza
maksimālo ātrumu. Vētra nodarīja ievērojamus zaudējumus mežiem, izgāžot un salaužot aptuveni
16 000 ha mežaudžu. Vētrā bojātas koksnes apjoms sasniedza 7,4 miljonus m3; visvairāk cieta Latvijas rietumdaļa un Ziemeļvidzeme (1.57. attēls).
1.57. attēls

2005. gada vētrā izgāztas lapegles Šķēdes meža novadā

77

1.

MEŽA EKOLOĢIJA

Kopumā nācās nocirst 16 031 ha bojāto un augtspēju zaudējušo mežaudžu, to skaitā 4627 ha
valsts mežos. Vētrā pārsvarā cieta skuju koki. Pēc vētras parasti strauji savairojas kaitēkļi, sevišķi
egles astoņzobu mizgrauzis, kas var nodarīt pat lielākus zaudējumu nekā pati vētra. Vētras seku
savlaicīgas likvidācijas uzsākšana ierobežoja mizgrauža savairošanos un sekas nebija tik smagas kā
pēc iepriekšējām vētrām.
Pēc vēja izturības minētie autori koku sugas, sākot ar neizturīgākajām, sarindoja šādā secībā: egle, priede, apse, bērzs, baltalksnis un melnalksnis. Mistraudžu un tīraudžu izturība pret
vēju izrādījās aptuveni vienāda. Pēc pētījumiem Šveicē (Mayer, 1984), vēja bojājumu indeksi koku
sugām ir šādi: egle – 71, bērzs – 43, ozols – 40, priede – 37, osis un lapegle – 25.
Vējlauze biežāk notiek vidēja vecuma audzēs, kur koksnes gadskārtas ir platas un irdenas, ar nepietiekamu mehānisko izturību. Vecākās audzēs koksnes gadskārtas kļūst šaurākas un
mehāniski izturīgākas, koku sakņu sistēmu vairāk ir bojājusi trupe, tāpēc šādas audzes biežāk cieš
vējgāzēs. Visvairāk cieš mežaudzes līdzenumu apstākļos. Kā atzīst M. Bušs (1970) un Mayer (1984),
vējam mežaudzē jānonāk novājinātam. To veicina savlaicīgi kopta mežmala, kas nav blīva un viegli
ielaiž vēju audzē, kur tas tiek ievērojami bremzēts. Bieza un nekopta mežmala rada gaisa virpuļus
un lielākus bojājumus audzēs. Blīvu mežmalu veidošana palielina vēja radītos bojājumus. Vairāk
cieš tās mežaudzes, kur kopšanas cirtes veiktas pēdējos piecos gados pirms vētras, kamēr nav saslēgušies audzes koku vainagi. Vēlāk šādu audžu vēja izturība neatpaliek no nekoptu audžu vēja
izturības.
1.58. attēls

Virpuļviesuļa postījumi 2010. gadā Smiltenes mežos

Stiprs vējš veicina arī meža ugunsgrēku izplatīšanos lielās platībās un apgrūtina to dzēšanu.
Pastāvīgs viena virziena vējš, piemēram, jūrmalas kāpu zonā, var izraisīt vienpusīgu koku vainagu veidošanos, kam galotnes noliektas sauszemes virzienā. Piemēram, Kuršu kāpās priežu stumbri
noliekti kontinenta virzienā. Šādos apstākļos veidojas ekscentriski stumbri, kam sliktāka koksnes
kvalitāte.
Lai vējam neatsegtu meža sienu, kur var sākties vējgāzes, kailcirtes sāk kvartāla austrumu daļā
un pakāpeniski virzās rietumu virzienā. Šādā situācijā veidojas pakāpenisks vainagu klājs, kam vējš
iet pāri un nenodara lielus postījumus. Apmežojot lielas vienlaidu platības, stateniski valdošo vēju
virzienam ik pēc 150–200 m jāveido lapu koku joslas, kas kalpo par barjerām un samazina vēja
kaitīgo darbību.
Vēja postījumi biežāk rodas rudens un ziemas mēnešos, kad virs Atlantijas okeāna veidojas aktīvi cikloni. Virpuļviesuļi parasti izceļas vasarās, kad saskaras aukstā un siltā gaisa frontes. To raksturs atšķiras no rudens vētrām, jo mežs tiek bojāts šaurāku vai platāku joslu veidā, kas var sasniegt
vairāku kilometru garumu (1.58. attēls).
Virpuļviesulis 2015. gada vasarā Vecumnieku, Bārbeles, Valles un Kurmenes mežos izgāza un
pārlauza kokus aptuveni 10 000 m3 apjomā. Sakritušie koki pārtrauca elektrības padevi un satiksmi
pa ceļiem. Salīdzinot ar vētrām, virpuļviesuļi izceļas negaisa laikā un tiem vairāk ir lokāls raksturs.

1.8.6. Gaiss
Piezemes gaisa slānis, kurā atrodas koki un zemsedzes augi, pēc tilpuma sastāv no šādām sastāvdaļām:
Turklāt gaisa sastāvā apmēram 0,01% apjomā ir dažādi minerālsāļi un ķīmiskas vielas. Augu
ražoto organisko vielu galvenie komponenti ir ogleklis (51,04%), skābeklis (40,8%), ūdeņradis
(6,19%) un slāpeklis (0,53%), kā arī pelnvielas, kas paliek pāri pēc organisko vielu sadedzināšanas.
Oglekļa avots dabā ir gaisa oglekļa dioksīds,
no kura un ūdens ar tajā izšķīdušajām minerālvielām saules gaismā veidojas augu organiskās
Gaisa sastāvdaļas
Īpatsvars, %
vielas. Oglekļa dioksīda koncentrācija gaisā
vidēji ir 0,03%. Tas lielā daudzumā izdalās no
Slāpeklis
77,02
nedzīvās zemsegas un augsnes, kur notiek organisko vielu noārdīšanās, kā arī, sadegot organiskajām vielām un elpojot augiem un dzīvniekiem.
Skābeklis
20,75
Fotosintēze ir sekmīga, ja oglekļa dioksīda koncentrācija palielinās līdz 0,09%. Koku vainagu
Cēlgāzes (argons,
~1,00
daļā, kur notiek intensīva fotosintēze, oglekļa
neons)
dioksīda koncentrācija samazinās līdz 0,023%.
Oglekļa dioksīds
Piezemes gaisa slānī līdz 5 m augstumam tā
0,03
(CO2)
koncentrācija ir augstāka. Rudens periodā, kad
fotosintēzes aktivitāte strauji samazinās, oglekŪdeņradis
0,01
ļa dioksīda koncentrācija paaugstinās. Atklātās platībās tā mainās maz (0,028–0,033%).
Ēncietīgo koku sugu paauga zem vecās audzes
Ūdens tvaiki
1,2
nepietiekama apgaismojuma apstākļos var augt
arī tāpēc, ka piezemes gaisa slānī ir paaugstināts
oglekļa dioksīda daudzums.
Lai paaugstinātu oglekļa dioksīda koncentrāciju un radītu optimālus apstākļus fotosintēzei,
mežā jāveicina organisko vielu sadalīšanās. Tā vislabāk notiek mitrā un siltā vidē. Meža nobiru
izžūšana augsnes virskārtā, tāpat arī pārliecīgs mitrums, kas pazemina vides temperatūru, un radušies anaerobie apstākļi kavē nobiru sadalīšanos. Organiskās virskārtas sajaukšana ar minerālaugsni
stimulē organisko vielu sadalīšanos, oglekļa dioksīda izdalīšanos un vienlaikus augiem nepieciešamo barības vielu atbrīvošanos.
Gaiss ir vide, ārpus kuras nav iespējama cilvēka organisma fizioloģiska darbība. Gaisa piemērotību elpošanai ietekmē putekļi, kvēpi, tvana gāze, sēra dioksīds, svins un citi ķīmiski savienojumi.
Pilsētās un rūpniecības rajonos gaiss ir piesārņots ar dažādiem cilvēkam, augiem un dzīvniekiem
kaitīgiem savienojumiem. Piesārņojuma pakāpe ir daudz augstāka nekā lauku apvidū un mežā.
Mežs, samazinot vēja ātrumu, veicina putekļu nosēšanos uz lapām, skujām, augsnes virsmas un
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tādējādi nodrošina gaisa attīrīšanu. Uz stumbriem un lapām nosēdušies putekļi lietus laikā nonāk
līdz augsnei. Industrijas centros 1 litrs gaisa satur līdz 500 tūkstošiem putekļu daļiņu, lielpilsētās to
ir ap 100 tūkstošiem, bet mežā – 500–2000 daļiņas litrā. Koku lapu virsma ir 5–15 reizes lielāka,
nekā to aizņemtā platība, tādēļ koki lieliski pilda gaisa filtra funkcijas un attīra gaisu. Viens hektārs
egļu meža gada laikā uztver 32 tonnas putekļu. Liela putekļu uztveršanas spēja ir blīgznai, lazdai,
liepai un melnalksnim, kam ir matainas vai lipīgas lapas. Vidēji daudz putekļu saista ozols, baltalksnis, krūklis un pīlādzis, bet maz – papele un apse, kam ir cietas un gludas lapas.
Tradicionālie kurināmā veidi – nafta un akmeņogles – satur daudz sēra, kuram degot atmosfērā
nonāk sēra dioksīds (SO2). Vēlāk tas pārveidojas par sēra anhidrīdu, bet, tam izšķīstot, veidojas
sērskābe. Rodas tā saucamie skābie nokrišņi, kas bojā koku lapas, skujas un traucē atvārsnīšu kustības. Sākas transpirācijas traucējumi, lapām un skujām samazinās izmēri, un tās atmirst. Rezultātā
izretinās koku vainagi un koksnes pieaugums samazinās par 40–75% (Mayer, 1984). Stipri cietušas
egļu skujas pēc nokalšanas nobirst, bet priedēm tās paliek pie dzinumiem. Lielas SO2 koncentrācijas pacieš melnā priede, asā egle un tūjas. Šīs koku sugas var stādīt pilsētu apstādījumos. Sevišķi
jutīga pret SO2 ir egle, Veimuta priede un lapegle. Lapu koki pret gaisa piesārņojumu ir izturīgāki,
jo lapas katru gadu tiek nomestas.
Fluora savienojumi stipri bojā egles, lapegles un duglāzijas, bet no tiem maz cieš priedes,
oši, papeles, īves un tūjas. Eiropā no gaisa piesārņojuma, galvenokārt rūpniecības centru tuvumā,
cieš ap diviem miljoniem hektāru meža. Par gaisa piesārņojuma palielināšanos liecina ķērpju izzušana koku stumbru lejasdaļā un aļģu savairošanās. Visvairāk tiek bojātas mežaudzes tieši rūpnīcu
tuvumā. Pieaugot attālumam no tām, piesārņojuma līmenis samazinās. Mūsdienu rūpnīcu skursteņu augstums sasniedz 200–400 m, tādēļ piesārņojuma ietekme ir jūtama vairāku desmitu kilometru attālumā.
Meža gaisā nelielā daudzumā ir ķīmiskie savienojumi, ko apzīmē par fitoncīdiem. Tos izdala koki, krūmi un zemsedzes augi. Fitoncīdi galvenokārt sastāv no ēteriskajām eļļām un alkaloīdiem, kam piemīt spēja nonāvēt kaitīgos mikroorganismus. Tātad fitoncīdi uzlabo gaisa sastāvu.
Daudz fitoncīdu satur sīpoli, ķiploki, mārrutki, maijpuķītes, ievas, baltegles, ozoli, priedes, upenes,
kadiķi u.c. Sanatorijas un atpūtas namus ierīko mežu tuvumā, jo gaiss tur satur mazāk kaitīgu vielu
nekā pilsētās. Kļūst skaidrs, ka apstādījumiem pilsētās un citās apdzīvotās vietās ir liela nozīme kā
gaisa attīrītājiem.
Gaiss ir vide, kas izplata dažādas skaņas un trokšņus. Meža josla 200–250 m platumā
troksni slāpē tikpat daudz, cik brīva platība 1,8–2 km attālumā. Šauras meža joslas gandrīz neietekmē trokšņu izplatīšanos. Trokšņa līmeņa samazināšanai jāveido koku un krūmu stādījumi ar
biezu lapotni un lielām lapām. Efektīvāk iedarbojas vairākas koku joslas, starp kurām aug zemāki
krūmi un lakstaugi. Vasarzaļie lapu koki trokšņu slāpēšanas funkciju pilda labāk nekā skuju koku
audzes. Pēdējās vairāk cieš no gaisa piesārņojuma. Cilvēku pasargāšana no rūpniecības un transporta radītā trokšņa vairāk ir nepieciešama vasarā, kad mājokļos tiek atvērti logi. Ja trokšņu līmeņa
samazināšana nepieciešama visa gada garumā, koku aizsargjoslās jābūt ziemzaļiem skuju kokiem
un ozoliem, kas lapas saglabā arī ziemas periodā (Dengler, 1992). Lai transporta radīto troksni samazinātu līdz 50 decibeliem, apdzīvotās vietās nepieciešams ierīkot 80–100 m platas koku joslas.
Trokšņus labāk slāpē skuju koku jaunaudzes no ēncietīgām koku sugām (egle, baltegle, duglāzija)
ar bieziem un gariem vainagiem. Vecas un pieaugušas audzes troksni slāpē mazāk nekā jaunaudzes.
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Mežsaimniecība ir materiālās ražošanas nozare, kuras funkcijās ietilpst:
•
meža novērtēšana (taksācija) un uzskaite;
•
meža atražošana (atjaunošana un kopšana);
•
meža aizsardzība pret uguni, kukaiņiem un slimībām;
•
meža izmantošanas regulēšana (ciršanas apjomu noteikšana);
•
meža resursu izmantošanas kontrole visu veidu meža īpašumos;
•
meža ekonomisko, sociālo un vides funkciju līdzsvarota nodrošināšana.
Valsts institūcijām, uzņēmumiem, iestādēm un meža īpašniekiem jānodrošina:
•
meža derīgo funkciju saglabāšana;
•
nepārtraukta (ilgtspējīga), racionāla un nenoplicinoša meža izmantošana tautsaimniecības
nodrošināšanai ar koksni un citu mežā iegūtu produkciju;
•
meža paplašināta atražošana, tā produktivitātes un mežaudžu kvalitātes celšana;
•
meža saudzēšana un aizsardzība pret abiotiskiem un biotiskiem riskiem;
•
mežsaimniecības efektivitātes paaugstināšana, izmantojot zinātnes un tehnikas sasniegumus.

2.1. Meža izmantošana un mežsaimniecības veidošanās
Mūsdienu meži ir veidojušies galvenokārt divu tūkstošu gadu laikā kā cilvēka iedarbības rezultāts uz meža veģetāciju. To lielos vilcienos var raksturot ar šādām norisēm.
Līdumu līšana sākās jau aptuveni pirms 5000 gadu, jaunākajā akmens laikmetā, lai auglīgākās
meža augsnes izmantotu tīrumu ierīkošanai, labības un citu lauksaimniecības augu audzēšanai.
Līdz ar iedzīvotāju skaita pieaugumu tas turpinājās līdz pat 14. gs., kad Eiropā meža platības sāka
pat nedaudz pieaugt (Burschel, Huss, 1987). Līdumu saimniecība Latvijā nelielā apjomā saglabājās
līdz pat 20. gadsimtam. Meža augsnes daudzu gadsimtu laikā bija uzkrājušas augsnes trūdvielas
un augu barības vielas, kas pēc meža nolīšanas nodrošināja labas lauksaimniecības kultūru ražas.
Kādu laiku nolīsto platību izmantoja labības audzēšanai, bet, augsnes auglībai krītoties, tika līsti
jauni līdumi. Bijušo tīrumu vietās no jauna ieviesās mežs. Lai dabiskās atjaunošanās procesu intensificētu, pēdējā labības audzēšanas gadā zem auzām sēja egles sēklas. Pirmajā dzīves gadā egle
tika pasargāta no tiešiem saules stariem un zināmā mērā no lakstaugu konkurences. Tā apzināti
tika veidotas egļu audzes. Lauksaimniecības zemju platības bieži vien bija nepietiekamā daudzumā,
tādēļ mežu nācās izmantot ne tikai koksnes ieguvei, bet arī citām vajadzībām.
Lopu ganīšana mežā bija izplatīta daudzās zemēs, arī Latvijā, lai lauksaimniecības platības
izmantotu galvenokārt augu produkcijas ražošanai. Mežu izmantoja mājdzīvnieku – govju, aitu,
kazu, cūku un zirgu – ganīšanai. Aitas un kazas īpaši negatīvi ietekmē lapu koku augšanu, jo barībā
izmanto lapu koku dzinumus un lapas. Lopu ganīšanas negatīvās sekas bija augsnes sablīvēšana un
dabiskās atjaunošanās procesa pasliktināšanās, daudzu krūmu un zemsedzes augu sugu apdraudējums vai pat izzušana. Tika veicināta ozola audzēšana, jo zīles ražas gados bija nozīmīga cūku
barība. Lopu ganīšana mežā tika uzskatīta par vienu no meža blakus izmantošanas veidiem, kas
savu nozīmi Latvijā mūsdienās ir pilnīgi zaudējusi.
Meža pakaišu (nedzīvās zemsegas) vākšana ļoti negatīvi ietekmē meža augšņu auglību. Pakaišus izmantoja lopu mītnēs, lai palielinātu kūtsmēslu daudzumu un celtu lauksaimniecības augšņu auglību. Salmi lielos apjomos tika izmantoti lopbarībā, tādēļ tos pakaišos izmantoja ierobežotā
daudzumā. Meža pakaišu vākšana noveda pie meža augšņu trūdvielu satura dramatiskas pazemināšanās, augsnes erozijas un podzolēšanās, augsnes skābuma pieauguma. Tā rezultātā notika koku
augšanas pasliktināšanās, kritās augsnes bonitāte, samazinājās izaudzētās koksnes daudzums, bet
mazauglīgās augsnēs pēc meža nociršanas veidojās virsāji. To apmežošana prasīja lielas pūles un
līdzekļu ieguldīšanu.
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Iedzīvotāju skaitam pieaugot, bija nepieciešams ne tikai lielāks lauksaimniecības produktu daudzums, bet arī vairāk siltuma un citas enerģijas – pārtikas un rūpniecības produkcijas ražošanai.
Daudz koksnes izmantoja būvniecībai, jo pilsētās bieži izcēlās ugunsgrēki un tās vajadzēja atjaunot.
Milzīgu koksnes daudzumu izmantoja ātri plaukstošajā kuģu būvē, kokogļu ražošanai metalurģijai,
spirta un alus brūžos un citās jomās. To nodrošināja ar mežu ciršanu tuvākajā apkārtnē, vai arī no
mežiem, kas atradās koksnes pludināšanai piemērotu upju krastos. Ir iespējams izdalīt vairākas
meža izmantošanas formas, kas atstāja atšķirīgu ietekmi uz mežu.
Neregulētas izlases cirtes nodrošināja ilgstošu atsevišķu koku izmantošanu, kurus izvēlējās
pēc konkrētās vajadzības. Celtniecības un amatniecības vajadzībām izvēlējās resnākos vai citus,
konkrētajam izmantošanas veidam atbilstošus, kokus. Meži tika izretināti, dabiskās atjaunošanās
iespējas pasliktinājās, kritās audžu biezība, krāja un kvalitāte.
Meža izmantošana rūpniecības vajadzībām raksturīga, veidojoties lielām, koksni patērējošām
ražotnēm, piemēram, sāls vārītavām, koksnes zāģētavām, metalurģijas uzņēmumiem. Stikla un
ziepju ražošanai nepieciešamo potašu ieguva no koksnes pelniem, šai vajadzībai koksni sadedzināja lielā apjomā. Ražotņu tuvumā radās kailcirtes un daudzviet notika mežu noplicināšana. Vācijā
Līneburgas virsāji radās pēc ozolu un dižskābaržu mežu nociršanas sāls vārītavas vajadzībām un
kuģu būvei. Jau 16. gs. sākumā radās izpratne, ka drīkst izmantot tikai tādu koksnes daudzumu,
kas izaug kādā noteiktā laika periodā. Daudzos gadījumos tas tomēr netika ņemts vērā, un mežu
izciršana turpinājās.
Enerģētiskās koksnes ieguve pazīstama jau no viduslaikiem. Koksne pilsētās, ciematos un zemnieku mājās bija galvenais siltuma avots. Ap apdzīvotām vietām radās jauns meža apsaimniekošanas veids – atvasāju un vidulāju meži ātrai koksnes izaudzēšanai. Tajos audzēja koku sugas ar
izteiktu atvašu dzīšanas spēju – skābardi, osi, ozolu, liepu. Tikai pēc audžu iedalīšanas ikgadējās
cirsmās tika nodrošināta ilgtspējīga enerģētiskās koksnes iegūšana.
Izlases meža apsaimniekošanas veids izveidojās nelielās zemnieku saimniecībās un mazos ciematos, lai segtu ikgadējo koksnes patēriņu. Mežā vienlaicīgi auga ciršanas vecumu sasnieguši koki,
vidēja vecuma un paaugas koki. Šis apsaimniekošanas veids ir cieši saistīts ar ēncietīgu koku sugu
esamību un augšanu izlases mežā.
Uz uzkrātās pieredzes pamata meža apsaimniekošanā, lai to sakārtotu, 18. gs. radās jauna zinātnes nozare – mežkopība. Situācija meža apsaimniekošanā ievērojami mainījās pēc:
•
lopu ganīšanas un meža pakaišu vākšanas pārtraukšanas un augsnes īpašību uzlabošanās
mežā;
•
meža ierīcības obligātas ieviešanas ar meža apsaimniekošanas plānošanu un kontroli, kas
nodrošina koksnes produkcijas ilgtspējīgu iegūšanu;
•
meža atjaunošanas plānveidīgas veikšanas, izvēloties augšanas apstākļiem piemērotas koku
sugas un nodrošinot lielu koksnes pieaugumu.
Pēc Otrā pasaules kara liela uzmanība tiek veltīta meža daudzveidīgo funkciju saglabāšanai un
tālākai attīstīšanai. Daudzās valstīs tika veikta augšanas apstākļu kartēšana, lai izvēlētos piemērotāko koku sugu un optimālu audžu apsaimniekošanas režīmu. Sākot ar 20. gs. vidu, praktisku lietojumu gūst meža selekcijas procesā iegūtās atziņas un izaudzētais meža reproduktīvais materiāls.
Straujā rūpniecības attīstība un ražošanas apjoma pieaugums izraisīja līdz tam nepieredzētu gaisa,
ūdens un augsnes piesārņojumu. Daudzās Eiropas valstīs novēroja masveidīgu mežaudžu kalšanu,
kas saistīta ar sēra oksīdu nonākšanu atmosfērā un skābo nokrišņu veidošanos. Dažādi gaisā esošie
slāpekļa savienojumi ar nokrišņiem nonāk meža ekosistēmā, izraisot nitrifikācijas procesus. Slāpekļa savienojumi ar noteces ūdeņiem nonāk dažādās ūdenstilpēs un izraisa to aizaugšanu, samazinās ūdens intensīva caurplūde, sākas organisko vielu sadalīšanās un ar to saistītie pūšanas procesi,
kas samazina skābekļa saturu ūdenī un pasliktina ūdens kvalitāti. Piesārņojums vienlaicīgi izraisa
augu asimilācijas orgānu bojājumus, ietekmē zemsedzes augus un koksnes pieaugumu.
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2.2. Mūsdienu mežsaimniecība
Mūsdienu mežam jāpilda daudzveidīgi uzdevumi. Tautsaimniecībai nepieciešama vērtīga
koksnes produkcija, kas radusies dabai draudzīgā procesā un saistījusi atmosfērā esošo oglekļa
dioksīdu (CO2). Vienlaicīgi meža īpašniekiem jāgūst materiāls labums no meža apsaimniekošanas,
bet sabiedrība jānodrošina ar atpūtas iespējām dabā, turklāt dabas saimniecībai kopumā jānodrošina vides daudzveidības saglabāšana.
Mežs ļoti reti aug un veidojas bez cilvēka tiešas ietekmes uz to. Visbiežāk meža augšanas procesos iejaucas meža īpašnieks, vadoties no savām vēlmēm, kas ne vienmēr ir balstītas uz zināšanām
par mežā notiekošajiem procesiem un praktisko pieredzi, kā arī bieži nav rūpīgi pamatotas un izsvērtas.
Daba neseko cilvēka izvirzītajiem mērķiem – audžu mistrojums, kvalitāte un noturība nav dabas noteikti mērķi. Šo iemeslu dēļ ir nepieciešama apzināta mežu apsaimniekošana. Mežs savas
ekoloģiskās funkcijas bieži vislabāk pilda, ja tiek ilgtspējīgi apsaimniekots.
Meža funkciju ilgtspējīgs nodrošinājums ir saistīts ar mežaudžu audzēšanas un kopšanas kardinālajiem mērķiem:
•
veselīgu un noturīgu mežaudžu izaudzēšana;
•
saimnieciski vērtīgu un rentablu audžu izveidošana;
•
augšanas apstākļu kvalitātes un meža augšņu auglības saglabāšana un uzlabošana.
To var nodrošināt ekoloģiska un dabai tuva mežsaimniecība (Burschel, Huss, 1987), kas ietver:
•
augšanas apstākļiem atbilstošas koku sugas (sugu) izvēli;
•
mistrotu, saliktu audžu veidošanu piemērotos augšanas apstākļos;
•
ražīgu audžu izaudzēšanu ar lielu koksnes pieaugumu;
•
savlaicīgu audžu kopšanu, dzīvotspējīgu un perspektīvā vērtīgu indivīdu augšanas veicināšanu;
•
audzes dzīves laikā izveidojušos audzes struktūru daudzveidības saglabāšanu;
•
pakāpenisku pāreju no audzes kopšanas uz tās atjaunošanos;
•
dabiskās atjaunošanās iespēju ilgstošu izmantošanu;
•
koku un citu sugu ģenētiskā potenciāla saglabāšanu;
•
meža dabiskās augšanas dinamikas izzināšanu;
•
dabai tuvu, augšanas apstākļiem atbilstošu un saderīgu sugu mistrojuma mežaudžu veidošanu;
•
noteiktiem augšanas apstākļiem piemērotu tīraudžu apsaimniekošanu.
Labi funkcionējošs mežs ir veselīgs, noturīgs un ar izteiktu augšanas spēju. Veselīga mežaudze
sastāv no augšanas apstākļiem atbilstošiem, spēcīgi augošiem kokiem ar labi izveidotu sakņu sistēmu un gariem zaļajiem vainagiem, kas kopumā nodrošina organisko vielu ražošanu un koksnes
pieaugumu.
Ar audžu noturību saprot tās spēju pretoties nelabvēlīgiem abiotiskajiem faktoriem – vējgāzēm,
vējlauzēm, snieglauzēm un gaisu piesārņojošām emisijām (Mangalis, 2004). Audžu noturība pret
vēja un sniega bojājumiem ir atkarīga no audzes atsevišķo koku statiskās noturības, ko raksturo ar
koku augstuma un caurmēra attiecību jeb slaiduma koeficientu. Koku slaiduma koeficients zem 1
un zaļā vainaga relatīvais garums lielāks par 40–50%, kā arī vienlaicīgi labi izveidota sakņu sistēma, nodrošina koku noturību kopumā pret biotiskajiem un abiotiskajiem bojājumiem. Mistraudzes
un saliktas audzes ir noturīgākas pret dažādiem apdraudējumiem, jo koku sugas cita citu papildina
un ļauj pilnīgāk izmantot vides apstākļus. Mistraudzēs sugām ir atšķirīgs gaismas prasīgums, sakņu sistēmas plašums un dziļums. Traucējumu gadījumā meža audzēšanas risks tiek sadalīts starp
dažādām koku sugām.
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2.3. Koksnes vērtība
Meža vērtība ir atkarīga ne tikai no saražotās koksnes apjoma, bet arī iegūstamo sortimentu
vērtības, kas atkarīga no:
•
koka stumbra dimensijām (garuma un resnuma);
•
koksnes veseluma;
•
iespējami maza koksnes zarainuma ar vienmērīgi platām gadskārtām;
•
resna un kvalitatīva stumbra resgaļa.
Bioloģiskā produkcija ir saražotā absolūti sausā biomasa. Mežsaimniecībā par audžu produktivitātes mēru izmanto ražotās koksnes daudzumu tilpuma vienībās – kubikmetros. Šai pieejai ir
būtisks trūkums, jo netiek ņemts vērā koksnes blīvums, kas dažādām koku sugām ļoti atšķiras.
Ozola koksnes siltumspēja ir daudz augstāka nekā tā paša tilpuma apses koksnei, jo apses koksnes
blīvums ir ievērojami zemāks. Kubikmetrs apses koksnes ir ar mazāku biomasu nekā ozolam. Koksnes 1 m3 pārdošanas cena ir atkarīga ne tikai no tajā ietvertā biomasas apjoma, bet arī kvalitātes.
Kvalitātes jēdziens ir saistīts ar koksnes izmantošanas saimnieciskajām iespējām un mērķiem.
Ja koksne ir labāk (pilnīgāk) izmantojama vērtīgas produkcijas ražošanai, tās cena ir augstāka.
Koksnes kvalitāti un izmantošanas izdevīgumu ir iespējams raksturot ar daudzu kritēriju palīdzību.
Celulozes rūpnīcās izdevīgāk ir pārstrādāt blīvāku koksni, jo tā nodrošina 2–2,5 reizes lielāku celulozes iznākumu. Šāda koksne iegūstama no eglēm ar šaurām gadskārtām, kas izaugušas audžu otrajā stāvā. Šādas koksnes iepirkšana tilpuma vienībās pircējam nodrošina lielāka labuma iegūšanu.
Svarīgākie kritēriji, kas ietekmē koksnes kvalitāti ir:
•
sortimentu caurmērs;
•
koksnes zarainums.
Tos ir iespējams ietekmēt meža audzēšanas procesā. Resnāki sortimenti ir dārgāki nekā tievi,
jo tiem ir daudz plašākas, ekonomiski izdevīgākas izmantošanas iespējas. Pirmais stumbra resgaļa
baļķis ir dārgāks gan lielāka caurmēra, gan mazāka zarainuma dēļ (2.1. tabula).
2.1. tabula
Kvalitātes
kritērijs

Svarīgākie koksnes kvalitātes kritēriji
Ietekmēšanas iespējas ar
mežsaimnieciskiem pasākumiem

Nozīmīgums

Caurmērs

Noteicošs cenas veidošanas procesā

Atkarīgs no audzes sākotnējā biezuma, audzes
kopšanas veida un ciršanas vecuma

Zarainums

Svarīgākais kritērijs koksnes iedalījumam
kvalitātes klasēs

Atkarīgs no audzes sākotnējā biezuma, audzes
kopšanas veida, atzarošanas

Koku
veselīgums

Lielā mērā kvalitāti ietekmējošs, saistīts ar
koksnes trupēm

Koku sugas izvēle, bojājumu novēršana
ciršanas un treilēšanas laikā visu ciršu izpildes
laikā

Gadskārtu
uzbūve

Vienmērīgs gadskārtu platums ir svarīgs
nosacījums koksnes izmantošanai

Vājas intensitātes, bet biežas kopšanas cirtes.
Pārmērīgas audzes izretināšanas novēršana

Raukums

Nozīmīgs, ja raukums pārsniedz 1–2 cm uz
garuma metru

Sastopams audžu malējiem kokiem un koku
stumbra galotnes daļā

Līkumainība

Līkumainība, lielāka par 4 cm uz garuma metru

Līkumainu koku izciršana pirmajās audžu
kopšanas reizēs

Greizšķiedrainība

Greizšķiedrainība, lielāka par 15 cm uz garuma
metru, ietekmē koksnes kvalitātes klasi

Mežsaimnieciski nav ietekmējama. Koki ar šo
vainu izcērtami audžu kopšanas laikā

Koksnes
iekrāsojums

Svarīgs kritērijs augstvērtīgai izmantošanai
finierrūpniecībā un mēbeļrūpniecībā

Mežsaimnieciski nav ietekmējams

Pseidokodols

Svarīgs kritērijs augstvērtīgai izmantošanai
koku sugām ar kodolkoksni

Mežsaimnieciski nav ietekmējams

(no Burschel/ Huss, 1987)
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No koksnes tehnoloģijas viedokļa būtiskākā koksnes vaina ir zarainums. Mežsaimniecībai industriāli augsti attīstītajā pasaulē ir iespējams konkurēt tikai ar vērtīgu un labi apmaksātu produkciju.
Koksnes izmantošanas prognozes līdz šim visumā ir piepildījušās, lai gan tehnoloģijas turpina attīstīties. Ar noteiktu varbūtību var paredzēt, ka arī nākotnē būs nepieciešama dabiska un vienlaicīgi
vērtīga koksne, jo visām vajadzībām nevarēs izmantot šķeldotu koksni vai līmētas konstrukcijas no
mazvērtīgiem sortimentiem, kuru ražošanai nepieciešams liels enerģijas un darbaspēka patēriņš.
Koksnes zarainumu var būtiski mazināt ar mežsaimniecisku metožu palīdzību. Jebkuram kokam katru gadu no pumpuriem veidojas zari, kuri sākotnēji ir tievi, bet līdz ar vecumu kļūst resnāki,
tāpat kā koka stumbrs. Slēgtā mežaudzē stumbra lejasdaļas zari pakāpeniski atmirst, bet augstākie turpina augt garumā un resnumā. Vecākiem kokiem garuma pieaugums ir niecīgs, un vainagā
esošie zari vairs tā necieš no apēnojuma, nenokalst un ik gadu kļūst resnāki. Pieaugušā mežaudzē
resnākie zari ir stumbra augšdaļā, kur atrodas koka zaļais vainags. Stumbra lejasdaļa turpretī ir
pakļauta dabiskajam atzarošanās procesam, ka iedalāms šādos etapos:
•
vainaga apakšēji zaļie zari nonāk nepietiekamā apgaismojumā, tiem veidojas ēnas skujas
un lapas, kas nespēj ražot pietiekami daudz organisko vielu, un sākas pakāpenisks zara
atmiršanas process;
•
pirms zara nokalšanas zara pamatnē veidojas aizsargslānis, kas pasargā stumbru no sēņu
infekcijas un trupes ieviešanās stumbrā. Skuju kokiem šis aizsargslānis ir piesātināts ar
sveķiem, bet lapu kokiem veidojas tillas;
•
zars atmirst, un tas ar pamatnes daļu atrodas pie stumbra;
•
ar laiku sausais zars trupēšanas procesā sadalās un beidzot nolūst tuvāk stumbram vai
tālāk no tā;
•
pēc ilgāka laika perioda zara stumbenis apaug ar dzīvu stumbra koksni, bet saglabājas
stumbra koksnē. Apaugušā zara vietā uz stumbra ir saskatāma ieapaļa zara vietas rēta, kas
izzūd tikai ilgākā laika periodā;
•
atzarošanās procesa ilgums ir atkarīgs no koku sugas bioloģiskajām īpašībām, audzes
biezuma un veiktajiem mežsaimnieciskajiem pasākumiem;
•
lapu koku zaru atmiršana sākas, kad tie slēgtā audzē nepārsniedz 2–3 cm resnumu. Zaru
atmiršana un zaru vietas apaugšana ar dzīvu koksni notiek pietiekami ātri;
•
skuju kokiem, saldajam ķirsim un papelēm sauso zaru zaudēšanas process ir ievērojami
ilgāks, tiem nepieciešama mākslīga atzarošana.
Īpašs zaru veids ir ūdenszari (2.1. A attēls). Tie rodas no snaudošajiem pumpuriem, kas atradušies blakus dzinuma galam, bet nav izplaukuši. Neizplaukuši snaudošie pumpuri vienmēr atrodas
stumbra perifērijā kambija slānī un nav saistīti ar koka serdi. Tie parasti izplaukst, kad stumbrs
nonāk pilnā apgaismojumā. Koks tādējādi palielina asimilācijas virsmu.
Ūdenszari var rasties arī neizgaismotās audzēs, ja koka vainags un lapu asimilācijas virsma ir
nepietiekama. Ūdenszari biežāk sastopami ozoliem, dižskābaržiem un papelēm. Tie var veidoties
arī ošiem, melnalkšņiem un citiem lapu kokiem. Intensīva ūdenszaru veidošanās ošu audzēs novērota pirms to masveida nokalšanas. No skuju kokiem ūdenszari sastopami balteglēm, lapeglēm
2.1. attēls

ūdenszari

Koksnes kvalitāti pazeminošas vainas

sala plaisas

lapegles stumbra lejasdaļas
zobenveida izliekums
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un duglāzijām. Ja ūdenszari neatmirst drīz pēc rašanās, tie, augot garumā, var pārtapt par zariem,
lai gan nekad nesniedzas līdz koka serdei. Liels ūdenszaru daudzums pasliktina koksnes kvalitāti
stumbra perifērijā. Sevišķi nepatīkama ūdenszaru veidošanās kokiem ir tajā stumbra daļā, kur kādreiz veikta koku atzarošana.
Ja vecākiem kokiem stumbra lejasdaļā redzami sausi zari vai atmirušo zaru paliekas, var secināt,
ka citi, jau atmirušie, zari neatrodas pārāk dziļi koksnē. No šādiem kokiem maz iespēju iegūt vērtīgu
koksni. Ja stumbra lejasdaļā sauso zaru un to palieku nav, koksnes kvalitāte atkarīga no tā, cik dziļi
zari atrodas koksnē. Apauguša zara vietā priedei un eglei mizā var saskatīt ieapaļu mizas veidojumu,
tā saucamo zara rētu (zara nabu), kas tievākiem atmirušiem zariem atpazīstama 20–30 gadus ilgi.
Atmirušajam zaram, apaugot ar veselu koksni, pret zara vietu uz stumbra ārpusi veidojas izliektas
gadskārtas, kas stumbra virspusē veido punu. Puni uz stumbra var būt pamanāmi vairākus gadu
desmitus, tie labi norāda uz bijušajām zaru vietām. Jo šaurāks un augstāks ir zara puns, jo seklāk
zars atrodas koksnē. Zemi un plati puni liecina par dziļi esošiem atmirušajiem zariem.
Koksnes zarainumu var ietekmēt šādi:
•
jānodrošina pietiekams audzes biezums, lai neveidotos koki ar resniem zariem un netiktu
aizkavēts dabiskais atzarošanās process;
•
jāveic koku mākslīga atzarošana;
•
koku sugas selekcijas procesā jāņem vērā koku stumbru taisnums un zarainums;
•
meža atjaunošanai jāizmanto selekcionētas sēklas ar ģenētiski nodrošinātu ātraudzību, rezistenci pret nelabvēlīgiem vides apstākļiem un labu stumbra kvalitāti.

2.4. Koksnes izaudzēšanas iespējamie uzdevumi
Koksnes izmantošanas prognozes ir grūti paredzamas. Tas atkarīgs no zinātniski tehniskā
progresa, jaunu materiālu radīšanas iespējām un lietojuma, pieprasījuma pēc dabiskas izcelsmes
produktiem un citiem faktoriem. Nav attaisnojusies prognoze, ka koksni pilnīgi aizstās jaunradīti
materiāli. Koksne ir viens no atjaunojamiem dabas resursiem, dabisks produkts ar ļoti plašu izmantošanas spektru.
Koksnes izaudzēšanas cikls ir atkarīgas no:
•
koku sugas bioloģiskajām īpašībām un dabiskās ātraudzības;
•
Meža likumā noteiktā ciršanas vecuma;
•
koksnes izmantošanas mērķa;
•
sasniedzamajām koksnes dimensijām;
•
mežaudzes atjaunošanas iespējām pēc cirtes;
•
dažādiem saimnieciskiem un ekonomiskiem apsvērumiem.
Laika faktora loma koksnes izaudzēšanā ir ievērojami pieaugusi. Līdz šim tas nereti ir nepilnīgi
novērtēts. Meža īpašniekam saimnieciski un ekonomiski ir rūpīgi jāizvērtē, piemēram, vienas bērza
audzes izaudzēšana 70 gadu laikā vai 2–3 baltalkšņa audžu nociršana tajā paša laika periodā. Izaudzētās koksnes daudzums un vērtība ir jāsalīdzina noteiktā laika periodā, piemēram, vienā gadā vai
vienā apritē. Saimnieciskie apsvērumi var būt par labu tām sugām, kas dabiski atjaunojas ar sēklām vai atvasēm. Arī šajā aspektā ir vērojamas lielas atšķirības. Skuju koku stādījumu ierīkošana ir
saistīta ar finansiāliem izdevumiem, kas ir visai ievērojami. Baltalksnis bagātīgi atjaunojas ar sakņu
atvasēm un neprasa papildu izdevumus. Tomēr jāatceras, ka atvasājiem nākamajās audzes apritēs
iespējama krājas samazināšanās augšanas depresijas dēļ. Bērzs izcirtumos bagātīgi atjaunojas ar
sēklām, kuru izcelsme īsti nav zināma. Sēklas var būt cēlušās no nekvalitatīviem kokiem. Selekcionēta bērza stādmateriāla izmantošana nodrošina lielāku ātraudzību un labāku stumbru kvalitāti.
Ātraudzīgo apšu hibrīdu stādmateriāls ir dārgs, bet pēc audzes nociršanas notiks dabiskā atjaunošanās ar sakņu atvasēm un tiks ietaupītas atjaunošanas izmaksas.
Pārskatāmā nākotnē paredzami šādi koksnes izaudzēšanas uzdevumi:
•
koksnes krājas palielināšana m3 no 1 ha noteiktā laikā vienībā. Šāds uzdevums var tikt izvirzīts, ja nav svarīgi izaudzētās koksnes izmēri un kvalitāte, jo koksne tiks sasmalcināta
šķeldās plātņu ražošanai;
•
lielākas koksnes masas izaudzēšana (kg no hektāra) siltumenerģijas vai celulozes ražošanai. Siltumenerģijas iznākums ir atkarīgs no koksnes blīvuma. No viena m3 oša koksnes
iegūstamā siltuma daudzums būs lielāks nekā no apses koksnes. Piemēram, vērtīgāka ir tā
egles koksne, kas ir ar lielāku koksnes blīvumu, jo no tās var iegūt vairāk celulozes;
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•

noteiktu izmēru un kvalitātes priedes un egles koksnes izaudzēšana zāģmateriālu ražošanai
vai bērza finierkluču izaudzēšana finierrūpniecībai;
•
dekoratīvas koksnes izaudzēšana mēbeļrūpniecības vajadzībām (saldie ķirši, bērzi ar dekoratīvu koksni).
Iespējami arī tādi meža audzēšanas uzdevumi, kā, piemēram, salnu izturīgu, vēlu plaukstošu
egļu audzēšana salnu apdraudētajās platībās vai pret piesārņojumu izturīgu audžu veidošana pilsētu un lielu rūpniecības objektu tuvumā.

2.5. Koku sugu audzēšanas riski
Koku sugas izvēle meža atjaunošanai un audzēšanai ir visai komplicēta. Dažādie vides faktori,
kas iedarbojas uz kokiem mežaudzē, nosaka to audzēšanas riska pakāpi. To vēl vairāk pastiprina
mežaudžu izaudzēšanas laiks, kas ilgst vairākus gadu desmitus. Pēc Otrā pasaules kara papildu
apdraudējumu mežiem un apkārtējai videi rada vides piesārņojums ar rūpnīcu izmešiem, smagajiem metāliem un slāpekļa savienojumiem. Šādos apstākļos aktivizējas kaitīgie kukaiņi un dažādi
slimību izraisītāji. Pasaules globalizācijas rezultātā parādās no citām klimatiskajām zonām un valstīm ievazāti, iepriekš nesastapti kukaiņi un augu slimības. Invazīvo sugu skaits nemitīgi pieaug,
bet to iespējamā ietekme daudzos gadījumos ir neskaidra.
Nelabvēlīgu abiotisko (nedzīvās dabas) un biotisko (dzīvās dabas) faktoru ietekmē mežaudzes
var tikt bojātas, kā arī daļēji vai pilnīgi nopostītas. Pēdējā desmitgadē parādās jauni koku sugu un
audžu apdraudējumi, kas nopietni netika apsvērti vēl pirms 20 gadiem, piemēram, katastrofāla
gobu un ošu audžu bojāeja. No vienas puses, būtu pareizi audzēt tikai izturīgas un riskam nepakļautas koku sugas. Taču saimnieciski apsvērumi un pieprasījums pēc dažādu koku sugu koksnes prasa
audzēt arī mazāk izturīgas koku sugas. Grūti vai pat neiespējami ir prognozēt dažādu riska faktoru
rašanos nākotnē. Mūsdienās lielu uzmanību pievērš iespējamām klimata izmaiņām un to ietekmei
uz koku sugu augšanu. Klimata izmaiņas, pēc profesora H.P. Ēberta (Ebert, 1995) veiktas stāvokļa
analīzes, izraisa:
•
lielākus biotisko un abiotisko faktoru izraisītus bojājumus;
•
sevišķi jutīgu indivīdu, izcelsmju un sugu bojāeju;
•
meža struktūru sabrukšanu;
•
platību aizņemšanu ar citām sugām, kam ir pietiekama tolerance pret iespējamām
izmaiņām.
Veģetācijas veidošanās procesā pēc ledus laikmeta liela nozīme ir bijusi sēklu izcelsmei un sugu
tolerancei pret vides apstākļiem, ka arī tam, kādas audzes ir saglabājušās līdz ledāja atkāpšanās
brīdim, to ģenētiskajai struktūrai un aizņemtajai augšanas telpai. Ja jaunajā dzīves vietā ieceļotāji
(augi, dzīvnieki un citas sugas) ir bijuši dzīvotspējīgi, tie ieņem jauno dzīves telpu un to aizsargā
līdz brīdim, kad dabiskās izlases procesā spēcīgākas sugas tos nomāc. Sala izturīga suga var izdzīvot
tikai tai piemērotā mikroklimatā.
Sukcesīvās pielāgošanās potenciālās pazīmes ir:
•
daudzas sugas (liela sugu daudzveidība);
•
sugas ātra izplatīšanās ar vēju vai dzīvniekiem;
•
lielas sēklu ražas;
•
izteikta konkurences spēja.
Koku sugas ar ilgu mūžu ir relatīvi klimata tolerantas. Vietās, kur vidējā gada temperatūra jau
pašreiz ir augstāka par 7°C, temperatūras celšanās par 2°C apdraudēs egli (Tomasius, 1991). Osis,
kļava, ozols, lapegle un priede to pārcietīs labāk. Viduseiropā jau pašreiz egles un dižskābarža
audzēs jāpiemistro citas koku sugas (Roloff, 1992). Lielākas izredzes ir bērzam, apsei, alkšņiem
un kontinentāli boreālajai priedei. Labas izredzes ir arī kontinentālās Eiropas sugām – Eiropas
lapeglei, parastajam ozolam, parastajai liepai un sarkanajam ozolam. Temperatūras celšanos par
2°C pacietīs arī kļava. Bez problēmām Centrāleiropā var augt duglāzija, ja tā cēlusies no vasarās
sausā Oregonas apgabala. Meža atjaunošanai jāizmanto sēklu izcelsmes no siltākiem reģioniem,
tām jābūt nehomogēnām (ar lielu ģenētiskās daudzveidības pakāpi), lai ar pielāgošanās reakciju un
dabisko izlasi nodrošinātu pilnvērtīgu audžu pastāvēšanu (Ebert, 1995).
Praktiskajā mežsaimniecībā visbiežāk jāizvēlas kompromisa variants, t.i., jāaudzē arī riskam
vairāk pakļautās sugas un jānodrošina sugu daudzveidība. Mežaudzes koku sugu sastāvam, formai
un telpiskajai struktūrai jābūt tādai, lai bojājumu iespējamība vides faktoru ietekmē būtu minimāla.
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Konkrētajos augšanas apstākļos jāaudzē tā koku suga, kas visvairāk atbilst augsnes auglībai un
mitruma apstākļiem. Dažkārt jau pati daba pasaka priekšā, kādas koku sugas ir piemērotākas
audzēšanai konkrētajā platībā, ja rūpīgāk pavēro dabiskās atjaunošanās procesu. Sala jutīgu sugu
(egle, ozols) audzēšanai jāizvēlas tās platības, kur kokiem ir mazākas iespējas apsalt pavasara un
rudens salnās. Lai novērstu meža ugunsgrēku izplatīšanos, jāveido lapu koku joslas. Starp skuju
koku audzēm var izvietot lapu koku nogabalus ar lakstaugu zemsedzi, kas kavē skrejuguns pārvietošanos. Vietās, kur iespējamas vējgāzes, jāaudzē koku sugas ar dziļu sakņu sistēmu un jāveido tāda
audzes telpiskā struktūra, kas samazina iespējamos bojājumus. Nevienmērīgs egļu audžu vainagu
klājs jaunaudzēs ir mazāk snieglaužu bīstams nekā vienmērīgs un cieši slēgts. Pārnadžu izdarīto
egles mizas bojājumu apjoms ir lielāks tajās audzēs, kas augušas lielā biezumā un agrāk atzarojas. Bojājumu apjoma samazināšana ir cieši saistīta ar dzīvnieku blīvuma savlaicīgu regulēšanu.
Koku sugu sekmīgu audzēšanu galvenokārt ietekmē vējš, sniegs, sals, karstums, sausums, krusa,
dūmgāzes un ugunsgrēki, kā arī biotiskie faktori – kokaugu slimības, kukaiņi, peļveidīgie grauzēji
un pārnadži. Vērtējot pēc viena faktora, koku suga var būt izturīga, bet pēc citiem – neizturīga. Šo
apsvērumu dēļ koku sugas audzēšanas riska pakāpe jāizvērtē kompleksi. Koku sugu audzēšanas
riskus Centrāleiropas apstākļos raksturo 2.2. tabulā dotie dati (Mayer, 1984).

Egle

Lapegle

Duglāzija

Ozols

Sarkanais
ozols

Dižskābardis

Liepa

Osis

Alkšņi, bērzi

Papeles

Koku sugu apdraudējuma novērtējums

Priede

2.2. tabula

Vējš

1

4

1

3

1

1

3

2

1

1

2

Sniegs

4

4

1

4

1

1

3

2

1

3

2

Sals

3

3

3

3

3

3

4

2

4

1

2

Karstums

1

3

1

1

2

2

3

2

2

2

2

Sausums

1

4

4

2

2

2

2

2

2

1

2

Krusa

3

3

2

2

3

3

1

2

1

3

2

Dūmgāzes

1

3

3

2

1

1

1

3

4

1

1

Uguns

4

3

3

3

3

1

1

2

1

1

2

Sēnes

4

4

3

3

3

2

3

2

2

3

4

Peles

1

3

4

3

2

2

4

1

3

1

2

Dzīvnieki

3

4

3

3

3

4

3

2

3

1

2

26

37

28

29

24

22

27

22

24

18

23

Apdraudējuma
veids

Kopā

1 –mazi bojājumi; 2 – saimnieciski nenozīmīgi; 3 – saimnieciski nozīmīgi; 4 – ļoti stipri bojājumi.
(no Mayer, 1984)

No skuju koku sugām egle izceļas ar vislielāko audzēšanas risku, jo vairākumā gadījumu apdraudējumi ir saimnieciski nozīmīgi vai pat ļoti stipri. Visai apdraudētas ir arī lapegles un duglāzijas. Maz apdraudēta ir alkšņu un bērzu audzēšana. Jāatzīmē, ka dižskābarža audzēšanas riska
pakāpe Latvijā klimatisko atšķirību dēļ ir ievērojami augstāka nekā norādīts tabulā. Tā sekmīga
audzēšana iespējama tikai Latvijas rietumdaļā.
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Par vērtīgākajiem uzskata resnus koksnes sortimentus, kas tiešā veidā atspoguļojas to cenā.
Joprojām ir liels pieprasījums pēc skuju koku zāģbaļķiem un, visticamāk, tas nesamazināsies. Koku
sugas izvēli visai bieži ietekmē ekonomiskais izdevīgums. Dabiskas koksnes producēšana notiek,
izmantojot Saules enerģiju, un nekādi papildu enerģijas avoti nav vajadzīgi. Turklāt organiskās vielas producēšanas procesā tiek saistīts oglekļa dioksīds, kam neapšaubāmi ir liela nozīme siltumnīcu efekta mazināšanā. Ir ļoti svarīgi oglekļa dioksīdu saistīt koksnē uz ilgu laika periodu. Tam
piemērotāka ir skuju koku koksne, jo tiem ir ilgāks mūžs. No īsā laika periodā izaudzētas enerģētiskās koksnes oglekļa dioksīds ātri atgriežas atmosfērā. Lietojot racionālu audzējamās sugas izvēli
un meža audzēšanas paņēmienus, riska pakāpi var samazināt, bet pilnīgi novērst nevar. Lielāka
riska pakāpe pieļaujama plantāciju tipa mežaudzēs, kur koksnes izaudzēšanas laiks nepārsniedz
30–40 gadus.

2.6. Tīraudzes un mistraudzes
Diskusija par tīraudzēm un mistraudzēm, to priekšrocībām un trūkumiem ir veca un arī mūžīgi
jauna (Ткаченко, 1955). Salīdzināt tās drīkst tikai līdzīgos ekoloģiskajos apstākļos, kuros būtiski
neatšķiras koku augšanu ietekmējošie vides faktori (augsnes auglība, mitruma apstākļi, klimats,
koku sugu mistrojums u.c.). Ja to neņem vērā, salīdzinājums nav korekts.
Diemžēl mežsaimniecībā nav vienotu kritēriju iedalīšanai tīraudzēs un mistraudzēs. Daļa autoru un norādījumu apgalvo, ka tīraudzes sastāv no vienas koku sugas kokiem. Tas ir, audzes sastāva
formulā pirms koku sugas ir norādīts sastāva koeficients 10. Šāds pieraksts pieļauj, ka citu koku
sugu krāja var būt kopumā līdz 5% no audzes kopkrājas, kad to pieraksta ar 10P+E, vai 10P+B. Par
mistraudzēm uzskata tādas audzes, kam citu sugu piemistrojums ir vismaz 10% (Dengler, 1992;
Lexicon silvestre, 1996).
Visbiežāk tiek atzīmētas šādas tīraudžu priekšrocības:
•
tīraudzes ir produktīvākas nekā mistraudzes, jo nepastāv starpsugu konkurence;
•
tīraudzes ir lietderīgas mazāk auglīgos augšanas apstākļos, kur citu koku sugu apmierinoša
augšana nav iespējama nepietiekamas augsnes auglības un mitruma trūkuma vai pārpilnības dēļ. Piemēram, kāpās un sausos silos (dažkārt arī mētrājā) saimnieciski nozīmīgas
mežaudzes vai veidot tikai priede, kuras prasības pret augsnes auglību un mitrumu ir nelielas. Protams, šādos apstākļos priežu audzē var būt piemistrots bērzs, kas dabiskā veidā
tīraudzes neveidos. Melnalksnis ļoti labi aug liekņā vai dumbrājā ar sekliem gruntsūdeņiem
un auglīgām kūdras augsnēm. Melnalksnis ir spējīgs paciest sakņu sistēmas applūšanu, ja
ir kustīgi un skābekli nodrošināti gruntsūdeņi;
•
tīraudzes vairāk piemērotas plantāciju mežos ar īsu cirtmetu liela koksnes daudzuma ātrai
izaudzēšanai;
•
meža atjaunošanas procesā tīraudzes ir vienkāršāk izveidojamas nekā mistraudzes, ja nav
pietiekami kvalificētu mežstrādnieku un citu speciālistu;
•
atvieglota kopšanas ciršu mērķu noteikšana un izpilde;
•
kopšanas cirtēs un galvenajā izmantošanā var sasniegt lielāku darba ražīgumu, jo mazāk
variē sortimentu izmēri un to skaits.;
•
tīraudžu ierīkošana, kopšana, koksnes transportēšana un piegāde patērētājiem no saimnieciskā viedokļa ir vienkāršāka.
Vairākums zinātnieku uzskata, ka mistraudzēm ir daudz vairāk pozitīvo īpašību:
•
atšķirīgas koku sugas ar dažāda dziļuma sakņu sistēmu aizņem biezāku augsnes slāni un
labāk izmanto augsnes auglību;
•
palielinās augsnes organisko vielu krājumi un kvalitāte skuju un lapu koku mistrotās audzēs. Notiek intensīvāks organisko vielu sadalīšanās process;
•
pilnīgāk tiek izmantota gaisma un Saules radiācija. Audzes otrajā stāvā koksni ražo ēncietīgas koku sugas, kas aug mazāka, bet tām pietiekama apgaismojuma apstākļos;
•
piemistrotās koku sugas var palielināt koksnes krāju, jo pilnīgāk izmanto augšanas telpu;
•
mistraudzes daudzos gadījumos mazāk cieš no vēja, sniega, temperatūras svārstībām, meža
ugunsgrēkiem, dūmgāzēm, kaitīgiem kukaiņiem un slimībām;
•
koku un krūmu daudzveidības apstākļos pārnadžiem kopumā ir labāki barošanās apstākļi.
Mistraudzēs pārnadži barībai izvēlas piemērotākās koku sugas, bet pārējās bojā ierobežotā
apjomā;
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•

pavasara salnu periodā mistraudzēs ir labvēlīgāks mikroklimats, kas jaunos kokus pasargā
no apsalšanas vai ievērojami samazina bojājumu apmērus. Dažus gadus vecās jaunaudzēs
lapu koki pilda sedzējsugas funkcijas sala apdraudētiem skuju kokiem;
•
egles piemistrojums priežu audzēs vai liepas piemistrojums ozolu audzēs veicina galvenās
koku sugas atzarošanās procesu un paaugstina koksnes kvalitāti;
•
mistraudzēs ir ievērojami bagātāka putnu un zīdītāju fauna, kas novērš kaitīgo kukaiņu
masveidīgu savairošanos un veicina bioloģisko daudzveidību;
•
mistraudžu esamība starp tīraudzēm palielina meža ainavisko vērtību.
No uzskaitījuma varam secināt, ka gan tīraudzēm, gan mistraudzēm ir virkne priekšrocību un
arī trūkumu, kas jāņem vērā, nosakot audžu apsaimniekošanas ekonomiskos, sociālos un vides saglabāšanas aktuālos mērķus. Gadsimtiem ilgā diskusija par šo jautājumu liek secināt, ka noteiktos
augšanas un ģeogrāfiskajos apstākļos jāizvēlas vispiemērotākā saimniekošanas forma. Piepilsētas
meži vairāk pilda sociālo funkciju, nodrošinot atpūtas, ogošanas un sēņošanas iespējas. Tiem nepieciešama augsta ainaviskā vērtība. Drošības apsvērumu dēļ tie nav izmantojami medību vajadzībām.
Pameža krūmu izciršana tajos izraisa intensīvu atvašu veidošanos, kas to izmantošanu rekreācijas
vajadzībām pasliktina. Vairākumā gadījumu gāršā neizdosies izveidot tīraudzi no jaunaudzē augošajām 3–5 koku sugām. Katras sugas koku skaits var izrādīties nepietiekams normāla biezuma mežaudzes izveidošanai. Visu pārējo sugu koku izciršana prasīs lielu darbaspēka patēriņu, ievērojami
paaugstinās darbu izmaksas, kas ekonomiski nav izdevīgi. Mistraudzēs saglabājamas koku sugas,
kuru augšanas ātrums ir aptuveni līdzīgs un kura cita citu negatīvi neietekmēs. Mistraudzēs ar lielu
koku sugu skaitu, visticamāk, sāksies starpsugu konkurence, kuras iznākumu ir grūti prognozēt
pat pieredzējušiem meža darbiniekiem. Mūsu meži patlaban sastāv no tīraudzēm un mistraudzēm,
šāds stāvoklis saglabāsies arī nākotnē. Mistraudžu apjomi, domājams, palielināsies, jo slapjaiņu un
kūdraiņu izcirtumi bieži atjaunojas dabiski. Šajās platībās izveidojas mistraudzes, kuru mežsaimnieciskā vērtība būs atkarīga no prasmīgas saimnieciskās darbības.
Latvijā meža augšanas apstākļus galvenokārt ietekmē augsnes auglība, reljefs, fiziski ģeogrāfiskais izvietojums un mitruma apstākļi, tādēļ neveidojas lieli viendabīgu mežu masīvi. Ja tādi ir
sastopami, tos veido dažāda vecuma audzes. Dažādu augšanas apstākļu nogabali mežā ir izvietoti
mozaīkveidīgi, un tie piemēroti dažādu koku sugu audzēšanai. Dažādu koku sugu nogabali veido
mistrotu mežu. Pašreizējos ekonomiskajos apstākļos meža atjaunošanas procesā tiek ierīkotas tīraudzes. Dažu hektāru lielā nogabalā nereti ir mikropazeminājumi, kur iecerēto tīraudzi ieaudzēt
neizdodas. Tās parasti atjaunojas ar lapu kokiem, veidojot lielākas vai mazākas koku grupas. Veicot
audzes sastāva kopšanu, meža apsaimniekotājs izšķiras starp tīraudzi un mistraudzi, tas jāizdara
iespējami agri. Audzes sastāva savlaicīgas izveidošanas iekavēšana ievērojami paaugstina bojājumu
iespēju snieglauzēs, vējgāzēs un vējlauzēs. Nogabalos, kuros izveidojušās mistraudzes, būs nepieciešama audžu kopšana, kas, visticamāk, prasīs vairāk pūļu. Orientācija tikai uz tīraudzēm uzskatāma par vienpusēju, bet, par laimi, pilnā mērā nav iespējama.

3.

MEŽA TAKSĀCIJAS PAMATI
3.1. Mežaudžu taksācijas pazīmes

Mežs ir kokaugu, pameža, paaugas un zemsedzes augu kopums, kas savstarpēji cits citu ietekmē. Mežu veido atsevišķas audzes, kas atšķiras pēc koku sugas, vecuma, izcelsmes, dimensijām,
meža augšanas efekta, audzes biezības, bonitātes, augšanas apstākļiem un citām pazīmēm. Audzes
nozīmīgākā daļa ir kokaudze, ko veido tajā ietilpstošās koku sugas. Audžu nodalīšanai galvenokārt
izmanto kokaudzes īpašības, izmantojot audžu taksācijas pazīmes. Meža taksācijas uzdevums ir
mežaudžu taksācijas pazīmju kvantitatīva (dažkārt kvalitatīva) novērtēšana. Šī uzdevuma izpildei
mežaudzē jāveic vienkāršāki vai sarežģītāki mērījumi un cita veida novērtējumi, piemēram, audzes
bonitātes noteikšana.

3.2. Stumbra caurmēra mērīšana
Stumbra caurmēra noteikšanai lieto speciālas ierīces – dastmērus –, kas sastāv no dastmēra
lineāla, nekustīgā un kustīgā tvera. Tas kopumā atgādina lielu bīdmēru, jo nekustīgais un kustīgais
tveris ir paralēli. Stumbra caurmēra noteikšanas procedūru ar dastmēra palīdzību apzīmē par koku
dastošanu. Kustīgo tveri var pārvietot pa dastmēra lineālu, lai noteiktu stumbra caurmēru dažāda
resnuma kokiem (3.1. attēls).
3.1. attēls

Dastmērs ar 80 cm garu centimetru skalu uz izgāztas baltegles celma

Stumbra caurmēru mēra 1,3 m augstumā virs koka sakņu kakla. To sauc arī par krūšaugstuma
caurmēru, jo vidēja garuma cilvēkam tas atrodas iepretī krūtīm. Praksē par sakņu kaklu uzskata to
vietu, kur stumbra apakšgals strauji paplašinās, pārejot sānsaknēs (Sarma, Balsars, 1966).
Dastošanas procesā jāievēro šādi nosacījumi (P.Sarma, 1948):
•
dastmēra tveriem jābūt paralēliem;
•
lai izslēgtu stumbra ekscentritātes ietekmi uz caurmēra mērījumiem, stumbriem pieiet no
dažādām pusēm;
•
uz nogāzes augošiem kokiem pieiet no kalna puses;
•
izteikti ekscentriskiem kokiem caurmēru mēra divos perpendikulāros virzienos un nosaka
vidējo caurmēru;
•
dastmēru kokam pieliek perpendikulāri stumbram tā, lai dastmēra lineāls būtu piespiests
stumbram;
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ja caurmēra mērīšanas vietā ir zaru puni vai cita rakstura stumbra paresninājumi, caurmēru nosaka vienādos attālumos uz augšu vai leju no šīs vietas un aprēķina vidējo caurmēru;
•
ja krūšaugstumā ir divi stumbri uz viena celma, tos dasto kā divus kokus;
•
dastojamie koki jāmarķē, lai tiem caurmēru nenoteiktu atkārtoti;
•
uz stumbra var izdarīt tā kvalitātei atbilstošus apzīmējumus.
•
dastošanas rezultātus pa koku sugām un kvalitātes kategorijām ieraksta dastlapās vai fiksē
elektroniskajos dastmēros.
Dastmēra lineālam atkarībā no dastošanas uzdevuma var būt šādas skalas:
•
parastā centimetru skala, kas ļauj stumbra caurmēru noteikt ar 1 mm precizitāti. To izmanto zinātniskos pētījumos, lai atkārtotas uzmērīšanas laikā noteiktu stumbra caurmēru. Šāda
skala ir arī elektroniskajiem dastmēriem;
•
2 cm pašnoapaļotāja skala koku sadalīšanai 2 cm caurmēra pakāpēs;
•
4 cm pašnoapaļotāja skala koku sadalīšanai 4 cm caurmēra pakāpēs.
Praksē kokus bieži sadala caurmēra pakāpēs, lai spriestu par audzes koku sadalījumu un atvieglotu aprēķinu veikšanu. Koku skaita sadalījums caurmēra pakāpēs ir atkarīgs ne tikai no audzes
vecuma, bet arī no koku diferencēšanās pakāpes un audzē veiktajām kopšanas cirtēm. Audzēs, kuru
vidējais caurmērs nepārsniedz 36 cm, kokus dasto 2 cm caurmēra pakāpēs, bet virs 36 cm – 4 cm
caurmēra pakāpēs.
Ja koki pēc skaita jāsadala caurmēra pakāpēs, jāzina caurmēra pakāpju intervāli (Skudra, Dreimanis, 1993).

3.3. Koka augstuma noteikšana

•

3.1. tabula

3.2. attēls

Koku augstuma noteikšana shēma

Caurmēra pakāpju intervāli

2 cm caurmēra
pakāpes

Stumbra caurmērs
no...līdz

4 cm caurmēra
pakāpes

Stumbra caurmērs
no...līdz

8

7,0–8,9

8

6,0–9,9

10

9,0–10,9

12

10,0–13,9

12

11,0–12,9

16

14,0–17,9

14

13,0–14,9

20

18,0–21,9

16

15,0–16,9

24

22,0–25,9

18

17,0–18,9

28

26,0–29,9

20

19,0–20,9

32

30,0–33,9

...

...

...

...

Praksē lieto pašnoapaļotājus dastmērus ar 2 vai 4 cm skalām, kas automātiski nosaka koka piederību konkrētajai caurmēra pakāpei.
Pašnoapaļotāju skalu īpatnība:
2 cm pašnoapaļotājai skalai uz dastmēra lineāla ir uzrakstītas caurmēra pakāpes ar 2 cm intervāliem – 2, 4, 6, 8... utt. Dastmēra lineāls ir it kā 1 cm iebīdīts nekustīgajā tverī;
4 cm pašnoapaļotājai skalai uz dastmēra lineāla ir uzrakstītas caurmēra pakāpes ar 4 cm intervāliem – 4, 8, 12, 16... utt. Dastmēra lineāls ir it kā 2 cm iebīdīts nekustīgajā tverī.
Stumbra caurmēra nolasīšanā jāvadās no šāda nosacījuma. Ja kustīgais tveris atrodas tieši uz
12 cm atzīmes, koks ietilpst 12 cm caurmēra pakāpē. Ja dastmērs nav pieejams, var izlīdzēties ar
mērlenti un noteikt stumbra apkārtmēru. Stumbra caurmērs būs stumbra apkārtmēra dalījums ar
3,14.
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Otrs svarīgākais augoša koka parametrs it tā augstums, ko nosaka ar instrumentiem, kurus sauc
par augstummēriem. Koku augstuma noteikšana shematiski parādīta 3.2. attēlā.

Lietojot eklimetra tipa augstummērus, vizējot no fiksēta attāluma (15 vai 20 m) uz koka galotni,
iegūst stumbra nogriežņa garumu (m) virs horizontālās vizūras. Vizējot uz stumbra pamatni, iegūst
stumbra nogriežņa garumu (m) zem horizontālās vizūras. Koka augstums ir abu nolasījumu summa – H=h1 + h2. Izmantojot elektroniskos augstummērus, pie koka stumbra 1,3 m augstumā piestiprina ultraskaņas bāku. Vizējot uz bāku, augstummērs izrēķina attālumu līdz kokam, bet, vizējot
uz koka galotni, iegūst koka kopējo augstumu. Ar elektroniskajiem augstummēriem koka augstumu
var izmērīt no brīvi izvēlēta attāluma līdz kokam bez mērlentes lietošanas.
Vienas caurmēra pakāpes koku augstumu absolūtās svārstības var sasniegt 6–7 metrus. Tas nozīmē, ka pietiekami precīzai audzes vidējā augstuma aprēķināšanai jāuzmēra augstums tādam koku
skaitam, kas raksturo koku caurmēru un augstumu izkliedi. Visu audzes koku augstuma mērīšana
ir darbietilpīgs process. Lai samazinātu laika patēriņu, praktiskām vajadzībām jāuzmēra 9–12 koku
augstums (Skudra, Dreimanis, 1993), aptverot visu caurmēra pakāpju kokus. Vidēji nozīmīgu pētījumu vajadzībām, piemēram, studentu diplomdarbu izstrādāšanai, iesaka izmērīt vismaz 15 koku
augstumu visā caurmēru diapazonā. Augstuma mērījumus veic pieciem tieviem audzes kokiem,
pieciem vidēji resniem un pieciem kokiem no lielākajām caurmēra pakāpēm. Zinātniskos pētījumos augstumus izmēra 30–40 audzes kokiem (Kramer, Akca, 1982). Jāpiebilst, ka, lietojot elektroniskos augstummērus, 100 audzes koku augstuma noteikšana diviem cilvēkiem aizņems aptuveni
1,5–2 stundas. Ja izrādīsies, ka uzmērīto koku skaits kādu iemeslu dēļ ir nepietiekams, atkārtota
atgriešanās audzē papildu mērījumu veikšanai prasīs daudz vairāk laika. Vienlaicīgi ar augstuma
mērīšanu jānosaka arī stumbra caurmērs centimetros.
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3.4. Atsevišķa koka taksācijas rādītāji un to aprēķināšana
Atsevišķus audzes kokus raksturo:
•
stumbra caurmērs;
•
koka augstums;
•
stumbra šķērslaukums;
•
stumbra tilpums.
Pirmos divus no tiem nosaka mērījumu rezultātā. Stumbra šķērslaukumu, tāpat kā stumbra
caurmēru, ir pieņemts noteikt 1,3 m augstumā no koka sakņu kakla, kas parasti īpaši netiek norādīts. Stumbra caurmēru (šķērslaukumu) var noteikt citās stumbra vietās, bet tad to precizē, pievienojot atbilstošus indeksus. Piemēram, d0,5 nozīmē, ka caurmērs ir noteikts stumbra vidū. Stumbra
šķērslaukums tiek aprēķināts pēc formulas:

g =

0,785 ⋅ d2
10000

Koka stumbra tilpuma noteikšanas vispārējā formula:

v = g⋅h⋅f

v – stumbra tilpums, m3; g – stumbra šķērslaukums, m2; h – koka augstums, m; f – stumbra veidskaitlis.

Meža taksācijā visbiežāk izmanto neīsto stumbra veidskaitli, kas ir stumbra tilpuma attiecība
pret cilindra tilpumu, kura caurmērs ir vienāds ar stumbra krūšaugstuma caurmēru, bet augstums
vienāds ar koka augstumu. Eksperimentālā ceļā ir sastādītas veidskaitļu tabulas pa koku sugām
atkarībā no stumbra krūšaugstuma caurmēra un koka augstuma. Praksē būtu darbietilpīgi meklēt
stumbra veidskaitļus un veikt aprēķinus. Lai varētu ērti noteikt stumbra tilpumu, visām saimnieciski vērtīgajām koku sugām ir sastādītas stumbra tilpuma tabulas, kuru lietošanai nepieciešams
zināt stumbra caurmēru un koka augstumu (3.2. tabula).
Izraksts no priedes stumbra tilpuma tabulām

Stumbra augstums, m

Stumbra caurmērs ar mizu krūšaugstumā, cm
17

18

19

20

20,0

0,217

0,242

0,269

0,296

20,5

0,221

0,247

0,275

0,304

21,0

0,225

0,252

0,282

0,311

...

...

...

...

...

(Mežsaimniecība tabulas, 1964)

Tabulas sastādītas tā, ka stumbra caurmērs atšķiras veselos centimetros, bet augstums – par
0,5 metriem. Datoru izmantošanas laikmetā tabulu lietošana ir kļuvusi neērta, tādēļ praktiskām
un zinātniskām vajadzībām stumbra tilpumu (m³) nosaka pēc empīriskām formulām. Galvenajām
koku sugām bieži izmanto I. Liepas (1996) izstrādātās stumbra tilpuma formulas, kas vispārīgā
veidā izsakāmas ar vienādojumu:

v = ψ⋅L ⋅d
α

β⋅lgL+φ

v – stumbra tilpums, m³; ψ, α, β, φ – no koku sugas atkarīgi koeficienti; L – stumbra garums, m;
d – krūšaugstuma caurmērs, cm.
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Formulas koeficientu vērtības

Koku suga

ψ

Priede

1,6541 · 10

-4

α

β

φ

0,56582

0,25924

1,59689

Egle

2,3106 · 10

0,78193

0,34175

1,18811

Bērzs

9,090 · 10-5

0,71677

0,16692

1,75701

Apse

5,020 · 10-5

0,92625

0,52221

1,95538

Melnalksnis

7,950 · 10-5

0,77095

0,13505

1,80715

Baltalksnis

7,450 · 10-5

0,81295

0,06935

1,85346

-4

Formulu ierobežojumi ir D≥1,5 cm, H≥ 1,5 m (Liepa, 1996).

3.5. Audzes taksācijas rādītāji

g – stumbra šķērslaukums, m2; d – stumbra caurmērs, cm.

3.2. tabula

3.3. tabula

Meža inventarizācijā katrai audzei nosaka virkni taksācijas rādītāju. Svarīgākie no tiem:
•
audzes vecums;
•
audzes vidējais caurmērs;
•
audzes vidējais augstums;
•
audzes šķērslaukums;
•
audzes krāja;
•
audzes bonitāte;
•
audzes biezība;
•
audzes sastāva formula;
•
audzes forma.
Audzes raksturošanai var izmantot arī citus taksācijas rādītājus, piemēram, stumbra parametru izkliedes intervāls, koku skaita sadalījums caurmēra pakāpēs, audzes biezība, audzes biezums
(koku skaits uz ha), pameža un paaugas raksturojums.

3.5.1. Audzes vecums
Stādītās vai sētās mežaudzēs koku vecums ir vienāds, izņemot to koku vecumu, kas audzē radušies dabiskās atjaunošanās procesā vēlākajos gados. Piemēram, bērzu jaunaudzē labas sēklu ražas
gadā nonāk egles sēklas un veidojas paauga, kas ir jaunāka par bērzu. Stādītu (sētu) mežaudžu
vecums stādīšanas gadā ir viens gads. Stādu vai sējeņu vecums netiek pieskaitīts.
Dabiskas izcelsmes mežaudzes var būt radušās ilgākā laika periodā, un koku patiesais vecums
var būt atšķirīgs. Ievērojot koku vecuma atšķirības, nosaka audzes valdošo vecumu pārsvarā esošajiem kokiem. Ja kailcirtes platībā ir saglabātas paaugas grupas, šie koki ir vecāki nekā vēlāk iestādītie. Audzes sastāva formulā vienai sugai var nākties uzrādīt divus atšķirīgus vecumus. Ja audzes
koku vecumi iekļaujas vienas vecumklases intervālā, tādu sauc par vienvecuma audzi. Ja koku vecuma izkliede pārsniedz vienas vecumklases robežas, audzi pieskaita dažādvecuma audzēm. Audžu
iedalījums vecumklasēs atvieglina saimnieciskās darbības veikšanu un dažādu norādījumu sastādīšanu (3.4. tabula).
3.4. tabula

Audžu iedalījums vecumklasēs

Vecumklase

Koku vecums, gados
skuju un cietie lapu koki

mīkstie lapu koki

baltalksnis, blīgzna

I

1–20

1–10

1–5

II

21–40

11–20

6–10

III

41–60

21–30

11–15

IV

61–80

31–40

16–20

V

81–100

41–50

21–25
26–30

VI

101–120

51–60

VII

121–140

61–70

31–35

VIII

141–160

71–80

36–40

utt.
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Cietie lapu koki ir ozols, osis, kļava, goba, vīksna, dižskābardis, skābardis. Tiem raksturīga blīva
un cieta koksne. Mīkstie lapu koki ir bērzs, melnalksnis, baltalksnis, apse, apšu hibrīdi, kam koksne
nav blīva.
Audzes mēdz iedalīt vecuma grupās. Izšķir šādas vecuma grupas:
•
jaunaudzes;
•
vidēja vecuma audzes;
•
briestaudzes;
•
pieaugušas audzes;
•
pāraugušas audzes.
Neatkarīgi no koku sugas jaunaudzes veido pirmo divu vecumklašu audzes. Pieaugušu audžu
grupā ieskaita ciršanas vecuma (cirtmeta) vecumklasi un vienu virs tās. Pāraugušas audzes sākas ar
divām vecumklasēm virs ciršanas vecuma. Briestaudžu vecuma grupā ietilpst audzes vienu vecumklasi pirms ciršanas vecuma vecumklases. Vidēja vecuma audžu grupā atkarībā no koku sugas un
ciršanas vecuma ietilpst viena vai vairākas vecumklases starp jaunaudzēm un briestaudzēm. Audžu
sadalījums vecuma grupās dažām koku sugām dots 3.5. tabulā.
3.5. tabula

Vecumklašu sadalījums vecuma grupās
Priede, ciršanas
vecums 101 gads

Egle, ciršanas vecums
81 gads

Bērzs, ciršanas vecms
71 gads

I, II

I, II

I, II

III, IV

III

III, IV, V, VI

V

IV

VII

Pieaugušas audzes

VI, VII

V, VI

VIII, IX

Pāraugušas audzes

VIII ...

VII ...

X ...

Vecuma grupa
Jaunaudzes
Vidēja vecuma audzes
Briestaudzes

Audzes vidējo kvadrātisko caurmēru aprēķina pēc formulas:

Dg =

gvid
⋅ 100
0,785

Dg – vidējais kvadrātiskais caurmērs, cm; gvid – audzes vidējā koka šķērslaukums, m²;
Dvald – valdaudzes koku vidējais kvadrātiskais caurmērs; to aprēķina valdaudzes kokiem, kuru augstums neatšķiras
vairāk par 10% no to vidējā augstuma.
Ddom – kokaudzes I stāva valdošās koku sugas 100 resnāko koku uz 1 ha vidējais kvadrātiskais caurmērs.

Meža taksācijā nav pieņemts izmantot audzes aritmētisko vidējo caurmēru. Ja to tomēr dara,
tas ir īpaši jānorāda. Audzes vidējais kvadrātiskais caurmērs ir lielāks par audzes vidējo aritmētisko
caurmēru.

3.5.3. Audzes vidējais augstums
Ja augstumu audzē uzmēra ierobežotam skaitam koku, audzes koku izlīdzināto augstumu atbilstoši
caurmēra vērtībai nosaka pēc audzes augstumlīknes. Izlīdzinātais augstums raksturo caurmēra pakāpes koku vidējo augstumu. Daļai koku reālais augstums ir lielāks nekā izlīdzinātais augstums, bet
daļai mazāks. Kopumā koku augstums pēc augstumlīknes tiks novērtēts ar pieņemamu precizitāti
un ir izmantojams audzes krājas aprēķināšanai.
Caurmēra un augstuma mērījumu datus ievada datorā un ar „Microsoft Excel” programmas palīdzību uzzīmē koku caurmēru un augstumu sakarības attēlu un aprēķina augstumlīknes empīrisko
vienādojumu.
3.3. attēls

Priedes augstumlīkne

Audzes un koku vecuma noteikšanā var izmantot šādas iespējas:
•
pēc iepriekšējās meža inventarizācijas datiem, pieskaitot gadu skaitu pēc iepriekšējās inventarizācijas;
•
jauniem skuju kokiem vecumu var noteikt pēc zaru mieturu skaita;
•
vidēja vecuma skuju un lapu koku audzēs pēc gadskārtu skaita svaigos vai nesen nocirstu
koku celmos, pieskaitot gadu skaitu, kas pagājuši pēc koku nociršanas;
•
izmantojot ar Preslera urbi iegūtās urbuma skaidas, pieskaitot gadu skaitu, līdz koks sasniedzis urbuma augstumu.

3.5.2. Audzes vidējais caurmērs
Pirms audzes vidējā caurmēra aprēķināšanas vispirms jānosaka audzes šķērslaukums, kas ir
audzes koku šķērslaukumu summa G= Σg.
Audzes (meža elementa) koku resnuma raksturošanai izmanto vairākus krūšaugstuma
caurmērus (Donis, 2014):
Dg – vidējais kvadrātiskais caurmērs (vidējam šķērslaukumam atbilstoša koka caurmērs), kur
vidējais šķērslaukums (g↓vid) ir audzes škērslaukuma (m2) dalījums ar audzes koku skaitu;

gvid =

Σg G
=
N
N

Σg – audzes koku šķērslaukumu summa; gvid – audzes vidējā koka šķērslaukums, m²; G – audzes šķērslaukums, m²;
N – audzes koku skaits.
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Izlīdzinātās augstumlīknes empīriskajā vienādojumā x vietā ievietojot stumbra caurmēra d vērtību, tiek aprēķināta izlīdzinātā augstuma h vērtība (h=y). Papildu tabulā var aprēķināt caurmēra
pakāpju vidējo izlīdzināto augstumu, ko izmanto stumbra tilpuma aprēķināšanai.
Audzes (meža elementa) koku augstuma raksturošanai izmanto caurmēram analogus augstuma
veidus:
Hg – audzes I stāva valdošās koku sugas vidējam kvadrātiskajam caurmēram atbilstošs koku
augstums, ko nosaka pēc augstumlīknes. Augstumlīknes regresijas vienādojumā lieluma x vietā
ievietojot aprēķināto kvadrātisko caurmēru, iegūst tam atbilstošo Hg vērtību.
Hvald – valdaudzes vidējā kvadrātiskā caurmēra kokam atbilstošs augstums;
Ddom – virsaugstums – kokaudzes I stāva valdošās koku sugas 100 resnāko koku uz 1 ha vidējam
kvadrātiskajam caurmēram atbilstošs augstums.
Hg vērtību var noteikt ar grafisko metodi. Augstumlīknes attēlā uz X ass pret Dg vērtību konstruē
perpendikulu, līdz tas krusto regresijas līkni. No krustpunkta, novelkot horizontālu līniju, uz Y ass
nolasa Hg. Grafiskās metodes precizitāte ir zemāka.
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Audzes caurmēru un augstumu aprēķina atsevišķi katrai koku sugai un audzes stāvam.
Meža taksācijā pieņemts caurmēra un augstuma raksturošanai izmantot Dg un Hg vērtības, ko
vienkāršības dēļ nereti apzīmē kā audzes vidējo caurmēru (D) un augstumu (H) bez indeksa g pievienošanas. Lai nerastos pārpratumi, vidējā aritmētiskā caurmēra un augstuma lietošana ir īpaši
jāatrunā vai pie to apzīmējumiem jāpievieno atbilstošie indeksi.

3.5. attēls

Šķērslaukuma noteikšana ar prizmas palīdzību

3.5.4. Audzes šķērslaukuma noteikšana
Audzes šķērslaukumu var noteikt divējādi:
•
izmantojot audzes dastošanas datus noteiktā platībā (nogabalā, cirsmā) un aprēķinot atsevišķa koka stumbra šķērslaukumu, kuru vērtības summējot iegūst audzes šķērslaukumu m2
uz 1 ha. Metodes galvenais trūkums ir lielā darbietilpība;
•
lietojot austriešu zinātnieka V. Biterliha relaskopiskos parauglaukumus.
Šķērslaukuma noteikšanai V. Biterlihs izveidoja optisku instrumentu – relaskopu, no kura nosaukuma atvasināts relaskopiskā parauglaukuma jēdziens. Biterliha optiskie relaskopi savas dārdzības dēļ ir maz pieejami. Ilgu laiku šķērslaukuma noteikšanai izmantoja Biterliha lineālu, kuram
vizēšanas spraugas (atvēruma) platuma attiecībai pret lineāla garumu jābūt attiecībā 1:50. Tas nozīmē, ka var izmantot citu lineāla garumu, ko veiksmīgi izmantoja Latvijas mežierīkotāji, lietojot
teleskopiski izbīdāmas antenas. Mūsdienās izmanto Biterliha relaskopus, kas sastāv no viziera un
atbilstoša garuma metāla ķēdītes, kas nodrošina konstantu attālumu no cilvēka acs līdz vizierim.
Šķērslaukuma mērīšanai izvēlas audzes raksturīgās vietas, ieskaitot tehnoloģiskos koridorus.
Mērīšanai izmanto Biterliha relaskopu, kuram viziera atvērums (sprauga) ir 1/50 daļa no bāzes
attāluma līdz acij. Ja bāzes attālums (Biterliha relaskopa ķēdītes garums) ir 65 cm, viziera atvērums
ir 13 mm. Privāto mežu īpašnieki Biterliha vizieri var izgatavot paši, izmantojot 65 cm garu koka
līstīti, kam galā perpendikulāri piestiprināta metāla plāksnīte ar 13 mm platu atvērumu (spraugu).
Spraugas platumam jābūt precīzi izgatavotam. Ja spraugas platums būs 9,2 mm, šķēslaukums tiks
noteikts diviem hektāriem. Šķērslaukuma vienam hektāram noteikšanai iegūto rezultātu dala ar 2.
Jāizvēlas tāds spraugas platums, lai pilnā apgriezienā tiktu uzskaitīti 20–25 koki. Šķērslaukuma
mērīšanu sāk no tuvākā raksturīgākā koka, ko var arī iezīmēt, pie koka noliekot kādu priekšmetu.
Šķērslaukumu nosaka visiem audzes kokiem, vizējot uz to krūšaugstumu (1,3 m no koka sakņu
kakla). Koku uzskaite jāveic pilnā 360° apgriezienā ap vizēšanas punktu. Uzskaita tos kokus, kuri
pilnībā aizpilda relaskopa atvērumu (3.4. attēls C). Katrs uzskaitītais koks atbilst vienam šķērslaukuma kvadrātmetram. Jāuzskaita katrs otrais koks, kura caurmērs tieši atbilst relaskopa atvērumam (3.4. attēls B). Koki, kuri neaizpilda relaskopa atvērumu (A), nav jāuzskaita. Nepieciešamības
gadījumā šķērslaukumu var noteikt atsevišķi valdaudzes, starpaudzes vai otrā stāva kokiem. Šķērslaukuma mērīšanas laikā nedrīkst novirzīties no izraudzītā punkta. Jāizvēlas tāds šķērslaukuma
mērīšanas punkts, lai koki cits citu neaizsegtu.
3.4. attēls

A – uzskaitāms koks

B – uzskaitāms katrs otrais koks

Šķērslaukuma noteikšanu pēc Biterliha metodes apgrūtina biezs pamežs, paauga un nepietiekami redzamības apstākļi.
Minimālais mērījumu punktu skaits koku
skaita vai audzes šķērslaukuma noteikšanai ir
atkarīgs no audzes platības:

Vizēšana ar Biterliha relaskopu

C – neuzskaitāms koks

Nogabala platība,
ha
...1, 0
1,1–2,0
2,1–3,0
3,1–4,0
4,1–5,0
7,1–6,0
6,1–7,0
7,1–8,0
8,1–10,0
10,1–15,0
15,1–

Mērījumu punktu
skaits
4
6
7
9
11
12
13
14
15
16
17

3.5.5. Audzes krāja
Audzes krājas aprēķināšanas noteikšanas vispārējā formula:

A – koks nav jāuzskaita

B – uzskaita katru otro koku

C – uzskaita katru koku

(no Kopšanas ciršu rokasgrāmata, 2012)

Šķēslaukuma noteikšanai var izmantot no caurspīdīga materiāla izgatavotu speciālu prizmu.
Skatoties caur prizmu, stumbra daļa, ko aizsedz prizma, vairāk vai mazāk izbīdās uz sāniem. Uzskaita tos kokus, kuru attēls prizmā visā pilnībā neizbīdās ārpus stumbra kontūras uz sāniem, un
katru otro koku, kam izbīdījums atrodas tieši uz stumbra malas. Tie koki, kuru attēls prizmā pilnībā
izbīdās no stumbra, atrodas ārpus relaskopiskā parauglaukuma (3.5. attēls).
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M = G⋅H⋅F

M – audzes krāja, m³; G – audzes šķērslaukums, m²;
H – audzes vidējais augstums, m; F – audzes veidskaitlis.

Formula izmantojama kokiem ar vidējo augstumu, kas lielāks par 12 metriem. Reizinājumu H·F
sauc par veidaugstumu. Tā noteikšanai nepieciešams zināt audzes vidējo augstumu. Audzes krājas
noteikšanai pēc formulas M=G·H·F nepieciešamie veidaugstumi atrodami 3.6. tabulā.
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3.6. tabula

Veidaugstumu vērtības

Audzes vidējais
augstums,
m
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Audzes vidējais kvadrātiskais caurmērs:
Koku sugas

P
5,26
5,71
6,14
6,54
6,96
7,34
7,69
8,07
8,44
8,81
9,14
9,50
9,85
10,25
10,61
11,00
11,40
11,80
12,15
12,55
12,90
13,28
13,66
14,04
14,42
14,80
15,18
15,56
15,94
16,32
16,70
17,08

E
5,62
6,09
6,55
7,05
7,39
7,87
8,27
8,75
9,12
9,49
9,85
10,20
10,54
10,76
10,95
11,39
11,83
12,14
12,57
13,01
13,45
13,8
14,15
14,49
14,83
15,17
15,51
15,85
16,19
16,52
16,86
17,19

Oz
4,63
5,04
5,45
5,87
6,28
6,69
7,10
7,52
7,93
8,35
8,78
9,20
9,62
10,06
10,49
10,92
11,37
11,81
12,26
12,72
13,18
13,63
14,07
14,52
14,96
15,41
15,85
  
  
  
  
  

Os
5,25
5,70
6,13
6,55
6,97
7,39
7,80
8,20
8,60
9,00
9,40
9,79
10,19
10,58
10,96
11,35
11,74
12,12
12,50
12,89
13,27
13,65
14,03
14,41
14,79
15,16
15,54
  
  
  
  
  

B
4,75
5,14
5,53
5,92
6,31
6,70
7,10
7,49
7,88
8,28
8,68
9,09
9,49
9,90
10,32
10,73
11,16
11,58
12,01
12,44
12,88
13,30
13,72
14,15
14,57
15,00
15,42
  
  
  
  
  

Ma
4,95
5,36
5,78
6,20
6,62
7,05
7,48
7,90
8,34
8,74
9,15
9,60
10,05
10,51
10,96
11,42
11,90
12,36
12,84
13,32
13,80
14,27
14,74
15,21
15,68
16,15
16,62
  
  
  
  
  

L
4,90
5,32
5,74
6,18
6,62
7,06
7,50
7,95
8,39
8,83
9,28
9,72
10,17
10,61
11,06
11,51
11,96
12,36
12,86
13,31
13,77
14,22
14,67
15,12
15,57
16,02
16,47
  
  
  
  
  

A
4,90
5,29
5,71
6,15
6,59
7,03
7,48
7,91
8,35
8,80
9,24
9,69
10,14
10,59
11,04
11,50
11,95
12,41
12,86
13,32
13,78
14,24
14,69
15,15
15,61
16,07
16,52
  
  
  
  
  

Ba
5,09
5,41
5,74
6,15
6,52
6,92
7,29
7,61
7,97
8,37
8,73
8,98
9,38
9,74
10,14
10,49
10,89
11,26
11,65
12,00
12,35
12,72
13,10
13,48
13,85
14,23
14,61
  
  
  
  
  

(Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumi nr. 228)

Audzes krājas noteikšana pēc caurmēra pakāpju metodes ir viena no vecākajām krājas noteikšanas metodēm, kas tiek izmantota arī mūsdienās. Lietojot pašnoapaļotājus dastmērus, dastlapā
summējot koku skaitu caurmēra pakāpē, iegūst koku skaita sadalījumu caurmēra pakāpēs. Šos datus pārnes uz aprēķina tabulu.
3.7. tabula

Audzes krājas aprēķins caurmēra pakāpēs

D, cm

g, caurmēra
pakāpes
šķērslaukums
(m2)

n,
koku skaits
caurmēra
pakāpē

1
8
12
16
20
24
28
32

2
0,00502
0,01130
0,02010
0,03140
0,04522
0,06154
0,08038

Kopā

g·n

h,
izlīdzinātais
koku
augstums (m)

v,
stumbra
tilpums
(m3)

3
3
63
76
80
55
27
2

4
0,01507
0,71215
1,52730
2,51200
2,48688
1,66169
0,16077

5
11,0
15,5
18,8
21,3
23,3
25,0
26,5

6
0,03115
0,08900
0,18174
0,31283
0,48511
0,70102
0,96269

306
N

9,07586
G

M= v · n,
caurmēra
pakāpes
krāja
(m3)
7
0,09345
5,60701
13,81234
25,02671
26,68132
18,92748
1,92538
92,07368
M

Dg =

gvid
⋅ 100 =
0,785

0,02966 ⋅ 100 = 19,4 cm
0,785

Audzes vidējais augstums:

Hg= 11,22 · ln (Dg)–12,34 = 11,22 · ln (19,4) -12,34 = 21,0 m
Audzes taksācijas rādītāji:
platība 0,25 ha;
•
šķērslaukums G=9,07586 m²;
•
krāja M=92,07 m³;
•
audzes šķērslaukums uz 1 ha: G=9,07585:0,25=36,30 m²;
•
audzes krāja uz 1ha: M=92,07:0,25=368,30 m³.
3.7. tabulas 1. ailē ieraksta caurmēra pakāpes, bet otrajā – aprēķināto stumbra šķērslaukumu,
vai arī to izraksta no šķērslaukuma tabulām. No dastlapas 3. ailē ieraksta koku skaitu caurmēra
pakāpē, bet 4. ailē iegūst lielumu g un n reizinājumu. Audzes izlīdzinātās augstumlīknes regresijas
vienādojums h=11,22·ln (d) - 12,34 iegūts no 3.3. attēla. Regresijas vienādojumā ievietojot caurmēra (d) vērtību, tiek aprēķināta izlīdzinātā augstuma vērtība. Jāatzīmē, ka citām audzēm regresijas
vienādojuma koeficienti būs atšķirīgi.
Caurmēra pakāpes viena stumbra tilpumu aprēķina pēc I.Liepas izstrādātās stumbra tilpuma
formulas, kurā L ir stumbra garums, bet d – stumbra caurmērs.

v = ψ · Lα · dβ·lgL+φ
Ievietojot iepriekšēja formulā priedei atbilstošās koeficientu vērtības no 2.4.tabulas, iegūstam:

v = 0,00016541 · L0,56582 · d0,25924 · log(L) + 1,59689
Formula „Microsoft Excel” programmai saprotamā veidā izskatās šādi:

v=0,00016541*(L^0,56582)*d^(0,25924*LOG(L)+1,59689).
Lielumu L un d vietā ieraksta šūnas adresi, kurā datorā atrodas šie lielumi. Formula datorā
jāievada vienu reizi, piemēram, 8 cm caurmēra pakāpei. Novietojot kursoru uz šūnas, kurā atrodas
aprēķinātā stumbra tilpuma vērtība, apakšējā labā stūra, un velkot kursoru uz leju, stumbra tilpumi
tiks aprēķināti pārējās caurmēra pakāpēs. Krāja caurmēra pakāpē (7. aile) ir lielumu n un v reizinājums. Summējot ailes, iegūst audzes kopējo koku skaitu, šķērslaukumu un krāju.
Pārējo taksācijas lielumu aprēķins redzams 3.7. tabulas lejasdaļā.
Audzes krājas aprēķins pēc I. Liepas (1996) formulas tiek veikts pēc šādas sakarības:

M = k · G(H + 4)
G – audzes šķērslaukums, m² uz ha; H – audzes vidējais augstums, m;
k – no koku sugas atkarīgs koeficients (priedei – 0,39, eglei – 0,415, bērzam – 0,385, apsei – 0,405,
melnalksnim – 0,40, baltalksnim – 0,38).

Iepriekšējā piemērā izmantotās priedes audzes G=36,6 m2 ha-1, H=21,0 m, k=0,39.

Audzes vidējā koka šķērslaukums: gvid= 9,07586:306 = 0,02966
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Latvijā visām koku augām lieto prof. Orlova bonitātes, kas visu sugu augšanu novērtē pēc vienas
skalas. Tam ir vairākas priekšrocības, jo nav jāizmanto dažādu koku sugu bonitēšanas tabulas.
Praktiski audzes bonitāti var noteikt, izmantojot 3.9. tabulas kritērijus (audzes vecumu un vidējo augstumu), kas gan nav sevišķi ērti. Neērtības rodas, ja audžu vecums nesakrīt ar veselām vecuma desmitgadēm. Turklāt norādītie augstuma intervāli dažādos vecumos pārklājas, kas apgrūtina
interpolēšanas iespējas.
Audzes bonitāti (pēc M. Orlova) var noteikt arī analītiski pēc empīriskām formulām, ko izveidojis J. Bisenieks (1988). Bonitātes (B) aprēķināšanai jāzina: audzes vecums gados (A) un audzes
vidējais augstums (H).

Audzes krāja ir:

M= 0,39 · 36,3 · (21+4) = 353,9 m3
Audzes krāja pēc veidaugstuma formulas M = G · HF:

G = 36,3 m2

HF = 9,85

M = 36,3 · 9,85 = 357,6 m3

(No 3.6. tabulas pie audzes
vidējā augstuma 21 m)

B=

Ar trim metodēm iegūtas krājas vērtības apkopotas 3.8. tabulā.
3.8. tabula

a, b – empīriski aprēķināti koeficienti atkarībā no audzes vecuma; H – audzes vidējais augstums, m.

Ar dažādām metodēm noteiktas krājas absolūtās un relatīvās starpības

Krāja noteikta pēc

Krāja, m3 ha-1

Δ=M-Mvid

Novirze % no Mvid

Caurmēra pakāpju metodes

368,3

8,4

2,3

I. Liepas formulas

353,9

-6,0

-1,6

Veidaugstumu metodes

357,6

-2,3

-0,7

Vidējā krāja (Mvid), m3 ha-1

359,9

Koeficientu a un b aprēķināšanas formulas dižmeža audzēm ir:

a= 70,64 – 66,567 · lnA + 20,659 · ln2A – 1,7359· ln3A
b= –2,020 – 2,294 · lnA – 0,995 · ln2A + 0,0897 · ln3A

Krājas noteikšanas kļūda attiecībā pret triju metožu vidējo krāju nedaudz pārsniedz 2%. Izmantotās metodes dod ļoti līdzīgu rezultātu.

Mežaudžu raksturošanai izmanto terminu bonitāte, kas radies no latīņu valodas vārda bonitas un
nozīmē labumu, vērtību. Bonitāte raksturo mežaudžu augšanas efektu noteiktos augšanas apstākļos. Mežaudžu bonitēšanai vēsturiski izmantotas vairākas pieejas. Sakarības starp augsnes īpašībām un audžu augšanu neizrādījās pietiekami ciešas, un arī augšņu novērtēšana ir visai komplicēta.
Koksnes krājas izmantošana bonitēšanas vajadzībām izrādījās ne visai piemērots kritērijs, jo krāja
ir atkarīga no audzes biezības.
Audzes bonitāti nosaka pēc audzes vidējā augstuma konkrētajā vecumā. Mežsaimniecībā pieņemts izmantot piecas pamatbonitātes (no I līdz V bonitātei) un divas papildu bonitātes – Ia, ja
audzes vidējais augstums ir lielāks nekā I bonitātē, un Va bonitāti, ja audze nesasniedz V bonitātes
augstumu.
Latvijā ilgu laiku izmantoja papildinātās 1924. gada pagaidu augšanas tabulas (Mežsaimniecības tabulas, 1964).
Latvijas mežsaimniecībā joprojām izmanto profesora M. Orlova 1911. gadā sastādītās un
1931. gadā papildinātās bonitāšu tabulas dižmežam un atvasājiem.
Dižmeža (sēklaudžu) bonitēšanas tabula

Audzes
vecums gados
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
...

Vidējais audzes augstums pa bonitātēm, m
Ia
6–5
12–10
16–14
20–18
24–21
28–24
30–26
32–28
34–30
35–31
...

I
5–4
9–8
13–12
17–15
20–18
23–20
25–22
27–24
29–26
30–27
....

II
4–3
7–6
11–10
14–13
17–15
19–17
21–19
23–21
25–23
26–14
...

III
3–2
6–5
9–8
12–10
14–12
16–14
18–16
20–17
22–19
23–20
....

(pēc prof. M. Orlova, 1911)
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Atvasāju audzēm:

a= 29,38 – 33,380 · lnA + 13,138 · ln2A – 1,2396 · ln3A

3.5.6. Audzes bonitātes noteikšana

3.9. tabula

H–a
b

IV
2–1
4–3
7–6
9–8
11–9
13–11
15–12
16–14
18–15
19–16
...

V
–
2
5–4
7–5
8–6
10–8
11–9
13–11
14–12
15–13
...

Va
–
1
3–2
4–3
5–4
7–5
8–6
10–7
11–8
12–9
...

b= –5,264 + 5,85 · 5 lnA – 2,263 · ln2A + 0,2310 · ln3A
Datorā aprēķinātās un skaitliski izteiktās bonitātes ir jāsalāgo ar mežsaimniecībā lietoto bonitāšu skalu, ko var izdarīt ar šādas tabulas palīdzību.
Mežsaimniecībā lietotā bonitāšu skala
Aprēķinātās bonitātes skaitliskā vērība

Ia
0

I
1

II
2

III
3

IV
4

V
5

Va
6

Ja aprēķinātā bonitāte B=0,5, tas nozīmē, ka audzes aug labāk nekā I bonitātē, bet nesasniedz
Ia bonitātes augstumu. Turpretī B=5,6 nozīmē, ka audze nav sasniegusi V bonitātes augstumu.
Daudzos pētījumos tika konstatēts, ka faktiskā augšanas gaita nesakrīt ar augšanas gaitas tabulu
rādītājiem. Lai augšanas gaitu atspoguļotu objektīvi, daudzos pētījumos norādīts (Donis, 2014), ka
labāk ir izmantot virsaugstuma bonitātes (Hdom). Ar virsaugstumu apzīmē valdaudzes 100 resnāko
koku augstumu. Virsaugstuma bonitāšu noteikšanai izmanto krūšaugstuma vecumu A1,3 un valdaudzes vidējo augstumu. Pirmajos dzīves gados kokiem nākas pārvarēt zemsedzes augu konkurenci,
kas aizņem īsāku vai ilgāku laika periodu, līdz koks sasniedz krūšaugstumu. Pēc tā sasniegšanas
koki ir izveidojuši konkurētspējīgu sakņu sistēmu un pilnīgāk izmanto uz lapotnes krītošo gaismu.
Latvijā virsaugstuma bonitātes sāka izmantot pagājušā gadsimta 60. gados. 1988. gadā tās
apkopoja J. Matuzānis. Viraugstuma bonitātes izstrādāja J. Tauriņš, J. Matuzānis, J. Bisenieks,
G. Ģērķis un T. Rubenis.
Lai novērstu sākotnējo virsaugstuma bonitāšu trūkumus, J. Donis (2014), pamatojoties uz rūpīgu paraugkoku stumbru analīzi, izveido precizitētas virsaugstuma bonitātes priedei, eglei, bērzam
un apsei.
Priedei un eglei virsaugstuma bonitāti apzīmē Hdom, izteiktu metros, kādu tā sasniedz 100 gadu
vecumā. Augstuma gradācijas starp bonitātēm – trīs metri. Priedei un eglei pavisam ir 10 virsaugstuma bonitātes: no Hdom=12 m līdz Hdom=39 m.
Bērzam un apsei bonitēšanas bāzes vecums ir 50 gadi, jo tās ir ātraudzīgākas nekā skuju koki
un ar atšķirīgu ciršanas vecumu. Tiem tāpat izdalītas 10 bonitātes ar augstuma gradāciju 2 m: no
Hdom=18 m līdz Hdom=36 m. Izstrādātajām bonitātēm ir grafiskā un tabulētā forma. 3.10. tabulā dots
izraksts no bērza virsaugstuma bonitātēm (Donis, 2014).
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3.10. tabula

Izraksts no bērza virsaugstuma bonitātēm

Hdom, m

3.11. tabula

A1,3
10
4,0
5,5
7,3
9,2
11,4

18
22
26
30
34

20
8,5
11,2
14,0
17,1
20,1

30
12,5
15,9
19,4
23,0
26,6

40
15,7
19,5
23,3
27,1
31,0

50
18,0
22,0
26,0
30,0
34,0

60
19,6
23,8
27,9
32,0
36,0

70
20,7
24,9
29,1
33,3
37,4

80
21,5
25,8
30,0
34,1
38,3

90
22,0
26,3
30,5
34,7
38,9

100
22,3
26,7
30,9
35,1
39,3

(no Donis, 2014)

Bērza virsaugstuma bonitātes grafiskā formā redzamas 3.6. attēlā.

Virsaugstums,	
  m	
  

3.6. attēls

45	
  
40	
  
35	
  
30	
  
25	
  
20	
  
15	
  
10	
  
5	
  
0	
  

Bērza virsaugstuma bonitātes

Vidējais
augstums,
m
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Mežaudzes normālais šķērslaukums (m2 ha-1) atkarībā no valdošās koku sugas koku
vidējā augstuma

priede

egle un citi
skuju koki,
izņemot priedi

27
28
29
30
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
36
37
37
37
38
38
38
38
38
39
39

22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
41
42
43
44
45
46
47

Valdošā koku suga
apse,
bērzs,
melnalksnis,
liepa
baltalksnis,
pīlādzis
16
19
17
20
18
21
19
23
20
24
21
25
22
26
23
27
24
28
25
29
26
30
27
31
28
32
28
34
29
35
30
36
31
37
32
38
32
39
33
40
34
41
35
42
35
42
36
43
37
44
38
45

ozols, vīksna,
goba, kļava,
dižskābardis,
skābardis
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
35
36
37
38
38
39
39
40

osis
13
15
16
18
19
20
21
22
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
28
29
–
–
–
–
–

(MK 2013. gada 12. februāra noteikumi nr. 88)
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Audzes biezību aprēķina pēc formulas:

B=

Gkonkr
Gnorm

vai

Nkonkr
Nnorm

Gkonkr – konkrētais audzes šķērslaukums, m2 ha-1; Gnorm – normālais audzes škērslaukums, m2 ha-1;
Nkonkr , Nnorm – konkrētais un normālais kokus skaits uz ha.

Audzēs ar augstumu, kas mazāks par 10 m, biezību nosaka, konkrēto koku skaitu attiecinot pret
normālo (3.12. tabula).

3.5.7. Audzes biezība
Audzes atšķiras pēc koku skaita platības vienībā un audzes šķērslaukuma. Vārdisks audzes novērtējums, piemēram, ļoti bieza audze vai reta audze, dažādiem vērtētājiem neizsaka vienu un to
pašu, tas atkarīgs gan no pieredzes, gan audzes vecuma. Skaidrs, ka jaunībā audzēs ir lielāks koku
skaits nekā ciršanas vecumu sasniegušās. Lai vērtējumu padarītu viennozīmīgu, izmanto audzes
biezības jēdzienu.
Audzes biezība ir faktiskā koku skaita attiecība pret normālo koku skaitu vai faktiskā šķērslaukuma attiecība pret normālo šķērslaukumu konkrētajā vecumā. Par pilnas biezības audzēm sauc
tādas, kurās ir maksimāli iespējamais koku skaits vai šķērslaukums. Pilnas biezības audzes biezība
ir 1,0. Nepilnas biezības audzes biezību izsaka ar decimālskaitli robežās no 0,1 līdz 0,9. Normālais
šķērslaukums skaitliski atbilst pilnas biezības audzes šķērslaukumam, kas atrodams augšanas gaitas tabulās vai normatīvajos dokumentos (3.11. tabula).

Mežaudzes normālais koku skaits atkarībā no valdošās koku sugas koku vidējā
augstuma
Valdošā koku suga
Vidējais
apse,
egle un citi
ozols, vīksna, goba,
augstums,
bērzs,
melnalksnis,
priede
skuju koki,
kļava, dižskābardis,
m
liepa
baltalksnis,
izņemot priedi
skābardis
pīlādzis
līdz 6
4000
3200
3200
3200
2000
7
3800
3200
3200
3000
2000
8
3600
3000
3000
2800
1800
9
3400
3000
3000
2600
1800
10
3000
3000
3000
2400
1600
11
2800
2800
2600
2200
1600
12
2600
2800
2400
2000
1600

3.12. tabula

(MK 2013. gada 12. februāra noteikumi nr. 88)

Pilnas biezības audzes biezība ir 1,0. Lielas biezības audžu biezība ir 0,8–1,0; vidējas biezības –
0,6–0,7; retu audžu biezība 0,4–0,5; bet retaiņu – 0,1–0,3.

104

105

3.

MEŽA TAKSĀCIJAS PAMATI

3.6. Mazu izmēra stumbra tilpuma noteikšana

3.5.8. Audzes sastāva formula
Audzes sugu sastāvu un mistrojumu raksturo ar audzes sastāva formulu. Koku sugas tajā apzīmē ar koku sugu saīsinājumiem (sk. nodaļu par meža uzbūves elementiem). Audzes sastāva formulā pirms koku sugas norāda tās krājas (šķērslaukuma) īpatsvaru no kopējās audzes krājas, ko izsaka
veselos skaitļos un sauc par koku sugas koeficientu.
Koeficientu summai audzes sastāva formulā
jābūt vienādai ar 10. Ja kādas koku sugas krāja
ir robežās 2–5%, to audzes sastāva formulā ieraksta ar + zīmi. Piemēram, 8P2E+B. Turpretī,
ja kādas koku sugas krāja nepārsniedz 2%, to
atzīmē ar saīsinājumu ats. (atsevišķi), piemēram, 7B3E ats. A.
Vienas koku sugas izdalīšana audzes
sastāva formulā vairākas reizes pieļaujama, ja
veidojas dažāda vecuma mežaudze, kurā konkrētās koku sugas vecuma atšķirība priedei,
eglei, lapeglei, ozolam, osim, vīksnai, gobai un
kļavai pārsniedz 20 gadu, bet apsei, bērzam,
melnalksnim un liepai – 10 gadu.

3.13. tabula

Daudzos gadījumos ir nepieciešams noteikt stumbra tilpumu nelielu dimensiju kokiem, kuriem
nav piemērojamas iepriekšējās nodaļās ieteiktās formulas.
Egles stumbra tilpumu jaunaudžu vecuma audzēs var aprēķināt pēc formulas:

v=g·h·f

Sugas koeficienta vērtības audzes
sastāva formulā

Koksnes krājas īpatsvars,
% no audzes kopējās krājas
no
līdz
6
15
16
25
26
35
36
45
46
55
56
65
66
75
76
85
86
95
96
15

Audzes sastāva
koeficients
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

g – stumbra šķērslaukums, m2; hf – veidaugstums

Savukārt veidaugstumu aprēķina pēc formulas (J. Bisenieks, 1988):

hf =

Formulas izmantošanas ierobežojumi: stumbra garums 1,5–12 m; krūšaugstuma caurmērs ar mizu 1–22 cm.

Aprēķinu pareizības kontrolei var izmantot šādu tabulu:
d1,3, cm

h, m

hf

g, m2

v, m3

1
2
4
6
8
10
12

1,5
2
4
6
8
10
12

5,750
4,208
2,755
3,189
4,095
5,190
6,379

0,000078
0,000314
0,001256
0,002826
0,005024
0,007850
0,011304

0,000451
0,001321
0,003461
0,009013
0,020575
0,040742
0,072107

3.5.9. Audzes forma
Koki, krūmi un zemsedzes augi audzē veido vairākus stāvus. Katrs no tiem var sastāvēt no diviem vai vairākiem stāviem atkarībā no audzes vecuma, mistrojuma un saimnieciskās darbības
ietekmes. Kokaudzi, kas sastāv no vairākiem stāviem, apzīmē par saliktu audzi. Tās augšējo stāvu
aizņem gaismas prasīgās koku sugas – priede, bērzs, apse, bet zemāko jeb otro stāvu ēncietīgākas
sugas – egle, liepa, goba, vīksna. Divi audzes stāvi egļu audzēs rodas, ja otrais stāvs ir ievērojami
jaunāks. Koki tajā parasti ir īsāki. Audzes stāvi jāizdala tad, kad skaidri redzami divi audzes vainagu
klāji. Audzes pirmais un otrais stāvs var būt atšķirīgi apsaimniekojami. Audzēs ar ļoti biezu pirmo
stāvu otrais stāvs var neizveidoties, jo pat ēncietīgām koku sugām apgaismojuma apstākļi var būt
sliktāki par kritisko vērtību. Ēncieši tādā gadījumā veido ļoti lēni augošu paaugu. Tikai audzes pirmajam stāvam izretinoties, sākas paaugas straujāka augšana. Šādiem kokiem vidēja vecuma vai
vecākās audzēs ir ļoti mazs attālums starp zaru mieturiem, kas liecina par ilgstošu augšanu nepietiekama apgaismojuma apstākļos.
Mežaudzes stāvu veido koku kopums, kura augstumu atšķirības no koku vidējā augstuma nepārsniedz 20%. Meža inventarizācijā otro stāvu izdala, ja tā koku vidējais augstums ir vismaz par
21% mazāks nekā pirmā stāva koku vidējais augstums, bet nav mazāks par sešiem metriem.
Labi izveidots audzes otrais stāvs veicina pirmā stāva koku atzarošanos, bet vienlaicīgi rada
konkurences attiecības pēc augu barības vielām un mitruma.

11,3216
+ 0,6888 h – 2,83
h

Dažādu koku sugu sīkstumbru veidskaitļus var aprēķināt pēc 3.14. tabulā atrodamajām formulām.
3.14. tabula
Koku suga

Priede

Egle

Ozols

Bērzs

Liepa

Veidskaitļu aprēķināšanas formulas
Veidskaitļa formula

1,13
1,13
1,13
1,13
1,13
0,44
+
ffff ==
0,44
+
=
0,44
+
f= =
0,44
+
0,44 + H
H
H
HH

1,341
1,341
1,341
1,341
=
0,425
+ +1,341
ffff ==
+
0,425
+
f= =0,425
0,425
0,425 + H
HH
H
H

0,921
0,921
0,921
0,921
0,432
+
ffff ==
0,432
+
=
0,432
+
f =0,432
0,432+ +0,921
=
H
H
H
HH
1,029
1,029
1,029
1,029
1,029
0,397
+
ffff ==
0,397
+
=
0,397
+
f= =
0,397
+
0,397 + H
H
H
HH
0,980
0,980
0,980
0,980
0,980
=
0,430
+
ffff ==
0,430
+
=
0,430
+
f=
0,430
+
0,430 + H
H
H
HH

Formulas ierobežojumi

Autors

H=2...13 m
D=2...20 cm

V. Zaharovs

H=2...14 m
D=2...17 cm

O. Truļs

H=2...14 m
D=2...13 cm

O. Truļs

H=2...14 m
D=2...17 cm

O. Truļs

H=2...15 m
D=2...14 cm

O. Truļs

(Лесотаксационный сравочник, 1962)
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Priedes sīkstumbru stumbra tilpuma aprēķināšanai G. Ģērķis (1981) ieteicis šādas formulas:

v = 0,000019 + 0,00001142 (d1,3+2)2,61614 h0,76489 (m3)
v = 0,019 + 0,01142 (d1,3 + 2)2,61614 · h0,76489 (dm3)
d1,3 – stumbra caurmērs 1,3 m augstumā, cm; h – stumbra augstums, m.

Formula izmantojama arī kokiem, kas nav sasnieguši krūšaugstuma caurmēru. Formulas izmantošanas intervāls: d1,3=0–10 cm; h=0,5–18 m.
Nelieliem kokiem stumbra tilpumu ērtāk izteikt dm3, jo tie vieglāk savstarpēji salīdzināmi. Aprēķinu pareizības kontrolei izmantojama šāda tabula:
d1,3 , cm

h, m

v, dm3

2
3
4

3
4
5

1,0136
2,2412
4,2657

3.7. Sakarības starp koka celma un krūšaugstuma
caurmēru
Mežsaimniecības praksē nereti rodas vajadzība noteikt koka krūšaugstuma caurmēru pēc audzē
palikušo celmu caurmēra, lai noteiktu audzes šķērslaukumu un krāju pirms cirtes. To iespējams
izdarīt, izmantojot empīriskus regresijas vienādojumus.
3.15. tabula

Sakarības starp koka celma un krūšaugstuma caurmēru

Koku suga

Celma caurmērs D0 atkarībā
no krūšaugstuma caurmēra D1,3

Krūšaugstuma caurmērs D1,3
atkarībā no celma caurmēra D0

Priede,
baltalksnis

D0 = 2,17 + 1,15 D1,3

D1,3 = -1,89 + 0,87 · D0

Egle,
melnalksnis

D0 = –0,94 +1,348·D1,3

D1,3 = 0,7 + 0,742 D0

Apse

D0 = 0,37 + 1,13 D1,3

D1,3= –0,33 + 0,88 D0

Bērzs

41,34
41,34
D0 = D7,34
= 7,34
+ 1,09
+ 1,09
· D1,3· D
– 1,3 –
0
D1,3 D1,3

50,450,4
D1,3
D1,3 =
= –6,7
+ 0,916
–6,7
+ 0,916
· D0 ·+D0 +
D0 D0

4.

KOKU UN AUDŽU AUGŠANAS
SAKARĪBAS

Koku izmēru palielināšanos laika gaitā apzīmē par augšanas procesu. Ar koku vai citu organismu attīstību apzīmē kvalitatīvās izmaiņas, piemēram, ziedēšanas un sēklu ražošanas sākumu
mežaudzē vai atsevišķi augošiem īpatņiem. Koku augšana ir koku fizioloģisko procesu, tostarp fotosintēzes, koprezultāts, kas nodrošina organisko vielu, jaunu šūnu un audu veidošanos. Ar atsevišķa
koka pieaugumu saprot koka taksācijas rādītāju izmaiņas laikā, ko var izteikt ar koku garuma, caurmēra, šķērslaukuma un stumbra tilpuma pieaugumu. Mežaudze sastāv no atsevišķiem kokiem, tās
pieaugums ir atsevišķu koku pieaugumu summa.
Pieauguma veidošanos ietekmē daudzi faktori. Nozīmīgākie no tiem ir koku suga, koku vecums,
audzes izcelšanās, augšanas apstākļi, apgaismojuma apstākļi, nodrošinājums ar augu barības vielām, konkurence starp sugām un sugas indivīdiem. Šis uzskaitījums jāuzskata par visai nepilnīgu.
Visi šie faktori mijiedarbojas, un tīrā veidā noskaidrot kāda faktora ietekmi ir ļoti komplicēti vai
pat neiespējami. Izšķir atsevišķa koka, meža elementa, piemēram, audzes stāva, audzes un audžu
kopuma (meža) pieaugumu.

4.1. Koka vainags un tā ietekme uz koksnes pieaugumu
Koka vainagā atrodas tā asimilācijas orgāni – lapas un skujas, atsevišķos gados arī ziedi un
dažāda veida augļi (spurdzes, čiekuri, rieksti u.c.). Lapas ir svarīgākais koka orgāns, kas saules
gaismā hlorofila klātbūtnē nodrošina koka ogļskābās gāzes asimilāciju un organisko vielu sintēzi.
Lapas nodrošina biomasas veidošanas procesu. Asimilācijas procesā saražotās organiskās vielas
tiek izmantotas:
•
visu koka orgānu (stumbrs, zari, saknes, augļi) veidošanai;
•
elpošanas procesu nodrošināšanai.
Koka vainags un lapas veic šādas funkcijas:
•
saules gaismā hlorofila klātbūtnē nodrošina ogļskābās gāzes asimilāciju un organisko vielu
sintēzi;
•
lapās notiek arī organisko vielu disimilācija (patērēšana) elpošanas procesā, kurā izdalās
daļa no asimilācijā saistītās enerģijas. Elpošanas process, pretstatā asimilācijai, notiek arī
naktī;
•
veic ūdens transpirāciju caur lapu atvārsnītēm un pasargā lapas no pārkaršanas;
•
vertikālā ūdens plūsma no saknēm pa stumbru un zariem nodrošina lapas ar ūdenī izšķīdušajām augu barības vielām;
•
ražo sēklas un nodrošina koku sugu atjaunošanās procesu;
•
uztver nokrišņus;
•
uztver no augsnes virskārtas un zemsedzes augiem iztvaikoto ūdeni un ietekmē meža mikroklimatu.
Koki ik gadus no kopējās biomasas zaudē nobirušās lapas (skujas), nolūzušos zarus un tievākus
dzinumus, mizas plēksnes, kas sākotnēji pārvēršas par meža nobirām, vēlāk par augsnes trūdvielām un augiem izmantojamiem ķīmiskiem savienojumiem.

Tabulā dotās formulas var piemērot zaudējumu aprēķināšanai nelikumīgas ciršanas gadījumos.
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4.2. Vainaga uzbūve un tā parametri
Koku vainaga forma ir ļoti daudzveidīga un atkarīga no:
•
koku sugas iedzimtajām īpašībām un sēklu izcelsmes;
•
koka vecuma;
•
koka augšanas telpas;
•
vides apstākļu ietekmes (vēja, koka augšanas klases, malas efekta, nogāzes ekspozīcijas u.c.).
Vainaga raksturošanai izmanto vairākus raksturlielumus. Koka vainaga augšējo, vislabāk apgaismoto, daļu apzīmē par gaismas vainagu. Vainaga daļu ar būtiski noēnotiem zariem, kas atrodas
zem vainaga lielākā caurmēra, sauc par ēnas vainagu. Gaismas un ēnas lapas producē visai atšķirīgu
organisko vielu daudzumu, kas atkarīgs no lapu anatomiskās uzbūves un parenhīmas audu tipa.
Jauniem kokiem vainags ir aplapots visā tā garumā, bet vecākiem sākas zaru atmiršanas process, un vainaga lejasdaļā veidojas sauso zaru zona. Vainaga iekšienē tuvāk stumbram esošie otrās
un trešās pakāpes zari pakāpeniski atmirst un vairs nepiedalās fotosintēzes procesā. Vainaga iekšienē veidojas neapskujots (neaplapots) vainaga kodols, kas nepiedalās organisko vielu ražošanā
(4.1. attēls).
4.1. attēls

Koka vainaga uzbūve

Vainaga tilpumu var aprēķināt, izmantojot vainaga garuma un platuma mērījumus pa sekcijām,
ko vienkāršāk izdarīt nocirstiem kokiem. Neapskujotā vainaga kodola dēļ vainaga tilpuma skaitlisko vērtību izmantošana pieauguma likumsakarību pētīšanai ir ierobežota. Par daudz informatīvāku
rādītāju tiek uzskatīts vainaga virsmas laukums, kurā koncentrētas asimilējošās skujas un lapas
(Mayer, 1992). Koksnes biomasas pieaugumu bieži cenšas saistīt ar vainaga virsmas laukumu, ko
aprēķina pēc formulas, izmantojot vainaga garumu un platuma mērījumus.
Vainaga virsmas laukumu ieteic aprēķināt pēc formulas (Kramer, 1988):

L=

L – vainaga virsma, m²; h – vainaga garums, m; r – vainaga rādiuss, m.

Asimilējošo lapu virsmas laukums var vēl pilnīgāk raksturot fotosintēzes produktivitāti, bet tā
noteikšana tiešā veidā milzīgā lapu skaita dēļ ir iespējama tikai nelieliem kokiem.
Asimilācijas virsmas un pieauguma savstarpējo sakarību novērtēšanai bieži izmanto vainaga
projekcijas laukumu, kura aprēķināšanai jānosaka vainaga platums. Audzes raksturošanai nereti
izmanto vainaga klāja slēgumu, kas ir vainagu projekciju summas attiecība pret audzes aizņemto platību. Jāņem vērā, ka koku vainagu projekcijas, sevišķi divstāvu audzēs, var pārklāties (Sarma, 1958). Koku vainagi vienstāva tīraudzē nekad neaizpilda visas spraugas starp kokiem un tāpēc
nesasniedz maksimāli iespējamo vērtību.
Pētījumos noskaidrots, ka noapaļotos lapu koku vainagos fotosintētiski aktīvās lapas atrodas
labāk apgaismotajā vainaga perifērijā, bet skuju kokiem arī dziļāk vainagā, kur saglabājas zaļas
skujas. Turklāt skuju kokiem lielākā skuju masa atrodas vainaga apakšējā daļā, jo galotnes zari ir
īsāki un ar mazāku sānzaru īpatsvaru.
Koka zaļo vainagu ar tajā esošajām lapām dažkārt apzīmē par koka pieauguma „motoru” (Ebert, 1993). Tas ir labi novērojams jebkurā audzē, salīdzinot stumbra caurmēru ar zaļā vainaga garumu. Saulmīļiem, kas atzarojas straujāk, vainags ir īsāks nekā ēnciešiem.
Zaļajā aplapotā koka vainaga garumam, neskatoties uz daudzajām niansēm, ir tieša ietekme uz
koksnes pieaugumu un stumbra caurmēru. Kokiem ar garāku zaļo vainagu ir lielāks stumbra caurmērs. Audzes resnākajiem kokiem ir ievērojami garāks zaļais vainags gan absolūtās mērvienībās
(m), gan arī relatīvais vainaga garums (4.1. tabula).
4.1. tabula

(no Kramer, 1988)

Vainaga garums dažāda vecuma un Krafta klašu kokiem atšķiras. Skuju koka vainagu bieži
raksturo ar tā garumu, kas ir attālums starp koka galotni un zemāko dzīvo zaru mieturi, kurā ir
vismaz trīs dzīvi zari. Lapu kokiem, kuru zari nav sakopoti mieturos, par vainaga sākumu jāuzskata
nepārtraukta zaļā vainaga apakšējā robeža.
Vainaga relatīvo garumu nosaka kā vainaga garuma attiecību pret koka augstumu un izsaka
procentos.
Vainaga platumu nosaka pēc tā projekcijas uz zemes ar svērteņu vai vainagu projekcijas ierīces
palīdzību.
Vainaga izstiepuma (slaiduma) indekss ir attiecība starp vainaga garumu un tā platumu.
Vainaga izpletuma indekss ir attiecība starp koka vainaga platumu un koka augstumu.
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πr
((4h2 + r2)1,5 – r3)
6h2

Sakarība starp priedes zaļā vainaga garumu un stumbra caurmēru 65 gadu vecumā
(Jelgavas mežu novads)

Caurmēra
pakāpe, cm

Izlīdzinātais koka
augstums, m

Izlīdzinātais vainaga
sākuma augstums, m

Vainaga
garums, m

Relatīvais vainaga
garums, %

14

20,6

17,0

3,7

18

16

21,5

17,1

4,4

20

18

22,4

17,3

5,0

23

20

23,1

17,5

5,6

24

22

23,8

17,6

6,2

26

24

24,4

17,7

6,6

27

26

24,9

17,8

7,1

28

28

25,4

18,0

7,5

29

30

25,9

18,1

7,9

30

32

26,4

18,1

8,2

31

Tabulas dati un daudzos parauglaukumos ievāktās informācijas apkopojums ļauj izdarīt šādus
secinājumus:
•
gan tievo, gan resno audzes koku zaļā vainaga apakšējā robeža ir aptuveni vienā augstumā
no zemes virsmas;
•
vienas caurmēra pakāpes koku augstumu izkliede ap izlīdzināto augstumlīkni ir visai plaša
un atkarīga no koku diferencēšanās pakāpes un kopšanas pasākumiem audzē;
•
saulmīļi (priede, bērzs, lapegle) zaļo vainagu zaudē daudz straujāk nekā ēncieši. Saulmīļu
vainagu absolūtais un relatīvais garums ir mazāks nekā ēnciešiem;
•
vainaga garums ir atkarīgs no stādījuma sākotnējā biezuma. Stādījumos ar mazāku audzes
biezumu zaļais vainags ir garāks nekā biezos.
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Egles audzēs ar atšķirīgu sākotnējo biezumu koksnes pieaugums (stumbra tilpums) ir būtiski
atkarīgs no zaļā vainaga garuma (Dreimanis, 2008). Izmēģinājuma stādījumu dažādos variantos ar
sākotnējo biezumu virs 2500 kokiem hektārā zaļais vainags 35 gadu vecumā aizņem tikai 26–35%
stumbra garuma, kas ir nepietiekami ievērojama koksnes pieauguma nodrošināšanai. Tikai audzēs
ar sākotnējo biezumu 2000 koki uz ha un mazāk vidējais vainaga garums pārsniedz 44%, visgarākie egles vainagi (70%) konstatēti parauglaukumā ar sākotnējo koku izvietojumu 3x3 m attālumos.
Vainaga platums un stumbra caurmērs ir lielāks augstāko Krafta augšanas klašu kokiem, no tā
atkarīgs vainaga projekcijas lielums un vainaga virsma. Vainaga platumam ir tieša ietekme uz koku
skaitu platības vienībā. Meža apsaimniekotājam ir jāizšķiras, vai audzēt lielāku skaitu tievāku koku
vai mazāku skaitu ar platākiem vainagiem un lielāku stumbra caurmēru. Lēmums ir atkarīgs no
meža audzēšanas mērķa. Visos laikos ir daudz diskutēts par optimālo koku skaitu platības vienībā.
Vecākos un aptuvenos pētījumos Vācijā ir noskaidrots, ka egles vainaga platums ir aptuveni viena
sestā daļa no koka garuma. No tā ir atvasināta formula optimālā koku skaita noteikšanai dažādā
vecumā.

360 000
N=
h2

N – optimālais koku skaits ha; h – koka augstums metros.

Ja audzes vidējais augstums ir 20 m, optimālais koku skaits atbilst 900 kokiem hektārā. Priedes vainagu platuma mērījumi 50 gadus vecā nekoptā priežu audzē deva līdzīgu rezultātu – koka
augstums ir 6,2 reizes lielāks nekā vainaga platums. Formulas dod aptuvenu rezultātu. Tās pārbaudāmas dažāda vecuma un sugu mežaudzēs.
Koksnes pieaugumu ietekmē ne tikai vainaga garums un platums, bet arī lapu un skuju masa,
kas resnākiem kokiem ir lielāka. Starp atsevišķiem kokiem audzē šajā ziņā pastāv lielas atšķirības.
Piesārņojuma apstākļos notiek koku defoliācija, tas ir, samazinās skuju daudzums uz dzinumiem,
kas būtiski ietekmē fotosintēzi un koksnes pieaugumu. Mēģinājumi saistīt vainaga projekcijas laukumu (m2) un pieauguma parametrus nav devuši viennozīmīgus rezultātus.
Kokiem ar sevišķi lieliem vainagiem ēnas vainaga daļa un neapskujotais vainaga kodols ir relatīvi lielāks nekā kokiem ar mazākiem vainagiem. Tādiem kokiem ir liels enerģijas patēriņš elpošanas
procesa nodrošināšanai. Pieaugums, attiecināts uz koka aizņemto platību audzē, ir lielāks kokiem
ar vidēji platiem vainagiem. Tas sakrīt ar pētījumiem Lietuvā (Kairukštis, 1969). Šī īpatnība praktiķiem ir bijusi zināma jau sen, tādēļ kopšanas cirtēs jaunaudžu vecumā ir rekomendēts izcirst tā
saucamos ežus – kokus ar plašiem, zarainiem vainagiem. Lielākais tilpuma pieaugums eglēm konstatēts, kad tās sasniedz 15–18 m augstumu ar 3–4 m platiem vainagiem, kad vēl nav izveidojies
neapskujotais vainaga kodols (Mayer, 1992).
Kokiem ar sliktāk apgaismotiem vainagiem 1 m3 koksnes ražošanai ir nepieciešamas divreiz
lielāks skuju daudzums nekā labi apgaismotu vainagu gadījumā. Ļoti intensīva audzes izretināšana nenodrošina tūlītēju vainaga caurmēra un tā virsmas palielināšanos. Šis process notiek ilgākā
laika periodā, līdz tiek kompensēts izcirsto koku zaudētais šķērslaukums un potenciālais, kaut arī
nelielais, pieaugums. Ļoti lielas intensitātes cirtes turpretī samazina kopējo koksnes pieaugumu, jo
palielinās viena koka aizņemtā platība un ilgāku laiku saglabājas ar vainagiem neaizņemtie laukumi
starp kokiem. Lielas intensitātes kopšanas cirtēs samazinās audzes šķērslaukums, kas savukārt ietekmē koksnes pieaugumu. Attiecībā uz koku vainagu ietekmi uz koksnes pieaugumu ir spēkā šādi
secinājumi (Mayer, 1992):
•
audzē vēlami koki ar gariem un relatīvi šauriem vainagiem (eži jau ir izcirsti agrāk), kam ir
liels vainaga virsmas laukums un mazāka koka vainaga projekcija (aizņemtā platība). To var
sasniegt, izvēloties sēklu izcelsmes ar šauriem vainagiem un savlaicīgi veicinot gara vainaga
koku augšanu;
•
koki ar īsiem vainagiem nespēj aizpildīt tiem atvēlēto augšanas telpu nepietiekamā garuma
pieauguma dēļ;
•
veicot savlaicīgu audžu izretināšanu un saglabājot relatīvi augstu šķērslaukumu, var nodrošināt pietiekamu pieauguma līmeni.
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4.3. Stumbra caurmēra ietekme uz koksnes pieaugumu
Veicot kopšanas cirtes, jāņem vērā koku caurmēra ietekme uz koksnes pieaugumu. Pie vienāda
gadskārtu platuma lielāks stumbra šķērslaukuma un stumbra tilpuma pieaugums ir audzes resnākajiem kokiem (4.2. tabula).
4.2. tabula

Stumbra caurmēra ietekme uz šķērslaukuma un stumbra tilpuma pieaugumu
Taksācijas rādītāju izmaiņa

D, cm

Δ D, cm

Δ H, m

Δ G, cm2

Δ V, dm3

14

0,2

0,16

4,4

4,6

16

0,2

0,14

5,1

5,6

18

0,2

0,12

5,7

6,6

20

0,2

0,11

6,3

7,6

22

0,2

0,10

6,9

8,6

24

0,2

0,09

7,6

9,7

26

0,2

0,08

8,2

10,7

28

0,2

0,08

8,8

11,9

30

0,2

0,07

9,5

13,0

Šķērslaukuma pieaugumam atkarībā no stumbra caurmēra ir lineārs raksturs, bet stumbra tilpuma pieaugums ir ar progresējošu augšupejošu tendenci. Tas gan nenozīmē, ka audzē nedrīkst
nocirst resnāku koku ar sevišķi resniem zariem un sliktu stumbra kvalitāti, lai veicinātu vairāku
tievāku koku augšanu. To gan nevajag darīt pēdējā krājas kopšanas cirtē, kad stumbra kvalitāte
vairs nav ietekmējama. Tas jāizdara savlaicīgi, audzes sastāva veidošanas laikā, kamēr koki nepārsniedz 12 m augstumu un tiem nav izveidojušies plati vainagi ar resniem zariem. Palikušie koki līdz
briestaudzes vecumam aizpildīs cirtes laikā starp kokiem radušās atstarpes un palielinās vainaga
asimilācijas virsmu. Šim procesam kā pretsvars ir ēnas vainaga veidošanās, kas kavē koksnes pieaugumu. Audzes dzīves laikā, pēc audzes sastāva izveidošanas, koku skaitu nāksies samazināt vismaz
2–3 krājas kopšanas cirtēs. Koksnes pieaugumu ietekmē virkne faktoru, kuru ietekme ir atkarīga
no audzes vecuma un citiem audzes parametriem:
•
vislielākais koka augstuma pieaugums ir novērojams no vainagu saslēgšanās brīža līdz sēklu ražošanas sākumam. Vēlāk tas samazinās un, tuvojoties vecumam, praktiski izbeidzas;
•
koka caurmēra pieaugums turpinās līdz dabiskajam vecumam un koka atmiršanai. Vienlaicīgi samazinās koka slaiduma koeficients;
•
stumbra tilpuma pieaugums jaunībā ir neliels, vecumā no 30 līdz 60 gadiem visai vienmērīgs, bet vecumā samazinās;
•
kamēr nenotiek gadskārtu platuma samazināšanās, koksnes pieaugums ik gadu nedaudz
pieaug, jo palielinās stumbra apkārtmērs un tā šķērslaukums;
•
vienvecuma nekoptās audzēs stumbru caurmēri stipri variē, un līdz ar to arī stumbra tilpuma pieaugums;
•
audzes kopējā krāja palielinās līdz ar vecumu. Krājas pieauguma maksimums ir atkarīgs
no koku sugas bioloģiskajām īpašībām un audzēs veiktajām kopšanas cirtēm. Vecās audzēs
koku pieaugums vairs nespēj kompensēt atmirumu, un sākas krājas samazināšanās;
•
audzes dzīves laikā notiek nemitīgs koku diferencēšanas un atmiršanas process, kas nekoptās audzēs rada pielūžņojumu. Ar savlaicīgām kopšanas cirtēm ir jāapsteidz koku atmiruma
un pielūžņojuma rašanās.
Dažādām koku sugām tekošā pieauguma maksimums ir atkarīgs no sugas bioloģiskajām īpašībām un veidojas atšķirīgā vecumā (4.3. tabula).
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4.3. tabula

Audzes vecums tekošā pieauguma
kulminācijas laikā

Koku suga

Koka augstuma pieaugums

Krājas pieaugums

Melnalksnis

20

25

Osis

30

50

Bērzs

20

40

Ozols

30

50

Eiropas un Japānas lapegle

20

30

Priede

15

30

15–25

45

Dižskābardis

45

75

Baltegle

50

80

Egle

(Burschel, Huss, 1987; Kramer, 1988 )

Priede un bērzs augstuma pieauguma kulmināciju sasniedz agrāk nekā egle. Ēncietīgās sugas,
piemēram, dižskābardis un baltegle, pirmajos dzīves gados aug lēni, bet jaunaudzēs 10–15 gadu
vecumā pieaugumu uzlabo un saglabā ilgāku laika periodu. Dižskābardis spēj efektīvi reaģēt uz
apgaismojuma uzlabošanos ar izteiktu koka caurmēra un krājas pieaugumu jebkurā vecumā
(Dengler, 1992). Desmit 26 gadus vecu priežu tekošais augstuma pieaugums Jelgavas mežu novada
šaurlapju ārenī augstuma pieauguma maksimumu sasniedz 13–20 gadu vecumā (4.2. attēls).

Tekošais	
  augstuma	
  pieaugums	
  m	
  

4.2. attēls

Priedes tekošais augstuma pieaugums

0.9	
  
0.8	
  

Koku skaita sadalījums caurmēra pakāpēs visai labi raksturo audzi, tajā notikušos un notiekošos
procesus. Meža apsaimniekotājs iegūst informāciju turpmākajai rīcībai, lai nodrošinātu koksnes
pieaugumu un izaudzētu kvalitatīvu koksni. Koku skaita sadalījumu caurmēra pakāpēs iegūst, dastojot audzi vai lielāka izmēra parauglaukumu, kurā ir vismaz 150–200 koki. Koku dastošana nelielos parauglaukumos nepietiekamā koku skaita dēļ patieso ainu nespēs raksturot, kas var novest
pie aplamiem slēdzieniem. Kokus parasti sadala 2 vai 4 cm pakāpēs atkarībā no audzes vidējā caurmēra. Nekoptās audzēs koku caurmēru izkliede ir daudz plašāka, un tie sadalās lielākā caurmēra
pakāpju skaitā. Nekoptas 55 gadus vecas priedes audzes koku skaita sadalījums pirms un pēc cirtes
dots 4.3. attēlā.
4.3. attēls

Koku skaita sadalījums caurmēra pakāpēs

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

pirms	
  cirtes
pēc	
  cirtes

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

0.7	
  
0.6	
  

Caurmērs	
  ,	
  cm

y	
  =	
  -‐0.0039x2	
  +	
  0.1408x	
  -‐	
  0.461	
  
R²	
  =	
  0.87269	
  

0.5	
  
0.4	
  

Series1	
  

0.3	
  

Poly.	
  (Series1)	
  

0.2	
  
0.1	
  
0	
  

0	
  

5	
  

10	
  

15	
  

20	
  

25	
  

30	
  

Priedes	
  vecums	
  ,	
  gados	
  	
  

Caurmēra pieauguma līknes ir līdzīgas augstuma pieauguma dinamikai. Slēgtās vienvecuma
audzēs caurmēra pieaugums kulminē pat pirms augstuma pieauguma kulminācijas. Gadskārtu platums krūšaugstumā priedei vairākumā gadījumu kulminē jau pirms 10 gadu vecuma sasniegšanas,
eglei starp 8 un 12 gadiem, bet ļoti ēncietīgajai balteglei 25 un 30 gadu vecumā. Vides apstākļi uz
caurmēra pieaugumu atstāj lielāku ietekmi nekā uz garuma pieaugumu.
Audzes vidējā caurmēra dati ir atrodami augšanas gaitas tabulās. Gadskārtu platums nav vienāds visa stumbra garumā. Celma augstumā gadskārtu platums ir daudz lielāks nekā 1,3 m augstumā, jo kokiem raksturīgs blīzums stumbra lejasdaļā, kas nodrošina koka mehānisko izturību.
Vienas un tās pašas gadskārtas koka vainaga daļā ir platākas nekā stumbra vidusdaļā. Stumbra
šķērslaukuma pieaugums pie viena un tā paša gadskārtas platuma ir tieši proporcionāls stumbra
caurmēram. Nekoptās audzēs šķērslaukuma pieaugums agri krītas, bet regulāri koptās audzēs ilgāku laiku izmainās maz.
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4.4. Koku skaita sadalījuma likumsakarības
caurmēra pakāpēs

Valdaudzes koku tekošā pieauguma kulminācija atkarībā no audzes vecuma Vācijā

Koku	
  skaits	
  caurmāra	
  pakāpē

4.

Attēla analīze ļauj izdarīt šādus secinājumus:
•
pirms cirtes koki sadalās 11 divu centimetru caurmēra pakāpēs, kas liecina par audzes koku
izteiktu diferencēšanos pēc caurmēra un vienlaicīgi pēc augstuma;
•
pēc cirtes caurmēru izkliede ir ievērojami sašaurinājusies;
•
audzes kopšana izdarīta no apakšas, izcērtot audzes tievākos un augšanā atpalikušos kokus;
•
ja audzes kopšana būtu izdarīta no augšas – izcirsti audzes garākie un resnākie koki –, būtu
samazinājies koku skaits lielākajās caurmēra pakāpēs, kas šajā audzē nav noticis.
Koku skaita sadalījumam parasti ir zvanveida raksturs ar maksimumu tuvu vidējam audzes
caurmēram. Dažkārt koku skaita sadalījumam ir vērojami divi skaita maksimumi, kas iespējams
audzēs, kur vienlaicīgi aug koki, kuru vecumi atšķiras vairāk par vienu vecuma klasi, piemēram,
egļu audzēs. Ēncietīgu koku sugu dažādvecuma audzēs dominē tievo caurmēra pakāpju koki, bet
citās caurmēra pakāpēs to skaits pakāpeniski samazinās.
Koku skaita sadalījuma detalizēta izpēte sākās Vācijā 19. gs. beigās. Sarindojot kokus pēc resnuma no tievākā līdz resnākajam, V. Veize noskaidroja stumbra caurmēra sadalījumu viendabīgās audzēs. To koku skaits, kas ir tievāki par audzes vidējo aritmētisko caurmēru, atbilst 57,5% no audzes
kopējā koku skaita, bet resnāku par vidējo caurmēru – 42,5% no koku kopskaita. Audzes vidējais
aritmētiskais caurmērs audzi it kā sadala divās nevienlīdzīgās daļās. Koku ar stumbra caurmēru,
kas mazāks par vidējo vērtību, ir vairāk nekā par vidējo vērtību resnāku koku. Šī sakarība ir spēkā
visām koku sugām un tai ir gan teorētiska, gan praktiska nozīme.
Koka caurmēru var izteikt kā decimāldaļu no audzes vidējā caurmēra. Šo attiecību sauc par
redukcijas skaitli. Atkarībā no redukcijas skaitļa vērtības var izveidot dabiskās caurmēra pakāpes.
Audzes vidējais koks atrodas dabiskajā caurmēra pakāpē 1,0. Dabisko caurmēra pakāpju intervāli,
kas mainās intervālā no 0,46 līdz 1,75, ir norādīti 4.4. tabulā.

115

4.

KOKU UN AUDŽU AUGŠANAS SAKARĪBAS

4.5. tabula

Koku skaita sadalījums dabiskajās caurmēra pakāpēs

Dabiskā caurmēra
pakāpe

Dabiskās caurmēra pakāpes
intervāli

Koku skaita sadalījums dabiskajās
caurmēra pakāpēs, % (pēc Tjūrina)

0,5

0,46–0,55

0,7

0,6

0,56–0,65

3,6

0,7

0,66–0,75

9,5

0,8

0,76–0,85

16,1

0,9

0,86–0,95

18,4

1,0

0,96–1,05

18,1

1,1

1,06–1,15

13,1

1,2

1,16–1,25

8,9

1,3

1,26–1,35

6,3

1,4

1,36–1,45

3,3

1,5

1,46–1,55

1,5

1,6

1,56–1,65

0,5

1,7

1,66–1,75

0,1

18.4	
  18.1	
  
16.1	
  

Koku	
  skaits,	
  %	
  

9.5	
  

10	
  

8.9	
  
6.3	
  

3.5	
  

5	
  

3.3	
  

0.7	
  
0	
  

Maksimālā vērtība

Stumbra caurmērs

0,46

1,0

1,75

Koku augstums

0,69

1,0

1,15

Stumbra šķērslaukums

0,25

1,0

2,89

Stumbra tilpums

0,22

1,0

2,89

Koku skaita kumulatīvās vērtības
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73	
  
57	
  
39	
  
22	
  
00	
  
0.4	
  

03	
  

0.5	
   0.6	
  

12	
  

0.7	
   0.8	
   0.9	
  

1	
  

1.1	
   1.2	
   1.3	
   1.4	
  

1.5	
   1.6	
  

1.7	
  

Rela0vais	
  caurmērs	
  

13.1	
  

15	
  

Vidējā vērtība

4.5. attēls

Koku skaita sadalījums dabiskajās caurmēra pakāpēs pēc Tjūrina (Анучин, 1960)

20	
  

Minimālā vērtība

Koku augstuma izkliedi audzē izsaka šādas likumsakarības:
•
audzes īsākā koka augstums ir 0,69 jeb 69% no vidējā aritmētiskā audzes augstuma;
•
audzes garāko koku augstums ir 1,15 reizes lielāks par audzes vidējo augstumu.
Koku šķērslaukuma izkliedei raksturīgs, ka to koku šķērslaukumu summa, kas tievāki par audzes vidējo koku, atbilst 40,35% no audzes šķērslaukuma. To koku šķērslaukumu summa, kas resnāki par audzes vidējo koku, turpretī ir 59,65% no audzes kopējās šķērslaukumu summas.
Stumbra tilpums ļoti cieši korelē ar stumbra šķērslaukumu, to redukcijas skaitļu izkliede ir stipri līdzīga un praktiski sakrīt, šai sakarībai ir izteikti lineārs raksturs.
Summējot koku skaitu, no mazākā stumbra caurmēra līdz lielākajam, iegūst S veida līkni (ogīvi), kas raksturo koku skaita kumulatīvās vērtības līdz noteiktas dabiskas caurmēra pakāpes vidum
(4.5. attēls).

Divdesmitā gadsimta sākumā profesors A. Tjūrins noskaidroja koku skaita sadalījuma likumsakarības caurmēra pakāpēs (4.4. tabulas 3. aile), kam ir liela teorētiska un praktiska nozīme. Pētījumos tika konstatēts, ka koku skaita sadalījums dabiskajās caurmēra pakāpēs nav atkarīgs no koku
sugas, audzes bonitātes, audzes biezības, bet gan zināmā mērā no audzes vecuma, vidējā caurmēra
un kopšanas ciršu rakstura. Tas atļāva sastādīt koku skaita sadalījuma tabulas atkarībā no audzes
vidējā caurmēra.
Koku skaita sadalījums dabiskajās caurmēra pakāpēs grafiski veido zvanveida sadalījumu,
ar lielāku koku skaitu pirms audzes vidējā caurmēra (4.4. attēls).
4.4. attēls

Audzes koku minimālo un maksimālo vērtību redukcijas skaitļi (izkliedes intervāls)

Pazīme

Koku	
  skaita	
  kumulātas	
  vēr0ba,	
  %	
  

4.4. tabula

Series2	
  
1.5	
  

0.5	
   0.1	
  

0.5	
   0.6	
   0.7	
   0.8	
   0.9	
   1	
   1.1	
   1.2	
   1.3	
   1.4	
   1.5	
   1.6	
   1.7	
  
Dabiskās	
  caurmēra	
  pakāpes	
  	
  

Ja caurmēru izsaka kā decimāldaļu no audzes vidējā caurmēra, iegūst relatīvā caurmēra vērtību.
Pēc ogīves var noteikt koku skaita kumulatīvo vērtību, summēšanu sākot ar audzes tievākajiem kokiem. Piemēram, koku, kas tievāki par 7/10 no audzes vidējā caurmēra, audzē nav daudz – 11,8 %.
Atbilstoši konkrētai relatīvā caurmēra vērtībai var nolasīt koku skaita kumulatīvo vērtību. Minētās
likumsakarības var izmantot kopšanas intensitātes noteikšanai pēc koku skaita, par izcērtamiem
izvēloties kokus līdz noteiktai caurmēra vērtībai. Piemēram, audzes vidējais caurmērs ir 24 cm,
kopšanas cirtē vēlas izcirst kokus, kas tievāki par 22 cm, tas ir, līdz relatīvajam caurmēram 0,83
(22 cm/24 cm=0,83). Izcērtamo koku īpatsvars atrodams 4.5. attēlā, kurā relatīvā caurmēra vērtībai 0,83 atbilstoša koku skaita kumulātas vērtība ir aptuveni 25%. Kopšanas cirtē nāksies izcirst
aptuveni ceturto daļu audzes koku.

Audzes koku diferencēšanās rada daudz lielāku stumbra šķērslaukuma un stumbra tilpuma izkliedi salīdzinājumā ar caurmēra izkliedi, ko apliecina lielākas redukcijas skaitļu vērtības (4.5. tabula).
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5.

MEŽA ATJAUNOŠANA

Daudzus gadu tūkstošus pēc ledāja atkāpšanās mežs ir dabiski atjaunojies bez cilvēka būtiskas
līdzdalības. Meža ekosistēmas sākotnēji veidoja klimata mazāk prasīgās sugas – priede un bērzs.
Tikai vēlāk, klimatam kļūstot siltākam, ieviesās egle un citas koku sugas, kas mūsdienās sastopamas dabiskajās mežaudzēs. Pieaugot mežu izciršanas apjomam, Centrālajā Eiropā 14. gadsimtā
tika uzsākta priedes un ozola sēšana, jo mežu īpašniekus neapmierināja ilgstošais dabiskais meža
atjaunošanās process.
Meža ekosistēmās neatkarīgi no cilvēka vēlmēm notiek dabiskās atjaunošanās process, koku
sēklām nonākot uz augsnes zem audzes vainagu klāja, dīgstot un veidojot nākamo koku paaudzi –
paaugu. Dabiskās atjaunošanās process notiek arī izcirtumos, neapstrādātās lauksaimniecības zemēs, smilšu karjeros, uz grāvju malām, upju krastos un citur.
Cilvēka apzināti veiktu meža atjaunošanu ar sēšanu vai stādīšanu ilgi apzīmēja par meža mākslīgo atjaunošanu, šis termins lietots kā pretstats dabiskās atjaunošanās procesam, tas bieži sastopams 20. un 21. gadsimta mežsaimnieciskajā literatūrā, un to joprojām lieto daudzās valstīs.
Patiesībā tā ir cilvēka veikta meža atjaunošana bijušajās mežaudžu platībās.
Ar meža ieaudzēšanu saprot mežaudžu veidošanu platībās, kur tas ilgāku laiku nav audzis, piemēram, neapstrādātās lauksaimniecības zemēs, izstrādātos grants un smilts karjeros, kūdras purvos.
Mežsaimniecības svarīgākais uzdevums ir izcirsto mežu savlaicīga atjaunošana, vērtīgu mežaudžu izveidošana un kopšana, lai neciestu meža produktivitāte, kvalitāte un noturība pret nelabvēlīgiem vides apstākļiem.

5.1. Meža atjaunošanas uzdevumi
Meža atjaunošanas mērķis ir jaunas meža paaudzes izaudzēšana izcirtumos vai citās apmežojamās platībās. Mežu cenšas atjaunot iespējami īsā laika periodā, lai platība visu laiku ražotu koksni.
Meža dabiskā atjaunošanās notiek lēnāk, tādēļ cieš meža produktivitāte.
Meža apsaimniekotāju veidotām mežaudzēm jāatbilst galvenokārt šādām prasībām:
•
koku sugai jāatbilst meža augšanas apstākļu tipam;
•
mežs jāatjauno ar klimatiskajiem apstākļiem atbilstošu koku sēklu materiālu;
•
jaunajai mežaudzei jābūt veselīgai, ar pietiekamu koku skaitu mežsaimniecības mērķu sasniegšanai un vienmērīgu koku izvietojumu platībā.
Meža sēšana un stādīšana ir labākais jaunu mežaudžu izaudzēšanas veids vairāku iemeslu dēļ:
•
meža atjaunošana dod iespēju izveidot mērķa audzes vietās, kur dabiskā atjaunošanās nenotiek pietiekami intensīvi vai arī mežs atjaunojas ar nevēlamu sugu kokiem;
•
augsnes iepriekšēja sagatavošana un stādījumu kopšana nodrošina to ātrāku augšanu;
•
cilvēka veidotas mežaudzes ir produktīvākas nekā dabiskās mežaudzes;
•
selekcionēta (uzlabota) sēklu materiāla izmantošana nodrošina meža produktivitātes papildu paaugstināšanos.
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5.2. Meža dabiskā atjaunošanās
Mežs dabiski var atjaunoties vairākos veidos:
•
atjaunošanās ar paaugas kociņiem, kas atrodas zem vecās audzes pirms tās nociršanas;
•
atjaunošanās pēc izcirtumu apsēšanās ar blakusaudžu sēklām;
•
atjaunošanās ar izcirtumos atstāto sēklu koku sēklām;
•
atjaunošanās ar platībā augošu koku celma vai sakņu atvasēm.
Arī mūsdienu mežsaimniecībā dabiskā atjaunošanās tiek izmantota visai plaši, jo tai ir vairākas
priekšrocības:
•
tiek saglabātas vietējās, vēsturiski veidojušās, koku sugu populācijas. Tām ir būtiskas
priekšrocības, jo tās veidojušās dabiskās izlases procesā. Tās ir vislabāk piemērojušās klimatam un augšanas apstākļiem, kā arī vairākumā gadījumu meža īpašnieku apmierina pēc
audžu produktivitātes un kvalitātes;
•
reģionos ar lielu nekvalitatīvu audžu īpatsvaru, piemēram, lielu apdzīvotu vietu tuvumā,
kur mežs atjaunojies no nekvalitatīvu un augšanā atpalikušu koku sēklām, meža dabiskā
atjaunošanās jāierobežo, bet meža atjaunošana jāveic ar sēšanu vai stādīšanu;
•
dabiskas izcelsmes koki labāk piemērojas mikrovides apstākļiem, kas labi novērojams platībās, kur atjaunošanās vienlaicīgi notiek ar vairākām koku sugām;
•
dabiski atjaunojušās platībās koki pirmajos dzīves gados necieš no stādīšanas negatīvajiem
efektiem – sakņu sistēmas saīsināšanas, kā arī no dzīvotspējas pasliktināšanās stādu uzglabāšanas un stādīšanas procesā;
•
liels skaits vienmērīgi izvietotu koku nodrošina labas izlases iespējas topošajā jaunaudzē;
•
iespējams iegūt mežeņus platības tukšo vietu papildināšanai;
•
rodas līdzekļu ietaupījums par sēklām un stādiem.
Meža dabiskās atjaunošanās procesam piemīt arī vairāki trūkumi:
•
dabiskās atjaunošanās procesa atkarība no mežaudzes koku sēklu ražas;
•
ilgstošs atjaunošanās process sēklu ražas gadu iztrūkuma dēļ;
•
komplicēta audzes ciršanas saskaņošana ar sēklu ražas gadiem;
•
sēklu ražas gadu prognozēšanas sistēmas iztrūkums;
•
dabiskās atjaunošanās nevienmērīgums platībā, izraisot vajadzību veikt papildināšanu;
•
ilgāks un komplicētāks agrotehniskās kopšanas process;
•
augstākas kopšanas izmaksas un lielāks darba patēriņš;
•
augšanas traucējumi savlaicīgas kopšanas iztrūkuma dēļ.
Noteicošais faktors sekmīgam dabiskās atjaunošanās procesam ir sēklu ražas lielums un ražas
gadu atkārtošanās. Svarīgākās atziņas šajā jomā ir:
•
koku sugas ar sīkām sēklām ražo lielāku skaitu sēklu, un ražas atkārtojas biežāk;
•
ziedu aizmetņu ieriešanās un attīstība ir atkarīga vides apstākļiem kritiskajos periodos.
Sausi un silti vasaras mēneši veicina ziedu aizmetņu veidošanos koku pumpuros;
•
lietains laiks ziedēšanas laikā traucē putekšņu izplatīšanos, pasliktinās ziedu apputeksnēšanās;
•
pavasara salnās var ciest liels skaits ziedu, izraisot pat pilnīgu neražu, kas vairākkārt novērots priedes sēklu plantācijās;
•
sēklu ražas lielums ļoti atšķiras dažādos gados;
•
labai sēklu ražai var sekot vairāki sliktas ražas gadi vai pat neraža;
•
sēklu ražas veidošanai tiek patērētas rezerves barības vielas, kokiem nepieciešami vairāki
atpūtas gadi rezerves vielu uzkrāšanai;
•
koku sugām ar rupjām sēklām pēc ražas gada būtiski var samazināties koksnes pieaugums;
•
augstāko audzes koku vainagu papildu apgaismojums pozitīvi ietekmē vainaga platumu un
sēklu ražu.
Sēklu dīgšanai ir nepieciešams siltums un mitrums. Sausuma periodos sēklas neuzbriest un nav
spējīgas dīgt. Sēklai dīgstot, vispirms veidojas dīgļsakne. Bieza un sausa zemsegas slāņa gadījumā
dīgļsakne nespēj sasniegt minerālaugsni un uzņemt tajā esošo ūdeni. Dīgsti bieži iet bojā. Tālākā
sējeņa augšana ir atkarīga no apgaismojuma apstākļiem. Zem vecās audzes apgaismojuma apstākļi
ir ierobežoti, tas ietekmē organisko vielu sintēzi un augšanu kopumā. Ja apgaismojuma apstākļi
zem vecās audzes ir sliktāki par kritisko robežu, dīgsti un sējeņi iet bojā.
Latvijas klimatiskajos apstākļos dzīvotspējīgu paaugu visbiežāk veido visai ēncietīgā egle
(5.1. attēls).
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5.1. attēls

Egles paauga audzes atvērumā un vecās audzes perifērijā

Arī ošu sējeņi jaunībā ir ēncietīgi un bieži veido dzīvotspējīgu paaugu. Reizēm paaugas grupas
vērojamas arī retās priežu audzēs, ja sējeņiem ir pietiekams apgaismojums. Paaugas saglabāšana
meža izstrādāšanas procesā ir lietderīga tikai tad, ja tās ir pietiekami daudz. Saglabātas paaugas
grupas nodrošina bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un var kalpot par ligzdošanas vietām putniem un slēptuvēm zīdītājiem.
Izcirtumu apmežošanās ar blakus audžu sēklām atkarīga no koku sugas, sēklu ražas gada, sēklu
rupjuma, vecās audzes atrašanās vietas, vēja virziena un ātruma. Stiprāks vējš koku sēklas aiznes
tālāk, un atjaunošanās notiek platākā joslā. Neliela vēja vai bezvēja apstākļos sēklas izplatīsies mazākā attālumā.
Veiksmīgāka dabiskā atjaunošanās ir raksturīga ēncietīgajām koku sugām, kas noēno augsnes
virskārtu un samazina augsnes aizzēluma pakāpi. Centrāleiropā ļoti laba dabiskā atjaunošanās raksturīga ēnciešiem dižskābardim un balteglei. Lieliska dabiskā atjaunošanās Eiropas balteglei ir raksturīga Šķēdes meža novadā, kur pavasaros zem vecās audzes sadīgst vairāki simti tūkstošu sēklu
hektārā (5.2. attēls).
5.2. attēls
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Bagātīga Eiropas baltegles paauga iežogotā platībā

Neiežogotās platībās 1–3 gadus vecās baltegles apēd stirnas un staltbrieži. Bez iežogojuma pie
pašreizējā pārnadžu blīvuma baltegles saglabāšanās nav iespējama. Šķēdes meža novadā audzes
atvērumos (logos) sekmīgi atjaunojas arī dižskābardis (5.3. attēls).
Izcirtumu apsēšanās ar blakusaudžu sēklām
praktiski nav iespējama ozolam, dižskābardim
Dižskābarža sekmīga dabiskā
5.3. attēls
un zirgkastaņai, kam sēklas nokrīt zem mātesatjaunošanās audzes logos
koka vai tā tuvumā. Līdz 30 m attālumam sekmīgi atjaunojas liepa, osis un kļava. Pa cieta
sniega virsmu vējš sēklas var pārvietot lielākā
attālumā.
Priedes, egles, vīksnas, gobas un alkšņi sekmīgi atjaunojas ar sēklām līdz 50 m platā joslā
gar vecās audzes sienu. Lielākā attālumā no vecās audzes atjaunošanās vairs nav tik sekmīga.
Šauros izcirtumos šīs sugas sekmīgi atjaunojas
tikai apmierinošas sēklu ražas gados.
Ļoti lielā attālumā vējš pārnes bērzu, apšu
un vītolu sēklas. Bērzi un apses nodrošina jebkura platuma izcirtumu apmežošanos, kas gan
ne vienmēr ir lietderīga no mežu audzēšanas
viedokļa.
Sēklu koku atstāšana izcirtumos, kas strauji
neaizzeļ, ir lietderīga tikai priedei. Citām koku
sugām sēklu kokus neatstāj, jo tos drīz izgāž vai
pārlauž vējš. Sēklu koku funkcijas zināmā mērā
pilda atstātie ekoloģiskie koki, bet to stumbri,
vainags un zarojums bieži ir nekvalitatīvs. Tie
nereti veicina mazvērtīgas pēcnācēju paaudzes
veidošanos.
Platībās, kurās atstāj sēklu kokus, ciršanu
izdara pirms sēklu izbiršanas, lai tās varētu iesēties darbu izpildes laikā mineralizētā augsnē
Priedes un egles dabiska
un sekmīgi sadīgt. Priedei sēklu izbiršana sākas
5.4. attēls
atjaunošanās ar disku arklu
martā, bet visintensīvāk notiek aprīlī un maijā.
sagatavotā vagā
Priežu izcirtumos uz 1 ha jāatstāj 20–30 sēklas
ražojoši, labi augoši koki ar taisniem stumbriem
un labi attīstītiem vainagiem. Nedrīkst atstāt
ļoti zarainus, līkumainus kokus. No šādiem kokiem var iegūt mazvērtīgu pēcnācēju paaudzi,
kas atpaliks augšanā un veidos sliktas kvalitātes
stumbrus. Mazāk sēklu koku jāatstāj gar pieaugušas priežu audzes sienu, bet tālāk no tās tiem
jābūt vairāk. Sēklu kokus ieteicams vairāk atstāt gar treilēšanas ceļiem, kas atvieglos to novākšanu pēc meža atjaunošanās. Priedei sēklu
ražas gadi atkārtojas ik pēc 2–5 gadiem, tādēļ
gaidāmās sēklu ražas gada rudenī vai, vēlākais,
nākamā gada agrā pavasarī ieteicama augsnes
virskārtas papildu mineralizēšana. Labus rezultātus nodrošina augsnes mineralizēšana vagu
veidā (5.4. attēls).
Ja dabiskā atjaunošanās notiek sekmīgi, nedrīkst kavēties ar platības agrotehnisko kopšanu un mīksto lapu koku izciršanu. Sēklu kokus
nocērt pēc platības atjaunošanās vai arī atstāj par ekoloģiskajiem kokiem. Tos cērt ziemā, tad jaunie
kociņi tiek mazāk bojāti. Platības apmežošanās laikā jāvēro, vai mežs atjaunojas vienmērīgi. Vajadzības gadījumā tukšās vietas apsēj vai apstāda, izmantojot rokas darba rīkus.
Silos un mētrājos, tāpat kūdras augsnēs, pēc audzes nociršanas sēklu dīgšanai rodas pietiekami labi apstākļi, tādēļ augsnes virskārtas mineralizēšana vienmēr nav nepieciešama. Tā ir obligāta
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augsnēs ar biezu nedzīvās zemsegas slāni virs minerālās augsnes. Ja to nedara, nedzīvās zemsegas
slānim izžūstot, sēklas nesaņem mitrumu un nespēj dīgt, lai gan to daudzums bijis pietiekams normāla biezuma mežaudzes veidošanai. Nabadzīgās un maz aizzēlušās augsnēs priede audzes atvērumos dažkārt atjaunojas grupu veidā. Šo dabiski radušos iespēju jācenšas izmantot, veicot vecās
audzes uzmanīgu izretināšanu gar paaugas grupu, lai veicinātu tās paplašināšanos.
Paaugas grupas nebūt nav vienmērīgi izvietotas zem vecās audzes. To savienošana („sapludināšana”) lielākā platībā pēc grupas apmales izretināšanas ir maz iespējama. Veco koku ciršanas
procesā var tikt ievainota zemsega, kas veicinātu jaunu sējeņu rašanās iespēju.
Ar sakņu atvasēm sekmīgi dabiski atjaunojas apse un baltalksnis. Veidojas atvasāji, kam ir mazāka koksnes krāja nekā sēklu izcelsmes mežaudzēm. Apsei no veco koku saknēm uz atvasēm pāriet
sakņu trupe, kas būtiski samazina apšu koksnes kvalitāti. Baltalkšņu atvasāji mazmežainos apvidos
iedzīvotājus nodrošina ar kurināmo, bet meža īpašniekam ietaupa stādījumu izveidošanai nepieciešamos izdevumus. Zem audzēm, kuru sastāvā ir osis, nereti veidojas bieza ošu paauga. Tā izcirtumos „jāatsēdina uz celma”, nogriežot 7–10 cm augstumā virs zemes, lai no celmiņa veidotos spēcīgi
augoša atvase, kas garumā aug straujāk nekā paaugas kociņš, kas bijis zem vecās audzes klāja.

un kukaiņiem. Pēc ārējā izskata izcilās audzes tuvojas attiecīgās koku sugas ideālam, un tās saglabājamas kā meža koku genofonds nākamajām meža paaudzēm (5.5. attēls).
5.5. attēls

Priedes izcilā audze pie Mēriem

5.3. Meža sēklkopība
5.3.1. Meža koku sēklu iedzimto īpašību nozīme meža atjaunošanā
Jau 18. gadsimtā koksnes izmantotāji konstatēja, ka dažādās zemēs iepirktie kokmateriāli un arī
tur augošās mežaudzes būtiski atšķiras. Biezi apdzīvotajā Centrāleiropā mežaudžu produktivitāte
un kvalitāte bija būtiski samazinājusies intensīvas un nepārdomātas mežu izmantošanas dēļ. Ļoti
daudz kvalitatīvas koksnes izmantoja kuģu būvē un celtniecībā. Pilsētās bieži izcēlās ugunsgrēki,
kas tās nopostīja, bet atjaunošanai vajadzēja lielu daudzumu koksnes. Šo vajadzību apmierināšanai
tika cirsti mežaudzes kvalitatīvākie koki, bet meža atjaunošanās notika ar augšanā atpalikušo, kvalitatīvi sliktāko koku sēklām, kas noveda pie mežaudžu kvalitātes pasliktināšanās. Koktirgotājiem
bija pazīstama Baltijas kokmateriālu augstā kvalitāte. Ļoti daudz kuģu būvniecībai nepieciešamo
kokmateriālu, sevišķi kuģu mastu koku, iepirka Rīgas ostā. No dažādās zemēs iegūtām priedes sēklām tika ierīkoti salīdzinošie sējumi, kuros Latvijas priedes pēcnācēji izcēlās ar labu augšanu un
stumbru kvalitāti. Tas atļāva secināt, ka meža augšana ir atkarīga no koku sēklu iedzimtajām īpašībām. Meža sēklu izmēģinājumiem lielāku uzmanību pievērsa 19. gadsimta pēdējā ceturtdaļā, kad
ierīkoja salīdzinošos izmēģinājumus daudzām saimnieciski vērtīgām koku sugām. Šajos izmēģinājumos izmantoja priežu sēklas no Latvijas (Baumanis, Jansons, Neimane, 2014).
Meža atjaunošana 19. gadsimta vidū Eiropā, Krievijā un Baltijā cieta daudzas neveiksmes, ko
izraisīja to meža koku sēklu izmantošana, ko piedāvāja kāda sēklu firma Vācijas pilsētā Darmštatē.
Pirmajos 10–15 gados priedes jaunaudzes auga labi, bet vēlāk koki kļuva līki, zaraini, atpalika augšanā un cieta no sala. Šādu nekvalitatīvu audžu platība Latvijā sasniedza 3000 ha, bet Zviedrijā pat
20 000 hektāru. Kļuva skaidrs, ka meža izaudzēšanai jāizmanto vietējais sēklu materiāls. Lai meža
atjaunošanu nodrošinātu ar labas kvalitātes sēklām, Trikātas muižas īpašnieki Vijciemā 1895. gada
uzbūvēja modernu čiekurkalti, kas izmantojama arī mūsdienās. Dendrologs un vienlaicīgi Skrīveru
muižas īpašnieks M. von Sīverss 1903. gadā apkopoja datus par Darmštates priežu augšanu un secināja, ka no 103 mežniecībām, kur tās aug, tikai 16 mežniecībās stādījumi ir apmierinoši.
Šīs neveiksmes pamudināja ierīkot plašākus izmēģinājumu stādījumus un uzsākt plānveidīgu meža koku selekciju, kas Skandināvijā uzsākta pirms Otrā pasaules kara, bet Latvijā – 20. gadsimta 50. gados. Latvijā 60 gadu laikā izveidota uz selekcijas pētījumu atziņām balstīta meža sēklkopība, kas meža audzētājus nodrošina ar selekcionētām sēklām un vienlaicīgi meža produktivitātes
un kvalitātes paaugstināšanos.

5.3.2. Audžu un koku iedalījums no selekcijas viedokļa
Meža mākslīgās atjaunošanas pamats ir meža koku sēklas. Sēklu iedzimtās īpašības un izcelsme
ļoti būtiski ietekmē mežaudžu augšanu un kvalitāti. No meža sēklkopības viedokļa mežaudzes iedala trijās sēklkopības grupās: izcilas, normālas un mīnusaudzes.
Izcilās jeb plusaudzes ir meža novada labākās audzes ar lielu koksnes krāju. Kokiem raksturīgi
slaidi, labi atzarojušies stumbri un šauri līdz vidēji plati vainagi. Šādas audzes necieš no slimībām
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Ar terminu genofonds apzīmē dzīvo organismu gēnu (iedzimtības nesēju) kopumu, kas konkrētos augšanas apstākļos evolūcijas faktoru ietekmē izveidojies gadu tūkstošu laikā. Ilgstošajā
evolūcijas procesā saglabājušies tikai augšanas apstākļiem piemērotie īpatņi, kas kopumā veido
mežaudzi. Izcilajās audzēs sēklas vai čiekurus ievāc no augošiem kokiem. Šīs audzes kalpo par gēnu
bankām, tās neiekļauj meža izmantošanā.
Normālās audzes sastopamas visbiežāk. Tās veido koku sugas mežaudžu fonu un īpaši uz tā
neizceļas. Šīm audzēm ir pietiekami augsta koksnes krāja, koku stumbri normāli atzarojušies, vainagi šauri vai vidēji plati. Tās vidēji intensīvi ražo sēklas, ir izturīgas pret slimībām un kaitēkļiem.
Normālo mežaudžu ir visvairāk. Tās atļauts cirst jebkurā gada sezonā atbilstoši meža izmantošanas
plāniem. No tām iegūtās sēklas daudzus gadu desmitus izmantotas meža atjaunošanai, lai izaudzētu pietiekami produktīvu un kvalitatīvu nākamo meža paaudzi.
Mīnusaudzes uz audžu fona izceļas ar stipri rauktiem, zarainiem, līkumainiem stumbriem, ir
mazāk izturīgas pret slimībām un kaitēkļiem (5.6. attēls).
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5.6. attēls

Kreisajā pusē Darmštates izcelsmes mīnusaudze; labajā pusē Latvijas izcelsmes
normālā audze

5.7. attēls

Priedes un dižskābarža izcilie koki

5.3.3. Sēklu plantācijas

Mīnusaudžu kategorijā var iedalīt audzes ar lielu koksnes krāju, bet nekvalitatīviem stumbriem
un vainagiem un citām vainām. Sēklu un cita meža reproduktīvā materiāla ievākšana mīnusaudzēs
nav pieļaujama, jo, kā rāda pieredze, šo audžu negatīvās īpašības lielā mērā tiek pārmantotas pēcnācēju paaudzē. Mīnusaudzes savlaicīgi jāizcērt, lai ar to putekšņiem neapputeksnētos koki blakus
audzēs un nepasliktinātos pēcnācēju paaudzes iedzimto īpašību kopums un līdz ar to mežaudžu
kvalitāte un produktivitāte.
Kokus mežaudzēs no selekcijas viedokļa iedala 3 kategorijās: izcilie, normālie un mīnuskoki.
Izcilie jeb pluskoki pēc stumbra caurmēra par 30–40%, bet pēc augstuma par 10–15%, dažkārt pat vairāk, pārspēj audzes vidējo koku. Tie ir audzes ātraudzīgākie koki, kam raksturīgi taisni,
maz raukti un labi atzarojušies stumbri, šauri vai vidēji plati vainagi. Šie koki necieš no slimībām
un kaitēkļiem. Zari ir tievi vai vidēji resni, koki labi pieaug resnumā un garumā. Šie koki vismaz
apmierinoši ražo sēklas. No augošiem izcilajiem kokiem iegūst sēklas un potzarus meža selekcijas
pasākumu realizācijai un sēklu plantāciju ierīkošanai. Izcilie koki mežaudzēs sastopami reti. Tie
aug attiecīgā augšanas apstākļu tipa labākajās mežaudzēs. Izcilos kokus atlasa kvalificēti meža sēklkopības speciālisti un zinātnieki un iekļauj meža reproduktīvā materiāla reģistrā (5.7. attēls).
Normālo koku mežaudzēs ir visvairāk, tie veido audzes fonu un audzē īpaši neizceļas.
Mīnuskoku kategorijā ieskaita augšanā atpalikušus, lēni augošus īpatņus, kā arī kokus ar
resniem vai līkiem, stipri zarainiem stumbriem, dubultām galotnēm, resniem zariem. Šai kategorijai pieskaitāmi arī ātri augošie īpatņi ar līkumainiem, rauktiem un greizšķiedrainiem stumbriem,
sevišķi platiem vainagiem, sliktu dabisko atzarošanos, slimību un kaitēkļu bojājumiem. Sēklu ievākšana no mīnuskokiem nav pieļaujama, tie savlaicīgi izcērtami audžu kopšanas procesā.
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Sēklu plantācijas ir speciālas platības, kurās iegūst iedzimtības ziņā uzlabotas sēklas, lai paaugstinātu meža produktivitāti un kvalitāti. Izmantojot sēklu plantāciju sēklas, meža produktivitāti var
paaugstināt par 10–20%, reizēm pat vēl vairāk (Baumanis, Jansons, Neimane, 2014).
Izšķir divu veidu sēklu plantācijas:
•
veģetatīvas izcelsmes jeb klonu;
•
ģeneratīvas izcelsmes jeb ģimeņu vecāku.
Klonu sēklu plantācijas ierīko pēc šādas shēmas: izcilo koku izlase – potzaru ievākšana – potēšana – potēto koku izstādīšana sēklu plantācijā pēc noteiktām shēmām – sēklu iegūšana meža
atjaunošanai.
Ģeneratīvas izcelsmes sēklu plantācijas ierīko pēc šādas shēmas: izcilo koku izlase – sēklu ievākšana – izcilo koku sēklu pēcnācēju izaudzēšana – labāko ģimeņu noskaidrošana – šo ģimeņu
sēklaudžu stādīšana sēklu plantācijā – sēklu iegūšana meža atjaunošanai. Latvijā šādas plantācijas
nav ierīkotas.
Klonu sēklu plantāciju teorētiskais pamats ir:
•
pozitīva, rūpīgi un kvalificēti veikta izcilo koku izlase attiecīgā meža novada fenotipiski labākajās mežaudzēs;
•
koku veģetatīva pavairošana ar potēšanas paņēmienu un izcilā koka iedzimto īpašību saglabāšana potējumiem sēklu plantācijā;
•
sēklu plantācijas daļēja izolācija no nezināmas izcelsmes putekšņiem;
•
sēklu plantācijas koku savstarpēja krustošanās, to gēnu apvienošanās jaunās gēnu kombinācijās, pēcnācēju paaudzes augšanas, kvalitātes un izturības paaugstināšanās;
•
pēcnācēju pārbaudes un perspektīvo indivīdu izlase praktiskās izmantošanas vajadzībām.
Sēklu plantācijas, kas ierīkotas no fenotipiski atlasītu izcilo koku potējumiem, sauc par pirmās
kārtas jeb fenotipiskajām sēklu plantācijām.
Otrās kārtas sēklu plantāciju ierīkošanai izmanto tikai tos klonus, kuru no sēklām izaudzēti pēcnācēji uzrāda lielāku produktivitāti, kvalitāti un izturību pret nelabvēlīgiem vides faktoriem. Lielāku saimnieciski izmantojamu selekcijas efektu nodrošina otrās kārtas sēklu plantācijas (5.8. attēls).
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5.8. attēls

AS „Latvijas valsts meži” otrās kārtas Sāvienas priežu plantācija

Koki sēklu plantācijās izvietoti reti (7x5 m; 8x6 m vai citos attālumos), kas tiem nodrošina
pietiekamu barošanās platību, vainagu apgaismojumu un sēklu ražošanas iespējas. Kārpainajam
bērzam optimālus potējumu augšanas, apputeksnēšanas un sēklu veidošanās apstākļus nodrošina
platībās zem plēves seguma.
Sēklu plantācijas ierīkotas visām svarīgākajām sugām – priedei, eglei, lapeglei, bērzam, apsei
un alkšņiem. Priežu sēklu plantācijas ģenētiski uzlabotās sēklas ražo tādā daudzumā, ka to pietiek
stādāmā materiāla izaudzēšanai. Egles sēklu ražas sēklu plantācijās, tāpat kā mežaudzēs, ir neregulāras. Tādēļ nākas sēklas iegūt arī no labākajiem kokiem mežaudzēs. Lapu koku – bērzu, alkšņu,
ozolu un ošu – sēklas ievāc gan plantācijas, gan atlasītās mežaudzēs.

5.3.4. Meža koku sēklu ražošanas īpatnības dabiskajās mežaudzēs
Dažādu sugu koki sēklas sāk ražot atšķirīgā vecumā. Koku sugas, kam īss mūžs (bērzi, apses,
baltalkšņi), sēklas sāk ražot ātrāk nekā sugas, kam garš mūžs (priede, ozols, dižskābardis). Atsevišķi stāvoši koki sēklas sāk ražot ātrāk nekā slēgtās mežaudzēs augošie koki, jo tur ir sliktāki barošanās un apgaismojuma apstākļi.
Sēklu ražošanā vairākumam koku sugu novēro periodiskumu. Labas ražas gadiem seko slikti
vai pat neražas gadi. Tas atkarīgs no koku sugu bioloģiskajām īpašībām, iedzimtības, klimatiskajiem un barošanās apstākļiem ziedu aizmetņu veidošanās periodā. Labas ražas gadi vairākumam
koku sugu atkārtojas ik pēc 2–5 gadiem. Labas ražas gadi jāizmanto, lai ievāktu sēklu rezerves, kas
būs nepieciešamas turpmākajos neražas vai vājas ražas gados.
Sēklu ražošanu ļoti būtiski ietekmē koku vainaga apgaismojuma apstākļi. Audzes izretināšana,
kam seko apgaismojuma un siltuma režīma izmaiņas, parasti pēc dažiem gadiem izraisa sēklu ražas
pieaugumu.
Priedei čiekuru raža pēc acumēra pirmoreiz vērtējama ziedēšanas perioda beigās maija otrajā
pusē. Kad sievišķie strobili (ziedi) sāk noliekties, tie ar tālskati labi saskatāmi jauno dzinumu galos. Čiekuri no tiem nogatavosies nākamā gada rudenī. Otro reizi priedes vainagu vērtē ražas gada
jūlijā, kad zaļas krāsas čiekuri ir sasnieguši normālu lielumu. Nevajadzētu atteikties no vērtēšanas
ziedēšanas periodā, jo tad vēl ir iespējams uzirdināt augsni.
Eglei strobili ir lielāki, labāk pamanāmi un ziedēšanas intensitāte vieglāk novērtējama. Čiekuri
nogatavojas ziedēšanas gada rudenī. Jāņem vērā, ka egļu sēklu ražu būtiski var bojāt kukaiņi. Labai ziedēšanai var arī nesekot bagātīga sēklu raža. Mežaudzēs priežu un egļu sēklu raža no 1 ha ir
1–4 kilogrami. Egļu čiekurus un sēklas atsevišķos gados intensīvi bojā kaitēkļi, tādēļ pirms čiekuru
vākšanas jāpaņem čiekuru paraugi, lai noteiktu sēklu iznākumu no čiekuriem un ievākšanas lietderību.
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5.3.5. Koku ziedēšana un sēklu nogatavošanās
Koku ziedēšanas un sēklu nogatavošanās laiks ir visai atšķirīgs. Daļai koku sugu sēklas no augļiem vai čiekuriem izbirst drīz pēc nogatavošanās, bet citām čiekuros var saglabāties pat vairākus
gadus. Meža koku sēklas novāc, kad tās nogatavojušās. Izšķir sēklu fizioloģisko un morfoloģisko
gatavumu. Fizioloģiski gatavas grūti dīgstošās koku sugu sēklas jāsēj tūliņ pēc ievākšanas, piemēram, liepai un osim.
Sēklu nobriešanai turpinoties, tās zaudē ūdeni, tajās palielinās sausnas daudzums, sēklu ārējie
apvalki kļūst blīvāki, un tās iegūst nobriedušu sēklu izskatu.
Priede zied maija beigās vai jūnija sākumā, čiekuri nogatavojas nākamā gada septembrī, oktobrī. Čiekurus ieteicams ievākt ne ātrāk par oktobri. Tos uzglabā labi vēdināmās, sausās telpās. Dabiskos apstākļos sēklas no čiekuriem masveidīgi izbirst aprīlī, maijā. Tukšie čiekuri var saglabāties
pie kokiem pat līdz nākamajam gadam.
Egle zied maijā, reizē ar ievām, čiekuri nogatavojas tā paša gada oktobrī. Sēklas sāk izbirt martā,
bet visintensīvāk – aprīlī. Čiekurus ievāc, sākot ar oktobra beigām.
Eiropas lapegle zied aprīļa beigās vai maija sākumā, pirms skuju plaukšanas vai reizē ar to.
Čiekuri nogatavojas septembrī, oktobrī. Sēklas sāk izbirt no čiekuriem nākamā gada pavasarī. Daļa
sēklu čiekuros var saglabāties pat vairākus gadus, jo čiekuri stipri sasveķojas un vāji atveras.
Bērzi (kārpainais un pūkainais) zied aprīļa beigās vai maija sākumā, sēklas nogatavojas jūlijā,
augustā. Sēklu spurdzes samērā ātri sairst un sēklas izbirst, tāpēc ar sēklu ievākšanu nevar kavēties.
Apse zied aprīlī, sēklas nogatavojas maija beigās vai jūnija sākumā. Siltā, saulainā laikā pogaļas
atveras 1–2 dienu laikā. Spurdžu ievākšanu nedrīkst nokavēt.
Alkšņi zied aprīlī, čiekuriņi nogatavojas septembrī vai oktobrī. Sēklas izbirst ilgākā laika periodā, daļēji arī ziemā. Ar ievākšanu kavēties nedrīkst, jo pirmās izbirst labākās, kvalitatīvākās sēklas.
Ozols zied maijā, zīles nogatavojas septembrī, oktobrī un nobirst zem kokiem. Jāievāc savlaicīgi,
jo tās lielos daudzumos apēd meža dzīvnieki.
Osis zied aprīļa beigās vai maija sākumā, pirms lapu plaukšanas, sēklas nogatavojas oktobrī,
nobirst pakāpeniski, daļa sēklu pie kokiem saglabājas pat līdz pavasarim.
Liepa zied jūnijā vai jūlijā, sēklas nogatavojas oktobrī un novembrī un no kokiem nobirst pakāpeniski.
Vīksna un goba zied aprīļa beigās vai maija sākumā, pirms lapu plaukšanas, sēklas nogatavojas
maija beigās vai jūnijā un drīz nobirst. Ar ievākšanu nevar kavēties.
Kļava zied aprīļa beigās vai maija sākumā reizē ar lapu plaukšanu, sēklas nogatavojas septembrī, nobirst drīz pēc nogatavošanās.

5.3.6. Sēklu iegūšana
Sēklu iegūšanas paņēmieni atkarīgi no koku sugas īpatnībām. Priedes, lapegles un egles čiekurus pēc ievākšanas uzglabā sausās, labi vēdināmās telpās, saber kastēs 20–25 cm biezā slānī, lai tie
pakāpeniski zaudētu mitrumu. Sēklas no čiekuriem iegūst mehanizētās čiekurkaltēs, vispirms tos
apžāvējot 25–30°C temperatūrā, bet pēc tam ievietojot žāvējamā kamerā. Lapegles čiekuru žāvēšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt 40°C, egles – 45°C, bet priedes – 55°C. Žāvēšana atkarībā
no čiekurkaltes konstrukcijas ilgst no 6 līdz 24 stundām. Žāvējot augstākā temperatūrā, strauji
samazinās sēklu dīdzība. Pēc čiekuru atvēršanās sēklas izkrata, atspārno un ar vētīšanu atdala sēklu
lidspārnus, piemaisījumus, tukšās un sīkās sēklas. Eiropas lapegles čiekuri stipri sasveķojas, tādēļ
žāvēšanas procesā slikti atveras. Lai palielinātu sēklu iznākumu, tās čiekurus ieteicams mehāniski
sadrupināt.
Bērzu spurdzes var ievākt atsevišķi vai kopā ar zariem. Spurdzes žāvē 3–4 cm biezā slānī, līdz
tās sairst. Ja spurdzes ievāktas kopā ar zariem, tos sasien slotiņās un žāvē, līdz izbirst sēklas. Sijājot
caur sietu, sēklas atdala no spurdžu zvīņām.
Apšu spurdzes izklāj līdz 5 cm biezā slānī. Pēc pogaļu atvēršanās ar sietu un putekļusūcēju sēklas atdala no lidpūkām.
Alkšņu čiekuriņus žāvē labi vēdināmā telpā, bet pēc to atvēršanās sēklas izkrata un atdala no
čiekuriņiem.
Ošu, kļavu, liepu, vīksnu un gobu sēklu nelielas partijas ievāc un sašķiro ar rokām vai izsijā caur
sietiem.
Ozolzīles un dižskābaržu riekstiņus savāc zem kokiem ar rokām vai grābekļiem un atdala no piemaisījumiem. Zem kokiem var paklāt arī audumu vai polietilēna plēvi, no kuras regulāri savāc zīles.
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5.3.7. Sēklu uzglabāšana
Atkarībā no koku sugas sēklu ražošanas periodiskuma, sēklas parasti jāuzglabā ilgāku vai īsāku
laiku. Sēklas ir dzīvi organismi, kas atrodas miera stāvoklī – tām ir stipri palēninātas dzīvības funkcijas. Sēklu dīdzību ietekmē to mitrums, glabāšanas vietas temperatūra, gāzu apmaiņa glabāšanas
laikā, sēklu nogatavošanās pakāpe, kā arī inficētība ar slimībām un kaitēkļiem. Galvenie faktori,
kas ietekmē sēklu dīdzību un uzglabāšanas ilgumu, ir to mitrums un glabāšanas vietas temperatūra. Katrai koku sugai ir optimāls sēklu glabāšanas mitrums. Piemēram, priedes, egles un lapegles sēklām optimālais mitrums glabāšanas laikā ir 6–8%. Tās glabā hermētiski noslēgtās stikla vai
plastmasas pudelēs. Parastās sēklu noliktavās, kurās gaisa temperatūra ir 5–10°C, priedes un egles
sēklas var uzglabāt 4–5 gadus līdz nākamajai labajai sēklu ražai. Uzglabājot sēklas speciālās saldētavās -10…-15°C temperatūrā, priedes un egles sēklas dīgtspēju nezaudē 7–10 gadus ilgi.
Vīksnu, gobu, alkšņu un bērzu sēklas, ja to mitrums mazāks par 8%, sekmīgi var uzglabāt divus
gadus.
Liepu, kļavu un ošu sēklas, kuru mitrums 8–12%, īslaicīgi var uzglabāt papīra maisos, bet
2–3 gadus ilgai glabāšanai tās ievieto hermētiski noslēdzamās pudelēs un uzglabā noliktavās 5°C
temperatūrā.
Sarežģītāka ir ozolzīļu uzglabāšana. Optimālais zīļu mitrums glabāšanas laikā ir 55–60%. Ozolzīles nedrīkst iežāvēt. Vietās ar dziļiem gruntsūdeņiem ozolzīles var uzglabāt necaursalstošās tranšejās, kur tās līdz ar sala iestāšanos ievieto starp smilšu kārtām. Nelielu ozolzīļu daudzumu var
uzglabāt uz 15–20 cm biezas kļavu un ozolu lapu kārtas 5–6 cm biezā slānī. Tās nosedz ar 15–20 cm
biezu lapu kārtu, bet, iestājoties salam, segumu palielina līdz 30 cm biezumam. Pēc sniega uzsnigšanas zīles nosedz ar 0,5–0,7 m biezu, pieblīvētu sniega kārtu. Lai pavasarī sniegs pārāk ātri
neizkustu, to blīvi noklāj ar egļu zariem, kūdru vai zāģu skaidām. Zīles jāuzglabā ēnainā vietā un
jāpasargā no meža dzīvnieku piekļūšanas. Ozolzīles kastēs vai polietilēna plēves maisos var uzglabāt ledus pagrabos virs ledus. Nelielus zīļu daudzumus caurumotās kastēs vai mucās var uzglabāt
tekošā ūdenī vismaz 1 m dziļumā, kur nav jābaidās, ka tās varētu iesalt ledū.

5.3.8. Meža reproduktīvais materiāls
Latīņu valodā priedēklis re- apzīmē kādas darbības atjaunošanu, atkārtošanu, bet vārds producere – ražot vai atkārtoti izgatavot. Reproducēšana nozīmē kādas produkcijas vai priekšmetu
atkārtotu ražošanu vai pavairošanu. Termins meža reproduktīvais materiāls nozīmē meža koku
pavairošanai izmantojamo materiālu kopumu.
Visai bieži tiek lietots līdzīgs termins meža stādāmais materiāls. Ar šo terminu apzīmē tikai to
materiālu (spraudeņus, spaudeņstādus, sējeņus, stādus), ko tieši var iestādīt platībās, kurās notiek
meža atjaunošana vai ieaudzēšana. Meža stādāmā materiāla jēdziens ir šaurāks nekā meža reproduktīvā materiāla jēdziens. Pēdējais ietver arī stādāmo materiālu.
Meža stādāmo materiālu var iedalīt divās ģenētiski un mežsaimnieciski atšķirīgās kategorijās:
•
ģeneratīvas izcelsmes – izaudzēts no sēklām;
•
veģetatīvas izcelsmes – izaudzēts no atsevišķām augu daļām (spraudeņiem, noliekteņiem,
sakņu nogriežņiem un audu gabaliņiem laboratorijās).
Meža koku sēklas veidojas dabiskas apputeksnēšanās procesā, sievišķajiem ziediem apputeksnējoties ar vēja (priede, egle, bērzs, ozols, osis, alkšņi, apses) vai kukaiņu (liepa, kļava) nestiem
putekšņiem. Ziedēšanas laikā gaisā atrodas daudzu koku putekšņu maisījums, kas radušies gan no
labas, gan sliktas kvalitātes tēvakokiem. Jebkuras sēklas ģenētiskās īpašības ir atkarīgas no māteskoka un tēvakoka gēnu apvienojuma. Sēklas ģenētiskais statuss ir visai nenoteikts, sevišķi, ja
māteskoka tuvumā lielāks skaits sliktas kvalitātes koku. Ģeneratīvās vairošanās gadījumā viena
koka sēklas un no tām izaugušie pēcnācēji nav ģenētiski un pēc iedzimtajām īpašībām vienveidīgi.
Pēcnācēju paaudze apvieno pēc fenotipiskajām un saimnieciskajām pazīmēm atšķirīgus īpatņus.
Veģetatīvās augu vairošanās pamatā ir šūnu mitotiskā dalīšanās, kas nodrošina, ka meitšūnas
un no tām radušās augu daļas un pēcnācēji ir ģenētiski identiski. Pēcnācējiem ir pilnīgi tās pašas
ģenētiskās īpašības, kas bija vecākiem, lai gan ārēji tie vides apstākļu ietekmes dēļ var atšķirties.
Veģetatīvo pavairošanu ar spraudeņiem un potēšanu visplašāk izmanto augļkopībā, lai pārnestu
šķirnes īpašības. Mūsdienās vairākumā gadījumu dekoratīvām vajadzībām izmantojamās kokaugu
sugas un šķirnes pavairo veģetatīvi. No saimnieciski nozīmīgākajām koku sugām ar spraudeņu palīdzību sekmīgi var pavairot egli, bet laboratorijās no audu gabaliņiem – apšu hibrīdus, kas nodrošina ievērojamu pēcnācēju augšanas pārākumu.
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Klons ir viena māteskoka veģetatīvo pēcnācēju kopums. Pēcnācēji, kas izaudzēti no viena māteskoka sēklām, veido vienu ģimeni. Brīvapputes gadījumā ģimenes indivīdiem (īpatņiem) ir kopēja
māte, bet daudzi nezināmi tēvi. Divu koku mākslīgās (cilvēka veiktas) krustošanas gadījumā pēcnācējiem ir kopēja māte un tēvs. Krustošanu (hibridizāciju) var veikt gan starp vienas sugas indivīdiem, gan starp radniecisku sugu īpatņiem. Pēdējā gadījuma iegūst starpsugu hibrīdus.
Meža reproduktīvo materiālu saimnieciski nozīmīgām koku sugām un to hibrīdiem veido:
•
čiekuri, augļi un no tiem iegūtas sēklas stādāmā materiāla izaudzēšanai;
•
no sēklām izaudzēti sējeņi un stādi;
•
augu daļas (stumbra, dzinumu, lapu un sakņu spraudeņi, izpreparējumi mikropavairošanai, pumpuri, noliekteņi, saknes, atvases un citas daļas), kas paredzētas stādāmā materiāla
audzēšanai;
•
no augu daļām tradicionāli vai in vitro izaudzēti stādi;
•
mežeņi.
Meža atjaunošanai vai ieaudzēšanai atļauts izmantot meža reproduktīvo materiālu, kas atbilst
šādām prasībām:
•
ir piemērots konkrētai audzēšanai vietai – iegūts atbilstošā reproduktīvā materiāla ieguves
apgabalā;
•
ir ievākts kādā no Valsts meža dienestā reģistrētajiem meža reproduktīvā materiāla ieguves
avotiem;
•
ir sertificēts Valsts meža dienestā.
Sertifikāts meža reproduktīvajam materiālam nav nepieciešams, ja:
•
meža reproduktīvo materiālu plānots izmantot personiskām vajadzībām savā īpašumā esoša meža atjaunošanai vai ieaudzēšanai;
•
meža atjaunošanu vai ieaudzēšanu veic ar sēšanu;
•
stādāmo materiālu audzē nelielā apjomā – līdz 10 000 gab. gadā;
•
meža reproduktīvais materiāls ir izaudzēts no jau sertificēta materiāla;
•
meža reproduktīvā materiāla iegūšana ir saskaņota ar VMD, norādot ieguves avota nosaukumu un reģistrācijas numuru.
Atļauts pārdot tikai sertificētu meža reproduktīvo materiālu. Meža reproduktīvo materiālu izmanto meža atjaunošanai un ieaudzēšanai. Meža reproduktīvo materiālu iegūšanas avoti ir:
•
atsevišķi koki;
•
mežaudzes;
•
ģimenes vecāki (māteskoki vai tēvakoki, kurus izmanto dabiskās vai mākslīgās izcelsmes
hibrīdu iegūšanai starp radnieciskām sugām vai vienas sugas robežās);
•
sēklu ieguves plantācijas;
•
kloni;
•
klonu maisījumi.

5.3.9. Meža reproduktīvā materiāla kategorijas
Latvijas teritorija atbilstoši klimatiskajām īpatnībām un mežaudžu fenotipiskajām īpašībām
saimnieciski nozīmīgajām koku sugām tiek iedalīta meža reproduktīvās ieguves apgabalos.
Parastajai priedei izdalīts Rietumu un Austrumu apgabals. Robeža starp tiem iet no Latvijas–
Lietuvas robežas pa Mūsas upi līdz Lielupei, pa Lielupi līdz Rīgas līcim.
Parastajai eglei izdalīts Rietumu, Centrālais un Austrumu apgabals. Robeža starp Rietumu
un Centrālo apgabalu iet no Latvijas–Lietuvas robežas pa autoceļu P89, P90 un A5 līdz Daugavai
(Rīgas HES), pa Daugavu līdz Rīgas līcim. Centrālo un Austrumu apgabalu atdala līnija no Latvijas–Baltkrievijas robežas pa Asūnīcas upi līdz Dagdai, no Dagdas pa autoceļu P60 līdz Aglonai, no
Aglonas pa autoceļu P62 līdz Preiļiem, no Preiļiem pa autoceļu P58 līdz Viļāniem, no Viļāniem pa
Maltas upi līdz Lubānam, no Lubāna pa Aivieksti līdz Pededzei, pa Pededzi līdz Latvijas–Igaunijas–Krievijas robežai.
Kārpainajam un pūkainajam bērzam reproduktīvā materiāla ieguvei izdalīts Rietumu un Austrumu apgabals ar robežu pa līniju no Latvijas–Lietuvas robežas pa autoceļu P89, P90 un A5 līdz
Daugavai (Rīgas HES), pa Daugavu līdz Rīgas līcim.
Visu sugu autohtonais un vietējās izcelsmes meža reproduktīvais materiāls ir visvairāk piemērots izmantošanai tajā apgabalā, kurā tas iegūts.
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Meža reproduktīvā materiāla pārvietošana starp ieguves apgabaliem iespējama šādos gadījumos:
•
Parastās priedes, kā arī kārpainā un pūkainā bērza Austrumu ieguves apgabalā iegūtais
materiāls ir piemērots arī Rietumu ieguves apgabalam. Tas nozīmē, ka to var pārvietot uz
Rietumu apgabalu;
•
Parastās egles Austrumu ieguves apgabalā iegūtais materiāls ir piemērots arī Rietumu un
Centrālajam ieguves apgabalam, bet Centrālajā ieguves apgabalā iegūtais materiāls ir izmantojams arī Rietumu ieguves apgabalā.
Meža reproduktīvo materiālu iedala 4 kategorijās:
•
ieguves vieta zināma;
•
atlasīts;
•
uzlabots;
•
pārāks.
Meža reproduktīvo materiālu, kas atbilst kategorijai ieguves vieta zināma, iegūst:
•
vienā reproduktīvā materiāla apgabalā, no kokiem un audzēm, ja zināma to atrašanās vieta:
•
no atsevišķiem kokiem, kuru skaits eglei, kārpainajam bērzam un pūkainajam bērzam nav
mazāks par 50, bet citām sugām mazāks par 30 kokiem.
•
no mežaudzēm, kuru platība nav mazāka par 1 ha, attiecīgās koku sugas īpatsvars audzē nav
mazāks par 40%, audzes produktivitāte un kvalitāte nav zemāka par attiecīgajam augšanas
apstākļu tipam raksturīgo, kukaiņu un slimību bojāto koku skaits nepārsniedz 10%.
Meža reproduktīvo materiālu, kas atbilst kategorijai atlasīts, izdala, ja ievērotas šādas prasības:
•
iegūts atsevišķā ieguves apgabalā pēc fenotipa atlasītā mežaudzē;
•
zināma audzes izcelsme, kas var būt autohtona, vietējas izcelsmes, neautohtona;
•
iegūts mežaudzēs ne tuvāk par 500 m no tās pašas sugas zemas kvalitātes mežaudzēm vai
no tādu radniecīgu koku sugu vai pasugu mežaudzēm, kas var veidot hibrīdus ar atbilstošo
koku sugu. Zemas kvalitātes mežaudzē mazvērtīgo un slimību bojāto koku īpatsvars pārsniedz 25% no vērtējamās koku sugas koku skaita valdaudzē;
•
atlasītie koki mežaudzē izvietoti vienā vai vairākās koku grupās, un ir iespējama to savstarpēja apputeksnēšanās. Kopējais atlasīto koku skaits priežu, egļu un bērzu mežaudzēs nav
mazāks par 100 kokiem. Pārējām koku sugām minimālais atlasīto koku skaits ir 30;
•
atlasītie koki mežaudzē ir tādā vecumā un attīstības pakāpē, kas ļauj skaidri noteikt to morfoloģiskās pazīmes;
•
mežaudze ir viendabīga pēc koku individuālajām morfoloģiskajām pazīmēm. Ja materiāla
izmantošanas mērķis ir tradicionālā mežsaimniecība, vērtējamās sugas mazvērtīgo koku
skaits valdaudzē nepārsniedz 5% no kopējā vērtējamās sugas koku skaita. Mazvērtīgie ir
koki ar dakšveida zarojumu vai dubultgalotni, padēlu, slotveida zarojumu, ļoti resniem zariem, vairāk par diviem būtiskiem līkumiem (pieci centimetri uz vienu metru) stumbra pirmajā un otrajā trešdaļā, stumbri ar greizšķiedrainību;
•
mežaudze ir piemērota ieguves apgabala ekoloģiskajiem apstākļiem;
•
slimību un kaitēkļu bojāto koku skaits mežaudzē nepārsniedz 5% kopējā vērtējamās sugas
koku skaita valdaudzē. Par bojātiem uzskata slimību un kaitēkļu novājinātus kokus ar acīm
redzamām vainaga defoliācijas vai pieauguma stagnācijas pazīmēm, kokus ar stumbra vai
zaru vēža brūcēm. Mežaudze ir salīdzinoši izturīga pret nelabvēlīgiem klimatiskajiem un
ekoloģiskajiem apstākļiem;
•
vērtējamās sugas koku krāja vismaz par 20% pārsniedz vidējo krāju tāda paša vecuma un
līdzīga koku sugu sastāva mežaudzē līdzīgos ekoloģiskajos un apsaimniekošanas apstākļos;
•
atlasīto koku koksnes kvalitāte atbilst izvēlētajam materiāla izmantošanas mērķim;
•
atlasītajiem kokiem ir šādas morfoloģiskās un fenoloģiskās pazīmes:
- taisns, cilindriskas formas, dabiski labi atzarojies stumbrs;
- tievi vai vidēji resni zari, skuju kokiem 75–90°, bet lapu kokiem – 55–90° leņķī;
- šauri piramidāls, ovāls vai šauri olveidīgs vainags;
- koka augstums un caurmērs nav mazāks par vidējiem rādītājiem mežaudzē;
- vēlu plaukstošas egles ar nokareno vai sukveida zarojuma tipu;
- bērzi ar garu veģetācijas periodu;
- ozolam un osim pārsvarā vēlu plaukstoši koki;
- apsei – koki ar zaļas krāsas mizu.
•
atlasītajiem kokiem nav pieļaujamas mazvērtīgo koku morfoloģiskās pazīmes.
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Meža reproduktīvā materiāla kategorija uzlabots atbilst šādām prasībām:
•
iegūts no meža koku sēklu ieguves plantācijas, ģimenes vecākiem, klona vai klonu maisījuma;
•
tā sastāvdaļas ir atlasītas pēc fenotipa indivīdu līmenī;
•
priedei eglei, kārpainajam bērzam un pūkainajam bērzam minimālais klonu skaits ir 50,
minimālais ģimeņu skaits – 20, un katra no tām pārstāvēta ar vismaz 10 pēcnācējiem;
•
pārējām koku sugām minimālais klonu skaits ir 30, minimālais ģimeņu skaits – 20, un
katra no tām pārstāvēta ar vismaz pieciem pēcnācējiem;
Augstākā meža reproduktīvā materiāla kategorija pārāks tiek izdalīta, ja:
•
materiāls iegūts no mežaudzes, plantācijas, ģimenes vecākiem, klona vai klonu maisījuma;
•
tā pārākums ir noteikts salīdzinošajos stādījumos (pēcnācēju pārbaudēs) vai pēc ģenētiskas
ieguves avota sastāvdaļu novērtēšanas.
Meža atjaunošanai un ieaudzēšanai jāizmanto Valsts meža dienesta sertificēts meža reproduktīvais materiāls. Sertifikāts meža reproduktīvajam materiālam nav nepieciešams, ja:
•
to plānots izmantot personiskām vajadzībām savā īpašumā esoša meža atjaunošanai vai
ieaudzēšanai;
•
meža atjaunošanu vai ieaudzēšanu veic ar sēšanu;
•
stādāmo materiālu audzē nelielā apjomā – līdz 10 000 stādiem gadā;
•
meža reproduktīvais materiāls izaudzēts no jau sertificēta materiāla;
•
meža reproduktīvā materiāla iegūšana ir saskaņota ar VMD, norādot ieguves avota nosaukumu un reģistrācijas numuru.

5.4. Koku sugas izvēle meža atjaunošanai
Koku sugas izvēle meža atjaunošanai ir visai komplicēta. Pirmkārt, to ietekmē augšanas apstākļi
atjaunojamā platībā, otrkārt, pieejamais stādmateriāls. Pietiekamā daudzumā ir pieejami priedes,
egles, bērza un melnalkšņa sējeņi un stādi. Citu sugu stādmateriāls jāpasūta savlaicīgi.
Meža īpašniekam rūpīgi jāapsver to koku sugu audzēšana, ko apdraud pārnadži. Liela pārnadžu
blīvuma apstākļos bez platības iežogošanas ir maz izredžu sekmīgi audzēt ozolu, osi, ātraudzīgos
apšu hibrīdus, lapegli, duglāziju un baltegli. Arī priedes audzēšana daudzviet ir nopietni apdraudēta bez repelentu regulāras lietošanas.
Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi (2012) koku sugas izvēli
meža atjaunošanai reglamentē minimālā apjomā.
Meža tips

Atjaunojamā suga

Sl, Mr, Ln, Gs, Mrs,
Av, Am, Kv, Km

priede

Citi meža tipi

pieļaujams jebkurš šādu sugu sastāvs: egle, kārpainais un pūkainais bērzs, apse,
melnalksnis, osis, ozols, liepa, kļava, goba, vīksna, baltalksnis, skābardis, dižskābardis,
saldais ķirsis, vītolu ģints sugas, pīlādzis, lapegles un to hibrīdi, citas apšu sugas un to
hibrīdi, sarkanais ozols, alkšņu hibrīdi

Šāda pieeja drīzāk ir saistīta ar meža atjaunošanas kontroli ierēdniecības līmenī.
Laika gaitā uzskati par mērķa audzēm daļēji ir mainījušies. AS „Latvijas valsts meži” 2008. gadā
iesaka šādus koku sugas izvēles nosacījumus:
•
pēc iespējas veidot mērķa sugu tīraudzes;
•
mērķa suga pēc savām ekoloģiskajām prasībām vislabāk atbilst konkrētajiem augšanas apstākļiem;
•
ja nav iespējams izveidot mērķa sugu koku tīraudzes, veido mistraudzes. Kopšanas cirtēs
atstājamās koku sugas atkarībā no augšanas apstākļiem sakārtotas šādā prioritārā secībā
(5.1. tabula).
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5.1. tabula

Mērķa sugas izvēle
Meža tips

Mērķa koku suga (prioritāšu secībā)

Sl, Mr, Ln, Gs, Mrs, Av, Am, Kv, Km

priede

Dm, Dms

priede, egle, ozols, osis, bērzs

Vr, Gr

egle, ozols, osis, bērzs, melnalksnis, liepa, apse, baltalksnis

Vrs, Grs

egle, ozols, osis, bērzs, melnalksnis, apse, baltalksnis

Pv

priede, bērzs

Nd

priede, egle, bērzs

Db, Lk

egle, ozols, osis, bērzs, melnalksnis, liepa

As, Ks

priede, egle, bērzs, melnalksnis

Ap, Kp

egle, bērzs, ozols, osis, bērzs, melnalksnis, liepa, apse
(no Kopšanas ciršu rokasgrāmata, 2008)

Šo tabulu var izmanto par pamatu sugas izvēlei meža atjaunošanas procesā. Vīksnu, gobu, skābaržu stādījumu ierīkošana ir maz iespējama stādmateriāla trūkuma dēļ. Šo sugu tālākais liktenis
dabiskas izcelsmes audzēs ir neskaidrs lūksngraužu un Holandes slimības apdraudējuma dēļ. Skābardis nelielās platībās ir sastopams Luknas mežaudzēs, kur tas nelielā apjomā atjaunojas dabiski.
Koksnes izmantošanas iespējas ir ierobežotas. Saldo ķirsi vērtīgās koksnes iegūšanai stāda plantāciju mežos, kur tas ir ātraudzīgs, ar ievērojamu caurmēra pieaugumu. Kokveidīgie vītoli nelielu
audžu veidā ir sastopami upju palienēs.

5.5. Sējumu un stādījumu sākotnējais biezums
Stādu izvietojums ietekmē audzes noturību, stumbru tilpuma pieaugumu, audzes krāju un vērtību. Atsevišķu koku un audzes augšanai kopumā būtiski svarīga ir pieejamā augšanas telpa, kam ir
lielāka nozīme nekā augšanas telpas formai.
Kokiem pirmajos gados pēc iestādīšanas, kamēr tie vēl nelieli, vienmēr ir pietiekama augšanas
telpa. Koku vainagiem saslēdzoties, sākas koku savstarpējā konkurence par augšanas resursiem –
gaismu, mitrumu un barības vielām. Jau pirmajā gadā pēc iestādīšanas lielākā vai mazākā mērā novērojams stādu izkritums (bojāeja), kas atkarīgs no stādu kvalitātes, stādīšanas rūpīguma, augsnes
aizzēluma, laika apstākļiem un kopšanas.
Stādījumu biezums ir stādvietu skaits uz 1 ha; to var aprēķināt pēc formulas:

N=

10000
b·l

N – stādījumu biezums, koki uz ha; b – attālums starp rindām, m; l – attālums starp stādiem rindā, m.

Stādījuma sākotnējais biezums atstāj ietekmi uz turpmākās audzes dendrometriskajiem rādītājiem, augšanas gaitu, ekoloģisko noturību un kokmateriālu kvalitāti. Stādījumu sākotnējā biezuma
ietekmi detalizēti, izmantojot daudzu autoru pētījumus un publikācijas, pētījis I. Mangalis (2004).
No sākotnējā biezuma atkarīgi šādi mežaudzes parametri:
•
vainagu saslēgšanās ātrums, koku diferencēšanās un pašizretināšanās un līdz ar to kopšanas ciršu sākums, biežums, kā arī rentabilitāte. Jo lielāks koku skaits hektārā, jo agrāk jāsāk
kopšanas cirtes un jo vairāk iegūst nerealizējamus sortimentus;
•
koku augstuma, caurmēra un masas pieaugums, t.i., mežaudzes tehniskā un kvalitatīvā gatavuma iestāšanas laiks;
•
koka atzarošanās, vainaga un stumbra forma, t.i., mežaudzes stabilitāte, atsevišķu koku noturība un sortimentu kvalitāte;
•
tehnikas iespējas stādījumu ierīkošanā, mežaudžu kopšanā un novākšanā;
•
meža izaudzēšanas izmaksas un realizējamās koksnes vērība;
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Stādījumu ierīkošanas biezums nav universāls, bet atkarīgs no daudziem faktoriem un to savstarpējās mijiedarbības:
•
sugai nelabvēlīgos klimatiskajos apstākļos audzes sākotnējais biezums var būt mazāks;
•
jo lielāka viena koka augšanas platība, jo sliktāka koksnes kvalitāte;
•
egle, kā ēncietīga koku suga, var augt lielākā biezumā nekā saulmīļu sugas, jo vainaga daļējs
apēnojums tās augšanu nepasliktina;
•
auglīgās augsnēs nedaudz paaugstināts stādījumu biezums attaisnojas, jo koksnes krāja
augstāka un sortimentu kvalitāte labāka nekā mazāka biezuma mežaudzēs;
•
stādot lielāka izmēra un labākas kvalitātes stādus, to labākas ieaugšanas un vainagu ātrākas
saslēgšanās rezultātam stādījumu ierīkošanas biezums ieteicams mazāks, nekā stādot sīkus
sējeņus;
•
regulējot stādījuma sākotnējo biezumu, iespējams mazināt vēja, sniega un kaitīgo emisiju
ietekmi. Kokiem ar kuplākiem vainagiem negatīvo faktoru ietekme mazāka;
•
palielinoties stādījumu ierīkošanas biezumam, pieaug ne tikai stādmateriāla, bet arī augsnes apstrādes, stādīšanas, stādījumu kopšanas, kā arī kopšanas ciršu izmaksas.
Biezos stādījumos agrāk iestājas konkurence sugas robežās. Nabadzīgos augšanas apstākļos un
retā stādījumā augstuma pieaugums ir mazāks. Koka augstuma pieaugums ir lielāks vidēji biezos
stādījumos.
Koka caurmēra pieaugums jau sākotnēji ir lielāks retos stādījumos un saglabājas ilgāku laika periodu. Retos stādījumos koki ir rauktāki, bet vienlaicīgi noturīgāki mazāka slaiduma koeficienta dēļ.
Audzei saslēdzoties, slaiduma koeficients palielinās, sākas koku izstīdzēšana. Retā izvietojumā koki
kļūst rauktāki arī lielākā vecumā, tiem ir platāki un garāki vainagi. Atsevišķa koka stumbra tilpums
ir lielāks retākā stādījumā. Audzes kopējā krāja pieaugušās audzēs ciršanas vecumā sākotnēji biezās audzēs un nabadzīgos augšanas apstākļos ir mazāka nekā retās. Sākotnēji retākās audzēs ciršanas vecumā raksturīgs lielāks koksnes pieaugums, lielāks stumbra tilpums un audzes kopējā krāja,
bet ar nosacījumu, ka koku skaits nav mazāks par optimumu. Jaunībā audzēs ar lielu biezumu krāja
ir lielāka nekā retākās, jo krāju veido liels skaits relatīvi tievu koku. Egļu jaunaudzēs 24–26 gadu
vecumā lielāka krāja (204–257 m3 ha-1) ir audzēs ar sākotnējo biezumu 8000 koku hektārā (Mangalis, 1955). Turpretī audzēs ar biezumu 4400–5400 koku hektārā krāja sasniedz 130–178 m3 ha-1.
Stādījuma biezums būtiski ietekmē audzes stabilitāti pret sniega un atkalas bojājumiem. Bojāto
koku īpatsvars retākos stādījumos būtiski samazinās. Biezos stādījumos bojājumi skar veselas koku
grupas vai pat lielākas platības. Audzes paši tievākie koki tiek saliekti vai izgāzti, vidēji resniem
kokiem raksturīga snieglauze stumbra vidū vai galotnes daļā, bet resnākiem kokiem vairāk novēro
galotņu lūzumus. Retos stādījumos tiek bojāti atsevišķi koki. Sniega izraisītie bojājumi 20 gadus
vecās egļu audzēs ar biezumu 4500 koki hektārā (Kramer, Spellmann, 1980) sasniedz 32%, bet ar
biezumu 2500 koki ha-1 – 16%.
Vēja izraisītie bojājumi vairāk raksturīgi pieaugušās audzēs ar lielu koku augstumu. Retos stādījumos koki ir rauktāki un mazāk pakļauti vējlauzei.
Koku atmirums liela biezuma 10–15 gadus vecās jaunaudzē ir pat trīsreize lielāks nekā retākās.
Zaru resnums sākotnēji retākos stādījumos ir lielāks, lielāks ir arī pārnadžu nodarīto mizas bojājumu īpatsvars. Zaru resnums un garums ir visai cieši saistīts ar stumbra caurmēru. Resnākiem
kokiem raksturīgi resnāki zari, kas kopumā ietekmē koksnes kvalitāti, pasliktinot koksnes stiepes
un lieces parametrus.
Sakņu trupes un lapegļu vēža bojājumi ir lielāki biezos stādījumos.
5.2. tabula

Dažāda sākotnējā biezuma egles stādījuma taksācijas parametri

Sākotnējais
biezums, koki uz ha

Stādīšanas
attālums, m

Kopējā krāja,
m3 ha-1

Dg,, cm

Hg, m

Stumbra
tilpums, m3
0,12

10 000

1x1

317

13,3

15,1

6 670

1,5x1

335

14,7

16,0

0,15

4 400

1,5x1,5

386

17,0

18,1

0,22

3 330

2x1,5

397

18,0

17,9

0,24

2 500

2x2

338

18,9

18,0

0,26

2 000

2,5x2

260

18,2

16,7

0,22

1 600

2,5x2,5

304

17,9

16,6

0,22

1 330

3x2,5

229

22,6

17,7

0,34

3x3

214*

23,5

16,9

0,43

1 110

* egles krāja. Audzes kopējā egles un dabiskas izcelsmes bērzu krāja ir 280 m3 ha-1.
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Stādīšanas biezuma ietekme uz egles augšanas parametriem pētīta izmēģinājumu stādījumā
Meža pētīšanas stacijas Šķēdes meža novadā. Audzes uzmērītas 2008. gadā 34 gadu vecumā (Dreimanis, 2008).
Datu izvērtēšanu apgrūtina 34 gadu laikā stādījumā notikušie dinamiskie procesi, piemēram,
atšķirīgs koku ieaugums pirmajos gados pēc iestādīšanas, koku bojāeja dabiskās izretināšanas procesā. Vismazākais saglabājušos koku skaits (24–33%) konstatēts abās sekcijās ar lielāko sākotnējo
biezumu. Vairākumā sekciju saglabājušos koku skaits ir robežās starp 40 un 58%. Stumbra vidējais
caurmērs vismazākais (13,3–14,7 cm) ir sākotnēji un arī 34 gadu vecumā biezākajās sekcijās, kurās
uzmērīšanas brīdī auga 2200–2400 koku hektārā. Skaidri izpaužas augšanas resursu (gaismas,
mitruma, barības vielu) nepietiekamība un koku savstarpējas konkurences ietekme. Neskatoties uz
mazo stumbra caurmēru, krāja pārsniedz 317 m3 ha-1. Lielākā krāja ir sekcijās ar sākotnējo biezumu 3330–4400 koki hektārā. To ietekmē lielais (1630–1760) augošo koku skaits hektārā. Vidējais
stumbra caurmērs audzēs ar sākotnējo biezumu 1600–4400 koki hektārā atšķiras nedaudz. Retākajos stādījumos stumbra vidējais caurmērs ir ievērojami lielāks (22,6 un 23,5 cm) nekā biezākajos.
Pēdējā sekcijā uz 1 ha bez egles aug arī 160 kārpainie bērzi, kur krāja ir 64 m3. Sekcijas kopējā egles
un bērza krāja sasniedz 280 m3 ha-1. Tā gan ir mazāka nekā lielāka biezuma sekcijās, bet ievērojami
vērtīgāka, jo sastāv no mazāka skaita resnu koku, kam ir būtiskas priekšrocības koksnes iegūšanas
procesā. Apstiprinās mežsaimniecībā zināmais atzinums, ka mazāka sākotnējā biezuma audzēs iegūst resnākus un vērtīgākus sortimentus.
Latvijā audzes sākotnējā biezuma ietekme uz bērza augšanu stādījumos pētīta VMI „Silava”
(M. Daugaviete, K. Liepiņš, J. Liepiņš, 2011).
Bērza stādījums ierīkots 1997. gadā bijušajā lauksaimniecības zemē ar augsnes auglības vērtējumu 28–33 kadastra balles. Izmēģinājumā pārbaudīti pieci varianti ar atšķirīgu stādīšanas biezumu
(5.3. tabula):
Izmēģinājums uzmērīts 2005. un 2011. gadā.
5.3. tabula Stādīšanas biezums un attālumi
Pēdējā vērtēšanas reizē stādījums ir 15 gadus
starp stādiem
vecs. Līdz 2005. gadam izmēģinājumā saglabāStādīšanas
Attālums starp
Variants
biezums, koki ha -1
stādiem, m
jušies 85% koku. Koku skaits dažādos izmēģinā1
10000
1x1
juma variantos līdz 15 gadu vecumam samazi2
5000
1x2
nājies par 24–37%. Izmēģinājums dublēts trijās
Latvijas vietās: Rēzeknes, Madonas un Kuldīgas
3
2500
2x2
rajonā, katrā četros atkārtojumos. Eksperimen4
1600
2x3
tā iegūti šādi audzes taksācijas rādītāji (5.4. ta5
1100
3x3
bula).
5.4. tabula

Vidējais stumbra caurmēra un augstuma pieaugums laikā no 2005. līdz 2011. gadam
2005. gads

2011. gads

Vidējais

Vidējais

Variants

Vidējais
caurmērs,
cm

Vidējais
augstums,
m

Vidējais
caurmērs,
cm

Vidējais
augstums,
m

caurmēra
pieaugums,
cm gadā

augstuma
pieaugums,
m gadā

1x1

5,4

5,3

7,6

11,1

0,44

0,97

1x2

5,4

5,4

9,9

11,5

0,61

1,00

2x2

7,2

6,5

10,0

11,6

0,47

0,85

2x3

6,7

6,6

10,4

11,6

0,61

0,83

3x3

7,4

6,7

12,4

12,7

0,67

1,00

Lielākais vidējais audzes caurmērs un augstums 15 gadu vecumā ir retākā stādījuma variantā ar sākotnējo biezumu 1100 koki ha-1. Vidējais caurmēra pieaugums laika periodā no 2005. līdz
2011. gadam retākajos variantos ir vismaz 0,6 cm gadā. Vidējais augstuma pieaugums šajā pašā
periodā ir robežās no 0,83 līdz 1,00 m gadā. Tas nozīmē, ka biezākajā stādījumā jau ir iestājusies
caurmēra pieauguma stagnācija.
Citi audzes taksācijas rādītāji apkopoti 5.5. tabulā.
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5.5. tabula

Vidējie audzes taksācijas rādītāji 15 gadu vecumā

Variants

Koku skaits
1 ha

Šķērslaukums,
m2 ha-1

Vidējais
caurmērs,
cm

Vidējais
augstums,
m

Krāja, m3
ha-1

Slaiduma
koeficients

1x1

6581

26,0

7,6

11,1

154,9

1,5

1x2

3704

22,3

9,9

11,5

131,9

1,2

2x2

1782

15,3

10,0

11,6

99,3

1,2

2x3

1012

10,5

10,4

11,6

63,7

1,1

3x3

841

10,1

12,4

12,7

65,3

1,0

Tabulas dati liecina, ka audzes šķērslaukums un krāja ir proporcionāla pašreizējam koku skaitam. Sabiezināti stādījumi nodrošina vislielāko krāju, kas veidojas liela koku skaita ar mazu stumbra caurmēru dēļ. Divos biezākā stādījuma variantos vidējais audzes pieaugums 8,8–10,3 m3 ha-1
gadā.
Stādīšanas biezums laikā gaitā ir ievērojami mainījies. Pirms Otrā pasaules kara daudzās Eiropas zemēs stādījumus ierīkoja ar lielāku biezumu nekā mūsdienās, jo nebija pieejams selekcionēts
stādāmais materiāls, kas nodrošina labu stumbra kvalitāti. Biezos stādījumos bija labākas perspektīvo koku izlases iespējas kopšanas cirtēs, lai atlasītu īpatņus ar taisniem stumbriem un tievākiem
zariem. Jāņem vērā arī mežsaimniecībā valdošās tradīcijas, kuras bez kritiska izvērtējuma pārņēma
citās zemēs. Stādījumu biezums (5.6. tabula) laika gaitā ir samazinājies.
5.6. tabula

Stādījumu biezums, koku skaits uz hektāra
Meža
kultūras
(1989)

Mangalis
(2004)

Meža
atjaunošanas
noteikumi
(2012)*

Koku suga

Upītis (1939)

Meža
kultūras
(1971)

Priede

7000–10000

7000

5000–7000

5000–7000

3000

Egle

-

3000–4000

2500–4000

3000

2000

Bērzs

-

3300–4500

2500–3500

2000–2500

2000

Melnalksnis

-

2500

2500–3000

2500–3000

2000

Ozols

2500–4000

1250–2000

600–1000

1600

1500

Osis

-

1000–2200

800–1400

1000–1250

1500

* Meža atjaunošanas noteikumos noteiktais minimālais ieaugušo koku skaitu uz 1 ha.

Praksē bieži vien iestāda vairāk koku, nekā rekomendācijās minēts, aizbildinoties, ka stādījumu nevajadzēs papildināt, kā arī daļu iestādīto koku bojās kukaiņi un pārnadži. Daļā gadījumu
tam ir objektīvs pamats. Meža apsaimniekotājam jārīkojas atbilstoši konkrētai situācijai. Jāņem
vērā, ka 2–10m augstu jaunaudzi atzīs par koptu, ja koku skaits atbildīs normatīvo aktu prasībām.
Maksimālais koku skaits nedrīkst būt lielāks nekā normālais koku skaits pilnas biezības audzē. Ja
jaunaudze nepārsniedz 6 m augstumu, priedei koku skaits nedrīkst būt lielāks par 4000 kokiem
hektārā, eglei un citiem skuju kokiem, bērzam, liepai, melnalksnim un pīlādzim – par 3200 kokiem
hektārā. Vienmērīgi izvietotu ozolu, vīksnu, gobu, kļavu un dižskābaržu skaitam nav jābūt lielākam
par 2000 kokiem hektārā.
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5.6. Stādu izvietojums platībā
Stādu izvietojums platībā tieši ir saistīts ar sākotnējo koku skaitu stādījumā. No tā atkarīga
katra koka augšanas platība un augšanai nepieciešamie resursi (apgaismojums, nodrošinājums ar
mitrumu un barības vielām). Stādi jau pirmajā gadā pēc iestādīšanas nonāk konkurences attiecībās ar zemsedzes augiem, bet vēlāk konkurē arī savā starpā. Kvadrātveida vai trīsstūrveida koku
izvietojumā konkurence starp kokiem visos virzienos ir simetriska. Taisnstūrveida izvietojumā attālumi starp koku rindām parasti ir lielāki nekā rindā. Stādīšanas attālumi ietekmē koku noturību
nākotnē, koku caurmēru un augstumu, stumbra raukumu un tilpumu, koku zarainumu un stumbra
kvalitāti līdz pat ciršanas vecumam. Biezos stādījumos koku savstarpējā konkurence sākas agrāk.
Koku augstums, koku augstuma un caurmēra attiecība biezos stādījumos ir lielāka nekā retākos.
Tādi koki ir mazāk noturīgi vējā un bieza sniega apstākļos. Retākos stādījumos koki ir īsāki, rauktāki un noturīgāki. Stumbra caurmērs un tilpums retākos stādījumos ir lielāks nekā biezos, jo veidojas platākas gadskārtas. Biezos stādījumos koki ir slaidāki, bet retākos rauktāki. Pēdējos koki
visa mūža garumā, pateicoties labākai augstuma un caurmēra attiecībai, ir noturīgāki. Koki retākā
izvietojumā ir ar garākiem un platākiem vainagiem.
Stādījumu biezums visai būtiski ietekmē koka zarojumu un koksnes kvalitāti. Zaru resnums
ir tieši atkarīgs no stumbra caurmēra, resnākiem kokiem zari ir resnāki un garāki. Tas savukārt
ietekmē zāģmateriālu zarainību, koksnes mehāniskās un dekoratīvas īpašības. Vērtīgas un bezzarainas koksnes izaudzēšanai jāpielieto augošu koku atzarošana, kas savukārt palielina koksnes izaudzēšanas izmaksas. Retākos stādījumos lapu koku vainagi ir platāki un vairāk sazaroti, biežāk
veidojas dakšveida zarojums (bērziem, parastajam un sarkanajam ozolam, dižskābardim), kas kopumā samazina lietkoksnes iznākumu. Garāki un platāki vainagi savukārt pozitīvi ietekmē koksnes
pieaugumu.
Biotisko faktoru izpausmes stādījumos ir atkarīgas no stādījumu biezuma. Retos stādījumos
pārnadžu postījumi koncentrējas uz mazāku koku skaitu. Tas var novest pie audzes nopostīšanas
vai koku vainagu un stumbru kvalitātes dramatiskas pasliktināšanās. Jāatzīst, ka meža audzēšanas
un medību saimniecības interešu savienošana ir ļoti sarežģīta. No otras puses koku skaita palielināšana, lai nodrošinātu pārnadžus ar barību ir neloģiska. Biezos stādījumos ir lielākas priedes un
lapegles skujbires, kā arī ošu un lapegļu vēža izplatīšanās iespējas.

•
sējumi jākopj 2–3 gadus ilgāk nekā stādījumi, tas palielina kopšanas izmaksas;
•
sējumi aug un attīstās lēnāk nekā stādījumi, tie vēlāk sasniedz audzes ciršanas gatavību;
•
sējumos jāveic sējvietas retināšana.
Meža sēšanas apjoms Latvijā pašreiz nepārsniedz 300–700 ha gadā. Meža sēšanu ierobežo vairāki apstākļi. Sēt var tikai maz aizzeļošās platībās, kur pēc audzes nociršanas intensīvi neveidojas
zemsedzes augu sazēlums. Tas iespējams mazauglīgās smilts augsnēs silos, mētrājos un lānos.
Šajos meža augšanas apstākļu tipos iespējams audzēt tikai priedi. Egles un citu koku sugu sēšana praktiski nav iespējama, jo to augšanai nepieciešamas auglīgākas augsnes, kas strauji aizzeļ,
un to kopšanai būtu jāpatērē ļoti daudz darba. Ozolu sējumus stipri apdraud grauzēji un citi meža
dzīvnieki, kas apēd iesētās ozolzīles. Ar sēšanu pašreiz atjauno tikai priedi.
Augsnes sagatavošanas un sēšanas laikā jārada piemēroti apstākļi sēklu dīgšanai un sējeņu ieaugšanai. Sēklas dīgšanai nepieciešams mitrums un skābeklis. Mitrums sēklai var piekļūt pa augsnes kapilāriem, ja tie augsnes sagatavošanas laikā nav izjaukti. Lai sēkla saņemtu mitrumu, tai
jāatrodas uz blīvas augsnes. Iesētās sēklas jānosedz ar irdenu augsni, kur augsnes kapilāru ir maz
un netiek veicināta mitruma iztvaikošana. Sēklas nedrīkst sēt nedzīvajā zemsegā, jo tā ir irdena un
siltā laikā izžūst, dīgt sākušās sēklas bieži vien iežūst. Pirms sēšanas nedzīvās zemsedzes slānītis,
kura biezums nepārsniedz dažus centimetrus, no augsnes virskārtas jānorauš. Ja minerālaugsnes
virskārta nav pārāk blīva, tajā iespiež vadziņu, kurā sēj 6–10 priežu sēklas. Iesētās sēklas aprauš
ar 15 mm biezu irdenas minerālaugsnes kārtiņu. Sējvadziņai ieteicams veidot pakāpeniski mainīgu
dziļumu, jo tad iesētās sēklas atrodas dažādā dziļumā. Ja tūliņ pēc iesēšanas iestājas sausums un
seklāk iesētās sēklas iežūst, lielākas izredzes sadīgt ir dziļāk iesētajām sēklām. Viena sējvadziņas
gala dziļums var būt 1 cm, bet otra – 2,5–3 cm. Tas palielina sējumu izdošanās iespējas. Priedi var
sēt arī kūdrainās augsnēs, vispirms noraušot sausāko kūdras virskārtu vai sūnu segšņu kārtu un tad
sējot sēklas uz mitrās kūdras kārtas. Ja lieto rokas darbarīkus, ieteicams izmantot K. Meldera meža
sējamo lāpstu, ko pārveidojis M. Bušs (5.9. attēls).
5.9. attēls

Meža sējamā lāpsta (no Meža kultūras, 1971)

5.7. Meža sēšana
Meža sēšana ir vecākais meža mākslīgās atjaunošanas veids, kas pazīstams jau kopš 14. gadsimta, kad to sāka lietot Vācijā priedes un ozola atjaunošanai. Pēdējos gadu desmitos pasaulē dominē
meža stādīšana, jo tā dod drošākus rezultātus nekā sēšana. Taču meža sēšanai joprojām ir vairākas
priekšrocības:
•
sējeņu sakņu sistēma attīstās dabiski, tā netiek deformēta, kā tas notiek, kokus stādot;
•
sēšana prasa mazāk darbaspēka, ir lētāka nekā stādīšana, kaut arī mūsdienās meža koku
sēklas maksā ievērojami vairāk nekā agrāk. Selekcionētu sēklu izmantošana to augstās cenas dēļ praktiski nav iespējama;
•
sējvietā gandrīz vienmēr saglabājas vairāki sējeņi, starp tiem iestājas konkurences attiecības, un dabiskās izlases procesā izdzīvo vides apstākļiem piemērotākie indivīdi;
•
izdzīvojušie sējeņi veido nākamo mežaudzi;
•
sējumus mazāk apdraud priežu smecernieki;
•
jaunaudžu vecumā sējumos zari stumbra lejasdaļā ir tievāki nekā stādījumos.
Meža sēšanai ir arī vairāki trūkumi:
•
sēklu iegūšanas atkarība no sēklu ražas gadiem. Maza sēklu apjoma sagatavošana sēšanas
vajadzībām privātmeža īpašniekam ir sarežģīta;
•
liels sēklu patēriņš. Viena hektāra atjaunošanai nepieciešami 0,3–0,4 kg tīru priežu sēklu,
bet iegūšanai nepieciešams 50–60 litri čiekuru;
•
sējumos nepieciešama daudz rūpīgāka kopšana, jo tajos jaunos kociņus vairāk nekā stādījumos apdraud zemsedzes augi, slimības un kukaiņi;
•
sējeņi ir jutīgāki pret vēlajām pavasara salnām;
•
sējumu izdošanās ir vairāk atkarīga no laika apstākļiem – mazs augsnes mitrums pavasarī
un ilgstoši sausuma periodi;
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A – K. Meldera konstrukcija; B – M. Buša uzlabotais variants

Vispirms ar lāpstas kapļa daļu noņem dzīvās un nedzīvās zemsedzes kārtu, ar kapļa zariem uzirdina augsni, iespiež vadziņu, sēj tajā sēklas un vadziņu aizrauš. Visas darba operācijas izpilda ar
vienu darbarīku. Lietojot šo paņēmienu, sējeņu saknes atrodas auglīgajā augsnes virskārtā.
Augsnēs, kurām biezāka nedzīvās zemsegas kārta un biezāks O horizonts, mehanizēti veido seklas vagas un sēšanu veic ar rokām vai mehanizēti. Vagās priedes sēklām ir labāki mitruma apstākļi,
tās ieteicams sēt tajā vagas pusē, kurā sējeņi būs vairāk apēnoti un tiks pasargāti no izžūšanas.
Vagas dziļumam nevajadzētu pārsniegt 6–8 cm. Sēšanai vagā trūkums ir tas, ka sējeņu saknes atrodas mazauglīgajā podzola horizontā. Meža sēšanu var apvienot ar augsnes sagatavošanu, lietojot
zemsedzes noplēsēju–sējmašīnu. Platībās ar sagatavotu augsni sēšanu veic 4000 sējvietās ar attālumiem starp tām 1,1–1,2 metri. Sēklu patēriņš ir atkarīgs no izsēto sēklu skaita sējvietā.
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Ja mežs jāsēj kūdreņos, ieteicams lietot prof. E. Ostvalda ieteikto kūdrāju metodi. Šajos augšanas apstākļos minerālaugsni atsegt neizdodas, tādēļ vispirms noņem augsnes virskārtā esošo
sfagnu segšņu kārtu un kūdrā izveido konusveida padziļinājumu. Konusa caurmērs – 10–12 cm,
dziļums – 15–20 cm. Tajā ieber smiltis, sēj priežu sēklas, ko nosedz ar smilšu kārtiņu. Šāds sēšanas
paņēmiens novērš sējeņu sakņu sistēmas izcilāšanu salā.
Sēšanas laiks jāpiemēro augšanas apstākļiem. Sila, mētrāja un lāna nedzīvā zemsega un augsnes
augšējie horizonti pavasarī, iestājoties siltam un sausam laikam, ātri izžūst. Tādēļ sēj iespējami
agri, kamēr augsnē ir pietiekami daudz mitruma. Sevišķi sausos pavasaros iesētās sēklas var iežūt,
un sējumi ievērojami izretinās vai arī iet bojā. Ja sēklu dīgšana līdz sausuma periodam nav sākusies, tās var sadīgt vēlāk vasarā, kad pēc lietus ir pietiekami daudz mitruma. Dažreiz, kad mitruma
ir diezgan, sēj jūnijā. Šādi sējeņi līdz rudenim neizaug tik gari kā agrāk sētie, bet nākamajā gadā
aug sekmīgi.
Sējumi ļoti rūpīgi jākopj, jo viengadīgo sējeņu garums visbiežāk nepārsniedz 4–5 cm. Sējumi
jākopj, tiklīdz zemsedzes augi sāk nomākt jaunos kociņus. Nezāles sējumos jāizravē savlaicīgi, kamēr tās vēl nav lielas, vienlaikus sekojot, lai kopšanas laikā neciestu sējeņi. Sējumu kaplēšana nav
ieteicama, jo sējeņu sakņu sistēma ir sekla un to var viegli bojāt.
Platībās, kur sēts vagās un tiek saputinātas smiltis, sējeņi no tām savlaicīgi jāatbrīvo, lai netraucētu to normālu augšanu.

5.8. Meža stādīšana
Latvijā ar meža stādīšanu vairāk sāka nodarboties 19. gadsimtā, kad meža atjaunošanu sāka
intensificēt un padarīt drošāku. Līdz tam uzskatīja, ka stādīšana pārāk stipri deformē stādu saknes,
tāpēc nav iespējama koku normāla augšana līdz cirtmeta vecumam. Stādīšanai ir vairākas priekšrocības, salīdzinot ar sēšanu, jo:
•
stādītas mežaudzes ir noturīgākas pret abiotisko un biotisko faktoru negatīvo ietekmi, mazāk cieš pavasara salnās un no augsnes mitruma svārstībam, kā arī no slimībām;
•
mazāk atkarīga no sēklu ražas gadiem. Ražas gados ievāktās sēklas daudzu gadu garumā
sekmīgi var uzglabāt speciālās glabātuves hermetizētā tarā un pazeminātā temperatūrā;
•
stādi jau iestādīšanas brīdī ir garāki un mazāk pakļauti zemsedzes augu konkurencei;
•
mazāk atkarīga no laika apstākļiem. Ja stādīšana pavasarī nav pārāk nokavēta un ir izdarīta
pareizi, iestādīto sējeņu vai stādu saknes ir pietiekami garas, lai sasniegtu mitros augsnes
slāņus un uzņemtu ūdeni;
•
stādījumi salīdzinājumā ar sējumiem pirmajos gados aug straujāk un ātrāk pārvar zemsedzes augu konkurenci, tādēļ tie mazāk jākopj;
•
ja mežu stāda, patērē mazāk sēklu, jo sēklu dīdzība kokaudzētavās ir ievērojami augstāka.
Viena hektāra apmežošanai stādījumos patērē 4–8 reizes mazāk sēklu, nekā mežu sējot.
Labus stādīšanas rezultātus stādīšanā ar lāpstu var iegūt, ja to izdara rūpīgi un pareizā laikā,
lieto kvalitatīvu stādāmo materiālu un ievēro šādas prasības:
•
sakņu sistēma jāsakārto tā, lai tās gali nebūtu saliekti uz augšu vai arī nepaliktu ārpus stādspraugas;
•
sakņu sistēmai jāpiespiež augsne, lai saknes saņemtu nepieciešamo mitrumu un neiekalstu;
•
kociņa saknēm jāsasniedz pietiekami mitra minerālaugsne vai kūdra. Ja saknes atstāj nedzīvajā zemsegā, tās iežūst, var rasties stādu izkritumi, kas palielina attālumus starp stādiem;
•
stādot uz velēnas, tai jābūt piespiestai pie apakšā esošās augsnes virskārtas.
Stādīšanai piemīt arī trūkumi:
•
stādīšanas process ir ievērojami darbietilpīgāks nekā sēšana;
•
nekvalitatīva darba gadījumā iespējama sakņu sistēmas deformācija, koku augšanas traucējumi un to noturības riski nākotnē;
•
retos stādījumos iespējama resnāku zaru veidošanās un var rasties vajadzība veikt augošu
koku atzarošanu;
•
stādījumi kopumā ir dārgāki nekā sējumi, jo augsnes mehanizēta sagatavošana, stādāmais
materiāls un pati stādīšana izmaksā ievērojami vairāk nekā sēšana.
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5.8.1. Augsnes sagatavošanas veidi
Pirms augsnes sagatavošanas stādījumiem izcirtumi jāsatīra atbilstoši tām prasībām, kas norādītas ciršanas apliecinājumā. Neizcirsti pameža krūmi un izcirtuma pielūžņojums ar zariem un
citām ciršanas atliekām kavē vai padara neiespējamu augsnes sagatavošanu un sekmīgu meža kultūru ierīkošanu. Biezs nedzīvās zemsegas slānis un sūnu sega traucē stādu saknēm nonākt kontaktā
ar minerālaugsni un pasliktina augsnes aerāciju. Vāji aerētas augsnes pavasarī lēni iesilst, satur
daudz mitruma un traucē augiem skābekļa uzņemšanu. Vairākumā izcirtumu jau pirmajā gadā intensīvi sazeļ zemsedzes augi, kas patērē augsnes ūdeni, barības vielas un rada konkurenci sējeņiem
un stādiem.
Augsnes iepriekšēja apstrāde ir galvenais nosacījums sekmīgai meža atjaunošanai. Augsnes apstrādes uzdevumus I. Mangalis (2004) formulē šādi:
•
uzlabot augsnes fizikālās un ķīmiskās īpašības, kas ietekmē koku sekmīgu augšanu;
•
samazināt zemsedzes augu konkurenci;
•
atvieglot meža sēšanas un stādīšanas procesu;
•
nodrošināt nepieciešamo sējvietu un stādvietu skaitu un vienādus attālumus starp stādiem
rindās;
•
atvieglot stādīšanas procesu, jo rindas platībā nav papildus jāmarķē;
•
atvieglot stādu atrašanu agrotehniskās kopšanas laikā;
•
novērst lieka mitruma uzkrāšanos koku sakņu zonā pārmitrās platībās.
Meža atjaunošanas vajadzībām iespējama vienlaidu un daļēja augsnes apstrāde. Vienlaidu augsnes sagatavošanu izcirtumos galvenokārt traucē celmi. Augsnes vienlaidu apstrāde ir iespējama:
•
kūdras purvos un bijušajās lauksaimniecības zemēs, ko paredzēts apmežot. Lauču un pļavu
apmežošana nav pieļaujama, jo tiek samazināta bioloģiskā daudzveidība un iznīcināti vērtīgi dabiskie biotopi;
•
platībās, kur celmi izlauzti.
Augsnes vienlaidu apstrāde nepieciešama degradētās smilts augsnēs, kur meža ugunsgrēka rezultātā izveidojušies virsāji, kā arī grīņos. Abos gadījumos augsnē ir izteikts ieskalošanās (B) horizonts rūsakmens slāņa veidā. Tas traucē nokrišņu ūdeņu iesūkšanos dziļākos augsnes horizontos,
kā arī traucē koku saknēm sasniegt dziļākus augsnes horizontus. Rūsakmens nereti satur augiem
kaitīgas vielas, kas sadalās tikai pēc tā uzirdināšanas un aerācijas režīma uzlabošanās.
Parastākais augsnes vienlaidu sagatavošanas veids ir aršana. Arot dzīvās un nedzīvās zemsedzes
slānis tiek apvērsts zem velēnas, kur, tam sadaloties, atbrīvojas augiem uzņemamās barības vielas.
Vienlaicīgi platībā ievērojami samazinās zemsedzes augu konkurence. Aršana ievērojami uzlabo
augsnes aerācijas apstākļus, pazemina gruntsūdeņu līmeni, jo pastiprinās iztvaikošana no augsnes
virsmas. Paaugstinās augsnes temperatūra, jo iesilšanu netraucē zemsedzes augi. Vienlaidu aršana
iespējama bezcelmu platībās. Platību var atcelmot ar celmu rāvēju, bet tā lietošanu ierobežo vairāki
apstākļi. Celmu raušana ir dārga, un tai nepieciešams daudz enerģijas. Ja celmus izlauž 20–30 m
platās joslās un sastumj vālos, celmu vāli aizņem 10–15% kopējās meža kultūru platības. Reizē ar
celmiem tiek aizstumta augsnes auglīgā virskārta un pazeminās augsnes auglība. Izlauzto celmu
vietās paliek padziļinājumi, bet pēc to aizlīdzināšanas augsnes virskārta pazeminās un joslās pasliktinās mitruma režīms. Nereti novēro starpjoslu pārpurvošanos. Šo iemeslu dēļ celmu laušana platās
joslās nav perspektīva. Kopumā šis process ir dārgs un maz rentabls.
Meža apstākļos vienlaidu augsnes apstrādi veic ļoti reti. Vienlaidu augsnes apstrādi var veikt
bijušajās lauksaimniecības zemēs, karjeros un izstrādātos kūdras purvos, ja tās veikšanu netraucē
novāktā apauguma celmi un saknes.
Daļēja augsnes apstrāde skar 15–20% izcirtuma platības, tā dominē meža izcirtumos. Izcirtumos augsnes sagatavošanas procesā galvenais kavēklis ir nocirsto koku celmi. Ja 1 ha ir vairāk par
600 celmiem, augsnes sagatavošana iespējama tikai atsevišķās vietās.
Daļēju augsnes apstādi var realizēt atsevišķās vietās laukumiņu, atgāztu velēnu, pacilu (kupicu)
un bedrīšu veidā.
Laukumiņu izmēri normāli mitrās minerālaugsnēs ir no 50x50 cm līdz 100x100 cm, bet noņemtās organiskās virskārtas biezums 5–7 cm, kas atgāzta blakus laukumiņam. Silā, mētrājā un lānā
laukumiņā vienā malā veic sēšanu vai stādīšanu. Damaksnī un vērī noņemtās velēnas biezums var
sasniegt 10 cm.
Atgāztās velēnas lielums ir atkarīgs no lietotā mehānisma iespējām, bet nav mazāks par
50x50 cm, tās biezums 15–20 cm. Tās gatavo pārmitros apstākļos slapjaiņu mežos. Stāda uz atgāztās velēnas.
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Pacilas (kupicas) pēc būtības ir biezākas atgāztas velēnas, kuru augstums sasniedz 30–40 cm.
Tās gatavo pārmitrās platībās un nosusinātajās platībās āreņos un kūdreņos.
Bedrītes gatavo reizē ar stādīšanu, atbilstoši stāda sakņu sistēmai, lai tā netiktu deformēta.
Bedrītes gatavo ar rokas darbarīkiem vai mehanizēti.
Atgāztās velēnas un pacilas jāsagatavo iepriekšējā gada rudenī, lai tās paspētu līdz pavasarim
nosēsties, uzkrāt mitrumu un nebūtu tukšumu starp augsni un pacilu.
Augsnes sagatavošanu atsevišķām vietām ir iespējams mehanizēt. Latvijā augsnes mehanizēta
sagatavošana atsevišķām vietām tiek maz lietota piemērotu mehānismu trūkuma dēļ, jo pagājušā
gadsimtā lietotie vairs nav pieejami. Šai vajadzībai citās valstīs tiek praktizēta dažādu mehānismu
izmantošana (Mangalis, 2004).
Daļēju augsnes apstādi var realizēt joslās, augsni sagatavojot vagu, atgāztas velēnas un mineralizētu joslu veidā.
Pēdējās divās desmitgadēs augsnes sagatavošanai izmanto smagos vai vieglos disku arklus
(5.7. tabula). Smagie disku arkli ir piemēroti augsnes sagatavošanai visos meža augšanas apstākļu
tipos, arī tādos, kur atstātas ciršanas atliekas. Vienā gājienā tiek sagatavotas divas vagas vai atgāztas velēnas.
5.7. tabula

5.10. attēls

Ar disku arklu sagatavota augsne

Diska arklu raksturojums
Smagie disku arkli
Rādītāji

Vieglie disku arkli

Donaren
280HL

Bracke 321D

TTS Delta

TTS 10HD

TPF-2

Masa, kg

3500

3500

3000

1300

660

Disku diametrs, cm

128

128

135

100

95

Attālums starp disku asīm, cm

100–270

100–270

145

180

100–200

Vagas platums

60–80

60–80

60–80

30–40

30–50

Darba ražīgums, ha h-1

1,5

1,5

1,5

0,5

0,5

(no AS LVM norādījumiem Augsnes apstrāde meža atjaunošanai)

Silā, mētrājā, lānā un damaksnī var izmantot vieglos disku arklus. Mainot disku savērsumu,
var sagatavot 5–15 cm dziļas vagas, kuru dziļums visā vagas platumā ir maz atšķirīgs. Mazauglīgās
augsnēs nepieciešamas seklākas vagas, lai neatsegtu mazāk auglīgos augsnes horizontus, turpretī
auglīgās platībās – dziļākas. Piemērotākā stādvieta ir vagas vidusdaļa. Stādīšanu nevajag veikt vienā vagas malā, jo tā ātrāk aizzels.
Atgāztas velēnas veido, mainot disku savērsumu un apstrādes dziļumu. Disku arkls paceļ un
apvērš 15–30 cm biezu augsnes virskārtu tikpat dziļas izveidotās vagas vienā pusē. Vagas viena
puse ir stāvāka, bet otra lēzenāka un atrodas blakus atgāztajai velēnai. Veidojas tā saucamais tiltiņš,
kas ir vispiemērotākais stādīšanai. Stāda saknes atradīsies pietiekami auglīgā augsnes horizontā,
blakus esošā atgāztā velēna samazinās zemsedzes augu konkurenci, bet liekais mitrums uzkrāsies
vagas dziļākajā daļā un mazāk ietekmēs koku saknes.
Augsnes sagatavošanas veids un ieteicamais apstrādes laiks ir atkarīgs no augšanas apstākļiem,
tādēļ ieteicams vadīties no šādiem ieteikumiem.
Silā, mētrājā un lānā sēšanai vai stādīšanai augsnes sagatavošanu var veikt ar jebkuru disku
arklu seklas vagas veidā iepriekšējā gada vasaras beigās vai rudenī, lai augsne paspētu nosēsties.
Vagas platums 60–80 cm, dziļums 5–10 cm (5.10. attēls).
Mehanizēta sēšana iespējama reizē ar augsnes sagatavošanu agri pavasarī pirms augsnes izžūšanas.
Damaksnī un vērī izcirtumi aizzeļ straujāk un blīvāk, meža atjaunošana bez rūpīgas augsnes sagatavošanas bieži ir nesekmīga. Augsnes sagatavošana ieteicama ar smagajiem disku arkliem seklas
vagas veidā, kuras platums 60–80 cm, bet dziļums 10–15 cm. Augsni sagatavo no augusta līdz novembrim, stādīšanu veic nākamā gada pavasarī vagas vidū, kur stādi vairāk pasargāti no zemsedzes
augu konkurences.
Damaksnī, vērī un gāršā vairāk aizzeļošās un mitrākās platībās augsni var sagatavot ar smagajiem disku arkliem atgāztas velēnas veidā no augusta līdz novembrim. Vagas platums 50–70 cm,
bet dziļums 15–20 cm, stāda uz tiltiņa, t.i., pārejas zonā starp vagas dibenu un tās malu.
Slapjaiņu mežos mitruma apstākļi ir nelabvēlīgāki nekā sausieņu mežos, tādēļ stādu saknes

140

jāpasargā no pārlieka mitruma pavasaros un rudeņos. Augsni sagatavo atgāztas velēnas veidā no
augusta līdz oktobrim, pirms rudens lietavām, kas darba apstākļus ievērojami pasliktina. Vagas
platums 50–70 cm, bet dziļums 15–20 cm. Sausākās platībās stāda uz tiltiņa pārejas zonā starp
vagas dibenu un tās malu, bet mitrākās – uz atgāztas velēnas nākamā gada pavasarī.
Viršu, mētru, šaurlapju un platlapju āreņos gatavo atgāztas velēnas ar smagajiem disku
arkliem. Vagas platums 50–70 cm, bet dziļums 15–20 cm, stāda uz tiltiņa vai atgāztas velēnas nākamā gada pavasarī.
Viršu, mētru, šaurlapju un platlapju kūdeņos organiskā augsnes virskārta ir biezāka nekā
āreņos, kādēļ nepieciešama biezāka atgāztā velēna. Augsni sagatavo augustā un septembrī, vagas
platums 40–60 cm, dziļums 20–30 cm. Stāda pavasarī uz tiltiņa.
Visos gadījumos jāatceras, ka, stādot uz atgāztas velēnas, stāda saknēm jāsasniedz neapstrādātās augsnes virskārta zem velēnas. Pretējā gadījumā sausuma periodos stādi atgāztajā velēnā
var izkalst un aiziet bojā.
Mineralizētās joslas kā augsnes apstrādes veids pēdējos 20–30 gados iegūst arvien lielāku
lietojumu. Augsnes apstrādes laikā ar frēzi nedzīvā zemsega tiek sajaukta ar minerālaugsni, kas
augu sakņu zonā nodrošina trūdvielu daudzuma palielināšanos un labāku mitruma uzkrāšanos.
Izmantošanai ir pieejama Čehijā ražotās augsnes frēze FU4088, kas sagatavo 40 cm platu un līdz
40 cm dziļu mineralizētu joslu. Frēze spēj sasmalcināt līdz 10 cm resnas saknes, tā komplektējama
ar piespiedējveltni augsnes pieblīvēšanai. Trūdvielām sadaloties, uzlabojas augu barības vielu režīms. Izcirtumos ar viršiem un ogulājiem augsnes sagatavošana jāizdara savlaicīgi, iepriekšējā gada
vasaras beigās vai rudenī, lai augsne pagūtu nosēsties. Šāda augsnes apstrāde ieteicama silā, mētrājā un lānā. Auglīgās augsnēs damakšņos un vēros, kā arī kūdrainās augsnēs joslas strauji aizzeļ, kas
vēlāk apgrūtina agrotehisko kopšanu. Metodes priekšrocība ir tā, ka viegli saskatāmas stādījuma
rindas.
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5.8.2. Stādmateriāla veidi
Stādmateriāla izaudzēšanai Latvijas kokaudzētavās izmanto vairākas tehnoloģijas. Līdz 20. gs.
50. gadiem stādmateriālu izaudzēja dažus hektārus lielās meža kokaudētavās, kurās galvenokārt
audzēja priedes un egles sējeņus, kā arī nelielā apjomā lapu koku (ozola, oša u.c. sugu) stādmateriālu.
Nodibinoties mežrūpniecības saimniecībām, tika uzsākta lielu meža kokaudzētavu veidošana
ar platību vismaz 10–15 ha un darbu iespējami plašu mehanizēšanu. Sējeņus un stādus audzēja
lauka apstākļos. Egles atjaunošanai mežā atkarībā no izmēriem sāka izmantot 4–5 gadus vecus stādus. To var uzskatīt par klasisko stādmateriāla izaudzēšanas tehnoloģiju lauka apstākļos. Atbilstoši
tam izveidojās arī stādmateriāla veidu klasifikācija. Par sējeņiem sauc 1–3 gadus vecus kokaugus,
kas izaudzēti no koku vai krūmu sēklām. Stādus kokaudzētavās pēc klasiskās tehnoloģijas izaudzē, sējeņus pārstādot (pārskolojot) retākā izvietojumā un audzējot stādu nodaļā vēl 1–3 gadus.
Stādu vecumā ieskaita arī sējeņu vecumu līdz pārskološanai. Piemēram, pārskolojot divgadīgus
egles sējeņus un stādu nodaļā tos audzējot vēl divus gadus, iegūst četrgadīgus (2+2) stādus. Stādu
vecuma apzīmējumā vispirms norāda sējeņu vecumu, bet pēc tam audzēšanas laiku stādu nodaļā.
Kokaudzētavā izaudzētus lielus cieto lapu koku (ošu, ozolu) vai dekoratīvo sugu stādus, kas garāki
par 1 m, sauc par dižstādiem.
Kārklu un citu Salix ģints sugu pavairošanai var izmantot spraudeņus – dzinumus ar diviem vai
vairākiem pumpuriem. Tos iestāda augsnē, lai pēc kāda laika tiem izveidotos sakņu sistēma.
Par spraudeņstādiem sauc kokaudzētavās apsakņotus sakņu vai dzinumu nogriežņus, kā arī
apsakņotus egles vai citu sugu jaunos dzinumus ar galotnes pumpuru. Spraudeņstādus var iegūt,
apsakņojot zaru noliekteņus un tos atdalot no mātesauga. Tā dažkārt nelielā apjomā pavairo upenes un ērkšķogas.
Lai intensificētu ražošanas procesu, 1965. gadā Meža pētīšanas stacijā Kalsnava tika uzsākta
sējeņu audzēšana siltumnīcās zem plēves seguma, kas to izaudzēšanas laiku saīsināja par gadu. Ja
stādu izaudzēšanai izmanto viengadīgus siltumnīcu sējeņus, egles stādu vecumu apzīmē, piemēram, E (1S+2L). Tas nozīmē, ka sējeņi vienu gadu audzēti siltumnīcā un pēc tam divus gadus pēc
pārskološanas lauka apstākļos.
Stādāmo materiālu, kas izaudzēts pēc klasiskās tehnoloģijas un tiek realizēts ar kailām saknēm, apzīmē par kailsakņu satādmateriālu jeb kailsakņiem. Šim stādmateriāla veidam ir vairāki
trūkumi:
•
sakņu sistēma nav pietiekami kupla;
•
pastāv disproporcija starp stāda virsze5.11. attēls Egles ietvarsējenis Podiņu
kokaudzētavā
mes daļu un saknēm;
•
stādīšanas procesā saknes var iežūt, kas
samazina stādu ieaugumu mežā;
•
ierobežota garuma stādīšanas sezona.
Lai novērstu šos trūkumus, tika veidotas
tehnoloģijas ietvarstādu ražošanai. Latvijā tika
izstrādāta tehnoloģija ietvarstādu „Brika” ražošanai. Sējeņa sakņu sistēmu ievietoja starp
kūdras plāksnītēm un briketes satina plastplēves lentē. Attīstoties tehnoloģijām, sējeņus sāka
audzēt plēves seguma apsildāmās siltumnīcās
speciālos konteineros (5.11. attēls).
Šī iemesla dēļ ietvarstādus dažkārt apzīmē
par konteinerstādiem. Konteinerā, mēslotas
kūdras substrātā, ietvarsējeņus izaudzē pēc šādas tehnoloģijas:
•
kūdras substrāta sagatavošana, pildīšana konteineros un sēšana;
•
konteineru transportēšana uz siltumnīcu;
•
1–2,5 mēnešus ilga audzēšana siltumnīcā ar vienlaicīgu temperatūras, mitruma
kontroli, pilnas kapacitātes laistīšanu,
substrāta skābuma un barības vielu
kontroli;
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•
•

konteineru paliktņu transportēšana uz audzēšanas laukumu ārpus siltumnīcas;
audzēšanas turpināšana un sējeņu nobriešana audzēšanas laukumā līdz rudenim ar vienlaicīgu substrāta skābuma un barības vielu, slimību un kaitēkļu kontroli;
•
konteineru paliktņu transportēšana uz stādu uzglabāšanas noliktavu;
•
sējeņu šķirošana un ievietošana kartona kastēs uzglabāšanai saldētavā ar vienlaicīgu mitruma kontroli.
Vienas veģetācijas sezonas laikā (siltumnīcā un uz lauka) izaudzē ietvarsējeni, piemēram, priedi, kuru nākamajā gadā var stādīt mežā.
AS „Latvijas valsts meži” savās kokaudzētavās arvien vairāk audzē kailsakņus ar uzlabotu sakņu sistēmu (5.12. attēls).
Šo metodi biežāk izmanto egles, bērza, melnalkšņa un lapegles stādmateriāla izaudzēšanai.
5.12. attēls Egles stāds ar uzlabotu sakņu
Pārskološanai lauka apstākļos izmanto siltumsistēmu
nīcās izaudzētos ietvarsējeņus ar labi attīstītu
un kompaktu sakņu sistēmu. Tehnoloģiskais
process no sākuma sastāv no šādiem etapiem:
•
ietvarsējeņu izaudzēšana pēc iepriekš
aprakstītās tehnoloģijas;
•
sākot ar jūlija sākumu, ietvarsējeņu pārskološana stādu nodaļā;
•
audzēšana stādu nodaļā vienu gadu, ar
vienlaicīgu mēslošanu, rindstarpu irdināšanu un laistīšanu;
•
otrā gada rudenī stādu mehanizēta izcelšana no dobēm, šķirošana, ievietošana maisos un konteineros;
•
ieziemošana saldētavās -4°C temperatūrā;
•
nogādāšana uz stādīšanas vietu trešā
gada pavasarī.
Apsildāmā siltumnīcā sēšanu uzsāk martā.
Sējeņu audzēšana siltumnīcā atkarībā no klimatiskajiem apstākļiem ilgst 1–2,5 mēnešus. Pēc
tam tos novieto audzēšanas laukumā pieradināšanai lauka apstākļiem un nobriešanai. Vienā
siltumnīcā atkarībā no vajadzības iespējama sējeņu audzēšana 2–3 apritēs.
Stādeņus iegūst ar mikropavairošanas metodēm laboratorijās no pumpuru meristēmas
audiem. Tehnoloģiskais process sastāv no šādiem etapiem:
•
mikropavairošanas barotņu sagatavošana laboratorijā;
•
mātesauga audu ievietošana barotnē;
•
audu šūnu vairošanās un dzinumu veidošanās nodrošināšana;
•
dzinumu vai to nogriežņu pārvietošana
cita sastāva barotnēs un sakņu sistēmas
veidošanās nodrošināšana;
•
stādeņu audzēšana laboratorijas siltumnīcā maza izmēra konteineros, nodrošinot ar barības vielām un mitrumu;
•
konteineru transportēšana uz lauku,
pieradināšana lauka apstākļiem un pārpiķēšana lielāka tilpuma konteineros;
•
audzēšana lauka apstākļos ar vienlaicīgu
substrāta skābuma, barības vielu, kaitēkļu un slimību kontroli;
•
stādeņu šķirošana un realizācija.
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Stādeņus izmanto ātraudzīgo apšu hibrīdu pavairošanai (5.13. attēls).
5.13. attēls

Hibrīdo apšu stādeņi Kalsnavas kokaudzētavā

saknes, lai koki paspētu iesakņoties stādīšanas vietā. Kokus, kam novēro sulu intensīvu cirkulāciju
(bērzi, kļavas), stāda, kad beigusies intensīvā sulošana. Pavasarī pirmos stāda lapu kokus, bet pēc
tam skuju kokus. Rudenī pretēji – vispirms skuju kokus, pēc tam lapu kokus. Skuju kokus rudenī
stāda, kad sāk dzeltēt bērzu lapas, bet lapu kokus – kad bērziem lapas masveidā kļūst dzeltenas.
Jācenšas stādīt pavasarī, tad koki labāk ieaug un pa vasaru zināmā mērā reģenerē zaudēto sakņu
sistēmu. Rudens stādījumi var būt mazāk sekmīgi. Pavasarī stādīšana jāveic pirms pumpuru plaukšanas. Sevišķi tas jāievēro lapeglei, kura pēc pumpuru saplaukšanas ieaug slikti. Pumpuru plaukšana koku sugām notiek šādā secībā: ieva, bērzs, vītols, lapegle, lazda, melnalksnis, vīksna, goba,
kļava, liepa, apse, ozols, priede, osis, egle. Šādā secībā koku sugas arī jāstāda.
Mitrās augsnēs rudenī nedrīkst stādīt sīku stādāmo materiālu, jo sals stādus var izcilāt, tādējādi
bojājot to sakņu sistēmu. Rudenī nav ieteicams priedes kultūru ierīkošana vai papildināšana.
Konteinerstādus var stādīt visas veģetācijas sezonās garumā, tomēr jāatturas no stādīšanas pēc
ilgstošā sausuma perioda, kad augsnes virsējie horizonti ir izžuvuši.

5.8.4. Stādmateriāla uzglabāšana

Meža atjaunošanai izmanto gan kailsakņu stādmateriālu, gan ietvarstādus. Izvēle ir atkarīga no
meža īpašnieka iespējām un vajadzības.
Priedes stādījumu ierīkošanai visbiežāk izmanto viengadīgus ietvarsējēņus vai divgadīgus, uz
lauka izaudzētus sējeņus. Divgadīgie priedes sējeņi vienmēr ieaug labāk nekā lielākie trīsgadīgie
(1+2) priedes stādi, lai gan pēdējā gadījumā samazinās vajadzība pēc stādījumu kopšanas.
Egles stādījumu ierīkošanai izmanto 30–40 cm garus un 3–4 gadus vecus, lauka apstākļos izaudzētus stādus vai divgadīgus stādus ar uzlabotu sakņu sistēmu. Lielākus egles stādus var stādīt ļoti
stipri aizzeļošās platībās, bet to iestādīšana ir daudz grūtāka.
Bērza un melnalkšņa stādīšanai izmanto divgadīgus sējeņus vai stādus ar uzlabotu sakņu sistēmu. Cieto lapu koku (ošu, ozolu) stādījumu ierīkošanai izmanto 1–1,5 m garus dižstādus, kas
sekmīgi spēj konkurēt ar zemsedzes augiem.

5.8.3. Stādīšanas laiks
Meža kultūru ierīkošanas sekmes lielā mērā atkarīgas no pareiza stādīšanas laika izvēles. Sakņu
augšana pavasarī lapu kokiem sākas +2…+3°C, bet skuju kokiem +5°C temperatūrā. Tas nozīmē,
ka lapu koki pavasarī jāstāda agrāk nekā skuju koki. Veģetācijas sezonā saknes visintensīvāk aug
pavasarī, kad iestādītais koks vislabāk var nostiprināties jaunajā augšanas vietā. Vasarā sakņu augšana ir mērena un kļūst intensīvāka rudenī. Sakņu augšana rudenī skuju kokiem beidzas ātrāk, bet
lapu kokiem – vēlāk.
Stādīšanai piemērotākais laiks atkarīgs arī no transpirācijas intensitātes. Pavasarī līdz pumpuru
plaukšanai transpirācija ir neliela Līdz ar jauno lapu parādīšanos tā palielinās un ir intensīva līdz
pat lapu nobiršanai. Skuju kokiem transpirācija notiek līdz pat salam. Stādīšanai piemērotāks ir
laika periods, kad sākas sakņu augšana, bet transpirācija vēl ir niecīga. Rudenī stāda, kamēr vēl aug
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Stādmateriālu kokaudzētavās, kurās nav speciālu stādu noliktavu ar saldēšanas iekārtām, parasti izrok pavasarī pirms darbu sezonas. Lai kokaudzētavā varētu vieglāk izlasīt sējeņus un stādus,
to sakņu sistēmu atgriež ar speciālu šim nolūkam paredzētu skavu. Izlasītos sējeņus un stādus var
transportēt uz meža kultūru platībām ar kailām saknēm, kā arī ievietotus caurspīdīgos polietilēna
maisos. Ja transportē kailsakņu stādus, tos transportlīdzeklī ievieto uz mitrām sfagnu sūnām, frēzkūdras vai polietilēna plēves, stādus saliekot horizontāli un divas blakus esošās kārtas sakārtojot
ar saknēm pret saknēm. Stādāmo materiālu var transportēt arī koka kastēs, kurās ieklātas sfagnu
sūnas, mitra kūdra vai polietilēna plēve. Lai transportēšanas laikā stādāmais materiāls neizžūtu, to
rūpīgi nosedz ar brezentu.
Stādus kastēs līdz izstādīšanai var uzglabāt 2–3 dienas, bet, tos laistot, 5–6 dienas. Ja šajā laikā
stādus neizstāda, tos pierok mitrā augsnē ēnainā vietā, kur nekrīt tieši saules stari. Pareizi pieraktu
stādāmo materiālu bez bažām var uzglabāt 2–3 nedēļas ilgi. Sējeņu pierakšanai izrok 10–15 cm
dziļu grāvīti ar slīpu sienu, kurā uz katru metru plānā kārtā izkārto 80–100 sējeņus. Grāvīša malā
sakārtotos sējeņus līdz pirmajām skujām vai nedaudz augstāk nosedz ar 4–5 cm biezu mitras augsnes kārtu, ko pieblīvē, lai saknes atrastos mitrajā augsnē. Pēc tam sakārto nākamo sējeņu kārtu
tā, lai to galotnes būtu dienvidu virzienā, tad uz tiem mazāk krīt saules stari. Pieraktos sējeņus
nosedz ar egļu zariem, lai kavētu ūdens transpirāciju no skujām. Stādus pierok līdzīgi kā sējeņus.
Izraktajam grāvītim atbilstoši stādu sakņu sistēmas garumam jābūt 25–30 cm dziļam. Uz katru
grāvīša garuma metru vienmērīgi sakārto 40–50 stādus. Stādu saknes nosedz ar 10–15 cm biezu
pieblīvētas augsnes kārtu.
Progresīvāka ir kailsakņu stādāmā materiāla transportēšana un uzglabāšana polietilēna plēves
maisos. Maisā stādus sakārto horizontāli ar saknēm pret saknēm. Aizsietus maisus transportlīdzeklī novieto divās vai trīs kārtās un rūpīgi nosedz ar brezentu, lai uz maisiem nekristu tieši saules
stari, kas veicina transpirāciju un pasliktina stādu ieaugšanu. Ja gaisa temperatūra ir virs 12–15°C,
maisus transportlīdzeklī nedrīkst kraut citu virs cita, bet tie jāsakārto vienā kārtā vertikāli.
Mežā polietilēna plēves maisus ar sējeņiem vai stādiem novieto horizontāli vienā kārtā un nosedz ar egļu zariem. Ja gaisa temperatūra glabāšanas vietā nav augstāka par 15°C, stādus maisos var
uzglabāt vienu nedēļu. Uzglabāšanas laikā jānodrošina stādiem iespēja elpot. Šajā nolūkā maisos
izdur caurumus. Ja šādi stādi jāuzglabā ilgāk, tie jāpierok parastajā kārtībā.
Modernajās AS „Latvijas valsts meži” kokaudzētavās ietvarstādus uzglabā speciālās glabātuvēs
sasaldētā stāvoklī, pirms tam tos ievieto kartona kastēs. No glabāšanas vietas saņemtie sasaldētie
ietvarstādi pirms izstādīšanas ir jāatlaidina un jāizstāda, ievērojot šādus nosacījumus:
•
atlaidināšanas process ilgst kopumā vienu nedēļu;
•
ietvarstādu kastes noņem no transportēšanas paletes;
•
novieto ēnainā vietā uz līdzenas augsnes vai grīdas vienā kārtā ar atstarpēm starp kastēm
un atver kastu rokturus;
•
ja atlaidināšanas procesā kastēs uzkrājas liekais ūdens, kastes dibenā izdur caurumus
ūdens novadīšanai;
•
atlaidinātie ietvarstādi jāizstāda divu nedēļu laikā.
Ja stādīšanas vietā tiek saņemti jau atlaidināti ietvarstādi, rīkojas līdzīgi. Atvērtas ietvarstādu
kastes novieto rindās ar atstarpēm, lai pa tām var pārvietoties laistīšanas laikā. Reizi 5–6 dienās ietvarstādi laistāmi tādā mērā, lai no substrāta var izspiest dažus pilienus ūdens. Ietvarstādi jāizstāda
divu nedēļu laikā.
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5.8.5. Stādu sagatavošana stādīšanai
Ja meža īpašnieks pats izaudzē nelielu stādu daudzumu (līdz 10 000 gab.), pirms stādīšanas
veic stādu šķirošanu. Stādīšanai nav piemēroti šādi stādi (sējeņi): bez galotnes pumpura, ar stipri
reducētu sakņu sistēmu, slimību inficēti, kukaiņu bojāti un augšanā stipri atpalikuši. Stādāmo materiālu nevar šķirot pārāk intensīvi, jo stādāmais materiāls ir dārgs. Šķirojot izbrāķē līdz 10% sējeņu
vai līdz 5% stādu.
Kailsakņu stādi, ka ilgāk par nedēļu glabāti maisos, pirms stādīšanas 12 stundas atdzirdināmi
ūdenī.
Sakņu sistēmas garumam stādīšanas laikā jāatbilst stādāmās spraugas vai bedrītes dziļumam.
Tikai tad stāda saknes varēs vertikāli sakārtot spraugā un to gali netiks saliekti uz augšu vai sāniem.
Tāpēc sakņu sistēma pirms stādīšanas jāsaīsina, ko izdara ar asu mačeti vai nelielu cirvi. Svaiga
griezuma vietā ātrāk veidojas rētaudi un ātrāk atjaunojas sakņu augšana. Nav pieļaujama sakņu
galu apraušana, kas izsauc kaila saknes posma veidošanos un pasliktina ieaugšanu. Sējeņiem un
stādiem jāatstāj vismaz 20 cm garas saknes, kas atbilst 25 cm stādīšanas dziļumam ar lāpstu. Pārāk
garas saknes pasliktina koku ieaugšanu, jo saknes tiek stipri saliektas. Iežuvušās vai stādu izlasīšanas laikā aprautās saknes atjaunojas slikti.
Lai sakņu sistēmu stādīšanas laikā pasargātu no iežūšanas, stādus ievieto spaiņos vai citos slēgtos traukos. Nelielu stādu daudzumu pirms stādīšanas var līdz sakņu kaklam iemērkt šķidrā kūdras
vai mālu putriņā, kas izveido plānu garozu ap kociņa saknēm un pasargā no iežūšanas.
Lapu koku dižstādiem pēc to izrakšanas kokaudzētavā izveidojas disproporcija starp virszemes
daļu, kas ir labi attīstīta, un sakņu sistēmu, kura ir stipri saīsināta. Pēc pumpuru plaukšanas kokam
sākas intensīva transpirācija, bet reducētā sakņu sistēma nespēj kociņa virszemes daļu pietiekami
apgādāt ar ūdeni un barības vielām. Tas rada ūdens trūkumu koka vainagā. Virszemes daļas un
sakņu sistēmas attiecību neatbilstības novēršanai koka sānzarus ar dārza šķērēm vai asu nazi saīsina par vienu trešdaļu. Griezumus izdara aptuveni 1 cm virs pumpura. Galotnes dzinumu meža
kultūrās saīsināt nav ieteicams, jo kokam nākotnē jāveido viens, labi izteikts stumbrs.

5.8.6. Stādīšanas attālumi
Vienādu stādīšanas attālumu ievērošana atjaunojamās platībās iespējama tikai retos gadījumos.
Veicot mehanizētu augsnes sagatavošanu, attālumi starp vagām visā platībā nav vienādi, jo mehānismu pārvietošanos būtiski traucē nocirsto koku celmi.
Kvadrātveida stādu izvietojums praktiski iespējams tikai nesagatavotā augsnē. Lai to realizētu,
pirms stādīšanas rūpīgi jānosprauž stādīšanas rindas un rindā jāievēro vienādi stādīšanas attālumi,
kas kopumā samazina stādīšanas ražīgumu. Vienmērīgam koku izvietojumam platībā ir ietekme
uz to augšanu nākotnē. Kvadrātveidīgā izvietojumā kokiem veidojas simetriski vainagi, kas mazāk pakļauti sniega izraisītiem bojājumiem. Līdzīgas īpašības ir arī stādījumiem, ja attālumi starp
rindām un stādiem rindā ir līdzīgi, bet tie nav izvietoti kvadrātveidā. Visbiežāk stādi blakus rindās
neatrodas uz vienas līnijas.
Platībās, kurās veikta augsnes mehanizēta sagatavošana, stādīšanu veic rindās. Lai noskaidrotu
attālumus starp stādiem rindā, jāveic šādas darbības:
•
jāpieņem lēmums par iestādāmo koku skaitu hektārā (n);
•
jānoskaidro vidējais attālums starp vagām;
•
jāaprēķina vidējā viena stāda aizņemtā platība kvadrātmetros;
•
jāaprēķina attālumi starp stādiem, dalot viena stāda aizņemto platību (m2) ar vidējo attālumu (m) starp vagām.
Piemērs:
1 ha plānots iestādīt n=3600 stādu;
viena stāda aizņemtā platība L=10000 (m2) : 3600= 2,8 m2;
vidējais attālums starp vagām b=2,2 m;
attālumi starp stādiem a= L : b= 2,8 (m2) : 2,2 (m)= 1,3 (m).
Ja rindā stādi tiek iestādīti sabiezināti – mazākos attālumos nekā attālumi starp rindām, var
veidoties asimetriski vainagi, kas starprindu virzienā ir platāki nekā rindas virzienā. Lapu kokiem
tas var izraisīt stumbra līkumainības rašanos, jo tie tiecas labāka apgaismojuma virzienā, kas sevišķi raksturīgs sarkanajam ozolam. Skuju kokiem attālumu samazināšana rindā līdz 1 m būtiskus
augšanas traucējumus un asimetrisku vainagu veidošanos neizsauc. Nedrīkst aizmirst, ka jaunaudzē koku skaitu nāksies samazināt atbilstoši vidējam augstumam.
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AS „Latvijas valsts meži” stādu skaita izvēlē un vienmērīga izvietojuma nodrošināšanai, ja attālumi starp stādījumu rindām ir 2,1–2,2 m, iesaka vadīties pēc šādiem kritērijiem (5.8. tabula).
5.8. tabula

Stādu skaits un to izvietojums

Koku suga

Stādu veids

priede

Skaits uz ha

Stādvietu attālumi

meža zemēs

plantācijās

meža zemēs

plantācijās

kailsakņi

3800

2900

1,2–1,3

1,6–1,7

priede

ietvarstādi

3100

2900

1,4–1,6

1,6–1,7

egle

kailsakņi

2400

1900

1,9–2,0

2,4–2,5

egle

ietvarstādi vai kailsakņi ar
uzlabotu sakņu sistēmu

2100

1900

2,2–2,3

2,4–2,5

bērzs,
melnalksnis

kailsakņi

2400

1900

1,9–2,0

2,4–2,5

bērzs,
melnalksnis

ietvarstādi vai kailsakņi ar
uzlabotu sakņu sistēmu

2100

1900

2,2–2,3

2,4–2,5

apšu hibrīdi

ietvarstādi

cietie lapu koki

kailsakņi

1000
1700

4,6–4,7
2,6–2,8

(No Stādīšanas, sēšanas un papildināšanas instrukcija, 2011)

Meža īpašnieki var izvēlēties arī citu iestādāmo stādu skaitu un no tā izrietošus stādīšanas attālumus. Stādījumu pārbiezināšana nav ieteicama ne tikai no turpmākās augšanas gaitas, caurmēra
un augstuma pieauguma, bet arī lielāku stādmateriāla izmaksu dēļ.

5.8.7. Stādīšanas process
Meža stādīšanā joprojām lieto daudz roku darba, jo esošie augsnes sagatavošanas veidi un mehānismi nav piemēroti stādīšanas darbu plašai mehanizēšanai. Mehanizēti stāda platībās, kur celmi
izlauzti vai arī tie nav bijuši.
Stādīšanas vietas izvēlei joslveidā sagatavotā augsnē jāpiešķir sevišķi liela nozīme, jo no tā ir
atkarīgs stāda nodrošinājums ar mitrumu, skābekli un barības vielām. Normāli mitrās un viegla
mehāniskā sastāva augsnēs, kurās pēc lietus neveidojas ilgi stāvošas peļķes, stādīšanu silā, mētrājā,
lānā, damaksnī un vērī var izdarīt 5–15 cm dziļas vagas vidusdaļā. Mitrās un smaga mehāniskā
sastāva augsnēs slapjaiņos, āreņos un kūdreņos stādīšanu veic uz tiltiņa, tas ir, pārejas zonā starp
vagu un atgāzto velēnu. Sējeņa un stāda sakņu kaklam pēc iestādīšanas jāatrodas 3–5 cm zem augsnes virskārtas. Vietās, kur sagaidāma augsnes nosēšanās vai izkalšana, sējeņus var stādīt līdz pirmajām skujām. Stādot nesagatavotā augsnē vai uz atgāztas velēmas, sevišķi jāuzmanās, lai saknes
sasniegtu minerālaugsni un tiktu nodrošinātas ar mitrumu.
Stādāmo (Koļesova) šķēpu visbiežāk izmanto sējeņu un mazu stādu stādīšanai. Šķēpa vienu
pusi veido plakne, bet otra puse ir izliekta. Šķēpa virsmai jābūt gludai, līdzeni noslīpētai, bet šķautnēm – asām, kas ievērojami atvieglina stāšanu. Smagām augsnēm domātie šķēpi ir smagāki un lielāki. Viens strādnieks, iedurot augsnē stādāmo šķēpu, izveido spraugu, kurā otrs strādnieks ievieto
sējeņa vai stāda saknes tā, lai tās nebūtu saliektas un to gali nepaliktu ārpusē. Pēc tam šķēpu iedur
blakus spraugai un, šķēpu velkot uz sevi, vispirms aizver stādspraugas apakšējo daļu, tad, spiežot
kātu projām no sevis, pie saknēm piespiež augsnes kārtu. Šķēpu augsnē iedur vēlreiz un darba
operāciju atkārto, lai aizvērtu iepriekšējo vaļējo spraugu. Šāda rīcība pasargā sējeņu saknes no izžūšanas. Sējeņa saknēm augsne ir piespiesta pietiekami cieši, ja, sējeni pavelkot aiz skujām, to nevar
izvilkt no stādspraugas. Stādāmais šķēps vairāk piemērots priedes kailsakņu sējeņu stādīšanai. Tas
ir izturīgs un ērts.
Lāpstu izmanto lielāku stādu iestādīšanai, jo šķēpa izveidotā sprauga ir pārāk šaura, lai tajā
varētu ievietot koka sakņu sistēmu. Stādīšanai piemērotas labi uzasinātas piecstūrainās lāpstas,
kuras vieglāk iedurt augsnē. Lāpstas plātnei jābūt vismaz 25 cm garai, lai izveidotu spraugu, kurā
var ievietot vismaz 20 cm garu sakņu sistēmu. Saknes, ievietotas spraugā, nedrīkst būt saliektas,
kas traucē stāda turpmāku normālu augšanu. Stādot ar lāpstu, ražīgāks ir darbs divatā. Viens no
stādītājiem veido stādvietu un piemin augsni ap iestādīto stādu. Otrs nes stādus spainī vai speciālā stādu somā un tos rūpīgi ievieto stādvietā. Meža augsnēs, kur daudz sakņu, jālieto kvalitatīvas
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stādāmās lāpstas, kas plātnes daļā neliecas. Ar lāpstu var veidot bedrīti, kurā ievieto stāda saknes.
Izrakto augsni uzber stāda saknēm un ar kāju pieblīvē. Darba ražīgums, stādot bedrītē, ir neliels,
bet šāds stādīšanas paņēmiens attaisnojas, ja stāda stādus, kam plaša sakņu sistēma.
Egles stādus parasti stāda T-veida spraugā vai stūršķēlumā, kura sagatavošana ir mazāk darbietilpīga nekā bedrītes rakšana. Ar diviem lāpstas dūrieniem 90° leņķī izveido T-veida iešķēlumu velēnā, ar lāpstu paceļ tās stūrus uz augšu un stāda saknes ievieto stādspraugā. Stūršķēlumam veido
V burta spraugu, starp lāpstas dūrieniem jābūt aptuveni 60° lielam leņķim.
Plūmes konstrukcijas lāpstas lietošana ievērojami atvieglina darbu, jo ar vienu lāpstas dūrienu
tiek veidots stūršķēlums, kam aptuveni 120° liels leņķis. Stūršķēlumā ievieto stāda saknes.
Meža kapli (asmeņa platums 12–14 cm) izmanto sējeņu vai stādu slīpstādīšanai. Stādspraugu
izveido šādā secībā. Vispirms kapļa asmeni iecērt augsnē, tad kapļa kātu ceļ uz augšu, lai paplašinātu stādspraugas apakšējo daļu. Pēc tam kapli velk pie sevis un paceļ velēnas malu. Otrs strādnieks
šajā laikā spraugā ievieto kociņa saknes. Velēnu ar kāju piespiež pie kociņa saknēm. Parasti līdz
rudenim iestādītā kociņa stumbrs iztaisnojas un turpmāk aug vertikāli. Slīpstādīšanas laikā jāseko,
lai sējeņa vai stāda saknes nonāktu kontaktā ar pietiekami mitru minerālaugsni vai kūdru. Slīpstādīšana nav ieteicama rudenī, jo zemsedzes augi sējeni vai stādu piespiež pie zemes un nākamajā
gadā tas iztaisnojas lēni un ar grūtībām.
Stādīšanai var izmantot arī doblāpstas un cilindriskās lāpstas, bet mūsdienās tās lieto reti.
Ietvarsējeņu stādīšanai izmanto stādāmo stobru. Visas darba operācijas šajā darbā veic viens
cilvēks. Pareiza darba secība ir šāda:
•
ietvarstādu ievieto stobrā;
•
stobru iedur augsnē;
•
piespiež pedāli stobra atvēršanai. Stāds iekrīt izveidotajā spraugā;
•
izvelk stobru no augsnes;
•
piespiežot sviru, aiztaisa stobru un vienlaicīgi ar papēdi piemin stādu, lai nodrošinātu ietvarstāda ciešu kontaktu ar augsni;
•
dodoties uz nākamo stādvietu, stobrā ievieto jaunu stādu.
Pareizi izvēlēta stādīšanas vieta joslu veidā sagatavotā augsnē un rūpīgi veikta stādīšana ir galvenie nosacījumi labam stādu ieaugumam.

5.8.8. Stādījumu agrotehniskā kopšana
Agrotehniskā kopšana ir sējumu, stādījumu un dabiski atjaunojošos platību kopšana ar galveno
mērķi novērst lakstaugu, sīkkrūmu, krūmu un mīksto lapu koku vai to atvašu konkurenci ar mērķa
sugas kokiem. Jau pirmajā gadā sējumi un stādījumi atkarībā no augšanas apstākļiem sāk aizzelt ar
lakstaugiem, sīkkrūmiem (virši, zilenes, vaivariņi), dabiskas izcelsmes lapu kokiem un krūmiem, to
atvasēm. Mellenes izcirtumos tūliņ pēc cirtes panīkst, bet brūklenes būtiski nespēj ietekmēt jauno
kociņiem augšanu.
Sējumu un stādījumu agrotehniskā kopšana atkarīga no augsnes sagatavošanas veida, stādāmā
materiāla izmēriem, platības aizzelšanas pakāpes un ātruma, meža augšanas apstākļiem.
Aizzēluma veidošanās izraisa šādas negatīvas sekas:
•
nekoptās vai nepietiekami koptās platībās apēnojuma, sakņu konkurences un ūdens trūkuma dēļ kociņi nīkuļo, atpaliek augšanā vai pat aiziet bojā;
•
izstīdzējušus kociņus nokaltušie lakstaugi ziemas periodā piespiež pie zemes, un nākamajā
gadā tie nespēj normāli augt, vai arī stumbra lejasdaļā veidojas paliekošs līkums, kas samazina stumbra kvalitāti;
•
biezs nokaltušu lakstaugu slānis veicina grauzēju savairošanos, kas zem sniega segas
apgrauž kociņu mizu;
•
aizzēlums kavē normālu jauno koku augšanu garumā un resnumā, un nepieciešams ilgāks
laiks, līdz tie ar galotnēm atstāj zemsedzes slāni. Zemsedzes augu un kokaugu negatīvā ietekme viskrasāk izpaužas stādījumos nesagatavotā augsnē. Šādos apstākļos apdraudējums
ir vislielākais un pieaug kopšanas atkārtojumu skaits un izmaksas.
Agrotehnisko kopšanu ietekmē:
•
augšanas apstākļi. Silā un mētrājā izcirtumi aizzeļ mazāk intensīvi, turpretī gāršu izcirtumos platlapju augi un lapu koku atvases ļoti intensīvi atjaunojas jau pirmajā gadā pēc audzes nociršanas;
•
stādu sākotnējie izmēri. Lielāka izmēra stādmateriāla lietošana ievērojami samazina kopšanas izdevumus, bet apgrūtina meža kultūru ierīkošanu. Sīkus sējeņus vai stādus ātri pāraug
zemsedzes augi;
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•

visvairāk stādījumu kopšanu atvieglo pareiza augsnes apstrādes veida izvēle, kam jāatbilst
meža augšanas apstākļu tipam un platības aizzelšanas raksturam. Nesagatavotā augsnē ierīkotus stādījumus jāsāk kopt jau pirmajā gadā. Sagatavotā augsnē intensīvāka aizzelšana
parasti sākas tikai otrajā gadā pēc stādījumu ierīkošanas, tāpēc tie jākopj mazāk. Vienmēr
regulāri jāseko līdzi aizzēluma veidošanās procesam, lai kopšanu neiekavētu, jo aizzēlums
veidojas ļoti strauji;
•
stādījumu kopšanu ievērojami atvieglina labi saskatāmas stādījumu rindas un vienādi attālumi starp stādvietām, pretējā gadījumā kociņus garajā zālē var atrast tikai ar grūtībām;
aizzēlums vagas vidū ir mazāk izteikts nekā tās malās.
Mazauglīgās smilts augsnēs piejūras zonā vējš pārvieto smilšu graudiņus, un pakāpeniski ap sējeņiem veidojas smilšu sanesums, ieputinot tos smiltīs. Šādās vietās agrotehniskajā kopšanā ietilpst
sējeņu atbrīvošana no smiltīm.
Agrotehniskajai kopšanai mūsdienās visvairāk lieto krūmgriežus, kas aprīkoti ar trīsstūra vai
četrstūra formas griezējripām, kas piemērotas līdz 2 cm resnu kociņu nopļaušanai. Resnākus kociņus ieteicams nopļaut ar zāģripu, kas nodrošina lielāku krūmgrieža darba mūžu.
Agrotehnisko kopšanu aizzēluma ierobežošanai visbiežāk izpilda trijos veidos:
•
aizzēlumu nopļauj ap kociņu 0,5 m rādiusā;
•
aizzēlumu nopļauj 0,5 m platā joslā uz abām pusēm no stādījuma rindas;
•
nopļauj aizzēlumu visā platībā.
No aizzēluma jāatbrīvo visi stādītie kociņi. Tas jādara uzmanīgi, lai tiem nebojātu mizu, galotni
vai tos nenopļautu pilnībā. Kociņu atrašanu ievērojami atvieglo vienādi stādīšanas attālumi starp
tiem. Kociņu aizaugumā var atrast, ja lakstaugus pašķir ar krūmgrieža kātu brīdī, kad griezējripa
negriežas. Pirms lakstaugu pļaušanas var iepriekš nomīdīt aizaugumu ap stādu. Krūmgriezim jābūt
aprīkotam ar griezējripas aizsargu, kas pasargā kociņus no bojāšanas. Kociņu appļaušanu sāk no
kociņa tālākās puses, lai aizsargs atrastos starp griezējripu un kociņu. Nedrīkst griezējripu tieši
virzīt kociņa virzienā, jo tā kociņu var nopļaut. Pļaušanu ieteicams veikt pretēji pulksteņrādītāja
virzienam ap kociņu. No vienas stāvvietas visapkārt kociņam nopļaut parasti neizdodas. Ejot uz
nākamo stādvietu, pļaušanu pabeidz visapkārt kociņam. Maksimālais pļaušanas augstums ir 2/3
no kociņa augstuma. Jāseko, lai nopļautais aizzēlums negultos uz kociņa. Ja tas ir noticis, stādu
atbrīvo ar kāju vai krūmgrieža kātu. Ja stādījumā noticis stādu izkritums un stādītās sugas koku
skaits ir mazāks par minimāli noteikto un attālumi starp tiem ir lielāki par 3–4 m, izkritušo koku
vietās atstāj un kopj dabiskas izcelsmes citu sugu īpatņus. Priekšrocības ir tām sugām, kas atbilst
augšanas apstākļiem un kurām ir līdzīgs augšanas ātrums. Ātraudzīgos lapu kokus, ja tas iespējams, vēlams atstāt grupu veidā. Priežu stādījumos nedrīkst atstāt apses, jo tās ir starpsaimnieks
priežu–apšu rūsai. Lai gan gobas ir reti satopamas, tās apdraud Holandes slimība. To audzēšana ir
kļuvusi problemātiska.
Agrotehnisko kopšanu atkarībā no augsnes auglības un aizzēluma pakāpes veic pirmajos
2–3(4) gados pēc stādījumu ierīkošanas, līdz kociņi ar savām galotnēm atstāj zemsedzes augu slāni.
Agrotehnisko kopšanu uzsāk jūlijā, lai pavasarī un vasaras sākumā netraucētu putnu ligzdošanu.
Stādījumu ierīkošanas tehnoloģijai jābūt tādai, lai iespējami samazinātu kopšanai nepieciešamo darbaspēka patēriņu un vienlaikus nodrošinātu meža kultūru normālu augšanu. Meža kultūras
kopj galvenokārt ar rokas darba rīkiem, tādēļ darbaspēka izlietojums ir sevišķi liels. Mūsdienās
arvien retāk lieto agrāk lietotos stādījumu kopšanas paņēmienus. Praktiski vairs nelieto augsnes
kaplēšanu, lai apkarotu aizzēlumu. Tā nav ieteicama, jo bieži tiek bojāta kociņu sakņu sistēma.
Retumis zemsedzes augu nogriešanai izmanto rokas darbarīkus – izkaptis, raukļus, sirpjus un mačetes. Šāds darbs ir smags un mazproduktīvs. Rudenī aizzēlušās platībās ieteica ap stādiem ieteica
nomīdīt aizzēlumu, lai tas kopā ar sniega segu jaunos kociņus nesaliektu, nepiespiestu augsnei un
netraucētu to taisnu augšanu nākamajā gadā. Šī iemesla dēļ pēdējā agrotehniskā kopšana jāizdara
rudenī. Bet jārēķinās ar to, ka labi saskatāmā rindā ziemā ērtāka barošanās būs pārnadžiem.
Otrajā gadā un vēlāk agrotehniskās kopšanas laikā var rasties nepieciešamība ierobežot starprindās ieviesušos lapu koku augšanu. Tos nopļauj aptuveni 30 cm augstumā. Uz palikušā celmiņa
var veidoties vairāki dzinumi, kurus nākamajā gadā nopļaus zemāk.
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5.8.9. Meža atjaunošana dažādos augšanas apstākļos
Meža atjaunošanu projektē sausieņu un slapjaiņu meža augšanas apstākļu tipos, kā arī nosusinātajās platībās – āreņos un kūdreņos, ja šajās platībās nav dzīvotspējīgas paaugas vai arī nenotiek
dabiskā atjaunošanās ar vērtīgām koku sugām.
Purvaiņu mežos (purvājs, niedrājs, dumbrājs un liekņa) meža atjaunošanu neprojektē pārliekā
mitruma un biezā kūdras slāņa dēļ, kas ievērojami pasliktina stādījumu izdošanos. Bagātīgā aizzēluma dēļ stādījumi būtu kopjami daudz biežāk, kas prasītu lielus finansiālus ieguldījumus, bet
iegūstamā krāja daudzos gadījumos neattaisnotu izdevumus.
Augsnes sagatavošanas veids, stādvietu izvietojums un meža kultūru kopšanas pasākumi ir atkarīgi no meža augšanas apstākļu tipa, izmantojamiem mehānismiem un platības aizzelšanas rakstura.
Sils (Sl) sastopams mazauglīgās un sausās
5.14. attēls Priedes sējums silā
smilts augsnēs, kas neveicina pat pret augšanas
apstākļiem mazprasīgās priedes apmierinošu augšanu. Sastopamas smilts vai grantainas
smilts augsnes ar līdz 10 cm biezu trūdvielu
akumulācijas horizontu. Nereti satopams blīvs
ortšteina jeb rūsakmens horizonts, kas var saturēt augiem toksiskas vielas un kavēt sakņu augšanu dziļumā. Silā veidojas IV–V bonitātes priedes. Piemistrojumā priedei dažkārt sastopams
bērzs, kas ilgākā laika posmā nedaudz palielina
augsnes trūdvielu daudzumu, bet kardināli neuzlabo augšanu. Atkarībā no zemsedzes augiem
pazīstami divi sila varianti. Ķērpju silā dominē
dažādu sugu ķērpji un Šrēbera rūsaine, bet viršu
silam raksturīgs viršu aizzēlums, kas vairāk ietekmē priedes augšanu (5.14. attēls).
Ķērpju silā izcirtumi aizzeļ vāji, tādēļ svaigos
izcirtumos priedi sēj mineralizētās joslās vienlaicīgi ar augsnes sagatavošanu. Viršu silā aizzelšanas pakāpe izcirtumos ir daudz izteiktāka,
tādēļ priedi stāda mineralizētās joslās, kas sagatavotas ar meža augsnes frēzi. Stāda divgadīgus
sējeņus vai viengadīgus ietvarsējeņus. Mežu
kultūru kopšanu, lai novērstu zemsedzes augu
konkurenci, veic pirmajos gados pēc meža kultūras ierīkošanas. Meža kultūras silā pirmajos
piecos gados kopj trīs vai četras reizes.
Mētrāja (Mr) augsnes auglība nedaudz lielāka nekā silā biezāka trūdvielu horizonta dēļ. Zemsedzē dominē brūklenes, mellenes un virši. Svaigos izcirtumos aizzēlums ar zemsedzes augiem ir
neliels, tādēļ priedes sēšana iespējama seklās vagās, ko var apvienot ar augsnes sagatavošanu. Aizzēlušos izcirtumos veido seklas vagas un stāda divgadīgus sējeņus. Stādījumu kopšana nepieciešama sešas vai septiņas reizes, tostarp pirmajā gadā pēc ierīkošanas vismaz divas reizes. Rindstarpās
drīz ieviešas bērzs, kas jānopļauj ar krūmgriezi, lai novērstu priedes apēnojumu.
Lānā (Ln) augsnes auglība ir augstāka nekā silā un mētrājā, gruntsūdens 1,5–2 m dziļumā,
nodrošinājums ar mitrumu labāks. Augsne jāuzskata par vidēji auglīgu, priede veido II bonitātes
audzes. Augsni sagatavo vidēji dziļu vagu veidā, stāda divgadīgu kailsakņu sējeņus, ietvarsējeņus
vai divgadīgus stādus. Agrotehniskā kopšana pirmajā gadā parasti jāveic vienu reizi. Otrajā gadā
aizzēlums veidojas straujāk, ieviešas graudzāles, agrotehniskā kopšana jāveic 2–3 reizes.
Damaksnim (Dm) raksturīgas velēnu podzolētas mālsmits vai smilšmāla augsnes ar pietiekamu trūdvielu nodrošinājumu. Augsnes auglība atbilst vairāku koku sugu – priedes, egles, bērza,
lapegles, dažkārt arī ozola un sarkanā ozola – sekmīgai audzēšanai. Mežaudzes sasniedz I–Ia bonitāti. Damaksnī sastopamas produktīvākās un kvalitatīvākās priežu audzes, kurās vienlīdz labi
tiek izmantots augsnes auglības potenciāls ar vienlaicīgu stumbra savlaicīgu atzarošanos. Augsnes
aizzēlums damaksnī ir daudz izteiktāks nekā mētrājā vai lānā, priedes sēšana nav iespējama, tādēļ tā jāstāda. Damaksnī veido priežu tīraudzes. Var veidot arī mistrotas priežu un egļu kultūras,
mistrojamās koku sugas stādot joslu veidā. Priedes stādījumos un jaunaudzēs pēc laba sēklu ražas
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gada dabiski ieviešas egle, kas nodrošina priedes zemāko zaru apēnojumu un labāku atzarošanos.
Zemsedzē dominē mellenes, brūklenes, Šrēbera rūsaine, spīdīgā stāvaine, meža zemene. Izcirtumos ieviešas graudzāles. Augsni sagatavo atgāztas velēnas veidā, ietvarsējeņus vai divgadīgus priedes kailsakņu sējeņus stāda uz tiltiņa. Agrotehniskā kopšana jāveic savlaicīgi, lai priedi pasargātu
no zemsedzes augu konkurences un apēnojuma. Egles stādīšana damakšņos un tīraudžu veidošana
nav vēlama, prioritāte dodama priedei.
Vēris (Vr) sastopams uz velēnu vāji vai vidēji podzolētām augsnēm ar labi izveidotu velēnas
(O) horizontu uz smilšmāla vai māla cilmiežiem. Augsnes auglība ir augstāka nekā damaksnī, izcirtumi aizzeļ ātrāk un blīvāk. Ļoti bieži ieviešas graudzāles, kas veido blīvu aizzēlumu. Mērķa audzes
tips vērī ir egļu tīraudzes, kas ir sevišķi produktīvas. Bez egles vērī ar labām sekmēm var audzēt
selekcionētu bērzu, ozolu, lapegļu un citu vērim piemērotu sugu tīraudzes (5.15. attēls).
5.15. attēls

Egles stādījums vērī

Egles stādīšana nesagatavotā augsnē nav ieteicama. Augsni sagatavo joslveidā ar smagajiem
disku arkliem atgāztas velēnas veidā. Vagas platums 50–70 cm, bet dziļums 15–20 cm, stāda uz tiltiņa pārejas zonā starp vagas dibenu un tās malu. Egle ir jutīga pat pret īslaicīgu ūdens uzkrāšanos,
tādēļ stādīšana vagas dibenā nav pieļaujama. Stāda 3–4 gadus vecus egles kailsakņus vai egli ar
uzlabotu sakņu sistēmu. Bērza atjaunošanas gadījumā izmanto vismaz 20 cm garus ietvarstādus vai
40–80 cm garus stādus ar uzlabotu sakņu sistēmu. Pirmajā gadā jāveic rūpīga agrotehniskā kopšana, lai nokaltušie lakstaugi negultos uz ietvarsējeņiem, tos nesaliektu un nepiespiestu augsnes
virskārtai. Bērza stādmateriāls mazāk cieš no dzīvnieku bojājumiem. Turpmākajos gados daudz
jauno bērzu ragu notīrīšanas laikā bojā stirnāži.
Gārša (Gr) aizņem auglīgas izskalotas vai vāji podzolētas velēnu karbonātu augsnes ar izteiktu
A1 horizontu. Augsne satur pietiekamu trūdvielu daudzumu, tās pamatnē ir smilšmāls vai māls, kas
bieži satur karbonātus. Gruntsūdens vidēji dziļš. Zemsedzē dominē gārsas, zirdzenes, lēdzerkstes,
vīgriezes, zeltenes, bitenes, kaņepenes un citas platlapju sugas. Izcirtumi jau pirmajā gadā strauji
aizzeļ ar platlapjiem. Mīkstie lapu koki – bērzs, apse, baltalksnis – jau pirmajā gadā veido biezu
saaudzi. Izcirtumi atjaunojami ar egli, ozolu, osi, bērzu un melnalksni. Augsni sagatavo līdzīgi kā
vērī. Izmantojams pēc iespējas lielāku izmēru stādmateriāls, kas spēj konkurēt ar izteikti bagātīgo
zemsedzi. Cietos lapu kokus ļoti apdraud pārnadži, apkožot dzinumus un galotnes. Mīkstos lapu
kokus vēlams ap stādījumu rindu aizlauzt 80–100 cm augstumā, lai kavētu stirnu, briežu un aļņu
pārvietošanos platībā. Ieteicams arī veikt koku individuālu aizsardzību vai pat veikt ļoti dārgo platības iežogošanu. Iespējama repelentu „Cervicol” un „Planskid” lietošana rudenī. Jāatceras, ka ozols
mīl augt kažokā, bet ar kailu galvu. Tas nozīmē, ka pieļaujams apēnojums no sāniem.
Bez augsnes sagatavošanas iespējama ozola un oša stādījumu ierīkošana, tos stādot 3x2 m attālumā. Stāda 5–6 gadus vecus dižstādus, kuru garums 1–1,5 m un kurus mazāk spēj ietekmēt zemsedzes augi. Ja platībā pirms tam notikusi dabiskā atjaunošanās ar mīkstajiem lapu kokiem, tos
koridoru veidā izpļauj un ozolu vai osi stāda līdzīgi kā nesagatavotā augsnē.
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5.

MEŽA ATJAUNOŠANA

Egli gāršā stāda uz tiltiņa līdzīgi kā damaksnī un vērī. Jāveic rūpīga agrotehniskā kopšana. Vēlāk
savlaicīgi jāuzsāk atēnošana, lai mīkstie lapu koki netraucētu sekmīgu egles augšanu.
Slapjā mētrāja (Mrs) un slapjā damakšņa (Dms) nogabalos augsnes virskārtā ir līdz
30 cm bieza jēltrūda kārta, bet dziļākajos horizontos – smilts vai mālsmilts. Augsnes minerālajā
daļā nereti sastopams rūsakmens, kas traucē nokrišņu ūdeņiem iesūkties augsnē, bet koku saknēm – sasniegt dziļākus augsnes horizontus. Izcirtumi samērā strauji aizzeļ ar graudzālēm un citiem mitrumu mīlošiem augiem.
Slapjajā mētrājā veidojamas priežu tīraudzes, bet slapjajā damaksnī iespējama arī bērza audzēšana. Stādījumi ierīkojami pēc tam, kad kociņu augšanas vietā noregulēti mitruma apstākļi.
Vispiemērotākais augsnes sagatavošanas veids ir biezu atgāzto velēnu veidošana, lai virs kūdras
kārtas uz velēnas būtu minerālaugsnes slānis. Ja ir piemēroti mehānismi, var gatavot 30–40 cm
biezas pacilas. Uz tiltiņa vai pacilas stāda divgadīgus priežu sējeņus vai trīsgadīgus (1+2) stādus.
Jau pirmā gada rudenī jāveic agrotehniskā kopšana un tā jāturpina vismaz 3 gadus.
Slapjajā vērī (Vrs) un slapjajā gāršā (Grs) augsnes virskārtā ir līdz 30 cm biezs jēlkūdras
vai jēltrūda slānis, kas pārliecīgā mitruma apstākļos sadalās lēni. Mitruma režīma stabilizēšana ir
iespējama ar piemērotu augsnes sagatavošanu. Šajos meža augšanas apstākļu tipos izcirtumi strauji
aizzeļ ar zemsedzes augiem un mīkstajiem lapu kokiem, kas ievērojami apgrūtina kultūru ierīkošanu, kopšanu un augšanu. Ražīgas mežaudzes veido egle, ko audzē tīraudžu veidā. Slapjajā gāršā
var ierīkot arī oša, bērza vai melnalkšņa stādījumus. Tāpat kā slapjajā damaksnī un vērī, var veidot
biezas pacilas (30–35 cm) atgāztu velēnu veidā vai arī sagatavot pacilas atsevišķās vietās. Jāveic
savlaicīga agrotehniskā kopšana.
Viršu ārenis (Av) izveidojas pēc grīņa vai mazauglīga slapjā mētrāja nosusināšanas. Augsne
ir dziļi podzolēta, ar izteiktu ortšteina slāni, kas traucē nokrišņu ūdeņu iesūkšanos augsnē un sakņu
sistēmas iespiešanos dziļākos augsnes horizontos. Nosusinātajās platībās savairojas virši un graudzāles (molīnijas), kas traucē meža kultūru ierīkošanu un augšanu.
Viršu ārenī augšanas apstākļiem atbilstošs mērķa audzes tips ir priežu tīraudze. Lai sadrupinātu
ortšteina (rūsakmens) horizontu, nepieciešama platības vienlaidu uzaršana dziļarumā. Arumu sastrādā ar šķīvju kultivatoriem, un stādījumu ierīko ne ātrāk kā vienu gadu pēc platības uzaršanas.
Tas nepieciešams, lai sadalītos rūsakmenī uzkrājušies kaitīgie savienojumi un arumi paspētu nosēsties. Ieartie virši pakāpeniski sadalās, un atbrīvojas barības vielas. Ja dziļarums nav iespējams,
veido biezas atgāztās velēnas. Stāda priedes sējeņus vai stādus.
Mētru un šaurlapju āreņi (Am, As) izveidojas pēc slapjo mētrāju un slapjo damakšņu nosusināšanas. Slapjo mētrāju un damakšņu augsnes virskārtā ir līdz 30 cm biezs jēlkūdras slānis, kas
pēc nosusināšanas strauji saplok un sāk sadalīties, atbrīvojot barības vielas. Izcirtumi bieži aizzeļ
ar graudzālēm. Augsni sagatavo joslveidā atgāztas velēnas veidā. Uz tiltiņa stāda priedes sējeņus
vai stādus. Auglīgākos šaurlapju āreņos, kur iepriekšējā audzē labi augusi egle, var veidot tās stādījumu. Uz tiltiņa tad stāda uz lauka izaudzētus egles kailsakņus vai egli ar uzlabotu sakņu sistēmu.
Platlapju ārenis (Ap) izveidojas pēc slapjā vēra vai gāršas nosusināšanas. Augsne ir auglīga.
Izcirtumu aizzelšana notiek strauji, galvenokārt ar graudzālēm un platlapjiem. Mērķa audzes tips
ir egļu vai bērzu tīraudzes, bet auglīgākajos nogabalos – ošu un ozolu stādījumi. Augsni sagatavo
biezu, joslveidā atgāztu velēnu veidā. Izvēlēto koku sugu stāda uz tiltiņa.
Viršu kūdrenis (Kv) izveidojas pēc tādu purvāju nosusināšanas, kuros augsnes virskārtā ir
ievērojama biezuma kūdras kārta. Arī pēc nosusināšanas koku saknēm nav kontakta ar minerālaugsni. Viršu kūdreņu izcirtumi aizzeļ ar viršiem un molīnijām. Stāda priedes sējeņus vai stādus uz
biezām, atsevišķām vietām sagatavotām pacilām. Agrāk šādu platību atjaunošanai lietoja kūdrāju
metodi, kas lielās darbietilpības dēļ izmantojama nelielās platībās. Atjaunojamā platībā ir jāpiegādā smilts un tā jāiznēsā platībā. Uz augsnes paaugstinājuma 20x20 cm platībā norauš zemsedzi,
augsnē izveido 15–20 cm dziļu un 12–15 cm diametra konusu, ko piepilda ar smiltīm. Piepildītajā
konusā sēj priežu sēklas, ko nosedz ar smilšu kārtiņu. Neskatoties uz ieguldīto darbu, platības apmežošana bieži ir nesekmīga. Ja kūdras kārta nav pārāk bieza un ir iespējams mehanizēti uzbērt
minerālaugsnes paaugstinājumus, uz tiem priedi var sēt vai stādīt.
Vidēji auglīgi mētru un šaurlapju kūdreņi (Km, Ks) parasti izveidojas pēc niedrāju nosusināšanas, kas strauji mineralizējas kūdras virskārta un atbrīvojas barības vielas. Mētru kūdrenī
mērķa audzes tips ir priežu tīraudze, bet auglīgākos šaurlapju kūdreņos audzējama arī egle, bērzs
un melnalksnis (5.16. attēls). Augsni sagatavo biezu pacilu vai joslās atgāzu velēnu veidā.

152

5.16. attēls

Melnalkšņa stādījums šaurlapju kūdrenī

Platlapju kūdrenis (Kp) izveidojas, nosusinot dumbrājus un liekņas, kurās augsnes virskārtā ir auglīga koku un grīšļu kūdra. Augsnes pēc nosusināšanas ir ļoti auglīgas. Mikroreljefs parasti
ciņains. Izcirtumi strauji un blīvi aizzeļ ar platlapjiem.
Auglīgajos augšanas apstākļos ieteicams veidot egles, oša vai melnalkšņa tīraudzes. Ja celmu
nav daudz, augsni sagatavo biezu, joslveidā atgāztu velēnu veidā, bet biežāk pacilas veido atsevišķās
vietās. Egli, bērzu, ozolu, osi vai melnalksni stāda uz velēnas vai pacilām, kas labi nosēdušās pēc
augsnes sagatavošanas.
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6.

MEŽA KOPŠANAS CIRTES
6.1. Kopšanas ciršu mērķi un uzdevumi

Meža kopšanas cirtes uzsāk pēc agrotehniskās kopšanas nobeiguma, kad zemsedzes augi vairs
būtiski neietekmē jauno koku augšanu, tas ir, 5–6 gadus pēc stādījuma ierīkošanas. Meža kopšanas ciršu uzdevums ir izveidot ekoloģiski noturīgas un produktīvas audzes, kas vislabāk atbilst
augšanas apstākļiem, pilda vides un sugu aizsardzības funkcijas. No koksnes audzēšanas viedokļa
jāizaudzē ražīgas mežaudzes ar konkrētajā vietā iespējami lielu stumbra caurmēru, kas nodrošina
tautsaimniecību ar tai nepieciešamajiem skuju un lapu koku sugu sortimentiem.
Dabiskās atjaunošanas procesā var izveidoties jaunaudzes ar daudziem tūkstošiem koku hektārā. Kokiem augot, to izmēri palielinās, koku vainagi saslēdzas, un sākas konkurence gan sugas
īpatņu starpā, gan arī starp mistrojumā esošajām sugām. Reizē ar koku virszemes daļu dimensiju
pieaugumu notiek arī sakņu sistēmas augšana plašumā. Vienlaicīgi arī zemsedzes augi iesaistās
konkurences cīņā par augu barības vielām un ūdeni.
Citāda situācija ir sējumos un stādījumos pēc sekmīgi veiktas meža atjaunošanas. Stādvietu
skaits tajos ir ierobežots, tomēr tas ir vairāki tūkstoši 1 ha, un sākotnēji koku vainagi nav saslēgušies. Sakņu aizņemtā platība kokam ir vairākas reizes lielāka par vainaga projekciju, tādēļ koki cits
citu vispirms sāk ietekmēt ar saknēm. Paiet daži gadi, un sākas koku vainagu saslēgšanās, kam seko
koku strauja augšana augstumā, lai skujas un lapas nodrošinātu ar fotosintēzei nepieciešamo gaismu. Jo lielāks audzes sākotnējais biezums, jo agrāk izpaužas konkurence par augšanas resursiem
(gaismu, ūdeni un barības vielām).
Augšanas resursu nepietiekamība izpaužas kā vājāk augošo koku diferencēšanās pēc izmēriem.
Daļa no augšanā atpalikušajiem kokiem nokalst un, ja tos neizcērt, pārvēršas par kritalām. Pārējie
audzes koki sasniedz ciršanas vecumu, un tos nocērt galvenajā cirtē. Koptās audzēs lielāko daļu no
kokiem, kas var pārvērsties par kritalām, izcērt un saimnieciski izmanto. Dabiskajā koku diferencēšanās procesā liela daļa audzes koku nokalst. Šī iemesla dēļ ar kopšanas cirtēm ir jānodrošina
pakāpeniska koku skaita samazināšana. Audzes dzīves laikā izaugusī koksne ir iedalāma trijās daļās: galvenajā cirtē izcirstā, kopšanas cirtēs iegūtā koksne un kritalas. Koptās audzēs lielākā daļa no
izaugušās koksnes tiek saimnieciski izmantota.
Mūsdienās meža apsaimniekotājiem ir skaidrs, ka ar apzinātu audžu kopšanu var pozitīvi ietekmēt mežaudzes attīstību, tās ražību un koksnes kvalitāti.
Kopšanas ciršu pozitīvā ietekme vairākumā gadījumu izpaužas šādās koptu audžu priekšrocībās
salīdzinājumā ar nekoptām audzēm:
Ar kopšanas cirtēm tiek veidots audzes mistrojums un novērsta nevēlama sugu maiņa, ieviešoties mazvērtīgām lapu koku sugām. Piemēram, priežu izcirtumos nereti novēro intensīvu dabisko
atjaunošanos ar bērzu. Ja to nenovērš ar cirtes palīdzību, notiek nevēlama sugu maiņa, jo bērza
audžu ražība un kvalitāte ir zemāka nekā priedei. Bērzs jaunībā aug ļoti strauji un augumā apsteidz
egli. Tā rezultātā izveidojas bērzu audzes ar egles otro stāvu, ka nevēlami ietekmē bērza caurmēra
pieaugumu.
Koptās audzēs ir labāka sortimentu struktūra ciršanas vecumā. Tajās ir vairāk resno koku nekā
nekoptās audzēs. Sortimenti koptās audzēs mazāk variē pēc izmēriem, kam ir tehnoloģiskas priekšrocības galvenajā cirtē.
Koptās audzēs samazinās koksnes izaudzēšanas laiks, jo koki tos pašus izmērus sasniedz aptuveni par vienu desmitdaļu ātrāk nekā nekoptās audzēs.
Regulāri koptās audzēs palielinās no platības vienības iegūstamās koksnes daudzums. Kopšanas
cirtēs iegūst 20–25% no audzes dzīves laikā izaugušās koksnes, kas nekoptās audzēs pārvēršas par
kritalām. Galvenajā cirtē iegūst aptuveni 70% no kopējās ražas nogabalā. Meža īpašniekam rodas
iespēja gūt ieņēmumus pirms galvenās cirtes.
Kopšanas ciršu rezultātā uzlabojas audžu sanitārais stāvoklis, jo tiek izcirsti slimie un kukaiņu
bojātie koki.
Koptām audzēm ir lielāka vēja un snieglaužu izturība. Šādās audzēs ir mazāk koku ar nesimetriskiem vainagiem un mazāks koku slaiduma koeficients. Piemēram, Sanktpēterburgas apgabalā
40 gadus vecā nekoptā egļu audzē, kurā bija 6000 koki 1 ha, stiprā snieglauzē tika bojāti 1000 koki.
Blakus nogabalā, kur koku skaits pirms 10 gadiem bija samazināts līdz 2500 kokiem uz 1 ha, tika
bojātas tikai 30 egles (Сеннов, 1977). Iekavēta kopšanas cirte stāvokli visbiežāk pasliktina.
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Sortimentu struktūras uzlabošanās kopšanas ciršu rezultātā vairāk saistīta ar augšanā atpalikušo un pēc stumbra kvalitātes sliktāko koku izciršanu. Kopšanas rezultātā palielinās stumbra caurmēra pieaugums, koki kļūst rauktāki un izturīgāki pret vēja un sniega bojājumiem. Stipri izretinātās audzēs koku dabiskā atzarošanās notiek lēnāk, kas var pasliktināt koksnes kvalitāti.
Koptas audzes labāk pilda biosfēru veidojošās funkcijas, pieaug šo audžu sociālā loma.
Visas uzskaitītās kopšanas ciršu priekšrocības veido kopšanas ciršu saimniecisko uzdevumu kopumu. Kopšanas ciršu pozitīvā ietekme izpaužas, ja tiek ievēroti vairāki nosacījumi:
Kopšanas cirtes jāuzsāk savlaicīgi. Priedes tīraudzes izveidošanos nodrošina bērza izciršana.
Ja priedes apēnojuma novākšanu nokavē, bērzs savas dabiskās ātraudzības dēļ pāraug priedi, to
noēno, samazina priedes līdzdalību audzes sastāvā un veidojas mazāk vērtīga priežu–bērzu audze
ar samazinātu koksnes krāju. Ja 15–20 gadu vecumā neveic kopšanas cirtes un nesamazina koku
skaitu, priedes sāk zaudēt zaļo vainagu, samazinās caurmēra pieaugums un sortimentu vērtība. Ja
priežu audžu kopšanu uzsāk pēc 40 gadu vecuma sasniegšanas, audzes pieaugumu var uzlabot tikai
nedaudz.
Kopšanas cirtes jāatkārto regulāri. Nekoptās audzēs sākas dabiskais izlases process, kas visbiežāk neatbilst meža īpašnieka saimnieciskajām interesēm. Pēc audzes biezības atjaunošanās audzē
parādās augšanā atpalikuši koki un sausokņi, bet, ja tos neizcērt, tie ar laiku pārvēršas par kritalām.
Nākamā kopšanas ciršu paņēmiena iekavēšana samazina iepriekšējās kopšanas pozitīvo efektu.
Kopšanas ciršu raksturīga īpašība ir plānveidība un periodiskums.
Jāievēro kopšanas ciršu racionāls režīms. Ja kopšanas cirtes izpilda reti un ar mazu intensitāti, pozitīvais efekts ir neliels. Koku vainagi drīz saslēdzas, un atjaunojas iepriekšējā konkurence
starp kokiem. Šāds kopšanas režīms maz atšķiras no dabiskās izlases. Ja kopšanu veic ļoti intensīvi
un bieži, vērtīgas un produktīvas mežaudzes vietā var izveidoties retaine ar mazu audzes šķērslaukumu un atbilstoši nelielu pieaugumu un audzes krāju. Koku ciršanā un pievešanā izmantojot
mašīnas, vairāk vai mazāk tiek bojāta koku miza, stumbri un koku saknes. Tiek sablīvēta augsne,
izmainās audzes ūdens režīms, kas kopumā negatīvi ietekmē palikušo koku pieaugumu. Šo iemeslu
dēļ jācenšas palielināt kopšanas intensitāti un samazināt kopšanas ciršu atkārtojumu skaitu. Teiktais neattiecas uz jaunaudžu kopšanu, kur izmanto motoinstrumentus. Jaunaudzes jākopj atbilstoši
kopšanas ciršu modeļiem, lai izveidotu audzes sastāvu un nodrošinātu koku augšanu. Jaunaudzēs
līdz 20 gadu vecumam izcirsto koku dimensijas ir nepietiekamas sortimentu sagatavošanai, vai arī
to izvākšana no audzes ir tik dārga, ka ekonomiski neatmaksājas. Šādus neliela izmēra kokus parasti atstāj satrupēšanai, un agrāk tos apzīmēja par nelikvīdiem. Audzes kopšanas mērķiem jābūt
tādiem, lai lielāko koksnes daudzumu iegūtu galvenajā cirtē. Tam ir vairāki iemesli. Galvenajā cirtē
nocērtamo koku dimensijas ir lielākas, no tiem iegūst resnākus sortimentus nekā no kopšanas ciršu
izpildes laikā izcirstajiem kokiem. Galvenajās cirtēs ir lielāks darba ražīgums nekā kopšanas cirtēs,
efektīvāk var izmantot mežizstrādes mašīnas, darbus vieglāk vadīt un kontrolēt. Liela koksnes daudzuma iegūšana kopšanas cirtēs, samazinot galvenās cirtes krāju, nav pieļaujama.

6.2. Kopšanas ciršu vēsture
Kopšanas cirtes bija pazīstamas jau pirms vairākiem gadsimtiem. To pirmsākumi meklējami Viduseiropas zemēs, galvenokārt Vācijā, kas viena no pirmajām apzinājās, ka meži ir stipri cietuši nepārdomātas izciršanas un kvalitātes pasliktināšanās dēļ. Vajadzība pēc kokmateriāliem, sevišķi pēc
vērtīgiem lietkokiem, turpināja pieaugt. Karlovics 1713. gadā ieteica izcirst līkos un bojātos kokus,
lai radītu plašāku augšanas telpu pārējiem audzes kokiem. Francijā Digomēls de Monso 1750. gadā
ieteica kopt jau 10–12 gadus vecas audzes, bet 25 gadu vecumā izcirst vienu ceturtdaļu koku skaita. Šajos ieteikumos rekomendēja izcirst mazākos, augšanā atpalikušos kokus, bet kopšanas cirtes
atkārtot ik pēc 6–8 gadiem. G. Hartigs 1791. gadā izdeva pirmos kopšanas ciršu norādījumus, kuri
kopumā nemainīgi saglabājās līdz 20. gs. sākumam.
Kopšanas ciršu mērķis bija dedzināmās malkas iegūšana, izcērtot mazvērtīgos audzes kokus. Kopšanu atkārtoja ik pēc 20–30 gadiem, tomēr audzēs saglabājās liels koku skaits, kas,
pēc mūsdienu kritērijiem, pārsniedz normālu audžu biezību. Ne visi mežkopji tam piekrita. Jau
1854. gadā C. Heijers iesaka mežaudzes kopt „agri, mēreni, bieži”. Tajā laikā tas bija iespējams, jo
ciršanai izmatoja rokas darbarīkus, bet koksnes izvešanai zirgus, kas audzēs nenodarīja lielus bojājumus. Zemnieki nereti malku ar dažādam palīgierīcēm nogādāja līdz ceļam. Pie malkas piederēja
arī zari un žagari.
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1884. gadā G. Krafts izstrādāja koku klasifikāciju kopšanas ciršu vajadzībām, kas atviegloja norādījumu sastādīšanu par kopšanas cirtēm un izcērtamo koku izvēli. Koku klasifikācija izrādījās ļoti
veiksmīga un ir saglabājusies līdz mūsdienām. Šajā laikā vairāk ir pazīstama kopšana no apakšas.
Piemēram, ozolu audzēs izcērt kokus no vainagu klāja apakšējās daļas, lai radītu piemērotus apstākļus kvalitatīvākajiem, garākajiem audzes īpatņiem un veicinātu to pieaugumu.
A. Šifels 1904. gadā ieteica egļu jaunaudžu savlaicīgu un intensīvu kopšanu, lai samazinātu koku
skaitu platības vienībā un izaudzētu resnākus sortimentus. Vienlaikus tiek veidoti funkcionēt spējīgi vainagi, kas nodrošina lielu koksnes pieaugumu un izturību pret vēju un snieglauzēm. To uzskatīja par visai progresīvu rīcību, jo tādējādi atteicās no zemas intensitātes kopšanas cirtēm. 1925. gadā
E. Gerhardts ieteica pirmo reizi kopt egļu jaunaudzes, kad tās sasniegušas 5–6 m augstumu, lai
izslēgtu vainagu konkurenci. Jāņem vērā, ka toreiz 1 ha stādīja 5–6 tūkstošus egļu. Koku skaits pēc
kopšanas bija tikai 40–50% no augšanas gaitas tabulās norādītā. Intensīvas kopšanas rezultātā
audzes šķērslaukums samazinājās par 6–10%, bet ciršanas vecumā vidējais stumbra caurmērs bija
par 50% lielāks nekā nekoptās audzēs.
Par kopšanas ciršu pirmsākumiem Latvijā ļauj spriest mežierīcības materiāli (Zviedris, Sacenieks, Matuzānis, 1961). Pirmie norādījumi par kopšanas cirtēm atrodami Vecžvārdes novada
1864. gada mežierīcības materiālos. Skuju koku audzēs rekomendēts izcirst lapu kokus. Saldus
novada mežos 1877. gadā skuju koku audzēs plānots ne tikai izcirst lapu kokus, bet arī augšanā
atpalikušos skuju kokus. Jāatzīmē, ka lapu koki, izņemot ozolus, ošus un citus cietos lapu kokus,
daudzos gadījumos tika uzskatīti par mazvērtīgiem, bet noderīgiem amatniecībā un malkā. 20. gs.
sākumā rekomendē veikt smalctīres dabiskas izcelsmes egļu jaunaudzēs, kas visbiežāk bija ar ļoti
lielu koku skaitu platības vienībā. Pirmām kārtām tika izcirsti piemistrotie lapu koki, bet papildus
vēl retinātas pārlieku biezās egļu grupas. Muižu mežos cirtēm bija izlases raksturs. Tajās sagatavoja
ne tikai lietkokus, bet sevišķi lielos daudzumos malku alus darītavām, spirta brūžiem, kaļķu cepļiem, ķieģeļnīcām, kā arī ēku apkurināšanai. Mūsdienu vecākās mežaudzes, iespējams, jau koptas
19. gs. beigās.
Pēc Pirmā pasaules kara kopšanas cirtes tika veiktas nelielā apjomā ar nelielu intensitāti, kad
vienā paņēmienā izcirta 10–15% audzes krājas. Kopšana galvenokārt tika veikta no apakšas, izcērtot augšanā atpalikušos un nekvalitatīvos kokus. No 1935. līdz 1939. gadam skrajcirtēs ik gadus
izcirta ap 280 000 m3, kas atbilda 6,8% ikgadējā izcirstā koksnes apjoma. Daudz lielāku koksnes
apjomu izcirta sanitārajās cirtēs – 787 000 m3 ik gadu. Kailcirtēs šajā laikā Latvijā ieguva 70% no
visa koksnes apjoma. Kopšanas cirtēs galvenokārt vadījās no Vācijas mežsaimniecības literatūrā
sastopamajiem norādījumiem. Tie rekomendēja nelielu kopšanas ciršu intensitāti un ciršu biežu
atkārtošanu.
Otrā pasaules kara gados un līdz pat 50. gadu sākumam kopšanas cirtes gandrīz nemaz neveica.
Tikai ar 1951. gadu Galvenā mežsaimniecības pārvalde sāka organizēt meža kopšanu lielākā apjomā,
jo kara un pēckara gados meža fondā bija uzkrājušās nekoptas audzes. Sākot ar 1960. gadu, 20 gadu
ilgā periodā kopšanas cirtēs izcirta vairāk koksnes nekā galvenajā izmantošanā. Jau 1955. gadā no
1 ha kopšanas cirtēs ieguva 33 m3 koksnes. Pēc nekopto audžu apjoma samazinājuma lielāku koksnes daudzumu pēc 1980. gada izcērt galvenajās cirtēs.
Lai noskaidrotu kopšanas ciršu ietekmi uz audzes augšanu un tajā notiekošajām izmaiņām,
sākot ar 1925. gadu tika ierīkoti pastāvīgie kopšanas ciršu parauglaukumi. Atkārtoti parauglaukumu uzmērījumi ļauj izsekot audzēs notiekošajiem dinamiskajiem procesiem. Liels kopšanas ciršu
zinātniskās izpētes darbs pēc 1950. gada tika veikts Mežsaimniecības problēmu institūtā. Tika ierīkoti jauni un uzmērīti iepriekšējo gadu parauglaukumi. Pamatojoties uz pētījumu rezultātiem,
1961. gadā iznāca A. Zviedra, R. Sacenieka un J. Matuzāņa grāmata „Kopšanas cirtes Latvijas PSR
mežos”, kas daudzus gadus kalpoja informācijas iegūšanai par kopšanas ciršu bioloģiskajiem un
saimnieciskajiem aspektiem. Audžu koksnes pieauguma likumsakarības un kopšanas ciršu ietekmi visai detāli ir pētījuši vairāki Valsts mežzinātnes institūta zinātnieki – A. Kalniņš, P. Sarma,
Ž. Sūna, G. Igaunis, I. Tjarve, G. Ģērkis, K. Bušs, P. Zālītis, A. Kažemaks, J. Bisenieks, T. Rubenis,
J. Jansons, J. Donis un citi.

156

6.3. Kopšanas ciršu vēsturiskā klasifikācija
Kopšanas ciršu klasifikācija gandrīz 100 gadu laikā ir piedzīvojusi daudzas izmaiņas. Mūsdienu
mežkopju paaudze vairākumā gadījumu vadās no oficiālajiem normatīvajiem materiāliem. Daudz
retāk tā ir iepazinusies ar kopšanas ciršu atziņām un klasifikāciju pirmās Latvijas Republikas laikā
un pēc Otrā pasaules kara. Šī iemesla dēļ tiks aplūkota kopšanas ciršu klasifikācija ilgākā laika periodā, lai varētu izsekot arī daudzajām dažādu gadu publikācijām.
Mācītais mežkopis H. Upītis 1939. gadā izdotajā grāmatā „Mežkopība” dažādos meža kopšanas
veidus atkarībā no kopjamo audžu vecuma iedala:
•
apmežojumu kopšana (mūsdienās agrotehniskā kopšana);
•
smalctīre;
•
retināšana;
•
skrajcirte.
Pēc H. Upīša (1939) vērtējuma, smalctīre, retināšana un skrajcirte ir stipri līdzīgas, tādēļ tās
apzīmē ar vienu nosaukumu – starpcirte (retināšana), kas jāsaprot tā, ka cirte tiek veikta starp audzes rašanos un nociršanu galvenajā izmantošanā (visbiežāk – kailcirtē). Jaunaudzēs cirte vairāk
ietekmē audzes mistrojumu, kādēļ tā vērsta uz audzes sastāva kopšanu. Vidēja vecuma audzēs tiek
regulēts audzes biezums, ko panāk ar audzes retināšanu. Vecākās audzēs ar kopšanas palīdzību
cenšas palielināt koksnes pieaugumu un audzes krāju. Literatūrā ļoti ilgu laiku jēdziena audzes
krāja vietā ir lietots jēdziens audzes masa, kura, tāpat kā krāja mūsdienās, tika izteikta kubikmetros. Audzes masas sinonīms mūsdienās ir audzes krāja. Smalctīre bija veicama pirmās vecuma klases audzēs, bet retināšana – augšanas kulminācijas laikā, kad sākas dabiskās atzarošanās process
stumbra lejasdaļā. Skrajcirti izpilda pēc augstuma pieauguma kulminācijas (Upītis, 1939).
1961. gadā izdotajā grāmatā „Kopšanas cirtes Latvijas PSR mežos”, kuras autori ir A. Zviedris,
R. Sacenieks un J. Matuzānis, uzsvērts, ka Latvijā ir spēkā „Norādījumi par kopšanas cirtēm PSRS
mežos”, kas skuju koku audzēs nosaka četrus kopšanas ciršu veidus:
•
atēnošana (audzēs līdz 10 gadu vecumam);
•
smalctīre (audzēs no 11–20 gadu vecumam);
•
retināšana (otrās vecuma klases audzēs);
•
skrajcirte (trešās un ceturtās vecuma klases audzēs).
Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrijas galvenā mežziņa J. Kronīša (1966) sarakstītajā „Mežkopja rokasgrāmatā” kopšanas cirtes pēc audžu vecuma tika iedalītas četros veidos
(6.1. tabula).
6.1. tabula

Kopšanas ciršu iedalījums atkarībā no audžu vecuma

Kopšanas cirte
Atēnošana

Audžu vecums, gados
skuju koki

ozols, osis

pārējie lapu koki

līdz 10

līdz 10

līdz 10

Smalctīre

11–20

11–20

11–20

Retināšana

21–40

21–40

21–30

Skrajcirte

41 un vairāk

41 un vairāk

31 un vairāk

Kronītis (1966) raksta, ka:
atēnošanas galvenais uzdevums ir saimnieciski vēlamā sugu sastāva veidošana;
smalctīre nodrošina audzes sastāva veidošanas turpināšanu un galīgā sugu mistrojuma izveidošanu;
savukārt retināšanas galvenais uzdevums ir labāko koku izvēle un šo koku stumbru kopšana;
skrajcirtes uzdevums ir palielināt labāko koku pieaugumu un savlaicīgi izmantot kokus, kas tuvākajā laikā var nokalst vai zaudēt savu kvalitāti.
Šāds iedalījums atbilda Padomju Savienībā lietotajai klasifikācijai un saglabājas arī 1973. gadā
apstiprinātajos „Noteikumos par kopšanas cirtēm Latvijas PSR mežos”. Šajā dokumentā norādīts
kopšanas ciršu intensitātes novērtējums atkarībā no sākotnējās audzes krājas pirms cirtes:
•
līdz 15% – vāja intensitāte;
•
16–25% – mērena;
•
26–35% – stipra;
•
vairāk par 35% – ļoti stipra.
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Uzkrājoties jaunai informācijai un praktiskajai pieredzei, 1985. gadā stājas spēkā Papildinātie
noteikumi par kopšanas cirtēm Latvijas PSR mežos, kas nosaka izmaiņas kopšanas ciršu klasifikācijā. Atēnošana un smalctīre tiek apvienotas un nosauktas par audzes sastāva kopšanas cirtēm.
Retināšana un skrajcirte iegūst kopēju apzīmējumu audžu krājas kopšanas cirtes. Noteikumos definēts audžu vecums kopšanas ciršu izpildei (6.2. tabula).
Meža augšanas apstākļu
tips

Audžu sastāva
kopšana
(atēnošana,
smalctīre)

Audžu krājas
kopšana
(retināšana,
skrajcirte)

Koku suga

Audžu vecums,
gadi

Minimālais pēc
kopšanas
N min–Nmax

Pirms kopšanas
N

1600–2050

2650

1800–2200

3000

Cirtes izpildes
periods, gadi

1500–1900

2500

1500–1800

2650

11

1400–1800

2350

1250–1550

2400

...

...

...

...

Damaksnis

P

līdz 20

2–5

...

Citi tipi

P

līdz 10

2–5

20

650–900

1150

500–650

900

25

450–550

650

400–500

500

Vēris, gārša

E

līdz 15

2–5

Citi tipi

E

līdz 20

2–5

(izraksts no „Norādījumi par kopšanas cirtēm”, 1993)

Visi tipi

B, A

līdz 20

2–5

Mētrājs, lāns

P

31–60

10–20

Kopšanas cirtes grafiskajā modelī (6.1. attēls) līknes uzskatāmi ierobežoja minimālo un maksimālo koku skaitu pēc cirtes, kā arī minimālo koku skaitu, lai cirti varētu uzsākt.

Damaksnis

P

21–60

10–20

Nosusinātie tipi

P, E

31–50

10–20

Damaksnis, vēris, gārša

E

10–20

10–20

Visi tipi

B

31–50

10–20

6.1. attēls

Egles un bērza audžu kopšanas grafiskais modelis

3000	
  
2750	
  
2500	
  
2250	
  
2000	
  
1750	
  
1500	
  
1250	
  
1000	
  
750	
  
500	
  
250	
  
0	
  

min	
  pēc	
  kopšana	
  
max	
  pēc	
  kopšanas	
  
pirms	
  kopšanas	
  

2	
  

4	
  

6	
  

8	
   10	
   12	
   14	
   16	
   18	
   20	
   22	
   24	
   26	
  
Audzes	
  vidējias	
  augstums,	
  m	
  

Kopšanas ciršu modelis egļu damaksnī
Augstums, m
vidējais

virsaugstuma

Veidaugstums

Šķērslaukums, m2 uz ha
Mērķa
audzei

Minimālais pēc kopšanas cirtes
tīraudzē

mistraudzē

20

7,6

9,0

6,0

20,8

14,0

11,5

30

14,0

16,3

7,4

24,0

16,5

13,3

40

17,0

19,4

8,7

26,5

20,0

15,6

50

19,7

22,0

9,9

27,5

24,0

19,0

60

21,8

24,0

10,7

28,5

27,0

23,5

70

23,5

25,3

11,4

29,5

28,5

25,7

80

25,0

27,2

12,1

29,5

29,5

27,0

(no „Papildinātie norādījumi par kopšanas cirtēm Latvijas PSR mežos”, 1985)

Ar 1993. gada 1. jūliju stājas spēkā atjaunotās Latvijas Republikas „Norādījumi par kopšanas
cirtēm”. Norādījumos saglabāts 1985. gadā ieviestais mērķa, palīgmērķa un pieļaujamais audžu
iedalījums. Sastāva kopšanas cirtes veic sākotnējā audzes augšanas fāzē audzēs ar augstumu līdz
8 m, bet krājas kopšanas cirtes – sākot no 9 m augstuma. Lai kontrolētu kopšanas cirtes izpildes intensitāti, tiek noteikts audzē atstājamais koku skaits ar augšējo (Nmax) un apakšējo (Nmin) skaitlisko
robežu pēc kopšanas (6.4. tabula).
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Pirms kopšanas
N

9

Noteikumi kopšanas cirtes intensitāti definēja šādi:
•
audžu sastāva kopšanas cirtes intensitāti nosaka izcērtamo koku skaits. Noteikumi regulēja
galvenās sugas minimālo atstājamo koku skaitu, kad audze ir sasniegusi vidējo augstumu
5 m;
•
krājas kopšanas cirtes intensitāte tika noteikta pēc audzes izcērtamās daļas šķērslaukuma
un krājas. Paliekošās audzes daļas šķērslaukums konkrētajā vecumā nedrīkstēja būt zemāks par minimālo vērtību atkarībā no meža tipa, audzes sastāva un vecuma. Lai noteiktu
izcērtamo šķērslaukumu un krāju, bija nepieciešami šķērslaukuma mērījumi audzē. Papildus vajadzēja noteikt resnākā izcērtamā koka caurmēru.
Prasības kopšanas ciršu realizācijai tika apkopotas gan tabulu formā (6.3. tabula), gan arī grafiskā veidā.

Audzes
vecums,
gadi

Minimālais pēc
kopšanas
N min–Nmax

Bērzs

10

(Papildinātie noteikumi par kopšanas cirtēm Latvijas PSR mežos, 1985)

6.3. tabula

Egle

Audžu vecums kopšanas ciršu izpildei

Kopšanas ciršu
veids

Koku skaits uz ha egļu un bērzu audžu kopšanai

Audzes vidējais
augstums, m

Koku	
  skaits	
  uz	
  ha	
  

6.2. tabula

6.4. tabula

Koku skaitu audzē tika paredzēts kontrolēt ar koku skaitu apļveida parauglaukumos. Kopšanas
ciršu norādījumos par pamatkoncepciju tika pieņemts, ka kopšana tiks veikta no apakšas, izcērtot
augšanā atpalikušos kokus. Diemžēl privātīpašumā atgūto mežu īpašnieki un meža izstrādātāji situāciju uztvēra ātras peļņas iegūšanai un cirta ne tikai augšanā atpalikušos kokus, bet arī daudz resnākus. Formāli netika pārkāps kritērijs par minimālo atstājamo koku skaitu. Tas noveda pie mežu
noplicināšanas un lika atgriezties pie minimālā audzē paliekošā šķērslaukuma, ko ar lielu skaitu
tievu koku nebija iespējams nodrošināt. Tas piespieda kopšanas cirtes veikt no apakšas.

6.4. Kopšanas ciršu ietekme uz mežaudzi
Koku augšanu mežaudzē ietekmē koku sugas bioloģiskās īpašības, konkrētā īpatņa genotips,
audzes biezība, koku izvietojums audzē un galvenie augšanas resursi (gaisma, ūdens un barības
vielas). Ātraudzīgākās koku sugas ātri noēno lēnāk augošās, bet bieži vien saimnieciski vērtīgākās –
priedi, egli, ozolu. Lai tas nenotiktu, kopšanas cirtēs ātraudzīgie, bet mazāk vērtīgie mīkstie lapu
koki jāizcērt. Konkrētajos augšanas apstākļos jāveicina saimnieciski vērtīgākās koku sugas augšana.
Pēc vainagu saslēgšanās koki sāk strauji augt augstumā, sākas konkurence par augšanas resursiem, kam seko koku diferencēšanās un lēnāk augošo indivīdu atmiršana. Izteiktas koku konkurences apstākļos samazinās koksnes pieaugums, bet pēc audzes dabiskās izretināšanās tas uzlabojas.
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Jo lielāks ir audzes sākotnējais biezums, jo ātrāk sākas koku strauja augšana augstumā un rodas
konkurence starp tiem. Audzes izretināšana uzlabo nodrošinājumu ar augšanas resursiem un veicina koksnes pieaugumu. Mākslīgā izlase, ko realizē kopšanas cirtē, rada labvēlīgākus augšanas
apstākļus audzē palikušajiem kokiem. Lai aizkavētu dabisko konkurenci audzē, iesaka ierīkot retākas meža kultūras, kas atļauj ekonomēt stādāmo materiālu, darbaspēka un finanšu resursus. Šādu
audžu trūkums – tiek aizkavēta dabiskā izlase, audzē saglabājas lēni augošo koku genotipi, veidojas
zaraināki koki ar sliktāku stumbra formu. Tas savukārt nākotnē ietekmē koksnes kvalitāti. Lai iegūtu kvalitatīvu koksni, audzes sākotnējam biezumam jābūt optimālam, bet vienlaikus arī tādam,
kas veicina koku dabisko atzarošanos.
Koku izvietojumam audzē jābūt vienmērīgam, jo biezās grupās ātrāk izpaužas koku savstarpējā
konkurence, kas ietekmē caurmēra un augstuma pieaugumu. Vienmērīgs koku izvietojums veicina
simetrisku koku vainagu veidošanos. Šādi koki ir izturīgāki pret snieglauzi. Kopšanas cirtēm ir jāapsteidz dabiskā izlase, lai sasniegtu izvirzītos saimnieciskos mērķus konkrētajā audzes vecumā un
augšanas apstākļos. Meža kopšanas laikā audzē nav jēgas atstāt kokus, kas nokaltīs tuvākajā laikā.
Lai spriesto par koku turpmāko likteni, S. Sennovs (1984) ieteicis izmantot koka relatīvo caurmēru,
ko izsaka decimāldaļās no audzes vidējā koka caurmēra. Ja kāršaudzes vecumā koka relatīvais caurmērs ir 0,6, šāds koks noteikti atmirs. Pētījumi priežu jaunaudzēs liecina, ka lielākā daļa koku, kas
līdera pozīcijas audzē ieņēmuši 12–15 gadu vecumā, tās saglabā līdz 35–40 gadu vecumam. Aptuveni 30% no jaunaudzēs atlasītajiem nākotnes kokiem nesasniedz ciršanas vecumu. Jo lielāks ir kāds
audzes koks, jo mazāka ir blakus koku ietekme uz to un sīkāki tā kaimiņi. Jebkurā kopšanas cirtē
notiek audzes izretināšana, kas ietekmē gan vides apstākļus, gan audzē palikušo koku augšanu.
Apgaismojums ir viens no svarīgākajiem augšanas resursiem, bez kura nav iespējama koksnes
producēšana. Apgaismojums stumbru zonā un uz augsnes atkarīgs no koku sugas un audzes biezības. Lapu kokiem pavasarī lapotne ir skrajāka nekā vēlāk vasarā. Nekoptās egļu audzēs augsnes
apgaismojums ir 0,1–2% no pilna apgaismojuma. Vislielākais apgaismojums ir koku galotnes daļā,
bet dziļāk vainagu vidusdaļā strauji samazinās. Apgaismojuma ietekme 10 m augstās egļu audzēs
atkarībā no audzes biezuma ļoti uzskatāmi parādīta 6.2. attēlā.
6.2. attēls

Apgaismojuma izmaiņas atkarībā no audzes izretināšanas pakāpes

8200 koku 42 m²

4300 koku 37 m²

1700 koku 21 m²

Jo retāka audze, jo labāk apgaismota koku vainagu vidējā un apakšējā daļa un labāki fotosintēzes apstākļi. Audzes izretināšana vainagu apgaismojumu ievērojami palielina. Izcērtot kokus ar
neproduktīvu lapotni, egļu otrā stāva apgaismojums mistrotās lapu koku–egļu audzēs pieaug līdz
7–8% no pilna apgaismojuma. Apgaismojuma uzlabošanās sasniedz maksimumu, ja kopšanas cirtē
izcērt 25–35% no audzes sākotnējās krājas. Vāji retinātās audzēs pozitīva neto asimilācija ir 8 stundas, bet stipri izretinātās audzēs – 11,8 stundas diennaktī. Ošu un dižskābaržu audzēs fotosintēze
sākas 150–200, bet saulmīļiem – 500–700 luksu apgaismojumā. Tātad kopšanas cirte uzlabo apgaismojuma apstākļus, veicina fotosintēzi un koksnes pieaugumu. Pēc audzes pirmā stāva bērzu
izciršanas (45% no skaita) egles otrā stāva vainagu augšējās daļas apgaismojums pieaug divas reizes, bet vainaga apakšdaļā 1,4 reizes (Белов, 1983).
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Audzes izretināšana saules stariem ļauj dziļāk iespiesties koku vainagos un izmaina siltuma režīmu. Visvairāk temperatūra mainās ēncietīgo koku sugu vainagos. Audzes izretināšana mistrotās
lapu koku–egļu audzēs vidējo gaisa temperatūru paaugstina par 0,8°C, bet koku sakņu zonā – par
1°C. Gaisa relatīvais mitrums samazinās par 4%. Gaismas prasīgu koku sugu audzēs temperatūras
atšķirības koptās un nekoptās audzēs ir nenozīmīgas.
Informācija par audžu vēja izturību nav viennozīmīga. Lai samazinātu vēja izraisītos bojājumus, vējam audzē jāieiet ar samazinātu ātrumu. Tam kalpo savlaicīgi izretinātas un skrajas mežmalas, kas ielaiž vēju audzē, samazinot tā ātrumu. Nelīdzens vainagu klājs samazina vēja ātrumu un
vēja izraisītos bojājumus. Pārāk slaidi (izstīdzējuši) koki ar platām gadskārtām vējlauzēs cieš vairāk
nekā rauktāki koki. Savlaicīga audzes izretināšana jaunībā palielina audzes izturību pret vēju vēlākajos gados. Iekavētas kopšanas cirtes situāciju pasliktina, un vēja bojājumi var būt katastrofāli.
Snieglaužu izturība lielā mērā atkarīga no audzes biezības. Biezas jaunaudzes sniegu koku vainagos aiztur par 60–80% vairāk nekā vecākas audzes. Sniega segas biezums egļu audzē uz augsnes
ir apmēram divreiz plānāks nekā bezmeža platībās. Stipri izretinātās audzēs sniega sega ir biezāka
un sals mazāk iespiežas augsnē. Pavasarī šādās audzēs augsne atkūst par 2–4 nedēļām ātrāk, tas
nodrošina labākus apstākļus mikroorganismu darbībai. Izretinātas audzes snieglauze bojā mazāk
nekā nekoptas audzes. Nekoptās audzēs kritiskās situācijās snieglauze var bojāt pat 81% audzes
šķērslaukuma, bet stipri un ļoti stipri retinātās audzēs – atbilstoši 46 un 21%.
Egļu audžu noturība pret snieglauzēm atkarīga no koku slaiduma koeficienta. To aprēķina, attiecinot koka augstumu pret caurmēru (H/D), abus lielumus izsakot vienādās mērvienībās. Par
egles noturības pakāpi pret snieglauzēm raksturo 6.5. tabula.
Lūzumi koka vainaga daļā novērojami, ja
6.5. tabula Egles slaiduma koeficienti
slaiduma koeficients ir 80–110, bet ja tas ir robežās no 95 līdz 135, koki bieži pārlūst zem vaiAudzes noturības
Slaiduma koeficients
naga. Priede no slapja sniega cieš vairāk nekā
pakāpe
egle. Par snieglauzes drošām uzskata 12–15 m
Ļoti noturīga
līdz 60
augstas jaunaudzes, ja 1 ha nav vairāk par
1500 kokiem un slaiduma koeficients nepārNoturīga
60–80
sniedz 90 (Mayer, 1984). Lai palielinātu jauNenoturīga
80–100
naudžu snieglaužu izturību, to intensīva kopšana nepieciešama, kad audzes virsaugstums
Ļoti nenoturīga
100 un vairāk
sasniedz 10–15 metrus. Ja egļu slaiduma koeficients ir 55–80, audzē snieglauztu koku nav.
Gadskārtu platuma un koksnes pieauguma izmaiņas ir saistītas ar audzes izretināšanu. Uzlabojoties apgaismojuma un barošanās apstākļiem, koksnes gadskārtu platums palielinās. Izaugušās
koksnes daudzums ir atkarīgs no gadskārtu platuma. Pēc A. Zviedra, R. Sacenieka un J. Matuzāņa (1961) pētījumiem, priedei stumbra caurmēra papildu pieaugums koptās audzēs ir 0,1–0,7 mm
gadā. Var pieņemt, ka 10 gadu laikā pēc kopšanas cirtes stumbra caurmēra papildu pieaugums sasniedz 0,5 cm. Ēncietīgā egle nepietiekama apgaismojuma apstākļos veido ļoti īsus galotnes dzinumus un ļoti šauras gadskārtas. Pēc intensīvas kopšanas cirtēm 30–50 gadu vecām eglēm I bonitātes
audzēs, pēc lapu koku apēnojuma novākšanas caurmēra pieaugums var palielināties pat par 2 mm
gadā jeb par 2 cm 10 gados. Bērzs uz kopšanas cirtēm reaģē vāji, tam stumbra caurmēra papildu
pieaugums nepārsniedz 0,1–0,5 mm gadā. Visā audzes kopšanas laikā koku vidējais caurmērs palielinās par 3–4 cm, salīdzinājumā ar nekoptu audzi (Сеннов, 1977). Pēc audzes pirmā stāva bērzu
izciršanas (45% no skaita) egles otrā stāva vainagu augšējās daļas apgaismojums pieaug divas reizes, bet vainaga apakšdaļā – 1,4 reizes (Белов, 1983).
Tā kā kopšanas cirtes laikā daļa no augšanā atpalikušajiem kokiem tiek izcirsta, tie turpmāk koksni neproducē. Koksnes pieaugumu veido tikai audzē palikušie koki. Ja audze izretināta
pārāk intensīvi, augošie koki nespēj kompensēt to koksnes pieaugumu, ko dotu izcirstie koki. Šī
iemesla dēļ kopējais koksnes pieaugums var būt mazāks nekā audzē pirms kopšanas cirtes. Koksnes
papildu pieaugums šādā situācijā var būt ar mīnusa zīmi vai tā vispār nav. Tāpēc jaunākajos kopšanas ciršu modeļos ir noteikts audzes minimālais un kritiskais šķērslaukums pēc cirtes. Izretinātas
audzes šķērslaukumam ir jābūt vienādam vai lielākam par minimālo, lai nesamazinātos kopējais
koksnes pieaugums.
Koksnes pieauguma veidošanā liela nozīme ir koka caurmēram. Ja diviem kokiem ir vienādi
gadskārtu platumi, lielāku koksnes pieaugumu kubikmetros dos resnākais no tiem, jo tam ir lielāks stumbra apkārtmērs. Piemēram, ja gadskārtas platums ir 0,5 mm, 12 cm resnai eglei koksnes
pieaugums kubikmetros uz 1 ha ir gandrīz piecas reizes mazāks nekā 34 cm resnai eglei, lai gan to
caurmēri atšķiras nepilnas trīs reizes. Resnāka koka nociršana, lai uzlabotu augšanu vienam vai
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vairākiem tievākiem kokiem, ne vienmēr būs pamatota. Augšanu uzlabojušie tievākie koki var arī
nekompensēt resnākā koka pieaugumu.
Mežzinātnē un mežsaimniecībā bieži diskutē par to, vai ar kopšanas cirtēm var palielināt audzes
kopējo koksnes produktivitāti. Daudzos pētījumos viennozīmīgi ir pierādīts, ka vienvecuma tīraudzēs kopējais izaugušās koksnes daudzums ir aptuveni vienāds gan koptās, gan nekoptās audzēs
(A. Zviedris, R. Sacenieks un J. Matuzānis, 1961; Сеннов, 1977). Jāņem vērā, ka koptās audzēs cirtmeta vecumā iegūst lielāku dimensiju un vērtīgākus sortimentus nekā nekoptās audzēs. Citāds stāvoklis var izveidoties mistraudzēs. Ja jaunaudzēs saglabā ātraudzīgākas koku sugas nekā izcirstās,
var visai būtiski palielināt audzes kopējo produktivitāti. Kopšanas cirtē izvēloties valdošo sugu,
nevar vadīties tikai pēc koksnes pieauguma un audzes produktivitātes. Jāņem vērā arī koksnes
kvalitāte un vajadzība pēc noteiktiem koksnes sortimentiem.

6.6. Kopšanas ciršu metodes
Neskatoties uz meža apsaimniekotāju radošo iniciatīvu un daudzveidīgajām praksē lietotajām
kopšanas metodēm atsevišķos reģionos un valstīs, laika gaitā ir saglabājušās trīs galvenās kopšanas
ciršu metodes. Kopšanas ciršu izpildē var lietot:
augšējo cirtes metodi jeb kopšanu no augšas;
apakšējo kopšanas cirtes metodi jeb kopšanu no apakšas;
kombinēto kopšanas cirtes metodi, kad kokus cērt gan valdaudzē, gan vainagu klāja apakšējā
daļā (6.3. attēls).
6.3. attēls

Kombinētā kopšanas cirte

6.5. Koku klasifikācija kopjamās audzēs
Koku raksturošanai mežaudzē, kā arī meža kopšanas ciršu vajadzībām nepieciešama konkrēta,
pietiekami precīza un saprotama koku klasifikācija. Joprojām ļoti plaši izmanto G. Krafta ieteiktās
piecas koku augšanas klases, kas paredzētas lietošanai vienvecuma tīraudzēs. Cita rakstura audzēs
tās izmantošana ir ierobežota. Pilnīgi noteikti to nevar izmantot dažādvecuma audzēs, kur koku
augstumi ir stipri atšķirīgi.
Atbilstoši kopšanas ciršu mērķiem, kopjamo audžu kokus iedala trijās kategorijās:
•
labākie koki;
•
palīgkoki jeb derīgie koki;
•
izcērtamie koki.
Katrā kopjamā audzē vispirms jāizvēlas galvenā koku suga, ko audzēs šajā nogabalā, kā arī audzes sastāvs un forma. Galveno sugu nosaka atbilstoši meža augšanas apstākļu tipam, koku sugu
sastāvam un saimnieciskajiem apsvērumiem, lai tiktu minimizēti bojājumu riski un nākotnē nodrošinātu vērtīgas koksnes iegūšanu.
Labākos kokus izvēlas no audzējamo koku sugu 1.–3. augšanas klases īpatņiem. Tiem jābūt
veseliem, taisniem, bez mehāniskiem bojājumiem un slimību pazīmēm. Koku vainagiem jābūt simetriskiem, ar zaļām veselīgām skujām vai lapām.
Palīgkoku kategoriju veido galveno sugu īpatņi, kā arī citu sugu koki un krūmi, kas veicina
labāko koku augšanu un atzarošanos, novērš ūdenszaru veidošanos, aizsargā labākos kokus pret
nelabvēlīgiem vides apstākļiem (salnas) un nodrošina meža derīgajai faunai normālus dzīves apstākļus. Palīgkoku kategorijā ieskaita arī dobumainos kokus, kurus var izmantot putni vai sikspārņi.
Palīgkoki atrodas audzes pakļautajā daļā vai arī veido audzes otro stāvu un pamežu.
Izcērtamo koku kategorijā iekļaujami:
•
koki, kas kavē (traucē) labāko koku augšanu, tos apēnojot un nomācot;
•
nokaltušie un kalstošie, kaitēkļu un slimību skartie koki, vējgāztie un vējlauztie koki, no
kuriem var iegūt izmantojamus sortimentus;
•
koki ar sliktu stumbra un vainaga formu, kas var ciest vējgāzēs un snieglauzēs;
•
koki ar vairākām galotnēm, pārāk zaraini koki, tā saucamie vilki jeb eži.
Izcērtamie koki var atrasties visos stāvos un var būt visu augšanas klašu pārstāvji. Kopšanas
cirtēs nedrīkst izcirst kokus ar informatīvu nozīmi un īpatnēju stumbra vai zarojuma izskatu. Tie
uzlabo meža ainavisko vērtību atpūtai izmantojamos mežos. Tāpat jāsaudzē koki ar lielām plēsīgo
putnu un melno stārķu ligzdām.
Krafta augšanas klases nedod koku kvalitātes pazīmju raksturojumu, tādēļ koku pilnīgākai novērtēšanai izmanto arī vārdiskus apzīmējumus. Stumbra kvalitāti pozitīvi raksturo šādi apzīmētāji:
taisni, maz raukti, dabiski atzarojušies, atzaroti un tievu zaru koki. Kvalitātes negatīvās pazīmes:
līkumaini, zobenveidīgi izliekti, greizšķiedraini, raukti, resnzaraini, punaini, žuburaini, mehāniski
un dzīvnieku bojāti, trupējuši un vēža bojāti stumbri (Schmaltz, 1989).
Attiecībā uz koku vainagiem, kas ir galvenā pazīme koku iedalīšanai Krafta koku augšanas klasēs, lieto virkni apzīmējumu. Pozitīvās pazīmes ir: garš, simetrisks, slaids, smails un biezs vainags.
Negatīvās pazīmes turpretī ir: īss, vienpusējs, karogveidīgs, appērts, šaurs, otasveidīgs, lietussarga
formas, ļoti skrajš (šķidrs) vainags ar sausiem zariem un nokaltušu galotni.
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(no Dengler, 1982)

Attēla augšējā daļā attēlota audze pirms ciršanas un koku iedalījums augšanas klasēs pēc vācu
Meža pētīšanas iestāžu klasifikācijas. Audzē veikta kopšana no apakšas, izcirsti arī nedaudzi audzes
pirmā stāva nekvalitatīvie koki (attēla vidējā daļa). Attēla apakšējā daļā attēlota ļoti intensīva kopšana no apakšas.
Augšējo kopšanas cirtes metodi galvenokārt izmanto audzes sastāva kopšanas cirtēs, kurās galveno sugu atbrīvo no nevēlamo lapu koku sugu apēnojuma.
Apakšējā kopšanas cirtes metode visbiežāk tiek lietota krājas kopšanas cirtēs, kurās izcērt augšanā atpalikušos 4. un 5. augšanas klases kokus, kas atpalikuši augšanā un atrodas vainagu klāja
apakšējā daļā.
Kombinēto kopšanu īsteno mistraudzēs, kurās no audzes I stāva izcērt nevēlamās koku sugas
vai nekvalitatīvos kokus, bet no apakšējās daļas – augšanā atpalikušos galvenās sugas un nevēlamo
sugu kokus, lai uzlabotu labāko koku augšanu.
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6.7. Kopjamo mežaudžu tipi
Jebkurā meža masīvā sastopami dažādu meža augšanas apstākļu nogabali, kas atšķiras pēc
mitruma režīma, augsnes auglības, koku sugu sastāva, biezības un meža augšanas efekta. Katrā
nogabalā jāaudzē augšanas apstākļiem piemērotākā koku suga, kas tajos augs vislabāk, veidos produktīvu, noturīgu mežaudzi un nodrošinās koksnes izmantotājus ar kvalitatīvu koksni nepieciešamajā apjomā. Intensīvas mežsaimniecības apstākļos platības vienībā jācenšas izaudzēt lielu tādas
koksnes ražu, kas pēc sortimentu struktūras un dimensijām atbilst koksnes patērētāju vajadzībām.
Mūsdienās ir svarīgi prognozēt koksnes izaudzēšanas mērķi, ņemot vērā, vai koksni izmantos
enerģētikā, zāģmateriālu, saplākšņa ražošanai vai citām vajadzībām. Svarīgi ir ne tikai iegūt lielu
koksnes ražu no platības vienības, bet arī saīsināt koksnes izaudzēšanas laiku. Vienā bērza audzes
izaudzēšanas laikā (70 gados) var izaudzēt divas baltalkšņu ražas. Šajā gadījumā jāvērtē vienas vai
otras koku sugas izaudzēšanas ekonomiskais izdevīgums, audzēšanas procesa ietekme uz vidi un citi
apsvērumi.
Lielāko koksnes krāju dod tā koku suga, kas konkrētajos augšanas apstākļos sasniedz vislielāko
audzes šķērslaukumu. Jāatceras, ka lielas biezības audzēs caurmēra pieaugums var būt mazāks
nekā retākās audzēs, kas savukārt ietekmē iegūstamo sortimentu struktūru.
No meža atjaunošanas, audžu kopšanas un koksnes iegūšanas viedokļa galvenajā cirtē jācenšas
samazināt platībā audzējamo koku sugu skaitu. Visas platības nav piemērotas priedes vai egles
audzēšanai, tādēļ daļā platību ir jāaudzē lapu koki, kuru sortimenti nepieciešami tautsaimniecībā.
Ņemot vērā koku sugu atbilstību augšanas apstākļiem, saimnieciskos un ekonomiskos apsvērumus,
katrā nogabalā veido noteikta sastāva mežaudzi.
Mežzinātnieki un praktiķi 1979. gadā izstrādāja audžu sastāva vērtējuma skalu, kuras pamatā
ir augteņu novērtējums pa meža augšanas apstākļu tipiem. Lai gan pašreiz oficiālajos dokumentos
šāds iedalījums vairs nepastāv, tas savu dziļāko jēgu nav zaudējis arī mūsdienās. Šāds iedalījums
palīdz izvēlēties audzējamo koku sugu atkarībā no konkrētā meža augšanas apstākļu tipa. Iespējamie audžu koku sugu sastāvi tika iedalīti četrās grupās:
•
mērķa audzes sastāvs;
•
palīgmērķa audzes sastāvs;
•
pieļaujamais audzes sastāvs;
•
konflikta audzes.
Mērķa audzes sastāvam atbilst galvenajam saimnieciskajam mērķim atbilstošas skuju vai lapu
koku sugu tīraudzes, kas vislabāk piemērotas nogabala meža augšanas apstākļu tipam. Tās nākotnē
nodrošinās lielu koksnes krāju, atbilstošu sortimentu struktūru un dimensijas. Piemērotos augšanas apstākļos dažkārt var veidot saliktas audzes ar egles otro stāvu, kas veicina pirmā stāva koku
atzarošanos.
Palīgmērķa audzes sastāvs tiek veidots vairākos gadījumos. Audzējot vienā nogabalā vairākas
skuju koku paaudzes pēc kārtas, zemsegas slānī uzkrājas nesadalījies jēltrūds. Tajā esošās barības
vielas kokiem nav pieejamas, tādēļ jāveicina tā sadalīšanās. Pēc skuju kokiem augoši lapu koki veicina jēltrūda sadalīšanos. Lapu koku audzēšana var būt nepieciešama, lai nodrošinātu mērķtiecīgu
koku sugu maiņu un iegūtu tautsaimniecībā pieprasītus lapu koku sortimentus, piemēram, finierklučus saplākšņa ražošanai. Lapu koku mežaudzes atļauj veidot mistrotu mežu, saglabāt dzīvo organismu sugu daudzveidību, nodrošina meža faunu ar piemērotu vidi un barību. Par palīgmērķa sugu
var izvēlēties vienu no iepriekšējās paaudzes koku sugām, kam raksturīga laba augšana. Ja vecajā
audzē vienlīdz labi aug priede, egle un bērzs, šīs sugas var būt piemērotas arī nākamajā meža paaudzē. Turpretī, ja tāda paša vecuma egle augstumā ievērojami atpaliek no priedes, egle nav piemērota
šiem augšanas apstākļiem. Palīgmērķa audžu sastāvā bieži ir piemērots āra (kārpainais) bērzs, kas
veido ražīgas un kvalitatīvas audzes. Palīgmērķa audzēs nereti audzē introducētās koku sugas, kas
ilgākā laika posmā uzrādījušas spēju veidot ražīgas audzes, piemēram, Eiropas un Japānas lapegli.
Pieļaujamais audzes sastāvs jāizvēlas tad, ja nav iespējams izveidot mērķa vai palīgmērķa audzes. Mežā absolūtu tīraudžu ir maz, jo vairākumā audžu sastopams arī citu sugu piemistrojums.
Stingri noteikta tīraudžu kritērija nav. Vairākumā gadījumu par tīraudzi uzskata audzi, kurā citu
sugu piemistrojums nepārsniedz 10%. Mežā bez tīraudzēm sastopamas liels skaits mistraudžu, kurās vienkopus aug vairākas koku sugas. Ņemot vērā, ka dabiskā meža atjaunošanās pēdējos 20 gados ir plaši izplatīta, mistraudzes saglabāsies arī nākotnē. Ir ļoti maza varbūtība, ka mistraudzes
ar kopšanas cirtēm izdosies pārvērst par tīraudzēm, kas atbildīs mērķa vai palīgmērķa sastāvam.
Mistraudzēs pieļaujams tāds sugu mistrojums, kas pēc savām bioloģiskajām īpašībām atbilst meža
augšanas apstākļiem un kā ciršanas vecums ir pietiekami tuvs, lai visu audzi varētu vienlaicīgi no-
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cirst. Priedes un egles ciršanas vecums ir samērā tuvs, turpretī bērzam un apsei visai atšķirīgs.
Nedrīkst mistrot koku sugas, kam jaunībā augšanas ātrums ievērojami atšķiras. Tas izraisa vienas
koku sugas nomākšanu un koku izteiktu diferencēšanos pēc izmēriem. Bērzs jau pirmajos dzīves
gados ir ievērojami ātraudzīgāks nekā priede vai egle. Bērzs dažos gados augšanā apsteidz priedi, to
apēno, izsauc tās atpalikšanu augstumā, nīkuļošanu un ļoti bieži pat bojāeju. Egle pret apēnojumu
ir izturīgāka, no audzes sastāva neizzūd, bet nonāk audzes otrajā stāvā. Tā rezultātā veidojas divstāvu audze, kuras audzēšana ir sarežģītāka. Vidēja vecuma mistraudzes ir satopamas platībās, kurās
savlaicīgi nav veiktas kopšanas cirtes un reducēts audzē augošo koku sugu skaits. Audzes sastāva
uzlabošana nereti vairs nav mērķtiecīga un iespējama, būtiski nesamazinot audzes šķērslaukumu
un nākotnes audzes krāju.
Konflikta audzes rodas gadījumos, kad audzējamās koku sugas neatbilst augšanas apstākļiem,
lai veidotu pietiekami ražīgas audzes. Nav pieļaujama egles audzēšana silā, mētrājā un lānā, jo
nepietiekamās augsnes auglības dēļ veidojas zemas ražības audzes. Konfliktu pēc ciršanas vecuma
veido priede un bērzs. Priedei ciršanas vecums ir 101 gads, bet bērzam 71 gads. Līdz 100 gadu vecumam bērzs var zaudēt koksnes kvalitāti. Pētījumi liecina, ka bērza piemistrojums priežu audzēs
samazina audzes kopējo krāju. Mistrotās priedes–bērza audzēs Karēlijā bērza negatīva ietekme nav
konstatēta. Stipri atšķirīgs augšanas ātrums un ciršanas vecums ir baltalksnim un eglei. Zem baltalkšņa audzēm nereti ieviešas egle, kas veido paaugu. Ar pakāpenisku baltalkšņa izciršanu var
izveidot egļu audzi, kas biežo cirtes atkārtojumu dēļ vairāk ir iespējama privātajos mežos un meža
īpašnieku nodrošina ar kurināmo.
Pūkainā bērza audzes kūdras augsnēs veido konflikta situāciju, jo pēc nosusināšanas augšanu
neuzlabo. Priedes vai egles audzēšana var dot lielāku saimniecisko efektu.
Konflikta audzes jānocērt kailcirtēs vai ar daļēju novākšanu jāpārvērš par vērtīgākām mežaudzēm. Mežaudžu sastāva vērtējums dots 6.6. tabulā.
6.6. tabula

Audžu sastāva vērtējums
Kokaudzes sastāvs

Meža augšanas
apstākļu tips

Bonitāte

Sl

IV vai V

10P

Mr

III

10P

Ln

II

10P

Dm

I

10P

10E, 10B, Le

jebkurš P un E, E un B mistrojums

10B, 10A (veselas),
10Le, 10O

jebkurš E un B mistrojums

mērķa

palīgmērķa

pieļaujamais

piemistrojumā 1–2E

Vr

I, Ia

10E
10E

10B

Gr

I

10O

10Ba

10Os *

10A (veselas)

Gs, Mrs

V

10P

Dms

III

10P

jebkurš P un E
mistrojums

jebkurš E, Os, O, B un M mistrojums

jebkurš P un E, B un Emistrojums

Vrs

III

10E

10B

jebkurš E, B un M mistrojums

Grs

II vai III

10E, 10Os

10B, 10Ba

jebkurš E, Os, O, B un M mistrojums
jebkurš P un E, E un B mistrojums

Pv

V

10P

Nd

IV vai V

10P

10B (vērtīgi)

Db

III vai IV

10M

10B

Lk

I vai II

10B, 10Os

Av, Kv

III

10P

Am, Km

II

10P

E piemistrojums

As, Ks

I

10P

10E, 10B, jebkurš P
un E mistrojums

jebkurš E un B mistrojums

Ap, Kp

I vai II

10E, 10B,
10Os

10A (veselas)

jebkurš E, Oz, M, B (vērtīgu)
mistrojums

*Tabula sastādīta, izmantojot K. Buša (1981) Praktiskā meža tipoloģija un Norādījumi par kopšanas cirtēm (1993).
Pēdējos 15 gados oša audzes masveidīgi izkalst, tāpēc tā audzēšana pašreiz nav lietderīga.
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6.8. Audžu sastāva kopšanas cirtes
6.8.1. Audzes sastāva kopšanas ciršu mērķi
Kopšanas ciršu klasifikācija visai būtiski tika mainīta 1985. gadā. Kopšanas cirtes tika iedalītas
divos veidos:
•
audzes sastāva kopšanas cirtes;
•
krājas kopšanas cirtes.
Audzes sastāva kopšanas cirtēs apvienoja atēnošanu un smalctīri, kas pēc būtības dabā bija grūti nodalāmas. Krājas kopšanas cirtes savukārt ietvēra audžu retināšanu un skrajcirti. Audžu sastāva
kopšanas ciršu uzdevums ir izveidot mērķa vai palīgmērķa audzes sastāvu un saglabāt noteiktu
koku skaitu platības vienībā. Koku izvietojumam kopjamā platībā jābūt iespējami vienmērīgam.
Pirmajās audžu sastāva veidošanas reizēs koki ir tievi un labāk pārskatāmi, kas kopšanu būtiski
atvieglo. Starp tiem, līdz vainagu saslēgšanās brīdim, nav izteikta konkurence sugas robežās, toties
skaidri izpaužas mīksto lapu koku (bērzs, apse, baltalksnis) augšanas ātruma pārākums pār skuju
kokiem. Kopšanu uzsākot, jābūt pietiekami skaidram priekšstatam, kāda audze izskatīsies nākotnē.
Brīdī, kad koku vainagi saslēgsies, audze jāveido taisniem, kvalitatīviem un noturīgiem kokiem ar
simetriskiem vainagiem, kas atbilst augšanas apstākļiem un nav pakļauti snieglieču bojājumiem.
Pēc vainagu saslēgšanās, zariem augot garumā, koku vainagi sāk pārklāties, kas izraisa apgaismojuma apstākļu pasliktināšanos vainaga lejasdaļā un fotosintēzes procesu efektivitātes kritumu. Atbildes reakcija ir koku straujāka augšana garumā, lai kompensētu gaismas trūkumu, kam var sekot
koku izstīdzēšana, kas izpaužas kā koka augstuma un caurmēra (H/D) attiecības palielināšanās.
Tas savukārt saistīts ar lielāku snieglieču un snieglaužu risku.
Audzes sastāva kopšanas cirtes būtiski atšķiras no audzes izcelšanās veida:
•
dabiskas izcelsmes jaunaudzes;
•
stādījumi vai sējumi.

6.8.2. Audzes sastāva kopšana dabiskas izcelsmes jaunaudzēs
Ievērojamā daļā kailciršu izcirtumu notiek meža dabiskā atjaunošanās. Dabiski atjaunojušās
platībās audzi veido vairākas koku sugas, bieži vien ar atšķirīgu ciršanas vecumu un augšanas gaitu jaunībā. Skuju koki pirmajos dzīves gados aug lēnāk nekā mīkstie lapu koki. Sekmīga dabiskā
atjaunošanās ar priedi un egli sastopama nelielā skaitā gadījumu, sevišķi, ja vecās audzes novākšanas procesā nav uzirdināts nedzīvās zemsegas slānis un vismaz daļēji atsegta minerālaugsne. Mazauglīgās smilts augsnēs silos, mētrājos un lānos dabiski visai bagātīgi atjaunojas bērzs, kas savas
ātraudzības dēļ būtiski ietekmē priedes augšanu. Par to liecina A. Zviedra un V. Garosa sastādītās
jaunaudžu augšanas gaitas tabulas (6.7. tabula).
6.7. tabula

Koku vidējais augstums

Koku suga

Vecums gados
5

10

15

20

5,5

8,5

11,5

2,5

5,5

8,0

4,5

7,0

9,0

2,0

4,5

6,5

3,5

5,5

7,5

1,5

3,5

5,0

3,0

4,5

6,0

1,0

2,5

3,5

25

1. bonitāte
Bērzs

2,5

Priede

11,0

2. bonitāte
Bērzs

2,0

Priede

9,0

3. bonitāte
Bērzs

2,0

Priede

7,0

4. bonitāte
Bērzs
Priede

1,5

(no „Mežsaimniecības tabulas”, 1964)
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5,0

Tabulas skaitļi apliecina, ka priedei ir mazas iespējas izdzīvot bērza apēnojumā. Bērzs ar saviem
tievajiem un lokanajiem zariem priedi apper. Šajā procesā priedes dzinumi un galotne zaudē skujas
vai iegūst vienpusēju vainagu.
Priežu jaunaudzēs regulāri jāseko līdzi bērza augšanai un nepieciešamības gadījumā tas jāizcērt.
Pieaugušu mistrotu priedes un bērza audžu izcelsme nav skaidra. Ja abu sugu vecumi ir vienādi, tās
var būt radušās stipri izretinātās priežu jaunaudzēs, kur koku vainagi savstarpēji nesaskaras. Ticamāk, ka bērzs ir jaunāks par priedi un ieaudzis retā priežu jaunaudzē. Sākotnēji tas ir bijis īsāks, bet
vēlāk augstums izlīdzinājies. Mistrotas priežu–bērzu audzes vietumis sastopamas mazāk auglīgās
augsnēs Rīgas apkārtnes mežos un arī citur. Mistrotu priedes–bērza audžu veidošana nav mērķtiecīga atšķirīgā ciršanas vecuma un arī izteiktās konkurences dēļ. Bērzs pamatoti tiek uzskatīts par
gaismas prasīgu sugu, tomēr spēj ieaugt vējgāzēs cietušu priežu audžu logos. Šādos gadījumos bērzs
25–30 gadu laikā var sasniegt divas trešdaļas no ciršanas vecumu sasniegušu priežu augstuma.
Nav vēlams bērzu piemistrojums atsevišķu koku veidā, kas noved pie konflikta situācijas. Grupveida mistrojums pieļaujams, ja bērzi aug grupu veidā, kas nav mazākas par 400–500 m2. Konkurences attiecības starp abām sugām izpaudīsies grupu saskares vietās. Bērzs labi atjaunojas nabadzīgu augšanas apstākļu reljefa pazeminājumos, kur tam ir labāks nodrošinājums ar trūdvielām un
mitrumu. Nav pieļaujams arī priedes un apses mistrojums, jo pēdējā ir starpsaimnieks priežu apšu
rūsai, kas bojā jaunos priežu dzinumus. Tie saliecas S burta veidā, un rezultātā veidojas līkumaini
priežu stumbri.
Damakšņos nereti novēro vienlaicīgu dabisko atjaunošanos ar priedi un egli. Abu sugu augšanas ātrums ir līdzīgs, izteikta konkurence to starpā neveidojas. Protams, nav pieļaujams, ka priede
apēno egli, kas var izraisīt egles augstuma pieauguma samazināšanos. Par augšanas apstākļu piemērotību abu sugu augšanai var spriest pēc priedes un egles augstuma blakus nogabalos, līdzīgos
augšanas apstākļos. Ja egle sasniedz priedes augstumu, augšanas apstākļi ir piemēroti abām sugām. Ja sastopams egles otrais stāvs, ar secinājumiem nevajadzētu steigties. Egle var būt jaunāka
par priedi, kas arī nosaka augstuma atšķirības. Par to var pārliecināties pēc gadskārtu skaita uz
nocirstu koku celmiem vai arī vecumu precizējot ar Preslera urbi.
Priedes dabiskā atjaunošanās parasti ir mazāk sekmīga nekā eglei. Dabiskas izcelsmes priežu
skaits platības vienībā ir ievērojami mazāks nekā eglei. Zem vecās audzes gaismu caurlaidīgajiem
priežu vainagiem, sevišķi pēc audzes izretināšanas, veidojas izteikts augsnes aizzēlums, kas pasliktina priedes dīgstu iesakņošanos un izdzīvošanas iespējas. Turpretī mazāks augsnes aizzēlums
zem egles vainagu klāja nodrošina bagātīgu egles dabisko atjaunošanos. Dabiskas izcelsmes priedes
paaugas skaita reducēšana jāveic piesardzīgi, jo to bieži bojā pārnadži. Ja jaunās priedes netiek bojātas pirmajos dzīves gados, tad, tām sasniedzot 3–4 cm lielu krūšaugstuma caurmēru, pieaug aļņu
un staltbriežu nodarīto mizas plēsumu apjoms. Dzīvnieku skaitam palielinoties, bojājumu apjoms
daudzviet pārsniedz kritisko robežu. Nebojāto koku skaits kļūst mazāks par minimālo skaitu vai pat
pārsniedz kritisko robežu. Repelentu lietošana savukārt sadārdzina meža atjaunošanas izmaksas.
Ja priedei piemistrojumā ir mīkstie lapu koki, audzes sastāva cirtēs tie aizlaužami, lai kavētu
dzīvnieku pārvietošanos. Ja dabiskā atjaunošanās notikusi grupu veidā, grupas malējiem kokiem
veidojas resni zari, kas kavēs dabisko atzarošanās procesu un nākotnē pasliktinās koksnes kvalitāti.
Protams, nedrīkst pavisam atteikties no biezu priedes paaugas grupu retināšanas. Ieteicams veidot aizgāzumus no nocirstajiem kokiem vai tos atsēdināt uz celma 0,7–1 m augstumā, lai tie būtu
izmantojami pārnadžu barošanās vajadzībām. Jau pirmajā kopšanas reizē ieteicams izcirst kokus
ar dubultām galotnēm un padēliem, ja kopējais koku skaits ir pietiekams minimālā koku skaita
nodrošināšanai.
Neatkarīgi no priedes un egles dabiskās atjaunošanās sekmēm vienmēr paralēli notiek atjaunošanās ar bērzu, apsi un baltalksni. Audzes sastāva kopšanas laikā damaksnī, ja koku skaits ir
pietiekams, priekšrocības ir priedei, kas te veido ražīgas un kvalitatīvas audzes. Ja damakšņa izcirtumi dabiski atjaunojas ar kvalitatīvu bērzu, var veidot bērza tīraudzi. Bērzu skaits nereti sasniedz
daudzus tūkstošus koku hektārā, tāpēc tālākai audzēšanai var izvēlēties kvalitatīvākos indivīdus.
Novērojumi bērza jaunaudzēs liecina, ka atsevišķiem kokiem ir ne tikai viens padēls, bet gan vairāki. Šī īpašība, iespējams, ir ģenētiski noteikta. Tas vairāk izpaužas lielu apdzīvotu vietu tuvumā, kur
taisnākie, vieglāk skaldāmie koki kādreiz izcirsti neregulētās cirtēs malkas iegūšanai. Ja dabiskā
atjaunošanās notikusi ar celmu atvasēm, atvašu grupas pie viena celma jāretina. Ļoti ticams, ka
vairāku celma atvašu atstāšana pie viena celma bērzam izraisīs līkumainību stumbra lejasdaļā. Tas
nākotnē samazinās finierkluču iznākumu. Melnalksnim raksturīga bioloģiski noteikta taisnu stumbru veidošanās spēja.
Bērza jaunaudzēs koku skaita reducēšana jāveic ļoti intensīvi, lai novērstu bērza apakšējo zaru
apēnojumu un koka zaļā vainaga saīsināšanos (6.4. un 6.5. attēls).
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6.4. attēls

Nekopta bērza jaunaudze

6.5. attēls

Kopta bērza jaunaudze

6.7. attēls

Pārbiezināta egles paaugas grupa pirms (A) un pēc (B) cirtes

A

Bērza vainagiem saslēdzoties, tiek noēnota augsnes virskārta, samazinās zemsedzes augu daudzums. Bērzam sasniedzot dažu metru augstumu, pēc laba egļu sēklu ražas gada var parādīties
egles paauga. Meža apsaimniekotājam jāizšķiras par galveno koku sugu nogabalā – audzēt bērzu
vai egli (6.6. attēls). Par galveno koku sugu izvēloties egli, tiks zaudēti daži gadi, kad nogabalā auga
bērzs, kas vēlāk izcirsts, lai to nomainītu ar egli.
Vēra augsnes ir auglīgākas nekā damaksnī.
Vidēja vecuma bērza audze ar
6.6. attēls
Tajā veidojas ražīgākās egļu audzes, kā arī ļoti
ātraudzīgu egli zem vainagu klāja
labi aug bērzs, ozols un apse. Dabiskas izcelsmes apses audzēšana vērī vairākumā gadījumu nav attaisnojama, jo ir pārāk liels trupējušo
koku īpatsvars. Pētījumi liecina, ka apses sakņu
atvasēs trupe pāriet no veco koku saknēm. Vērī,
līdzīgi kā damaksnī, egle dabiski atjaunojas zem
vecās audzes vainagu klāja. Tas iespējams pēc
labas sēklu ražas gada un vietās, kur kopšanas
ciršu izpildes laikā tiek atsegta minerālaugsnes
virskārta. Nereti meža zemsegu uzirdina meža
cūkas. Paaugas eglēm sasniedzot pusmetra augstumu, jāveic būtiska koku skaita reducēšana.
Pārlieku liels egļu skaits paaugas grupās nevajadzīgi patērē enerģiju konkurences procesā pēc
augu barības vielām un ūdens. Nekoptās, pārbiezinātās egļu paaugas grupās raksturīga vairākkārtēja vainagu pārklāšanās (Sarma, 1958),
kas būtiski kavē apēnojumā nonākušo koku
fotosintēzes procesus. Vienlaicīgi notiek arī sakņu sistēmas pārklāšanās, kas pastiprina konkurenci koku starpā. Biezās koku grupās saražotā
organiskā masa sadalās starp daudziem koku
grupas indivīdiem. Augšanas resursu (gaisma,
ūdens, barības vielas) nepietiekamība būtisku
ietekmē koku dimensijas, un tie atpaliek augšanā (6.7. attēls A, B).
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B

Liels egles un priedes paaugas koku skaits platībā palielina jaunaudžu apdraudējumu meža
ugunsgrēka gadījumos un rada iespējas skrejugunij pāriet daudz bīstamākajā vainagugunī. Jo vēlāk izdara koku skaita reducēšanu, jo lielāks degošā materiāla daudzums paliek pēc cirtes izpildes.
Reljefa pazeminājumos un kūdras augsnēs egli, ozolu un osi apdraud vēlās pavasara salnas, kurās cieš jaunie dzinumi, lapas un skujas. Tas savukārt ietekmē koku augšanu garumā. Lai kopjamās
platībās sala jutīgās sugas pasargātu no apsalšanas pavasara salnās, mīkstos lapu kokus kopjamās
platībās izcērt tikai tad, kad egle sasniegusi 0,8–1,5 m augstumu un tās galotne atstājusi salnu apdraudēto piezemes gaisa slāni.
Gāršās, platlapju āreņos un kūdreņos dabiskās atjaunošanās procesā izcirtumos ieviešas dažādu
sugu lapu koki – bērzs, apse, baltalksnis, liepa, osis, ozols, retāk goba un vīksna. Dabiskā atjaunošanās ar egli zem vecās audzes atkarīga no sēklas ražojošu egļu esamības vecajā audzē un blakus
nogabalos. Paaugas izdzīvošanu un augšanu limitē no platlapju sugām sastāvošā zemsedze un nepietiekamie apgaismojuma apstākļi. Arī atjaunojušos krūmu sugu daudzveidība ir liela un nākotnē
audžu kopšanu ļoti traucējoša. Biežāk sastopamas lazdas, pīlādži, krūkļi, sausserži, krūmveidīga
ieva un dažādas kārklu sugas.
Koku sugas izvēlē audzes sastāva veidošanai nākas saskarties ar vairākiem ierobežojumiem. Gobas un vīksnas audzēšana ir apdraudēta gobu Holandes slimības un lūksngraužu straujās izplatības
apstākļos, kas izraisījuši šo sugu koku masveidīgu bojāeju. Šie koki ļoti reti ir dzīvotspējīgi tādā
skaitā (vismaz 500 koku 1 ha), lai nākotnē varēt veidot audzi, veicinot individuālu koku augšanu.
Visticamāk, goba un vīksna būs nelielā piemistrojumā, dažu desmitu koku apmērā uz 1 ha, citu
valdošo sugu audzēs.
Cieto lapu koku – ozola un oša – audzēšanas perspektīvas ir atšķirīgas. Ozola dabiskā atjaunošanās ir atkarīga no vecu, zīles ražojošu koku esamības un sīļu veiktas ozolzīļu izplatīšanas. Oša
dabiskā atjaunošanās notiek ar sēklām, dabiskas izcelsmes ošu paaugas koku skaits var būt pietiekams audzes izveidošanai, bet to nopietni apdraud slimības. Oša izdzīvošanas izredzes pašreiz ir
neskaidras. Ozola un oša audzēšanu nopietni apdraud aļņi, staltbrieži un stirnas, kas apkož jauno
koku dzinumus un pumpurus. Sākot ar 3–4 cm krūšaugstuma caurmēru, tiek intensīvi plēsta miza.
Mizas plēsumu vietas pakāpeniski apaug ar koksni, bet tas nepasargā stumbrus no trupes ieviešanās. Sekmīga šo sugu audzēšana iespējama, veicot koku individuālu aizsardzību vai platības iežogošanu, kas ir gan dārgi, gan darbietilpīgi.
Baltalkšņa audzēšana gāršā, platlapju āreņos un kūdreņos ir attaisnojama tikai enerģētiskās
koksnes audzēšanai ar saīsinātu cirtmetu. Otrās un trešās paaudzes baltalkšņu audzes veidosies
no sakņu atvasēm, kas neprasīs papildu ieguldījumus audžu atjaunošanai. Enerģētiskās koksnes
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apjoms ir tieši proporcionāls audzes šķērslaukumam. Jāņem vērā, ka jebkura audzes izretināšana
samazina šķērslaukumu un koksnes krāju. Latvijā ir nepietiekama baltalkšņu audžu kopšanas pieredze. Koku skaita reducēšana attaisnojas, ja baltalksni audzē taras kluču ražošanai, kur svarīgi ir
koksnes izmēri.
Apses tīraudzes izaudzēšanu apdraud pārnadžu bojājumi un stumbra trupe. Pētot trupes sastopamību apšu audzēs, J. Smilga (1968) konstatējis, ka visās vecuma grupās vismazāk no trupes cieš
zaļās un gaišpelēkās mizas apses (6.8. tabula).
6.8. tabula

Galvenās audzes veselīgo apšu daudzums, %

Vecums gados

Apšu mizas formas
zaļās

gaišpelēkās

tumšpelēkās

25–45

95

87

60

46–65

78

81

46

66...

59

65

16

Zaļās un gaišpelēkās mizas apsēm visās vecuma grupās veselīgi ir vairāk par 59% koku. Turpretī
tumšpelēkās mizas apsēm līdz 45 gadu vecumam veselīgas ir 60% apšu, bet vēlāk veselīgo apšu
daudzums samazinās līdz 16%, kas ir vairāk nekā trīs reizes mazāk nekā zaļās un gaišpelēkās mizas
apsēm. Pēdējām ir lielāks caurmēra un garuma pieaugums, zari tievāki un vienmērīgāk izvietoti
stumbra garumā.
Apšu atvasāju audzēšana iespējama, tās savlaicīgi nocērtot, pirms trupe lielā apmērā bojājusi
stumbra koksni. Apšu atvasājiem raksturīga ļoti strauja augšana jau pirmajā gadā pēc kailcirtes,
kad sakņu atvases sasniedz 1–1,5 m augstumu. Turpmākajos 10 gados vidējais augstuma pieaugums atkarībā no audzes bonitātes sasniedz 70–100 cm gadā.
Apse jau pirmajos 10 dzīves gados augumā pārspēj gan bērzu, gan egli. Mistraudzēs tā agri ieņem dominējošo stāvokli un pārspēj egli un bērzu augstumā, sāk veidot plašu vainagu, kas savukārt
apēno tuvākos kaimiņus. Daļa no tiem atpaliek augšanā un pakāpeniski atmirst, vai tiek izcirsti
kopšanas cirtēs. Jau vidēja vecuma mistraudzēs apse izceļas ar platākiem vainagiem un resnākiem
zariem nekā citas koku sugas. Vienlaicīgi tās vainagu projekcijas ir daudz lielākas nekā citām piemistrojuma sugām.
Apses atvasājiem sasniedzot 2–4 m augstumu, zem tiem var konstatēt līdz pusmetram garus
dabiskas izcelsmes bērzus. Apšu atvases aptuveni 70 cm augstumā aizlaužot vai nocērtot ar mačeti,
tiek ierobežota to negatīvā ietekme un veicināta bērza augšana augstumā. Pakāpeniski tā bērzu var
„izvilkt” pietiekamā apgaismojumā un apšu jaunaudzes vietā iegūt vērtīgāku bērza audzi.
Ja meža īpašnieks ir nolēmis veidot apšu tīraudzi lietkoksnes iegūšanai, apšu audzi pēc 3 m sasniegšanas izretina un 1 ha atstāj aptuveni 1300 koku. Nākamo koku skaita samazināšanu veic pēc
10 m augstuma sasniegšanas, uz 1 ha atstājot 800–900 lielākās, labāk attīstītās un veselās apses.
Vēlāk tās atzaro līdz 6–7 m augstumam. Vienlaikus ar apšu jaunaudžu kopšanu jāveic pasākumi, lai
tās aizsargātu no aļņiem un staltbriežiem, veidojot aizgāzumus, kokus apstrādājot ar repelentiem
vai ierīkojot iežogojumu.
Audzes sastāva kopšanas cirtēs, ja paliekošais koku skaits to pieļauj, savlaicīgi jāizcērt nekvalitatīvie un augšanā atpalikušie koki. Jau pirmajā koku skaita reducēšanas paņēmienā jāizcērt sevišķi
resnas, zarainas priedes ar nenormāli platu vainagu, kas aizņem ļoti lielu platību un traucē blakuskoku augšanu. Šādus mazvērtīgus traucētājkokus dēvē par vilkiem vai ežiem. Tiem nereti ir vairākas galotnes, kas rodas no sānzariem pārnadžu nolauztās galotnes vietā. Vilki parasti veidojas no
tiem kokiem, kas jaunaudzes platībā ieauguši pirms stādījumu ierīkošanas vai arī izauguši no sēklām ar sliktām iedzimtajām īpašībām. Šo lielo, sevišķi zaraino koku stumbru tilpums ir lielāks nekā
vidēji kokiem audzē. Attiecinot stumbru tilpumu pret koku aizņemto platību, vilkiem šis rādītājs ir
zemāks nekā vidēji pārējiem audzes kokiem. Tā kā šie koki ir ļoti zaraini, to lietošanas vērtība ir zemāka nekā pārējiem, daudz kvalitatīvākajiem audzes kokiem. Vilki kopšanas cirtēs jāizcērt, pirms
tie negatīvi ietekmējuši blakus augošos kokus. Vācijā tos iesaka izcirst, kad jaunaudze sasniegusi
3 m augstumu. Pēc vilku izciršanas audzē rodas logi, ko pakāpeniski aizpilda atstāto koku vainagi.
Vilku kategorijā nedrīkst ieskaitīt katru ātrāk augošu un resnāku koku, kas ir garāks un arī zaraināks nekā pārējie audzes koki. Retināšanas vecumā, pēc desmit metru augstuma sasniegšanas, vilki
jau aizņem ļoti lielu platību, bet blakus koki ir stipri atpalikuši augšanā. Vilku nokavēta izciršana
rada pārāk lielus neproduktīvus audzes logus. Šī iemesla dēļ ar vilku izciršanu nevar kavēties. Vilki
sastopami arī citu koku sugu, piemēram, ozola audzēs. Saimnieciski nozīmīgu sugu jaunaudzēs
koku skaita reducēšana jāveic savlaicīgi, bet saglabājot minimāli nepieciešamo koku skaitu platībā.
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Mērķa un palīgmērķa audžu sastāvs jāveido savlaicīgi, vasaras otrajā pusē, kad lapu koki ir aplapoti. Tas ļauj vieglāk noteikt koku sugu un novērtēt apēnojuma pakāpi. Jaunaudzēs, kur jāapkaro
baltalkšņu atvases, kopšanu, pēc tautas ticējumiem, vēlams veikt jūlijā vai augustā vecā mēnesī.
Lapu koku jaunaudzēs jāveido mērķa vai palīgmērķa tīraudzes, atstājot tikai izvēlētās galvenās
koku sugas īpatņus un retinot biezākās koku grupas. Nav pieļaujama biezu galvenās sugas koku
grupu atstāšana, jo tajās sākas koku savstarpēja konkurence, diferencēšanās un izveidojas ļoti slaidi
koki ar mazu stumbra caurmēru. Tas rada koku apdraudējumu biezas un slapjas sniega segas izveidošanās gadījumā.
Slapjaiņu, āreņu un kūdreņu mežos parasti veidojas dabiskas izcelsmes mistrotas skuju un lapu
koku vai arī dažādu lapu koku sugu mistrotas jaunaudzes. Mistrotas skuju un lapu koku jaunaudzes
ar vienmērīgu skuju koku izvietojumu platībā jācenšas pārveidot par skuju koku tīraudzēm. Tas
iespējams, ja 3 m augstā jaunaudzē 1 ha ir vismaz 1600 egļu, – tad to var izdarīt vienā paņēmienā.
Ja egļu skaits ir mazāks, tas izdarāms pakāpeniski, lai, jaunaudzei sasniedzot 10 m augstumu, 1 ha
būtu vismaz 1100 egļu, kas cita no citas atrastos aptuveni 3 m attālumā. Šāds egļu skaits būs pietiekams nākotnē ražīgas audzes izveidošanai. Mistrotās lapu koku jaunaudzes ne vienmēr ar audzes
sastāva kopšanas cirtēm izdodas pārveidot par tīraudzēm. Tādēļ īpaša uzmanība jāveltī atstājamo
koku sugu mistrojumam. Atstājamo koku izvēlē galvenokārt jāievēro divi pamatprincipi:
•
audzes sastāvā atstāj koku sugas, kam būtiski neatšķiras cirtmeti;
•
atstāto koku sugu augšanas ātrumam jābūt aptuveni vienādam, lai vismaz daļēji novērstu
savstarpējo konkurenci.
Šo iemeslu dēļ nav pieļaujama mistrotu bērza, apses un baltalkšņa audžu veidošana, jo baltalksnis ciršanas vecumu sasniedz agrāk nekā bērzs un apse. Apses piemistrojums bērza audzēs parasti
rada konflikta situāciju, jo apse aug daudz ātrāk nekā bērzs. Bērzs slikti pacieš apēnojumu un sāk
atpalikt augšanā.
Ja skuju koki mistrotā audzē izvietoti grupveidā, tīraudzes izveidošana nav iespējama. Jāveido
mistraudze no lielākām skuju un lapu koku grupām. Meža atjaunošanas noteikumi pieļauj 2–10 m
augstās mežaudzēs izvēlēties 500 nākotnes kokus, kurus paredzēts audzēt līdz ciršanas vecumam,
atbrīvojot augšanas telpu vismaz 2 m rādiusā.

6.8.3. Audzes sastāva kopšana stādījumos un sējumos
Audzes sastāva kopšana sējumos un stādījumos atšķiras no dabiskas izcelsmes jaunaudžu kopšanas. Galvenā atšķirība ir tā, ka vairs nav jāizvēlas valdošā koku suga, jo tas ir izdarīts pirms stādījuma ierīkošanas. Skuju koku jaunaudzēs kopšana vairākumā gadījumu aprobežojas ar dabiskas
izcelsmes lapu koku izciršanu, lai tie netraucētu galvenās sugas augšanu (6.8. attēls).
6.8. attēls

Izcērtami dabiskas izcelsmes bērzi priedes stādījumā
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Jārēķinās, ka lapu koki, izkļuvuši no zemsedzes augu apēnojuma, ļoti strauji aug garumā un
dažos gados var pāraugt gan priedi, gan egli. No stādījuma ierīkošanas brīža līdz 11 m augstuma
sasniegšanai vismaz vienreiz ir jāveic koku skaita reducēšana. Egļu jaunaudzēs Vācijā to iesaka
izdarīt, līdz audze sasniegusi 6 m augstumu. Audze tad vēl ir labi pārskatāma, un tajā sākusies
koku diferencēšanās pēc augstuma un caurmēra. Īsāku un tievāku koku nociršana neprasa tik lielu
darba ieguldījumu. Tievāki koki vieglāk piespiežami augsnes virskārtai un pēc izciršanas īsākā laikā
satrūdēs.
Priedes sējumos sējvietā aug vairākas jaunās
Ozola stādījums koridorā lapu
6.9. attēls
koku jaunaudzē
priedītes, kuru skaits jāsamazina, atstājot vienu
garāko, bez bojājumu pazīmēm. Krūmgriezis
jālieto sevišķi uzmanīgi, lai nejauši nebojātu atstājamos kociņus.
Īpaša uzmanība jāveltī ozola jaunaudžu
kopšanai, lai nākotnē iegūtu vērtīgu koksni. Jāņem vērā ozola īpatnība augt „kažokā”, bet ar
kailu galvu. Ozola audzes veidošana jāsāk tūliņ
pēc tā iestādīšanas. Vislabākos rezultātus dod
ozola stādīšana koridoros lapu koku audzēs. Tas
ir sevišķi svarīgi, lai ozols neaugtu krūmveidīgs,
bet mīkstie lapu koki pildītu gan sedzējsugas,
gan dzinējsugas funkcijas. Lapu koki ozolu pasargā no pavasara salnām un vienlaicīgi veicina
tā augšanu augstumā (6.9. attēls).
Veicot audzes sastāva kopšanu, ozols nav
pilnībā atēnojams, izcērtot visus vai lielāko daļu
citu sugu lapu koku. Ozolam sistemātiski atbrīvojama tā galotne, bet jāsaglabā sānzaru apēnojums, kas veicina tā augšanu augstumā. Cirtes
izpildes laikā vēlams veidot aizcirtumus, kas
kavē pārnadžu pārvietošanos un pasargā ozolu
no bojājumiem.

6.8.4. Audzes sastāva kopšanas ciršu kritēriji
Pēc kopšanas cirtes koku izvietojumam audzē jābūt iespējami vienmērīgam un pēc skaita jāatbilst 2012. gadā izdotajiem „Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumiem”. Jāpiebilst, ka noteikumi var tikt grozīti un pēc kāda laika tajos izvirzītie kritēriji izmainīti.
Saimnieciski apsvērumi liek jaunaudzes izkopt savlaicīgi, lai novērstu konkurences attiecības
starp koku sugām un sugas robežās. Jaunaudzes jāizkopj šādos termiņos:
•
lapu koku jaunaudzes ne vēlāk kā piektajā gadā pēc to atzīšanas par atjaunotām;
•
skuju koku jaunaudzes – ne vēlāk kā desmitajā gadā.
Meža atjaunošanas un kopšanas ciršu izpildes objektīvai novērtēšanai ir ieviesti minimālā un
kritiskā šķērslaukuma jēdzieni, bet jaunaudzēs ar vidējo augstumu līdz 11 m – minimālā un kritiskā koku skaita kritēriji.
Minimālais šķērslaukums (koku skaits) ir mazākais mežaudzes šķērslaukums (koku skaits),
kāds nepieciešams, lai būtu iespējama turpmāka produktīvas mežaudzes attīstība.
Kritiskais šķērslaukums (koku skaits) – mežaudzes šķērslaukuma (koku skaita) robežvērtība,
par kuru mazākas vērtības gadījumā nav iespējama mežaudzes apmierinoša attīstība un mežaudze
ir atjaunojama.
Minimālais un kritiskais koku skaits audzēs ar augstumu 2–10 m pēc veiktās kopšanas cirtes
atkarīgs no valdošās koku sugas un audzes vidējā augstuma (6.9. tabula).
Maksimālā platība, kurā mežaudze nav atjaunota, nedrīkst būt lielāka par 20% kopējās atjaunojamās platības. Kokus neuzskaita treilēšanas un pievešanas ceļos, kā arī tērcēs un mikroieplakās.
Maksimālais valdaudzes koku skaits nedrīkst pārsniegt normālo koku skaitu, kas noteikts
2013. gadā izdotajos „Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumos”.
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6.9. tabula

Koku
vidējais
augstums
(m)

Audzes pirmajā stāvā augošo koku minimālais un kritiskais koku skaits
pēc kopšanas cirtes
Valdošā koku suga

priede

egle un citi
skuju koki,
izņemot priedi

bērzs, liepa

apse,
melnalksnis,
baltalksnis

ozols, vīksna,
goba, kļava,
dižskābardis,
skābardis

osis

N
min

N krit

N
min

N krit

N
min

N krit

N
min

N krit

N
min

N krit

N
min

N krit

1

3000

1000

2000

800

2000

800

2000

800

1500

500

1500

500

2

2200

1000

1600

800

1500

800

1500

800

1500

500

1500

500

3

2000

1000

1600

800

1300

800

1300

800

1500

500

1500

500

4

1700

1000

1500

800

1300

800

1300

800

1500

500

1500

500

5

1500

1000

1400

800

1300

800

1300

800

1500

500

1500

500

6

1400

1000

1300

800

1300

800

1300

800

1500

500

1500

500

7

1400

950

1300

800

1300

800

1200

750

1500

500

1500

500

8

1300

900

1200

750

1200

750

1100

700

1500

450

1500

450

9

1200

850

1200

750

1200

750

1000

650

1500

450

1500

450

10

1100

750

1200

750

1200

750

900

600

1500

400

1500

400

11

900

700

1100

700

1000

650

800

550

1500

400

1500

400

(no „Noteikumi par koku ciršanu mežā”, 2012)

Maksimālais (normālais) koku skaits līdz 6 m augstās jaunaudzēs nedrīkst būt lielāks par:
•
priedes jaunaudzēs 4000;
•
egles un citu skuju koku, bērza, liepas, melnalkšņa jaunaudzēs – 3200;
•
ozola, vīksnas, gobas, kļavas, dižskābarža un skābarža audzēs – 2000 kokiem hektārā.
Maksimālais koku skaits netiek ierobežots:
•
purvājā, niedrājā, dumbrājā un liekņā;
•
apses, baltalkšņa, vītolu un blīgznas jaunaudzēs;
•
audzēs, kurās izkopj 500 nākotnes kokus;
•
ozola, oša, vīksnas, gobas, kļavas, dižskābarža un skābarža tīraudzēs, kā arī audzēs, kurās
minēto koku sugu skaits ir vismaz 1500 koku hektārā un kuras koptas, atbrīvojot tiem augšanas telpu.
Meža īpašniekam katrā konkrētajā audzē jāizvēlas tāds atstājamo koku skaits, kas nodrošinās
ražīgas mežaudzes izaudzēšanu, nepārkāpjot maksimālā un kritiskā koku skaita kritērijus. Koku
skaita izvēlē jāvadās no šādiem apsvērumiem:
•
krāja audzēs ar lielu koku skaitu vidēja vecuma audzēs ir lielāka nekā retākās, bet tā veidojas no liela skaita tievu koku;
•
vienādā vecumā retākās audzēs stumbra caurmērs ir lielāks nekā biezās;
•
biezās jaunaudzēs ir nelabvēlīgāka koku augstuma un caurmēra attiecība un tie vairāk pakļauti snieglaužu un snieglieču bojājumiem;
•
biezās jaunaudzēs strauji samazinās zaļā vainaga garums, kas negatīvi ietekmē caurmēra
pieaugumu un koka caurmēru;
•
sākotnēji retākās jaunaudzēs ir mazāks starpaudzes koku īpatsvars un mazāka nepieciešamība izcirst lielu skaitu augšanā atpalikušu koku.
Koku skaitu uz 1 ha var noteikt apļveida parauglaukumos, saskaitot tajos augošos kokus. Apļveida parauglaukumu skaits atkarīgs no audzes platības.
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6.10. tabula

6.10. attēls

Apļveida parauglaukumu skaita atkarība no audzes platības

Audzes platība,
ha

...1,0

1,1–2

2,1–3

3,1–4

4,1–5

5,1–6

6,1–7

Parauglaukumu
skaits

4

6

7

9

11

12

13

7,1–8

8,1–
10

10,1–
15

15,0...

14

15

16

17

3000	
  

Parauglaukuma rādiuss, platība un koeficients (K) koku skaita aprēķināšanai

Koku vidējais
augstums, m

Parauglaukuma
rādiuss, m

Parauglaukuma
platība, m2

Koeficients koku
skaita aprēķināšanai

līdz 3,0

2,82

25

400

3,1–6,0

3,99

50

200

6,1–11,9

5,64

100

100

2600	
  

2500	
  

Parauglaukuma platību savukārt izvēlas atkarībā no audzes vidējā augstuma (6.11. tabula).
6.11. tabula

Priedes jaunaudžu audzes sastāva kopšanas modelis
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2
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980

2,3
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Egles un mīksto lapu koku jaunaudžu audzes sastāva kopšanas modelis
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max	
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   1500	
  
1400	
   1400	
   1400	
   1300	
  

500	
  

(MK 2012. gada 18. decembra noteikumi nr. 935)

Apļveida parauglaukumus vienādā attālumā izvieto uz nogabala garākās diagonāles. Apļveida
parauglaukumos uzskaitīto koku skaitu summē un aprēķina vidējo koku skaitu parauglaukumā. To
pareizina ar pārrēķināšanas koeficientu un iegūst koku skaitu hektārā.
Koku skaitu var noteikt arī pēc koku savstarpējā attāluma. No izvēlētā koka (vai punkta) uz
nogabala diagonāles izmēra attālumu līdz pieciem tuvākajiem kokiem un aprēķina vidējo attālumu (Lvid) līdz tiem. Koku skaitu (N) 1 ha aprēķina pēc formulas: N=10000: (Lvid)2 vai izmantojot
6.12. tabulu.
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Audzes sastāva cirtes vispārējs modelis

AS „Latvijas valsts meži” savās apsaimniekojamās teritorijās koku skaitu pēc audzes sastāva cirtes (2008. gada modeļi) limitē šaurākā intervālā nekā „Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un
plantāciju meža noteikumos”. Tiek lietoti divi modeļi – viens priedei, bet otrs – eglei un mīkstajiem
lapu kokiem (6.10. un 6.11. attēls).
Uzkrājoties jaunai informācijai, AS „Latvijas valsts meži” 2014. gadā ir pilnveidojusi audzes sastāva kopšanas modeļus. Sagatavoti trīs audzes sastāva veidošanas modeļi – priedei, eglei un lapu
kokiem –, kuros uzrādīts minimālais koku skaits pēc audzes sastāva kopšanas cirtes.
Izvēloties konkrēto modeli, secīgā kārtībā jāveic šādas darbības:
•
vispirms no valdaudzes koku sugām izvēlas mērķa sugu, kas visvairāk atbilst augšanas apstākļiem un pēc skaita ir pietiekami pārstāvēta jaunaudzē;
•
pēc mērījumu veikšanas nosaka valdaudzes vidējo augstumu;
•
nosaka koku skaitu hektārā;
•
izvēlas audzes sastāva kopšanas cirtes modeli.
Visvienkāršāk koku skaitu hektārā var noteikt pēc to savstarpējā attāluma. Izmantojot audzes
sastāva kopšanas modeli, pieņem lēmumu par cirtes nepieciešamību (6.12. attēls). Ja konkrētais
koku skaits atrodas optimālajā zonā, cirte nav nepieciešama.
(AS „Latvijas valsts meži” materiāls)
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6.13. attēls

Audzes sastāva kopšanas modelis lapu koku audzēs

6.9. Krājas kopšanas cirtes
6.9.1. Krājas kopšanas nepieciešamība
Katram augošam kokam, palielinoties tā vecumam, nepieciešama lielāka augšanas platība.
Pieaugot izmēriem, koku vainagi saslēdzas, un sākas koku savstarpēja konkurence. Augšanā atpalikušie koki nonāk audzes vainagu klāja apakšējā daļā, gaismas trūkuma dēļ zaudē zaļo vainagu
un pakāpeniski atmirst. Gaismas prasīgām sugām (priedei un bērzam) zaļā vainaga zaudēšanas
process notiek straujāk nekā ēnciešiem. Arī izdzīvojušie koki šajā procesā ir novājināti, un nebūt
visi ir saimnieciski vērtīgi indivīdi, jo nereti ir stipri zaraini, līkumaini vai ar dzīvnieku bojātiem
stumbriem (Schmaltz, 1989). Mistrotās audzēs starp izdzīvojušiem kokiem nebūt nav saimnieciski
vērtīgākās, bet gan attiecīgajā augšanas fāzē ātraudzīgākās koku sugas, piemēram, apses, blīgznas
un baltalkšņi. Izdzīvojušajiem indivīdiem ir arī nepietiekama augšanas telpa, kas atstāj būtisku ietekmi uz caurmēra pieaugumu. Kopšanas ciršu uzdevums ir kompensēt dabiskā augšanas procesa
trūkumus, tos mīkstināt vai pat novērst. Vēlamajām koku sugām jānodrošina pietiekama augšanas
platība, veicinot to ar sliktāko un augšanā atpalikušo koku izciršanu. Kopšanas procesā radušās
atstarpes starp palikušajiem kokiem nodrošinās labākus apgaismojuma apstākļus, un ar laiku koku
vainagi no jauna saslēgsies. Aprakstītais process pēc kopšanas cirtes var atkārtoties vairākas reizes.
Līdz ar audzes sliktāko koku izciršanu, uzlabosies palikušo koku stumbru kvalitāte, jo audzē tiks
izcirsti slimību un kaitēkļu bojātie indivīdi, kas radušies pēc iepriekšējas cirtes. Vienlaicīgi notiek
vainagu augšana platumā, palielinās fotosintezējošā vainaga virsma, samazinās sakņu konkurence,
uzlabojas vai vismaz ilgstoši saglabājas iepriekšējā līmenī caurmēra un šķērslaukuma pieaugums.
Krājas kopšanas cirtes būtu kļūdaini uzskatīt tikai par pasākumu, kas sagatavo audzi galvenajai
cirtei. Krājas kopšanas cirtēs audzes dzīves laikā tiek iegūts ap 30–50% kopējā izaugušā koksnes
daudzuma, kas nodrošina nepārtrauktu koksnes piegādi patērētājiem. Katrā nākamajā audzes kopšanas reizē tiek iegūti resnāki koksnes sortimenti. Audžu kopšana palielina to noturību pret abiotiskajiem bojājumiem.

(AS „Latvijas valsts meži” materiāls)

6.8.5. Mazpazīstami jaunaudžu kopšanas paņēmieni
Dabiskas izcelsmes jaunaudzēs mīksto lapu koku skaits platības vienībā var sasniegt vairākus
desmitus tūkstošu (Dreimanis, 2001; Jansons, 2009). Lielākā daļa no tiem ir jāizcērt, lietojot rokas darbarīkus vai krūmgriežus. Privātajos mežos 2–3 m augstās jaunaudzēs visai efektīva var būt
mīksto lapu koku aizlaušana aptuveni 70 cm augstumā. To vēlams veikt jūlija beigās vai augusta
sākumā vecā mēnesī, lai kavētu atvašu dzīšanas spēju. Aizlauzuma gadījumā neveidojas celma atvases, kas raksturīgas pēc kopšanas ar krūmgriezi. Aizlauztā koka galotne dažu nedēļu laikā nobrūnē.
Palikušajiem stumbeņiem neveidojas celma atvases, bet dzīvības funkcijas saglabā zari, kas atrodas
zem aizlauzuma vietas. Dažu gadu laikā stumbenis atmirst, jo koks nevar pilnvērtīgi veikt fotosintēzes funkcijas. Daži dzīvie zari pie stumbeņa nespēj nodrošināt organisko vielu ražošanu un, ja arī
izdzīvo, ļoti atpaliek augšanā un nevar būtiski ietekmēt pēc kopšanas palikušo koku augšanu. Aizlaušanai līdzīga ietekme ir izcērtamo koku galotnes nociršanai (nozāģēšanai) 70–90 cm augstumā.
Tā kā izcērtamajiem kokiem ir mazas dimensijas, audzes sastāva kopšanas cirtēs ļoti reti izdodas sagatavot likvīdu koksni. Izcirstie koki parasti tiek izkliedēti kopjamā platībā, piespiežot tos pie
zemes. Audze pēc kopšanas cirtes izskatās stipri pielūžņota, bet jau dažu gadu laikā mīkstie lapu
koki sāk trūdēt. Koksnes noārdīšanās procesā sākotnēji veidojas augsnes trūdvielas, bet vēlāk atbrīvojas barības vielas, kuras atkārtoti uzņem audzē augošie koki. Izcirstie lapu koki zināmu laiku
traucē meža dzīvnieku pārvietošanos, tādēļ atstātie koki tiek mazāk bojāti.
Veicot kopšanas cirtes, nav pieļaujama rīcība, kad izkoptajā platībā tiek izveidoti lieli logi, kas
nav aizņemti ar kokiem. Ja priežu jaunaudzēs logi aizņem lielāku platību par 0,1 ha, bet egļu jaunaudzēs – par 0,15 ha, tajos jāiestāda galvenā koku suga.
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6.9.2. Krājas kopšanas ciršu ietekme
Krājas kopšanas cirtes seko audzes sastāva kopšanas cirtēm un turpinās vairākus gadu desmitus. Nosacīti krājas kopšanas cirtes uzsāk, kad audze sasniegusi 12 m vidējo augstumu, un tās
novērtēšanai izmanto paliekošās audzes šķērslaukumu. Kopjamās audzes atšķiras pēc valdošās sugas, augsnes auglības un mitruma pakāpes, mistrojuma veida, audzes vidējā augstuma un vecuma,
esošā audzes šķērslaukuma, laika perioda pēc iepriekšējās cirtes izpildes un citām pazīmēm. Tas
nozīmē, ka meža apsaimniekotājam jāsaskaras ar lielu audžu daudzveidību, kuru klasificēšana bieži
vien ir apgrūtināta. Katrai audzei nevar sastādīt tās kopšanas rokasgrāmatu, kas lietotājam būtu
pat ļoti apgrūtinoši. Šī iemesla dēļ nākas apmierināties ar kopēju audžu kopšanas likumsakarību
izzināšanu, lai tās lietotu konkrētu audžu kopšanai.
Audžu kopšana nav atkarīga tikai no bioloģiska rakstura apsvērumiem, jāņem vērā arī izcirstās
koksnes izmantošanas iespējas un ekonomiska rakstura apsvērumi. Pēc pētījumiem Latvijā, krājas kopšana kļūst rentabla, ja audzes izcērtamās daļas vidējais caurmērs ir vismaz 8 cm, bet egļu
audzēs – 9 cm un izcērtamā krāja ir vismaz 30 m3 uz hektāru. Katras audzes kopšanai jāizvērtē
individuāli un jārēķinās arī ar zināmu kompromisa pakāpi.
Krājas kopšanas galvenais uzdevums ir sekmēt labāko audzes koku koksnes pieaugumu un uzlabot audzes kvalitāti. Krājas kopšanas cirtēs galvenokārt lieto apakšējo kopšanas cirtes metodi,
izcērtot augšanā atpalikušos kokus. Izciršanai vispirms atlasa nokaltušos, kalstošos, slimību un
kukaiņu bojātos kokus, kā arī augšanā atpalikušos kokus no audzes vainagu klāja apakšējās daļas.
Vienlaikus jāievēro, lai izciršanai paredzēto koku šķērslaukums nepārsniegtu aprēķināto izcērtamo
šķērslaukumu. No augšējā vainagu klāja izcērt bojātos, slimos un arī nevēlamo sugu kokus, kas
audzes pašizretināšanās gaitā, kukaiņu un slimību bojājumu rezultātā aizietu bojā un pārvērstos
par kritalām. Lai kopšanas ciršu izpildes laikā iespējami mazāk bojātu audzes paliekošo daļu, krājas kopšanas cirtes veic divas vai trīs reizes audzes dzīves laikā. Nav pieļaujama pirmā stāva koku
izciršana, lai uzlabotu augšanas apstākļus otrā stāva eglēm, jo tās ir tievākas un nespēj kompensēt
izcirsto resnāko koku pieaugumu. Visos gadījumos jāatceras, ka vienāda gadskārtu platuma gadījumā lielāks koksnes pieaugums ir resnākajam kokam (6.13. tabula).
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Koka taksācijas rādītāju izmaiņa 55 gadus vecā priežu audzē atkarībā no stumbra
caurmēra

6.13. tabula

Taksācijas rādītāju izmaiņa
D, cm

Δ D, cm

Δ H, m

Δ G, cm2

Δ V, dm3

14

0,2

0,16

4,4

4,6

16

0,2

0,14

5,1

5,6

18

0,2

0,12

5,7

6,6

20

0,2

0,11

6,3

7,6

22

0,2

0,10

6,9

8,6

24

0,2

0,09

7,6

9,7

26

0,2

0,08

8,2

10,7

28

0,2

0,08

8,8

11,9

30

0,2

0,07

9,5

13,0

Stumbra šķērlaukuma izmaiņa ir tieši proporcionāla stumbra caurmēram, bet stumbra tilpuma (Δ V ) izmaiņai ir augšupejoša tendence. Tabulā redzams, ka divu 20 cm resnu koku summārā
stumbra tilpuma izmaiņa ir lielāka nekā viena 24 cm resna koka stumbra tilpuma pieaugums. Pētījumu dati liecina, ka stumbra caurmēra pieaugums vienas caurmēra pakāpes kokiem ir pat ļoti
atšķirīgs. Korelācija starp stumbra caurmēru un tā pieaugumu ir būtiska un vidēji cieša (r=0,41),
bet neraksturo koksnes pieaugumu tilpuma vienībās. Praktiska nozīme ir tikai izaugušās koksnes
apjomam, kuru iespējams realizēt un gūt ienākumus. Stumbra tilpuma pieaugums pēc krājas kopšanas cirtes Jelgavas meža novadā, 55 gadus vecā priedes audzē, laika periodā no 1995. gada līdz
2006. gadam audzes vidējiem un resnajiem kokiem ir vismaz divas reizes lielāks nekā augšanā
atpalikušajiem kokiem (6.14. attēls).
6.14. attēls

Sakarība starp stumbra caurmēru un stumbra tilpuma pieaugumu
12 gadu laikā pēc krājas kopšanas cirtes
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(Jelgavas meža novada 41. kv. 1. sekcijā)

Joprojām nav drošu kritēriju atsevišķa koka koksnes pieauguma prognozēšanai pirms kopšanas cirtes veikšanas. Lielāki izmēri un koksnes pieaugums ir augstāko Krafta klašu kokiem. Liela
uzmanība ir pievēršama koka zaļā vainaga relatīvajam garumam un koka vitalitātei (veselīgam aplapojumam, vainaga blīvumam, slimību izraisītiem bojājumiem). Koki cits citu vispirms ietekmē ar
savu sakņu sistēmu, tad sākas vainagu saskaršanās, kam seko koksnes pieauguma samazināšanās
(Сеннов, 1977). Par sakņu sistēmu pārklāšanos mežkopja rīcība parasti nav nekādas vizuālas informācijas. Vienīgais kritērijs ir koku savstarpējais attālums. Var pieņemt, kas blakus augoši koki
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cits citu ietekmē ar savām saknēm, radot konkurenci par augsnē esošajām augu barības vielām
un ūdeni. Koku augšana mistrotās audzēs ir atkarīga no koku sugu sakņu sistēmas īpatnībām un
vertikāli aizņemtā augsnes slāņa. Bērzi un egles ar mitrumu nepietiekami nodrošinātās augsnēs var
būt konkurenti savas seklās sakņu sistēmas dēļ (Kramer, 1988). Sevišķi tas izteikts bērza audzēs ar
egles otro stāvu. Smagās māla augsnēs abām sugām ir sekla sakņu sistēma, kas izsusina augsnes
virskārtu un vienlaicīgi rada konkurenci par barības vielām.
Koku vienmērīga izvietojuma nozīme tiek uzsvērta vairākumā kopšanas ciršu noteikumu. Šī
prasība gan ne vienmēr ir īstenojama, jo koki var būt izvietoti arī grupveidā. Pētījumos Vācijā
(Burschel, Huss, 1987) noskaidrots, ka dižskābarža audzēs 2–4 koku biogrupas nodrošina gan lielu stumbra caurmēru, gan kvalitatīvas koksnes izaudzēšanu. Bērza audzēs Latvijā Meijere (1995)
konstatējusi, ka audzes elementārajā laukumā divu augošu bērzu caurmēri būtiski neatšķiras. Diskutējams ir jautājums par nesimetrisku vainagu veidošanos, kas ir viens no cēloņiem sniegliecēm.

6.9.3. Kopjamo audžu tipi
Krājas kopšanas cirtes uzsāk, kad audzes sasniedz 12 m vidējo augstumu. Tās nākas veikt dažādas izcelsmes un sugu sastāva audzēs. Dabiskas izcelsmes audzes var būt ar visai raibu sugu
mistrojumu. Pat mazauglīgās augsnēs dabiski atjaunojas vismaz divas koku sugas, vidēji auglīgās
3–4 sugas, bet ļoti auglīgās augsnēs – gāršās, platlapju āreņos un kūdreņos – pat 6–7 koku sugas
(Mangalis, 2004).
Mistraudzēs ar vairākām koku sugām jāatstāj:
•
saimnieciski vērtīgākās koku sugas, kas nav pakļautas pārnadžu bojājumiem;
•
koku sugas ar aptuveni vienādu ciršanas vecumu (cirtmetu);
•
sugas ar aptuveni vienādu augšanas ātrumu;
•
savstarpēji izteikti nekonkurējošas sugas;
•
cietie lapu koki ar kvalitatīvu stumbra lejasdaļu, kurus vairs neapdraud pārnadži.
•
Dabiskas izcelsmes mežaudzēs krājas kopšanas cirtes nākas veikt:
•
audzēs ar iepriekš veiktu audzes sastāva kopšanu;
•
audzēs bez iepriekš veiktas sastāva kopšanas.
Pirmajā gadījumā situācija ir vienkāršāka, jo ir zināma galvenā koku suga. Kopjamās audzes var
būt gan tīraudzes, gan mistraudzes. Krājas kopšana šādās audzēs tiek veikta no apakšas, audzi izretinot, bet nepārkāpjot minimāli nepieciešamo šķērslaukumu, lai izaudzētu ražīgu audzi nākotnē.
Mistraudzēs nav jāizvairās no sugu mistrojuma saglabāšanas, kas 21. gadsimta sākumā ir būtiski
svarīgi, jo audzes nāksies apsaimniekot vēl vairākus gadu desmitus. Jau tagad ir skaidrs, ka aizies
bojā gandrīz visas dažāda vecuma ošu audzes. Pēdējā desmitgadē masveidā iet bojā gobas un vīksnas, kas cieš no gobu Holandes slimības. Mistraudžu lielāka noturība ir vispārzināma, lai gan to
kopšana ir daudz komplicētāka (Mangalis, 2004). Ja kādi ekstremāli apstākļi (slimības, kukaiņu
savairošanās) izraisa kādas koku sugas bojāeju, tad mistraudzēs ir iespēja izdzīvot kādai no mistrojuma sugām. Audze gan tiks būtiski izretināta, bet, iespējams, ka audzes logos sāksies dabiskās
atjaunošanās process. Var izveidoties dažādvecuma audze, kas, iespējams, nākotnē ļaus veikt izlases cirtes.
Otrajā gadījumā nāksies kopt mistraudzi ar vairākām koku sugām un no tām izvēlēties valdošo
koku sugu. Šāda tipa audzes var būt privātajos mežos, kas privātīpašumā atgūtas Zemes reformas
laika, kā arī nomaļās un grūti pieejamās vietās, kur nav veiktas audzes sastāva cirtes. Pirmajā krājas
kopšanā koku skaits platībā var pārsniegt pilnas biezības audzes kritērijus, kad koki diferencēšanās procesā ir izstīdzējuši, ar mazu H/D attiecību un, visticamāk, nenoturīgi. Šādās pārbiezinātās
audzēs krājas kopšana ir sevišķi apgrūtināta. Biezas jaunaudzes, kas nav savlaicīgi retinātas, agri
sasniedz koksnes pieauguma depresijas fāzi, kad samazinās pieaugums ne tikai atsevišķiem kokiem, bet arī audzei kopumā. Pārāk biezas jaunaudzes stipri cieš snieglauzēs vai sniegliecēs. Šādās
audzēs neizdodas novērst augšanas depresiju arī ar intensīvu retināšanu. Ja meža īpašnieks izšķiras
par šādas audzes kopšanu, tā pirmajā reizē jāveic sevišķi uzmanīgi, no apakšas, izcērtot augšanā
atpalikušos 4. un 5. Krafta klases kokus un nelielu daļu no 3. augšanas klases kokiem. Aptuveni
pēc pieciem gadiem ar nelielu intensitāti sāk retināt audzes valdošo vainagu klāju. Atstājamajiem
kokiem platībā jābūt izvietotiem vienmērīgi. Ja mistrojums ir grupveidīgs, katras koku sugas grupa
jāretina atsevišķi, galvenokārt izcērtot augšanā atpalikušos īpatņus.
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Apses izciršana mistraudzēs pirmajās krājas kopšanas cirtēs var būt pieļaujama šādu apsvērumu dēļ:
•
paliekošās audzes citu koku sugu šķērslaukums pēc cirtes ir lielāks par minimālo;
•
izdosies apsteigt trupes izplatīšanos stumbrā un iegūt labākas kvalitātes sortimentus;
•
savlaicīgi tiks izcirsti pārnadžu bojātie un trupēt sākušie koki;
•
līdz ar apses izciršanu tiks novērsta tās dominēšana vainagu klājā un sevišķi plata vainaga
izveidošanās (6.15. attēls).
Dabiskas izcelsmes mistraudzēs jācenšas mi6.15. attēls Plata vainaga apse negatīvi ietekmē
nimizēt tur augošo koku sugu skaitu, kas atviegpārējo audzes koku augšanu
los audžu apsaimniekošanu. Mangalis (2004),
apkopojot literatūrā sastopamo informāciju,
sīkāk raksturo četrus biežāk sastopamus audžu
mistrojuma tipus.
Priedes–bērza mistrojums biežāk sastopams mētrajā, lānā un damaksnī. Vides apstākļi
silā ir maz piemēroti, lai veidotu bērza tīraudzes. Mistraudzēs bieži vērojams vienas vai otras sugas pārsvars (6.16. attēls).
Priedes un bērza īpatsvars audzes sastāva
formulā variē plašā amplitūdā no 1 līdz 10. Šo
audžu apsaimniekošanas procesā mētrājā un
lānā ieteicams ievērot šādas svarīgākās atziņas:
•
stumbra tilpuma pieaugums uz šķērslaukuma kvadrātmetru bērzam līdz
60 gadu vecās bērza audzēs ir par 30%
lielāks nekā priedei, bet, palielinoties
vecumam, par 20% atpaliek no priedes
pieauguma;
•
sākot ar 30 gadu vecumu, sākas zemāko
caurmēra pakāpju bērzu nokalšana nepietiekama zaļa vainaga un apēnojuma
dēļ;
•
ieteicamais bērza piemistrojums līdz trijām audzes sastāva vienībām.
6.16. attēls Priedes–bērza mistraudze lānā
Damaksnī līdz 60 gadu vecumam bērzs
augstumā pārspēj priedi, bet vēlāk abu sugu
augstums izlīdzinās. Bērza piemistrojums līdz
30% apmērā palielina audzes kopējo krāju par
5–7%.
Egles–bērza mistrojums veidojas izcirtumos ar vismaz 1,5 m augstu egles paaugu. Dabiskas izcelsmes bērzs sākotnēji augstumā apsteidz egli, bet jau 30–35 gadu vecumā egles un
bērza augstums izlīdzinās. Ja egles paauga ir
zemāka par 1 m, visticamāk, izveidosies bērzu
audze ar egles otro stāvu, kas ir plaši izplatīta
parādība. Egles–bērza mistraudzes ir vēlamas
slapjās minerālaugsnēs un kūdreņos, jo paaugstina egles vēja noturību. Bērza piemistrojums
eglei 60 gadu vecumā samazina audzes krāju
par 8–10%. Egles–bērza mistraudžu optimālo
sastāvu, struktūru un krāju ar lineārās programmēšanas metodi detalizēti ir pētījis A. Zemītis
(1968) un nonācis pie šādiem secinājumiem:
•
mistrotu un saliktu egļu–bērzu audžu
augstums un krāja praktiski neatšķiras
no normālo egļu audžu attiecīgajiem rādītājiem;
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•
egļu audzēs pēc 40 gadu vecuma nav vēlams lapu koku piemistrojums, kas lielāks par 35%;
•
optimālais egles–bērza mistrojums 80 gadu vecumā ir 8E2B.
Priedes–egles mistrojums ir ļoti bieži sastopams damakšņos. Ne velti damaksni meža tipoloģijā
sākotnēji apzīmēja par priedeglāju, bieži sastopamā mistrojuma dēļ. Lānā egle nesasniedz pirmā
stāva augstumu, bet sastopama otrajā stāvā un veicina priedes atzarošanos. Pirms Otrā pasaules
kara priedes–egles mistrojumu detalizēti ir pētījis A. Kēlers (1940). Pētījumā iegūti šādi secinājumi:
•
ja priedes un egles krājas attiecība audzē ir 75:25, mistraudze ir pārāka par priežu tīraudzēm;
•
priedes krāja mistraudzē ir par 6–12 % mazāka nekā tīraudzē, bet audzes kopējo krāju par
25% palielina egles piemistrojums;
•
egles augstums 80 gadu vecumā ir par 2,5 m lielāks, nekā augot tīraudzē.
Priedes un egles augšanas temps augstumā mainās audzes dzīves laikā. Egles, kas sasniegušas
priedes vainagu, pakāpeniski sasniedz audzes pirmo stāvu (Mangalis, 2004).
Mazāk auglīgos apstākļos bieži sastopamas priedes audzes ar egles otro stāvu. Šādās audzēs
egles otrais stāvs audzes krāju palielina par 15–20%.
Bērza–apses mistrojums sastopams dabiskas izcelsmes audzēs, bet ir maz piemērots saimnieciski nozīmīgu audžu izaudzēšanai. Izvērtējot bērza un apses augšanu mistraudzēs, visai skaidri izpaužas apses ātraudzība. Apse 30–60 gadu vecumā ir par 2 m augstāka nekā bērzs, izraisot vismaz
daļēju bērza apēnojumu, kas veicina bērza atmiršanu. Apsei rodas iespēja paplašināt vainagu un
aizņemt lielāku audzes platību. Apses izteiktā konkurences spēja izraisa mistrojumā augoša bērzu
nokalšanu, kas 30–40 gadu vecumā sasniedz 15% un ir divas reizes lielāks nekā apsei. Plašāks apses
vainags pozitīvi iespaido tās stumbra caurmēru. Bērza stumbru caurmērs ir gandrīz divas reizes
mazāks.
Dažāda vecuma bērza un apses tīraudzēs nereti ir satopams egles otrais stāvs, kas palielina audzes krāju, bet vienlaicīgi samazina lapu koku zaļo vainagu. Bērza audžu otrā stāva egles krājas
vidējā vērtība iekļaujas 100–120 m3 ha-1 intervālā un nav atkarīga no audžu teritoriālā izvietojuma
dažādos valsts reģionos (Zālītis, Jansons, 2014). Palielināts egles skaits bērza audžu otrajā stāvā
negatīvi ietekmē pirmā stāva bērzu vidējo caurmēru (Dreimanis, 2002). Bērza audžu ar egles otro
stāvu pārvēršana par egļu audzēm pēc bērza izciršanas rūpīgi pārbaudāma egles nepietiekamās
noturības dēļ.
Audzēs ar līdzīgu skuju un lapu koku īpatsvaru audzes sastāvā jāsamazina lapu koku daudzums,
vienlaikus jāizcērt arī augšanā atpalikušie skuju
koki. Izcirtumos atstātas, ilgāku laiku zem ve6.17. attēls Sevišķi zaraina bijusī paaugas egle
cās audzes lēni augušas egles, pēc adaptācijas
perioda pilnā apgaismojumā strauji palielina
augstuma pieaugumu. Tās apsteidz iestādītos
skuju kokus augstumā, strauji paplašina vainagu, nereti pārvēršas par „ežiem” un ir jāizcērt vai
jāatzaro (6.17. attēls).
Ja to nedara, izveidojas stumbri ar sevišķi
zarainu stumbra lejasdaļu, kas dabiski neatzarojas daudzus gadu desmitus. Vienmēr jāseko,
lai paliekošās audzes šķērslaukums nesamazinātos zem minimālās (kritiskās) vērtības.
Stādījumos iespējami vairāki kopjamo audžu tipi:
•
tīraudzes, kurās koku skaits pēc audzes
sastāva cirtes atbilst normatīvajām prasībām, bet nepieciešama nākamā koku
skaita reducēšana;
•
audzes ar skaidri nosakāmu valdošo
koku sugu un citu sugu piemistrojumu
līdz 30% apjomā;
•
stipri pārbiezinātas jaunaudzes ar izteiktu koku diferencēšanos.
Katrā konkrētajā gadījumā meža īpašniekam
nākas rīkoties atšķirīgi. Vienotu ieteikumu nav,
un tie patiesībā nav iespējami, pirms audze nav
redzēta un rūpīgi novērtēta.
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Pirmajā gadījumā jāvadās no kopšanas ciršu modeļos noteiktā minimālā šķērslaukuma skaitliskajiem kritērijiem (6.18. un 6.19. attēls).
6.18. attēls

Kopta bērzu audze

6.19. attēls

Priedes audze pēc krājas kopšanas
cirtes

Pārbiezinātās egles audzēs ar virsaugstumu 15–18 m, kurās koku skaits ir ievērojami lielāks
un ir notikusi koku diferencēšanās, neiesaka veikt vienmērīgu koku skaita regulēšanu (Burschel,
Huss, 1987), bet gan veicināt aptuveni 300 vitālu koku augšanu.
6.20. attēls

Otrajā gadījumā jāturpina mistraudzes kopšana atbilstoši izveidotajam audzes sastāvam, pieļaujot lapu koku piemistrojuma saglabāšanu, lai audzē nerastos koksni neražojoši audzes logi.
Trešajā gadījumā priedes un egles jaunaudzes var būt ar visai atšķirīgu koku skaitu. Vēl pagājušā gadsimta 90. gadu sākumā stādīja 2,5–4 tūkstošus egļu hektārā. Priedes sējeņu (stādu) skaits
sasniedza pat 5–7 tūkstošus. Lielākā apjomā bērza stādīšana tika uzsākta tikai 90. gadu vidū. Stādījumi pašreiz jau sasniedz krājas kopšanas ciršu augstumu, un tajos nepieciešama koku skaita
reducēšana.

6.9.4.Krājas kopšana egles audzēs
Egle pieder pusēncietīgām koku sugām, kas dzīves pirmajos gados necieš no gaismas trūkuma. Tikai pēc vainagu saslēgšanās koka apakšējie zari nonāk apēnojumā, un sākas to atmiršanas
process. Pirmajos gados pēc iestādīšanas egles augšanu ietekmē pavasara salnas, zemsedzes augu
konkurence un dzīvnieku bojājumi. Atšķirībā no priedes eglei piemīt spēja ar kādu no pēdējā mietura zariem aizstāt zaudēto galotni, kas būtiski neietekmē stumbra kvalitāti. Augstuma pieaugums
pirmajos gados, kamēr egle pārcieš pārstādīšanas šoku, ir neliels, bet jau drīz sākas intensīva augšana garumā. Egles, kas izaudzētas no selekcionētām sēklām, ir būtiski ātraudzīgākas. Ekstrēmi
pārbiezinātu jaunaudžu platības pēc stādījumu biezuma ierobežošanas samazinās. Pašreizējās pārbiezinātajās audzēs ir iespējama augsnes izžūšana, jo daudz nokrišņu tiek aizturēti koku vainagos.
Atsevišķu koku noturība ir zema. Auglīgās augsnēs krājas pieaugums kulminē 45–55 gadu vecumā.
Vidējais koksnes pieaugums pat 100 gadu vecumā ir tuvs maksimāli iespējamajam. Egle līdz pat
50 gadu vecumam var strauji reaģēt uz vainaga klāja izretināšanu, ja vien koka vainags ir pietiekami
garš (Burschel, Huss, 1987).
Sniega un vēja bojājumus var samazināt ar audžu savlaicīgu izretināšanu. Pēdējos 20–25 gados
pirms ciršanas vecuma sasniegšanas krājas kopšanas cirtes nav akūti nepieciešamas. Kvalitatīvas
koksnes izaudzēšana ir maz iespējama bez augošu koku atzarošanas. Ja audzes sākotnējais biezums
nepārsniedz 2500 koku hektārā, līdz 15 m virsaugstuma sasniegšanai koku skaita reducēšana nav
nepieciešama, un zaru resnums stumbra apakšējā daļā nepārsniegs 2 cm. Egles mērķa audzēs pieaugums tiek koncentrēts uz ierobežotu skaitu (200–250) mērķa koku. Ciršanas vecumā audzi tad
veido resni, noturīgi koki ar garu vainagu.
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Izteikti diferencējusies nekopta
egles audze

6.21. attēls

Egles audze pēc intensīvas krājas
kopšanas

Ap atlasītajiem kokiem izcērt tos kokus, kas traucē atlasītajiem sekmīgu augšanu un veicina zaļā
vainaga saīsināšanos. Turpretī audzēs, kurās koku diferencēšanās nav notikusi un vainagu klāju
veido koki ar īsiem vainagiem un nelabvēlīgu H/D attiecību, jāveic valdošā vainagu klāja koku retināšana ar nelielu intensitāti. Vainagu klājs, skatoties no augšas, tiek izrobots un atgādina caurumotu siera gabalu. Audzē paliek pietiekams koku skaits, lai audze būtu nosacīti viendabīga un nerastos
atsevišķu koku izšūpošanas iespējas. Nākamo cirti atkārto pēc 3–4 gadiem. Pēc 10–15 gadus ilgas
audzes formēšanas, kad panākta lielāka audzes noturība, var pāriet uz kopšanu no apakšas un izcirst augšanā atpalikušos kokus.
Pārbiezinātās, iepriekš nekoptās audzēs ar virsaugstumu, kas lielāks par 18 m, un zaļā vainaga
garumu, kas ir īsāks par 40%, jebkura iejaukšanās ar cirti samazina tās noturību. Buršels un Huss
(1987) iesaka ar nelielu intensitāti cirst galvenā vainagu klāja tievākos kokus un saglabāt starpaudzi
(4. un 5. Krafta klases kokus) audzes nosacīta monolītuma saglabāšanai.
Bieža atgriešanās audzē ar nelielas intensitātes kopšanas cirtēm ir iespējama privātmežos, kur
lieto motorzāģus un nelielus pievedējtraktorus.

6.9.5. Kopšanas ciršu atkārtošana
Mežsaimniecības praksē ilgu laika periodu bija ierasts kopšanas cirtes nepieciešamības novērtēšanai izmantot audzes vainagu klāja slēgumu. Kopumā tas ir pareizi, jo, vainagu klāja slēgumam
kļūstot ciešākam, var viegli novērtēt cirtes nepieciešamību. Sistemātiski koptās audzēs šis rādītājs
nav īsti piemērots, jo koku sugas visai atšķirīgi palielina koka vainaga projekcijas un aizpilda vainagu starpas. Dižskābarža audzes vainagu klāja slēgums gandrīz vienmēr ir tuvs 100%.
Cirtes nepieciešamību vislabāk raksturo audzes šķērslaukums, kas audzes jaunībā ir neliels, bet
vēlāk sākas tā pakāpenisks pieaugums. Lielākā vecumā tas sasniedz visumā konstantu vērtību, kad
šķērlaukuma pieaugums līdzinās atmirumam (Schmaltz, 1989).
Kopšanas cirtes izmaina dabisko šķērslaukuma dinamiku, jo katra cirte to samazina. Kopšanas
cirtes var atkārtot gan bieži un ar nelielu intensitāti, gan arī uzsākt vēlāk un veikt ar lielāku intensitāti. Jaunībā kokiem ir izteikta spēja reaģēt uz apgaismojuma un citu augšanas apstākļu uzlabo-
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šanos. Vecākās audzēs reaģēšanas spēja vairs nav tik izteikta, tādēļ kopšanu atkārto ar lielākiem
intervāliem. Praksē nākas izvēlēties kompromisa variantu starp agru un biežu vai vēlāku un retāku
kopšanu. Pēdējā gadījumā samazinās kopšanas cirtes izmaksas un samazinās audzes bojājumu rašanās riska pakāpe.
Ja krājas kopšanas cirtes laikā audzi izretina līdz minimālajam pieļaujamajam šķērslaukumam,
cirtes atkārtošanās periods vidēji ir 20 gadi. Ja atkārtošanās periods tiek samazināts līdz 10 gadiem, izcērtamo šķērslaukumu un krāju samazina uz pusi. Jāatzīmē, ka nav ieteicama atkārtošanās
perioda samazināšana, ņemot vērā mobilo mašīnu negatīvo ietekmi uz audzes paliekošo daļu.
Priežu un egļu jaunaudžu izretināšana jāsāk savlaicīgi, lai samazinātu koku skaitu uz platības
vienību, kas veicina simetrisku, normāli apskujotu vainagu veidošanos. Tādējādi tiek samazinātas
snieglauzes briesmas. Egļu jaunaudzes izretina, kad audzes garākie koki sasniedz 6–10 m augstumu. Vismazākā audzes noturība pret vēju ir pirmajos trijos gados pēc cirtes (6.22. attēls).
6.22. attēls

Vējgāzē izgāztā koksnes krāja atkarībā no gadu skaita pēc kopšanas cirtes

(no Kramer, 1988)

Jau 5–10 gadus pēc cirtes audze kļūst ievērojami snieglauzes un vēja izturīgāka nekā nekoptie
nogabali.

6.9.6. Krājas kopšanas ciršu kritēriji
Kopšanas ciršu modeļi izstrādāti uz plaša pētījumu materiāla pamata, lai audzes paliekošajā
daļā nodrošinātu augstu koksnes pieaugumu un sasniegtu saimnieciski nozīmīgu krāju ciršanas
vecumā. Tie veidoti ar nolūku, lai nepieļautu pārāk lielu audzes izretināšanas pakāpi, kad audzē
palikušie koki ar savu papildu pieaugumu nespētu kompensēt izcirsto koku iespējamo koksnes
pieaugumu, kā rezultātā samazinātos audzes krāja ciršanas vecumā. Audzes šķērslaukumu nosaka ar mērījumiem, lietojot Biterliha relaskopu (prizmu) vai apļveida parauglaukumus, kuru skaits
atkarīgs no audzes platības. Ja Biterliha relaskopa nav, kokus parauglaukumā dasto un aprēķina
to šķērslaukumu. Aprēķinu gaitā atrod audzes šķērslaukumu, kvadrātmetros uz vienu hektāru. Parauglaukumu skaits un to platība norādīta nodaļā par audzes sastāva kopšanu.
Krājas kopšanas ciršu modeļi, kas orientēti pēc audzes vecuma un paliekošās audzes šķērslaukuma, nav sevišķi ērti praktiskajai lietošanai. Audzes vecuma novērtēšana ir samērā komplicēta,
ja audzē nav nesen nocirtu koku celmu vai vērtētājam nav pieejams Preslera svārpsts (urbis). Šī
iemesla dēļ izstrādāti kopšanas ciršu modeļi, kuru pamatā ir audzes vidējā koka augstums un minimālais audzē paliekošo koku šķērslaukums pēc cirtes izpildes (6.14. tabula).
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6.14. tabula

Pirmā stāvā augošo koku minimālais un kritiskais šķērslaukumi m² ha-1 pēc kopšanas
cirtes
Valdošā koku suga

Koku
vidējais
augstums
(m)

egle un citi
skuju koki,
izņemot priedi

priede

bērzs, liepa

apse,
melnalksnis,
baltalksnis

ozols, vīksna,
goba, kļava,
dižskābardis,
skābardis

osis

N
min

N krit

N
min

N krit

N
min

N krit

N
min

N krit

N
min

N krit

N
min

N krit

12

13

7

11

6

8

4

10

5

9

5

7

4

13

14

8

12

6

9

5

10

6

10

5

8

4

14

14

8

12

7

10

5

11

6

10

6

8

5

15

16

8

14

7

10

5

11

6

11

6

9

5

16

17

8

15

7

11

6

12

6

12

6

10

5

17

18

8

16

8

11

6

12

7

12

6

10

6

18

19

8

17

8

12

6

13

7

14

7

11

6

19

19

8

19

8

12

6

13

7

15

7

13

6

20

20

9

20

8

13

6

14

8

16

7

13

6

21

21

9

22

8

14

7

15

8

17

7

14

6

22

21

9

23

9

14

7

16

8

17

8

14

6

23

21

9

24

9

16

7

16

8

18

8

14

6

24

21

9

24

9

16

7

18

9

18

8

14

7

25

22

9

26

10

17

8

19

9

19

8

15

7

26

22

9

26

10

17

8

19

9

20

8

15

7

27

22

9

27

10

17

8

20

10

20

9

15

7

28

22

9

28

10

18

8

21

10

21

9

16

7

29

22

9

28

10

18

8

22

10

21

9

16

7

30

22

9

29

10

19

8

22

10

22

9

16

7

31

23

9

30

11

19

8

23

10

22

9

–

–

32

23

9

30

11

20

9

23

10

22

9

–

–

33

23

10

31

11

20

9

24

11

23

10

–

–

34

23

10

31

11

21

9

24

11

23

10

–

–

35...

23

10

32

11

21

9

24

11

23

10

–

–

(no „Noteikumi par koku ciršanu mežā”, 2012)

Pirms cirtes veikšanas konkrēto audzes šķērslaukumu salīdzina ar minimālo, kādam audzē jāpaliek pēc kopšanas cirtes izpildes. Nākamajā cirtes plānošanas etapā aprēķina faktiskā un minimālā
šķērslaukuma starpību. Tabulās atkarībā no audzes vidējā augstuma atrod veidaugstumu attiecīgajai koku sugai. Reizinot šķērslaukumu starpību ar veidaugstumu, iegūst izcērtamo krāju m3 ha-1.
Aprēķina piemērs
Valdošā koku suga

priede

Vidējais audzes augstums, m

24

Faktiskais šķērslaukums, m2 ha -1

Gf=25

Minimālais šķērslaukums pēc cirtes, m2 ha -1

Gmin=21

Šķērslaukumu starpība, m2 ha -1

Δ= Gf - Gmin=25-21=4

Veidaugstums, m

HF24=11,0

Izcērtamā krāja, m3 ha-1

M= G·H·F= Δ·HF= 4·11,0=44
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6.9.7. Krājas kopšanas ciršu modeļi
Audzes krājas kopšana visbiežāk audzi ietekmē pozitīvi, jo uzlabo koku augšanas apstākļus un
palielina audzes noturību pret nelabvēlīgiem vides apstākļiem. Krājas kopšanas cirtes intensitātei
jābūt tādai, lai ciršanas vecumā iegūtu pietiekami lielu koksnes daudzumu, ko veido resni un kvalitatīvi stumbri (Zālītis, Jansons, 2001). Pārāk lielas cirtes intensitātes gadījumā audzes šķērslaukums tiek samazināts tiktāl, ka koksnes pieaugums līdz galvenajai cirtei nespēj kompensēt izcirto
krāju. Lai nepieļautu rupjas kļūdas, ir izveidoti kopšanas ciršu modeļi.
Kopšanas ciršu modeļi var būt diferencēti pa meža tipiem vai pēc audzes bonitātes, gan arī paredzēti tīraudžu vai mistraudžu kopšanai. Neatkarīgi no modeļa veida, audzes šķērslaukums pēc
cirtes nedrīkst būt zemāks par Ministru kabineta noteikumos noteikto minimālo šķērslaukumu.
AS „Latvijas valsts meži” izmanto 2008. gada kopšanas ciršu modeļus (Kopšanas ciršu rokasgrāmata, 2012), kas orientēti pēc:
•
valdošās koku sugas;
•
meža tipa;
•
tīraudzēm un mistraudzēm (6.15. tabula)
6.15. tabula

Kopšanas ciršu 2008. gada modeļu klasifikācija

Valdošā koku suga

Tīraudzes

Priede

Ln

Priede

Mistraudzes
Ln
Dm

Priede

Am, Km, As, Ks un citos

Am, Km, As, Ks un citos

Egle

Dm, As, Ks, Ap, Kp un citos

Dm, As, Ks, Ap, Kp un citos

Egle

Vr, Gr

Vr, Gr

Mīkstie lapu koki

Dm, As, Ks

Mīkstie lapu koki

Vr, Gr, Ap

6.23. attēls

Krājas kopšanas cirtes vispārīgais modelis

Krājas kopšanas cirtes modelis ir veidots, par audzi raksturojošo parametru izvēloties valdaudzes vidējo augstumu. Darbību secība krājas kopšanas modeļa izvēles procesā ir šāda:
•
nosaka audzes valdošo koku sugu, tās šķērslaukumu un vidējo augstumu;
•
pieņem lēmumu par kopšanas nepieciešamību un intensitāti;
•
nosaka mērķa mežaudzes valdošo koku sugu pēc kopšanas;
•
atbilstoši mērķa sugai un meža tipam izvēlas krājas kopšanas ciršu modeli (6.23. attēls).
Ja konkrētās audzes šķērslaukums atrodas B zonā (2008. gada modeļi), krājas kopšanas cirte ir
nepieciešama. Pēc cirtes audzes šķērslaukumam jāatrodas dzeltenās (A) zonas apakšējā daļā, bet,
nenokļūstot sarkanajā zonā, kur šķērslaukums ir ļoti tuvs MK noteikumos definētajam minimālajam šķērslaukumam pēc cirtes.
Pamatojoties uz AS „Latvijas valsts meži” uzkrāto pieredzi, kā arī, izmantojot Krievijas Federācijas Pleskavas apgabala un Dienvidzviedrijas krājas kopšanas ciršu modeļus, 2014. gadā izveidoti
jauni kopšanas ciršu modeļi, kas ietver audzes šķērslaukuma atjaunošanās dinamiku un diferencēti
pa koku sugām un audzes bonitātēm. Izveidoti šādi kopšanas ciršu modeļi:
•
priedei – Ia, I, II, III, IV, V bonitāte;
•
eglei – Ia, I, II, III, IV bonitāte;
•
bērzam – Ia, I, II, III bonitāte;
•
apsei un melnalksnim – Ia, I bonitāte.
Grafiski modelis vairāk diferencēts. Tajā parādītas arī Ministru kabineta noteiktās minimālā
šķērslaukuma vērtības (6.24. attēls).
Konkrētā rīcība krājas kopšanas cirtes plānošanā atkarīga no audzes šķērslaukuma pirms cirtes:
•
ja audzes šķērslaukums atrodas sarkanajā zonā virs augšējās saskanās līnijas, kopšanas cirte ir nokavēta;
•
ja audzes šķērslaukums atrodas zilajā zonā, ar pastiprinātu uzmanību plānojama kopšanas
cirte, kavēšanās nav vēlama;
•
ja audzes šķērslaukums atrodas zonā starp abām zaļajām līnijām, to var uzskatīt par optimālu kopšanas cirtes plānošanai un izpildei;
•
koptās audzes šķērslaukumam pēc cirtes jāatrodas zonā starp abām dzeltenajā līnijām;
•
sarkanā apakšējā līnija raksturo valdaudzes minimālo šķērslaukumu pēc Ministru kabineta
noteikumiem.
Nedrīkst aizmirst, ka Ministru kabineta noteikumi un tajos minētās šķērslaukuma vērtības laika
gaitā var mainīties, kas grāmatas lietotājiem jāņem vērā.
6.24. attēls

(no „Krājas kopšanas rokasgrāmata”, 2012)
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Priedes I bonitātes mežaudzes krājas kopšanas cirtes 2014. gada modelis

(no AS „Latvijas valsts meži” materiāliem)
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•

6.9.8. Mežmalu veidošana
Mežmalas ir ļoti nozīmīgas audžu noturības, ekoloģisko faktoru izpausmes un ainavas veidošanas aspektā. Mežmalas var atrasties meža masīva iekšienē, gan meža masīva perifērijā. Iekšējās mežmalas veidojas vietās, kur izcirtumi pāriet jaunaudzēs vai vecākās audzēs, kā arī gar ceļiem, grāvju trasēm, elektropārvades līnijām un dzīvnieku piebarošanas laucēm. Ārējas mežmalas
veidojas vietās, kur saskaras platības ar atšķirīgu zemes lietošanas veidu, piemēram, ar lauksaimniecības ainavu. Mežmalas veidojas arī gar lielākām ūdenstecēm un purviem. Visas mežmalas un to
veidojošās robežlīnijas ir pakļautas vēja, sniega un emisiju ietekmei. Tām ir gan ainaviska vērtība,
gan meža noturību veicinošas funkcijas. Nemākulīgas rīcības gadījumā tās kļūst par apdraudējumu
vietām mežaudzēm.
Blīvas mežmalas ar gariem koku vainagiem bieži sastopamas uz robežas starp lauksaimniecības
zemēm un mežu.
Mežmalas galvenā iezīme ir tā, ka to no klajuma puses veido koku rinda ar gariem vainagiem,
kas ir noturīga pret vēju, jo kopš mežmalas rašanās tā ir bijusi pakļauta vēja ietekmei. Koku vainagi
parasti ir asimetriski, ar garākiem zariem klajuma pusē. Sevišķi izteikts tas ir stādījumos. Kokiem
vismaz no vienas puses ir bijis pieejams pilns apgaismojums un lielāka barošanās platība, kas veicinājis caurmēra pieaugumu, kādēļ malējo rindu koki ir resnāki nekā dziļāk audzē augošie. To pamatoti apzīmē par malas efektu. Malējiem kokiem ir labvēlīgāka augstuma un caurmēra attiecība
(H/D) un tie ir noturīgāki par audzē augošajiem. Malējo koku rindai dziļāk audzē piekļaujas jau
izstīdzējuši koki ar daudz īsākiem vainagiem, kas ir ievērojami nenoturīgāki. Šādas mežmalas aerodinamiskā aina parāda gaisa plūsmas pārvietošanos pirms un virs audzes (6.25. attēls A).
6.25. attēls

pēc atzarošanas iespējami mizas apdegumi (kambija bojājumi) tiešu saules staru iedarbības
dēļ;
•
kambija bojājumi izraisa mizas atmiršanu, nolobīšanos un koksnes kvalitātes būtisku pazemināšanos audzes malējiem kokiem;
•
pirms koku atzarošanas ir jābūt argumentētai pārliecībai, ka vēja bojājumu risks patiešām
pastāv un mežmalas atvēršana vējam ir nepieciešama.
Dabā bieži sastopamas mežmalas ar pakāpenisku kokaugu augstuma palielināšanos. Tās dabiski veidojas gar lielāku upju ielejām, no meža puses aizaugošām lauksaimniecības zemēm, purvu
masīvu perifērijās. Šādas mežmalas no klajuma puses veido dažādu sugu krūmi, tad neliela auguma
koki (pīlādži, blīgznas, baltalkšņi) un visbeidzot – pirmā lieluma koki: bērzi, ozoli, priedes, egles un
citas sugas (6.26. attēls).
6.26. attēls

Mežmala ar pakāpenisku kokaugu augstuma palielināšanos vai vēja noturīgām sugām

Mežmalas un to veidošanas iespējas
(no Burschel, Huss, 1987)

A – blīva mežmala liela biezuma
stādījumā

B – blīva mežmala retākā stādījumā

C – mežmala pēc koku atzarošanas

(no Burschel, Huss, 1987)

Vēja pusē gaisa plūsma atduras pret blīvo mežmalu un ceļas uz augšu, lai jau virs koku vainagiem veidotu gaisa virpuļus, kas ietekmē audzē dziļāk augošo koku vainagus. Koku galotnes tiek šūpotas lielā amplitūdā, koki nereti tiek pārlauzti vai izgāzti. Lai šāda situācija neveidotos, mežmalai
tuvākajās koku rindās koku skaits savlaicīgi jāsamazina, lai veicinātu garāku koku vainagu veidošanos, lielāku caurmēra pieaugumu un samazinātu koku slaiduma koeficientu (H/D), kas kopumā
veicina koku lielāku noturību. Labāka apgaismojuma apstākļos koku vainagi kļūst garāki, vējā tie
netiek šūpoti plašā amplitūdā, un to pārlūšanas iespējas samazinās. Vējš virs koku galotnēm gan
veido gaisa virpuļus, bet tie ir mazāk kaitīgi kokiem ar lielāku noturības pakāpi (6.25. attēls B).
Vecāku mežaudžu gadījumā mežmalas veidošanas iespējas, lai tās padarītu vēja noturīgākas, ir
ierobežotas. Vienīgā iespēja ir audzes malējo koku atzarošana, lai atvērtu mežmalu un ļautu vējam
iekļūt audzē, kur tas pakāpeniski tiek bremzēts. Gaisa plūsma virs koku vainagiem veido mazāk
izteiktu virpuļus. Vēja ātrums virs audzes ir lielāks nekā audzē starp koku vainagiem. Veidojas spiediena starpība, kas audzē iekļuvušās gaisa masas ceļ uz augšu virs koku galotnēm. Vēja plūsmas
ātrums pašā audzē starp koku stumbriem un koku vainagu zonā ir būtiski samazinājies, tas audzei
kopumā vairs nav tik bīstamas (6.25. attēls C).
Šai metodei ir vairāki trūkumi:
•
mežmalas koku atzarošana ir darbietilpīga un dārga;
•
pēc atzarošanas mākslīgi radītā mežmala izskatās neglīta, jo atsegti mežaudzes koki ar sausiem zariem;
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Pirms šādas mežmalas neveidojas gaisa masu sastrēgums, kā tas ir pirms blīvas mežmalas. Gaisa
plūsma pakāpeniski ceļas uz augšu, un neveidojas izteikti gaisa virpuļi, kas varētu audzē ielauzties no
augšas. Šādu mežmalu mākslīgas radīšanas gadījumā jārēķinās ar visai būtisku produktīvo platību
samazināšanos lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā. Vērtējot mežmalas, jebkurā gadījuma jāņem
vērā augsnes tips un mitruma pakāpe. Slapjās kūdras augsnēs jārēķinās ar ievērojamu egles apdraudējumu tās seklās sakņu sistēmas dēļ. Melnalksnis turpretī veido dziļu sakņu sistēmu un ir piemērots
audzēšanai arī audzes perifērijā. Normāla mitruma augsnēs mežmalas var veidot no vēja izturīgām
sugām – ozola, liepas, priedes (6.26 .att. labajā pusē). Par mežmalu veidošanu jādomā jau audžu
sastāva kopšanas laikā, mežmalas zonā veidojot audzi ar retāku koku izvietojumu, kas samazinātu to
stumbru slaiduma koeficientu un nodrošinātu lielāku noturību. Meža perifērijā ieteicama lapu koku
audzēšana, kam veidojas mazāk blīvi vainagi, kas nav aplapoti rudens un ziemas vētru laikā.

6.9.9. Dabas aizsardzības prasību ievērošana
Meža ciršanas laikā jāpatur prātā, ka reizē ar audzes nociršanu vai tās kopšanas laikā savas
dzīvesvietas var zaudēt sīkie zīdītāji, piemēram, vāveres, susuri, eži, caunas, kā arī melnie stārķi,
plēsīgie putni, dobumperētaji – dzeņi, dzilnas, pupuķi, zaļvārnas, pūces un citi.
Uz katru cirsmas hektāru jāatstāj vismaz pieci augtspējīgi iepriekšējās paaudzes ekoloģiskie
koki, kas izceļas virs audzes vainagu klāja vai ir resnāki par vairākumu audzes koku. Vispirms ieteicams izvēlēties ozolus, liepas, priedes, ošus, gobas, vīksnas, kļavas, melnalkšņus, apses un bērzus
un kokus ar degumu rētām. Egles atstāšana nav lietderīga, jo to parasti izgāž vējš. Ja nav šādu liela
izmēra koku, kas nākotnē varētu būt dižkoku kandidāti, izvēlas indivīdus, kas resnāki par valdošās
sugas vidējo caurmēru. Ja plānotajā cirsmā ir koki ar ligzdām, kas lielākas par 50 cm diametrā, šie
koki saudzējami un ap tiem atstājama koku grupa ar pamežu. Tāpat jāsaudzē dobumainie koki,
kam skrejas caurmērs ir lielāks par 10 cm, jo tajos var ligzdot melnās dzilnas un pūces. Uz cirsmas
hektāru saglabā vismaz četrus par 50 cm resnākus kritušus, nolauztus vai sausus stāvošus kokus,
kas var kļūt par mājvietām zīdītājiem, putniem un kukaiņiem. Reljefa pazeminājumos ap avoksnājiem, gruntsūdeņu atslodzes vietām un avotiem jāsaglabā apaugums ar tam raksturīgajām koku,
krūmu un zemsedzes augu sugām.
Mežam sevišķi noderīgas ir skudras, kas ierobežo kaitīgo kukaiņu savairošanos. Skudru pūžņi
atrodas pie lielākiem kokiem ar blīviem vainagiem, tādēļ tie ir jāsaudzē gan galvenajās, gan kopšanas cirtēs (6.27. attēls).
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6.27. attēls

Kopšanas cirtē saudzēts skudru pūznis

Ekoloģisko koku skaitā ieskaitāmi augtspējīgie dobumainie, ligzdu un avoksnāju koki. Dobumainos, sausos un nokaltušos kokus nesaglabā dzelzceļu, autoceļu un elektropārvades līniju ekspluatācijas aizsargjoslās.
Galvenajā cirtē un kopšanas cirtē saglabā mežābeles, kadiķus un citu vietējo sugu pameža kokus
un krūmus, ja tie neapdraud darba drošību un netraucē meža atjaunošanai. Vismaz 15 m dziļās
gravās un pārejas joslās uz lauksaimniecības zemi, ūdenstilpi, lauci un purvu var saglabāt daļēju
apaugumu tādā apjomā, kas netraucē meža atjaunošanu, darba aizsardzības prasību ievērošanu, kā
arī tūrisma objektu un atpūtas vietu ierīkošanu. Skuju koku mežaudzēs, kas vecākas par 30 gadiem,
vismaz 5% apjomā jāsaglabā augšanas apstākļiem piemērotas lapu koku sugas.
Kokmateriālu pievešanas laikā nedrīkst bojāt avotaines, skudru pūžņu kolonijas, ģeomorfoloģiskos veidojumus, resnos un saglabājamos ekoloģiskos, ligzdu un kritušos sausos kokus. Ja treilēšanas
ceļu nav iespējams izveidot, nešķērsojot saglabājamo kritušo sauso koku, koku saudzīgi pārvieto.

6.9.10. Svarīgāko atziņu apkopojums par kopšanas cirtēm
Kopšanas ciršu izpēte vismaz divus gadsimtus ir aizņēmusi zinātnieku un praktiķu prātus, likusi ierīkot zinātniskās izpētes parauglaukumus un izvērtēt tajos iegūtos rezultātus. Kopšanas ciršu izpēte
notiek arī mūsdienās, lai iegūtu pamatojumu jaunām idejām un atkārtoti pārbaudītu iepriekšējās
atziņas. Kā uzsver vācu zinātnieki, pētījumi par kopšanas cirtēm jāveic audzēs ar līdzīgiem vides
apstākļiem un jārealizē parauglaukumu sērijās ar kontroles variantiem (Burschel, Huss, 1987). Latvijā kopšanas ciršu izpētē milzīgu ieguldījumu ir devis A. Zviedris, kura pētījumi atbilst iepriekš izvirzītajām prasībām un ir bijuši ilggadīgi – daudzu gadu desmitu garumā. A. Zviedris, R. Sacenieks
un J. Matuzānis (1961) eksperimentāli pierāda, ka tīraudzēs ar kopšanas cirtēm nevar palielināt kopējo izaugušās koksnes daudzumu, lai gan var novērst izaugušās koksnes pārvēršanos par kritalām.
Svarīgākās pētījumos iegūtās atziņas ir:
•
pēc audzes izretināšanas palielinās skuju (lapu) masa un to fotosintētiskā produktivitāte;
•
koptās audzēs stumbri ātrāk sasniedz lielākas dimensijas un uzlabojas koku noturība;
•
kopšana jaunās audzēs (līdz pusei no cirtmeta vecuma) ir efektīvāka nekā vecās audzēs, jo
jauni koki vairāk reaģē uz vides apstākļu pozitīvajām izmaiņām;
•
ciršanas vecumā eglei ir svarīgi sasniegt lielas dimensijas, bet priedei, lapeglei un ozolam –
augstāku koksnes kvalitāti;
•
pēc cirtes, izmainoties apgaismojuma apstākļiem, koku sugu augšanas temps var mainīties;
•
vainaga klāja izretināšana samazina sniega segas uzkrāšanos uz vainagiem un koku iespējamos bojājumus;
•
intensīva ozolu, lapegļu, ošu un kļavu audžu kopšana var izraisīt ūdenszaru veidošanos un
koksnes kvalitātes pasliktināšanos;
•
priedes audžu intensīva izretināšana ir mazāk efektīva nekā eglei, jo ir mazāks gaismas pieaugums;
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•

koksnes pieaugums pēc cirtes palielinās jau pirmajā gadā pēc cirtes un saglabājas sešu gadu
garumā (Белов, 1983);
•
lielāks absolūtais koksnes pieaugums ir pirmo divu Krafta augšanas klašu kokiem;
•
skuju koku augšanu vairāk ietekmē stādījumu sākotnējais biezums nekā vēlākās kopšanas
cirtes;
•
dabiskajā koku augšanas un izdzīvošanas procesā nav svarīga stumbru kvalitāte, primārais
ir augstāka koka vitalitāte;
•
audzē atstājamo koku atlasē jācenšas apvienot koka vitalitātes pazīmes ar stumbra kvalitātes pazīmēm no koksnes izmantošanas viedokļa. Ideālā situācijā šādi koki tiek atlasīti jau
audzes sastāva cirtēs;
•
ja audzē ir izteikti vitāli koki ar nelielām (nebūtiskām) stumbra vainām, jāapsver doma par
to atstāšanu audzē. Koksnes sagatavošanas procesā var zaudēt kādu stumbra nogriezni, ko
atsvērs pārējā kvalitatīvā stumbra koksne;
•
audzes sastāva cirtēs ir akceptējama tādu koku izciršana, kas neapvieno vitalitātes un kvalitātes prasības, turpretī vecākās audzēs noved pie produkcijas vērtības zudumiem;
•
krājas kopšanas cirte nedrīkst būt tik intensīva, ka kavē dabisko atzarošanos un izraisa labāko koku zaru resnuma palielināšanos;
•
reti stādījumi veicina caurmēra pieaugumu, bet izraisa lielāku zarainumu un stumbra raukumu (samazinās H/D attiecība);
•
intensīvi izretinātās jaunaudzēs tiek kavēta koku dabiskā atzarošanās un iegūta zaraināka
koksne;
•
ja egles stādījumos sākotnējais biezums ir mazāks par 2500 kokiem 1 ha, samazinās kopšanas ciršu nepieciešamība un tajās izcirstās koksnes apjoms;
•
rindstarpu attālumu palielināšana līdz 3 m neizraisa koksnes kvalitātes pasliktināšanos;
•
ja rindu attālums liels, zari rindu šķērsvirzienā kļūst resnāki un var veidoties ovāli stumbri;
•
jau 1817. gadā H. Kota (H. Cotta) Vācijā raksta: ja stāda par biezu, zaudē ne tikai daudz
līdzekļu, bet arī vērtīgu krāju. Tas pats notiek savlaicīgi nekoptās un pārbiezinātās audzēs;
•
ar kopšanas cirtēm resnas koksnes izaudzēšanas laiku var saīsināt par 10 gadiem, ja ciršanas vecums ir 100 gadi;
•
kopšanas cirtes periodiski izraisa audzes biezības un vainagu klāja slēguma izmaiņas, kas
iespaido arī ekoloģisko faktoru izpausmi;
•
apgaismojuma apstākļu uzlabošana pēc kāda laika izraisa vainagu klāja saslēgšanos, kas
rada vajadzību pēc atkārtotām cirtēm;
Par kopšanas cirtēm no apakšas var izdarīt šādus secinājumus:
•
audzēs, kurās veiktas mērenas intensitātes kopšanas cirtes, izaugušās koksnes daudzums
visā audzes dzīves laikā tikai nedaudz atpaliek no nekoptās audzēs izaugušā koksnes apjoma;
•
arī lielas intensitātes kopšanas cirtēs izaugušās koksne apjoms ir līdzīgs, ja pēc cirtes palikušās audzes šķērslaukums ir vismaz 75% no nekoptas audzes šķērslaukuma;
•
intensīvas kopšanas cirtes palielina resno sortimentu īpatsvaru, kuru vērtība atsver neiegūtās krājas zaudējumus;
•
intensīvi koptās audzēs ir lielāks pret sniega un vēja bojājumiem noturīgu koku īpatsvars;
•
savlaicīgi un intensīvi koptās audzēs samazinās tievu dimensiju koksnes apjoms, bet ir lielāks zarainas koksnes daudzums no koku vainagu daļas.
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7.1. Atzarošanas mērķi

Augoša koka sauso vai zaļo zaru nozāģēšanu līdz ar zaru valnīti koksnes nākotnes kvalitātes
uzlabošanai apzīmē par augošu koku atzarošanu. Augstas kvalitātes koksnes ražošana Eiropā nākotnē būs viens no svarīgākajiem mežsaimniecības uzdevumiem. Tās pārdošanas cena ir daudz
augstāka nekā tehnoloģiskajai un kurināmajai koksnei (7.1. attēls). Blakus citām koksnes īpašībām
zarainums ir nozīmīgākā koksnes vaina. Zarainums izraisa koksnes uzbūves neviendabīgumu, jo
koksnes šķiedras izliecas ap zaru, kas redzams koksnes tangenciālajā griezumā. Tāpat izliekušās
koksnes šķiedras radiālajā griezumā labi saskatāmas pēc zara apaugšanas virs zaru valnīša, kas uz
stumbra redzams kā vairāk vai mazāk izteikts puns. Izlocītas koksnes šķiedras apgrūtina koksnes
apstrādi, pasliktina koksnes mehāniskās īpašības un ievērojami pasliktina dekoratīvās īpašības.
Nesaauguši zari ir īpaši nepatīkama koksnes vaina. Kokiem dabiski atzarojoties, mazzarainu zāģmateriālu iegūšana praktiski ir iespējama tikai no stumbra resgaļa.
7.1. attēls

Atzarotas un neatzarotas egles dēļi

Lapu koki, izņemot saldo ķirsi un papeli, pieskaitāmi pie sauso zaru zaudētājiem. Skuju koki
uzskatāmi par sauso zaru saglabātājiem, sevišķi tas ir izteikts eglei ar tās cieto un sveķaino zaru
koksni. Eglei, balteglei un duglāzijai sauso zaru apaugšanas process var vilkties par 30–90 gadus.
Lapegle un priede atrodas starp sauso zaru saglabātājiem un zaudētājiem. Priedei laika intervāls
starp zara atmiršanu un zara vietas apaugšanu sasniedz 27–40 gadus.
Augstas kvalitātes koksnes ražošana Eiropā nākotnē būs viens no svarīgākajiem mežsaimniecības uzdevumiem. Tās pārdošanas cena ir daudz augstāka nekā tehnoloģiskajai un kurināmajai
koksnei. Bezzaraina koksne ir vērtīgāka par neatzarotu koku sortimentiem neatkarīgi no gadskārtu
platuma.

7.2. Atzarošanas veidi
Augošus kokus atzaro, lai iegūtu bezzarainu un vērtīgu koksni ar augstāku pārdošanas cenu.
Atzarošanu iedala divos principiāli atšķirīgos veidos:
•
sauso zaru atzarošana;
•
zaļo zaru atzarošana.
Sauso zaru atzarošanai ir tā priekšrocība, ka netiek bojāts kambijs un tiek izslēgta inficēšanās
iespēja ar trupi izraisošām sēnēm. Lai no zāģbaļķa iegūtu vismaz 50% bezzarainu zāģmateriālu,
stumbra centrā esošais zarainais koksnes cilindrs nedrīkst aizņemt vairāk nekā ⅓ stumbra caurmēra (Schulz, 1961). Šo mērķi var sasniegt tikai labāko bonitāšu audzēs, vienlaicīgi veicot intensīvas
kopšanas cirtes vai palielinot ciršanas vecumu.
Ar sauso zaru atzarošanu var arī nepietikt izvirzīto mērķu sasniegšanai. Eiropas valstīs plaši
lieto zaļo zaru atzarošanu. To parasti veic koksnes vērtības uzlabošanai duglāzijai, eglei, balteglei,
priedei, lapeglei un papelēm. Zaļo zaru atzarošana palielina bezzarainās stumbra daļas garumu.
Atzarotam kokam stumbra lejasdaļa ir bez sausajiem zariem vai to paliekām. Neatzarotās egles
audzēs sausie zari nereti sastopami arī stumbra lejasdaļā 1–3 m augstumā. Koksnes inficēšanas
samazināšanas nolūkā rūpīgu zaļo zaru atzarošanu iesaka veikt veģetācijas periodā, kad skuju kokiem tūliņ izdalās sveķi. Vienlaicīgi veidojas brūču kaluss, kas veicina brūces apaugšanu ar koksni.
Daudzos pētījumos 20. gs. vidū atzarošanas brūču inficēšanās iespējas ar trupi skuju kokiem tika
noraidītas. Tādas pastāv, ja atzaro ļoti resnus zarus vai tiek bojāts stumbra kambijs pie zaru val7.2. attēls

Atzarošanas intensitātes ietekme uz koka zaļo vainagu desmit gadus pēc atzarošanas

Daudzām koku sugām (duglāzijai, priedei, eglei, lapeglei, papelēm) pat sabiezinātās audzēs nav
iespējams panākt pietiekami labu dabisko atzarošanos (Schmalz, 1989). Ja skuju kokiem atzarošanas brīdī caurmērs ir 12 cm, bet lapu kokiem 15 cm, minimālajam mērķa caurmēram ciršanas
vecumā skuju kokiem jābūt ne mazākam kā 35 cm bez mizas, bet lapu kokiem 45 cm (Schulz, 1961).
Minimālais atzarošanas augstums vismaz četri metri.
Dabiskais koku atzarošanās process sākas nepietiekama apgaismojuma apstākļos, kad vispirms
atmirst koka skujas un lapas, nedaudz vēlāk arī sīkie dzinumi un visbeidzot – viss zars. Pie zara
pamatnes veidojas trupes izplatīšanos kavējošs slānis, kas lapu kokiem izpaužas kā koksnes trahejas nosprostojošas tillas, bet skuju kokiem kā koksnes sasveķojums. Koks turpina augt resnumā,
bet pie tā stumbra saglabājas sausais zars. Pakāpeniski zara koksne sadalās un zars nolūst, bet pie
stumbra paliek zara stumbenis, kura sadalīšanās un pilnīga apaugšana ar dzīvu koksni var ilgt vairākus gadu desmitus. Apauguša zara vietā mizā ir saskatāms ovāls aplītis (tā saucamā zara naba),
bet vēlāk veidojas koksnes puns.
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nīša. Daudzos informācijas avotos minētā atzarošana ziemas mēnešos, visticamāk, ir radusies no
darbaspēka izmantošanas nepieciešamības visa gada garumā. Kā pretarguments zaļo zaru atzarošanai tiek minēts koka augstuma un koksnes pieauguma samazinājums. Pētījumi rāda, ka vainaga
garuma saīsināšana par 20% pēc 10 gadiem nav atstājusi negatīvu ietekmi uz to salīdzinājumā ar
neatzarotiem kokiem (Kramer, 1988).
Koka zaļo vainagu saīsinot pat par 50%, koku augstums pēc 10 gadiem ir tikai par 1 m mazāks
(7.2. attēls). Koka caurmēra un stumbra tilpuma pieaugumu vainaga saīsināšana ietekmē daudz
būtiskāk (Mitscherlich, Gadow, 1968).

7.1. tabula

7.3. attēls

Atzarota priežu audze lānā

Priedes, egles un duglāzijas pieaugums pirmajos 2–6 gados pēc zaļo zaru atzarošanas
salīdzinājumā ar neatzarotiem kokiem

Paliekošais koka vainags, % no
sākotnējā garuma

Augstuma pieaugums, %

Caurmēra pieaugums, %

75

100

95

50

93

70

25

76

38

Pieauguma zudums nav saistīts tikai ar zaļā vainaga zaudējumu, bet to ietekmē arī klimatiskie
apstākļi un nodrošinājums ar ūdeni un barības vielām. Dažādas audzes uz vainaga saīsināšanu var
reaģēt atšķirīgi. Retās audzēs ar gariem zaļajiem vainagiem pat dažu zaru mieturu atzarošana var
izraisīt pieauguma zudumus. Citādi tas ir slēgtās audzēs, kurās apakšējiem zariem pārsvarā ir ēnas
skujas, kas tikpat kā neražo organiskās vielas, bet patērē organiskās vielas elpošanai un citu dzīvības procesu uzturēšanai.
Atzarošana koka augstuma pieaugumu ietekmē mazāk nekā caurmēra pieaugumu. Zaudētais
pieaugums atjaunojas tikai pēc 3 gadiem. Pozitīva rezultāta sasniegšanai savlaicīgi un rūpīgi jāizvēlas atzarojamie koki, kā arī jāveicina to augšana, izcērtot tuvākos konkurentus. Koka caurmērs atzarošanas brīdī nedrīkst būt lielāks par ⅓ no ciršanas vecuma caurmēra. Koku dabiskā atzarošanās
sākas pēc stumbra lejasdaļā esošo sauso zaru atmiršanas, kas nonākuši nepietiekama apgaismojuma apstākļos. Šis process pakāpeniski virzās uz augšu. To ietekmē audzes biezums, no tā atkarīgie
apgaismojuma apstākļi, kā arī augsnes auglība. Lapu koki dabiski atzarojas labāk nekā skuju koki.

7.3. Atzarojamo audžu un koku izvēle
Koksnes zarainums atkarīgs no zaru skaita mieturī, to resnuma, zara leņķa attiecībā pret stumbru, kā arī sauso un zaļo zaru mieturu attālumiem uz stumbra. Skuju koki dabiski atzarojas daudz
sliktāk nekā lapu koki, jo to sausie, sveķainie zari nokrīt pēc ilgstoša sadalīšanās procesa. Koku
sugas tādēļ iedala sauso zaru saglabātājās (paturētājās) un zaudētājās. Skuju koki, kā arī papele un
saldais ķirsis pieskaitāmi pie sauso zaru saglabātājiem, bet pārējie lapu koki pie sauso zaru zaudētājiem. Skuju kokiem vērtīgu, bezzarainu koksni var izaudzēt, tikai lietojot tikai atzarošanu.
Atzarošanā ieguldītie līdzekļi var atmaksāties tikai tad, ja atzarotie koki arī izmantošanas vecumā ir vainagu klāja augšējā daļā. Tas ir iespējams, ja to augšana audzē tiek savlaicīgi ietekmēta,
izcērtot traucējošos kokus, veicinot pietiekami plata un apgaismota vainaga veidošanos, kas nodrošina fotosintēzi un koksnes pieauguma veidošanos. Atzarotā koka augšanas telpas paplašināšana
nepieciešama jau pirmajā atzarošanas reizē (7.3. attēls).
Audzes sastāva kopšanas cirtēs audzēs, kurās atzarošanu neveic, pietiekama biezuma saglabāšana veicina dabisko atzarošanās procesu. Veicot meža atjaunošanu, savlaicīgi jāpārdomā, vai audzēs veiks koku atzarošanu vai nē. Audzes, kurās neveiks atzarošanu, jāstāda lielāks koku skaits,
lai veicinātu dabisko atzarošanos. Būtiska sākotnējā biezuma samazināšana var novest pie stipri
zarainiem kokiem un nekvalitatīvas koksnes iegūšanas nākotnē.
Atzarošanai paredzētās audzēs sākotnējo biezumu var samazināt, bet jāapsver, vai nepalielināsies zaru resnums un zaru brūču apaugšanas laiks. Resnāku zaru nozāģēšana prasa vairāk laika un
samazina darba ražīgumu.
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Pēc atzarošanas audzē jānodrošina apstākļi, lai veidotos plats bezzarainas koksnes slānis. Atzaroto audžu mērķa caurmēram jābūt lielākam nekā neatzarotajās audzēs. Dažkārt var nākties palielināt mērķa vecumu.
Audžu un koku izvēlē jāņem vērā šādi nosacījumi:
•
jāizvēlas noturīgas audzes, ko neapdraud vējgāzes, snieglauzes un slimības. Nav vēlami
meža apvidi, kur liels meža pārnadžu blīvums vai sakņu trupes rašanās risks;
•
liela koksnes pieauguma nodrošināšana (brūces ātra apaugšana) ir iespējama tikai Ia līdz
II bonitātes audzēs piemērotos meža augšanas apstākļu tipos;
•
audzē jābūt pietiekamam skaitam atzarojamo koku;
•
jāizvēlas tikai veseli koki bez slimību un kukaiņu bojājumiem, tiem jābūt vitāliem – spējīgiem sekmīgi augt daudzus gadu desmitus. Par koka vitalitāti liecina normālas krāsas lapas
un skujas, kā arī labi izveidots, simetrisks vainags. Nesimetrisku vainagu koki ziemā bieži
cieš biezas sniega segas apstākļos;
•
atzarojami tikai 1. un 2. Krafta klases koki, kas var sekmīgi augt vairākus gadu desmitus;
•
kokiem atzarojamajā stumbra daļā jābūt pilnīgi taisniem un bez resniem zariem.
•
zarainajam stumbra cilindram stumbra vidū skuju kokiem nevajadzētu būt resnākam par
12, bet ātraudzīgiem lapu kokiem par 15 cm. Šīs prasības ievērošana savukārt izraisa vajadzību savlaicīgi uzsākt audzes kopšanu un atzarošanu, kad valdošo koku virsaugstums
sasniedzis 8–12 m augstumu.
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7.4. Atzarošanas uzsākšana un atzarojamo koku skaits
Priedes, egles un lapegles atzarošana jāuzsāk, tiklīdz sākas dabiskais zaru atmiršanas process.
Labos augšanas apstākļos slēgtās audzēs to uzsāk agrāk, kad sauso zaru zonas augšējā robeža sasniedz 2–2,5 m augstumu, kas atbilst 8–12 cm krūšaugstumam un audzē iezīmējas koku diferencēšanās process. Diemžēl atzarošanas sākums nereti tiek iekavēts, līdz ar to palielinās zarainais
stumbra kodols. Atzarošanu labāk veikt vairākās pakāpēs. Pirmajā paņēmienā atzaro sausos zarus,
bet otrajā paņēmienā nozāģē arī ēnā esošos dzīvo zaru mieturus. Kopējais atzarošanas augstums
parasti nepārsniedz 6–6,5 m augstumu (Rotert, s.a). Zaru vietu apaugšana līdz 2–4 m augstumam
parasti notiek intensīvāk, samazinās arī inficēšanās iespējas. Var atzarot arī resnākus kokus, ja tiem
tiek palielināts mērķa caurmērs.
Literatūrā minēts visai atšķirīgs atzarojamo koku skaits. Tas atkarīgs no koku sugas, augšanas
apstākļiem, mērķa vecuma, caurmēra un atzarošanas augstuma. Atzarojamo koku skaitam sākotnēji jābūt par 20–25% lielākam, t.i., nedaudz lielākam par audzes koku skaitu ciršanas vecumā.
Jārēķinās, ka daļa no atzarotajiem kokiem nokaltīs un nesasniegs ciršanas vecumu. Lai egļu audzēs
sasniegtu mērķa caurmēru 45 cm, audzē iesaka šādu maksimālo koku skaitu. I bonitātes audzēs
350–430, bet otrās bonitātes audzēs 300–330 koki ha-1 (Kramer, Bjerg, 1978). Atšķirīgu atzarojamo koku skaitu norāda J. Šmalcs (Schmalz, 1989), kurš iesaka atzarot 250–350 lapegles, 400–450
priedes, 400–600 egles, 200–350 duglāzijas un 150–250 papeles hektārā. Auglīgos augšanas apstākļos rekomendē pieturēties pie atzarojamo koku skaita augšējā intervāla, jo tad tie sasniegs lielākas dimensijas, bet mazāk auglīgos apstākļos atzarot mazāku koku skaitu. Savukārt (Burschel,
Huss, 1987) atzarojamo koku skaitu rekomendē šādu: 300–400 egles, 300 baltegles un duglāzijas,
250 lapegles, 200 priedes un 150 melnās papeles hektārā.
Koku atzarošana, pieaugot koksnes vērtībai, atmaksājas priedei, lapeglei, duglāzijai un papelēm. Egles koksnes vērtības pieaugums ir mazāks nekā iepriekš minētajām koku sugām.

7.5. Atzarošanas augstums un zaru vietu apaugšana
Vairākumā gadījumu, lietojot rokas darbarīkus, iesaka atzarot līdz 5...6 m augstumam, bet, lietojot mehānismus, līdz 10...16 m augstumam. Svarīgi ir salīdzinoši īsā laikā izaudzēt bezzarainu un
vērtīgu koksni.
Maksimālo atzarošanas augstumu ietekmē apstāklis, ka, jo augstāk atzarošana tiek veikta, jo
vairāk samazinās bezzarainās koksnes īpatsvars stumbra šķērsgriezumā. Tikai augstāko bonitāšu
audzēs ar palielinātu mērķa vecumu un caurmēru atzarošanu var veikt līdz 12 m augstumam. Normālos apstākļos ieteicams atzarot līdz 6–9 m augstumam. Visbiežāk gan aprobežojas ar 6–6,5 m
augstumu. Minimālajam atzarošanas augstumam jābūt 4–4,5 metri. Tas izriet no sortimentu struktūras un finansiālā izdevīguma.
Atzarota koka stumbra resgaļa nogrieznis 4,2 m garumā, kas atbilst 14% no 30 m garas egles,
dod 50% no stumbra koksnes vērtības. Sakarību starp atzarošanas augstumu, mērķa caurmēru un
vecumu, kā arī audzes bonitāti raksturo 7.2. tabula.
7.2 tabula

Sakarība starp atzarošanas augstumu, mērķa caurmēru un vecumu

Atzarošanas augstums,
m

Nepieciešamais mērķa
caurmērs, cm

Audzes bonitāte

Mērķa vecums, gados

4

40

I

90

4

40

II

110

4

40

III

130

6

43

I

100

6

43

II

120

8

45

I

110

10

50

II

120

(Kramer, 1963)
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Nepieciešamo atzarošanas augstumu nav iespējams sasniegt vienā paņēmienā, jo tad nāktos
atzarot ievērojamu zaļā vainaga daļu, ka savukārt kavētu un būtiski samazinātu gan koksnes pieaugumu, gan palielinātu zaru vietu apaugšanas laiku. Atzarošanu parasti paveic 2–3 paņēmienos.
Ar rokas instrumentiem atzarošanu var veikt līdz 8 m augstumam. Atzarošana līdz 5 m augstumam
ir lētāka. Ja atzaro augstāk par 6 m, nepieciešams lietot kokā nokļūšanas palīglīdzekļus – kāpnes.
Vienas priedes un lapegles atzarošanai līdz 6 m augstumam patērē 6–9 minūtes, bet eglei un duglāzijai – 8–12 minūtes.
Iespējami ātra zara vietas apaugšana ir nepieciešama divu iemeslu dēļ:
•
lai novērstu koksnes šķiedru neviendabīgumu, sveķu kabatu veidošanos un mizas ieaugumu rašanās iespējas koksnē;
•
lēna zaru vietu apaugšana palielina trupes ieviešanās risku.
Zaru vietas apaugšanu ietekmē šādi apstākļi:
•
lielāks koka caurmēra pieaugums nozāģētā zara vietā nodrošina ātrāku zara vietas apaugšanu. Pieaugumu savukārt ietekmē koka augšanas telpa, koka piederība Krafta koku augšanas
klasei, nodrošinājums ar barības vielām un ūdeni;
•
garš zara stumbenis būtiski palielina zara vietas apaugšanu un liecina par nekvalitatīvu
darbu;
•
nelīdzens zara zāģējums vai aplauzti zari apaugšanu neveicina;
•
zara apaugšanas laiks ir tieši saistīts ar tā caurmēru;
•
zaļo zaru rētas apaug straujāk nekā sausajiem zariem un dabiski atzarojušamies kokiem;
•
lapeglei un balteglei zaru vietas apaug ātrāk nekā eglei un priedei, bet tas ir cieši saistīts ar
zaru caurmēru;
•
ozola, oša, saldā ķirša un papeles zaru rētas apaug straujāk nekā citiem lapu kokiem;
•
ziemas beigās un pavasarī atzaroto koku zaru vietas apaug labāk nekā citos gada laikos
radušās.
Vidējais 2 cm resna zara rētas apaugšanas laiks, kas noskaidrots daudzos pētījumos
(Dengler, 1990), saldajam ķirsim un ozolam ir 5–8, eglei 4–12, bet priedei 8–12 gadi. No zaru
apaugšanas laika saīsināšanas viedokļa atzarošanu ieteicams veikt augstas bonitātes audzēs 1. un
2. Krafta klases kokiem. Atzarošana jāuzsāk, cik vien iespējams savlaicīgi, kamēr zari nepārsniedz
2 cm resnumu (7.4. attēls). Nozīme ir arī izpildītā darba kvalitātei, sevišķi gludam zāģējumam.
Koku tā dabiskajā atzarošanās procesā pret
trupes ieviešanos aizsargā zara sveķainuma paAtzarotas priedes ar apaugošām
7.4. attēls
lielināšanās skuju kokiem un brūču gumijvielu
zaru vietām
rašanās lapu kokiem. Šī apstākļa dēļ trupes ieviešanās iespējamība nav vērtējama kā augsta.
Vairāk apdraudēti ir veci, sevišķi resni zari, kam
veidojas koksnes kodols. Sveķainā aizsargjosla
var veidoties tikai dzīvos audos, bet ne fizioloģiski nedzīvā kodolkoksnē. Normālā gadījumā
zaļos zarus atzaro vēl tievus, pirms tajos veidojas koksnes kodols. Sevišķi jāizvairās ievainot
stumbra koksni, kurā koksni pasargājošais aizsargslānis veidojas ievērojami sliktāk.
Trupes ieviešanās iespēja augstāka ir koku sugām ar izkliedētām koksnes trahejām, piemēram,
kļavai, apsei un bērzam. Ja iespējams, šīm sugām
nevajadzētu atzarot zaļos zarus. Papelei turpretī
zaļos zarus var atzarot droši. Ziemas periodā nedrīkst atzarot duglāzijas zaļos zarus, jo ir izteikti
paaugstināta iespējamība inficēties ar Phomopsis
pseudotsugae, kas izraisa koku kalšanu.
Veicot rūpīgu zaļo zaru atzarošanu, trupes
ieviešanās risks ir zems, ja zaru caurmērs nepārsniedz (Dengler, 1990):
•
1 cm bērzam;
•
2–4 cm ozolam;
•
3 cm lapeglei un ozolam;
•
4 cm duglāzijai un balteglei;
•
5 cm papelei.
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Arī priedes un egles zaļo zaru atzarošana nerada īpašu apdraudējumu attiecībā uz trupes ieviešanos. Pētījumā pēc 90 egļu atzarošanas (kopumā 1297 zari) tikai 1,4% gadījumu konstatēta
nenozīmīga, kvalitāti samazinoša koksnes iekrāsošanās. Trupe konstatēta tikai vienā gadījumā. Bojājumi konstatēti tikai tajos gadījumos, kad bojāta stumbra koksne vai zaru valnītis. Egles zaļo zaru
atzarošana nerada trupes rašanās riskus ar nosacījumu, ja netiek bojāts koks stumbrs.

7.6. Atzarošanas process
Atzarošanā lietojamie zāģi iedalāmi divās grupās:
•
rokas zāģi ar koka vai plastikāta rokturi koku atzarošanai līdz 2,2–2,5 m augstumam. Profesionālam darbam vēlams ar pistoles veida rokturi, kas atbilst ergonomikas prasībām;
•
kāta zāģi koku atzarošanai virs 2,5 m augstuma. Tie var būt ar kāta garumu no 1,7 līdz
2,5 metriem.
Sākotnēji atzarošanas zāģi bija paredzēti izmantošanai dārzkopībā un dekoratīvo koku kopšanai, bet vēlāk izmantoti arī koku atzarošanai mežā. Izmanto gan Eiropā, gan Japānā izgatavotus atzarošanas zāģus. Japānas ražojumi zāģēšanas ražīguma ziņā Eiropas produkciju pārspēj 2–3 reizes.
Zāģu plātnes mēdz būt ar atkārtoti uzasināmiem zobiem, gan arī tādas, kas atkārtoti nav asināmas
zobu specifiskās formas un asināšanas leņķu dēļ. Uzasināšana bieži vien ir komplicēta, nepieciešamas specifiskas vīles un palīglīdzekļi, kas var izrādīties dārgāki nekā jaunas zāģa plātnes izmantošana.
Atzarošana no 2,5 līdz 4,5 m augstumam no zemes ir ļoti saspringta, bet ergonomiski pieļaujama. Virs 4,5 m augstuma atzarotāja rokas, pleci un sprands tiek īpaši noslogoti. To nevar paciest visas dienas garumā vai pat dienām un nedēļām ilgi. Vairāk nogurst kalsni strādnieki, kam sprands ir
mazāk attīstīts. Galva šādā gadījuma ir atliekta atpakaļ, tiek noslogoti kakla skriemeļi (Rotert, s.a).
Lai izvairītos no atzarošanas ar kāta zāģiem, kopš 1996. gada ieteikta saliekamo kāpņu Heidelberg izmantošana. Izmantojot divas 8 un 9 pakāpienu kāpnes ar garumu 2,1 un 2,4 m, var atzarot
līdz pat 7 m augstumam (Rotert, s.a). Iespējams izmantot arī 4,2 m garas kāpnes ar 15 pakāpieniem. Izmantojot kāpnes, nav jālieto kāta zāģi, bet darbu var paveikt ar Sandvik-Bushman vai ARS
markas rokas zāģi. Ar 2,1–2,2 m garām kāpnēm var atzarot līdz 4,5 m augstumam. Kāpnes pie koka
nostiprina ar spriegojamo lentu. Kāpņu posmu pacelšanai izmanto speciālu ruleti. Strādniekam
jālieto drošības josta ar divām drošības trosēm. Aprīkojumā ietilpst zāģa maksts, ķivere, sejas aizsargs, ausu aizsargaustiņas, droši darba zābaki un drošības cimdi.
7.5. attēls

Darba dienai nepieciešami 2–3 atzarošanas zāģi, lai tos var nomainīt, kad tie pārklājas ar sveķiem. Darba pārtraukumos tos notīra ar sveķus šķīdinošu šķidrumu. Atzarošanai līdz 4,5 m augstumam izmantojami Japānā ražotie kāta zāģi Silky-Haynauchi un ARS UV 47 ar griezējnazi zāģa
plātnes apakšējā galā zaļo zaru mizas aizgriešanai. Zāģa plātnes galā ir āķis, lai novērstu zāģa
izslīdēšanu no zāģējuma. Diemžēl zāģa plātnei zāģēšanas procesā nav pietiekama stabilitāte, kas
izraisa tās drebēšanu, strādājot virs 4 m augstuma. Zāģu zobu uzasināšana praktiski nav iespējama.
Atzarojamais zars jānozāģē līdz ar zara valnīti, neskarot kambija slāni, lai samazinātu brūces
šķērsgriezumu un veicinātu brūces apaugšanu (7.5. attēls) Zāģējumam jābūt gludam. Resnākus
zarus vispirms no apakšas aizgriež vai aizzāģē, lai neizplēstu koka dzīvo mizu. Darbu var izpildīt
divos paņēmienos. Vispirms zaru nozāģē, atstājot 10 cm garu zara stumbeni, ko otrajā paņēmienā
nozāģē līdz ar zara valnīti. Sevišķi rūpīgi jāstrādā pavasarī, koku sulu cirkulācijas laikā. Nepieņemama ir zara stumbeņa atstāšana virs stumbra virsmas, kas ievērojami palielinās zara rētas apaugšanas laiku, kamēr virs tās izveidosies dzīva koksnes gadskārta (7.6. un7.7. attēls).
7.6. attēls

Pareizi atzarots koks

7.7. attēls

Nepareizi atzarots koks ar zaru
stumbeņiem

Zara nozāģēšana līdz ar zaru valnīti

Priedes atzarošana ir samērā vienkārša un sarežģījumus neizraisa. Pirmajā atzarošanas paņēmienā galvenokārt ir jāatzaro nokaltušie zari, bet otrajā paņēmienā mazāk intensīvi augoši zaļie
zari ar jau samazinātu skuju daudzumu. Ar kāta zāģiem labu darba kvalitāti sasniegt ir grūtāk, nekā
lietojot rokas zāģus.
Egles dabiskā atzarošanās sākas vēlāk un notiek lēnāk, jo skujas spēj paciest lielāku apēnojumu. Egles atzarošanai nepieciešams patērēt vairāk laika nekā priedei un lapeglei, jo egles sausie
un zaļie zari ar šaurām gadskārtām ir cietāki un grūtāk zāģējami. Eglei obligāti jāatdala arī tievie
(1–3 mm resnie) starpmieturu zari („matu zari”), kas ievērojami palielina darba apjomu. Pat daži
atstāti matu zari koksnē var saglabāties vairākus gadu desmitus. Sausā laikā vēlams strādāt no vēja
puses, lai smalkās koksnes skaidas, ķērpju un mizas smalkumi neaizsegtu skatu uz zāģēšanas vietu.
Bērzs kā saulmīlis dabiski atzarojas ļoti labi, jo lapu un tievāku zaru atmiršana sākas pat relatīvi
nelielā apēnojumā. Pat retos stādījumos, ar sākotnējo koku skaitu līdz 1500 kokiem hektārā, desmit
metrus augstiem bērziem apakšējā stumbra trešdaļā zari ir atmiruši, un to atdalīšana no stumbra nekādas grūtības nerada. Gluži otrādi, bērza jaunaudzes savlaicīgi jāretina, lai nezaudētu koka
zaļo vainagu. Jo augstāk pie stumbra atrodas bērza sausie zari, jo tie ir resnāki. Bērza nokaltušie
zari samērā ātri dabiski sadalās, bet uz to nevar paļauties, jo pat daži palikušie samazina koksnes
vērtību ciršanas vecumā. Ja ir nepieciešams atzarot zaļos bērza zarus, to nedrīkst veikt ziemā vai
pavasarī, intensīvas koka sulu cirkulācijas laikā. Bērza atzarošanai piemērotākais laiks ir jūlijs un
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augusts. Rudenī, septembra beigās un oktobrī, bērziem ir novērota sulu cirkulācija, kuras iemesli
nav gluži skaidri. Bērzam nav ieteicams atzarot par 1 cm resnākus zarus.
Ozola atzarošana vismaz līdz 4 m augstumam var ievērojami paaugstināt tā sortimentu vērtību.
Ozola atzarošana jāveic pakāpeniski, vienlaicīgi nodrošinot tā stumbra lejasdaļas mērenu apēnojumu, lai neizraisītu ūdenszaru veidošanos. Atšķirībā no citām koku sugām ozolam ātri apaug ar
dzīvu koksni pat 3–4 cm resnu zaru brūces.
Melnalkšņa atzarošana Latvijā tiek veikta visai reti, bet tā dekoratīvā koksne ir ļoti pieprasīta
un resni sortimenti tiek labi apmaksāti. Melnalkšņa koksnes pieaugums ir ļoti atkarīgs no vainaga
lieluma. Nekoptās audzēs vainags ir īss un šaurs, koksnes pieaugums niecīgs. Slēgtās audzēs melnalksnis atzarojas pietiekami labi. Melnalksnim sasniedzot 10–12 cm caurmēru, rūpīgi atlasāmi
100–120 mērķa koki hektārā un atzarojami līdzīgi kā bērzs.
Atzarotie koki ir jāpasargā no pārnadžiem, kas priedei, eglei un lapu kokiem var plēst mizu.
Priedei mizas plēsuma vieta pakāpeniski sašaurinās, līdz pilnīgi apaug ar dzīvas koksnes gadskārtām. Šis process atkarībā no brūces platuma var ilgt pat 10 gadus. Koksnē veidojas nevienāda platuma gadskārtas, kas būtiski pasliktina koksnes kvalitāti. Pēc kreves mizas izveidošanās priedes apdraudējums attiecībā uz plēsumiem stipri samazinās. Turpretī eglei un lapu kokiem tas saglabājas
ilgāku laika periodu. Eglei mizas plēsuma vietā veidojas sasveķojums, kas ar laiku kļūst tumšs un
atļauj bojātos kokus atpazīt daudzu desmitu gadu garumā. Mizas plēsumi ozolam un osim ar laiku
apaug ar veselu koksni.
7.8. attēls

Pret mizas plēsumiem aizsargāta egle

7.7. Atzarošanas darbu organizācija
Darbu izpildē vēlams ievērot šādu secību:
•
audzē vispirms nosprauž treilēšanas ceļus un atzīmē uz tiem izcērtamos kokus;
•
izvēlas atzarojamos kokus (dzīvotspējīgi, vitāli īpatņi ar taisniem stumbriem, noturīgi pret
sniegliecēm un snieglauzēm, ar atbilstošu slaiduma koeficientu).
•
atzarojamos kokus neizvēlas treilēšanas ceļa malās;
•
atzīmē blakus atzarojamajam kokam augošos kokus traucētājus, kas ietekmētu atzarotā
koka augšanu tuvākajā nākotnē;
•
izcērt kokus traucētājus un izveido treilēšanas ceļus;
•
veic koku atzarošanu.
Sakarā ar darbarīku daudzveidību nevar ieteikt tikai vienu atzarošanas metodi. Tā ir atkarīga:
•
no atzarošanas paņēmienu skaita;
•
no atzarošanas rokas zāģu tipa;
•
no atzarošanas zāģu kātiem.
Iespējami vairāki darba organizācijas varianti.
1. variants. Atzarošanu līdz 2,2–2,5 m augstumam veic ar rokas atzarojamo zāģi. Virs 2,5 m
augstuma izmanto kāta zāģi, kas iestiprināts atbilstoša garuma kātā. Kāta zāģu izmantošana virs
4,5 m augstuma nenodrošina pietiekami gludu zāģējuma virsmu un ir ļoti neergonomiska.
2. variants. Atzarošanai izmanto tikai rokas atzarošanas zāģus, bet zaru aizsniegšanai virs 2,5 m
augstuma izmanto alumīnija kāpnes, kuras vertikāli nostiprina pie atzarojamā koka stumbra (Rotert, s.a.). Lietojot divus pieslienamu kāpņu posmus, atzarošanu var veikt līdz 5,5–6 m augstumam.
3. variants. Vācijas federālajā zemē Ziemeļreinā-Vestfālenē noskaidrots, ka darba paņēmieni
būtiski atšķiras, veicot atzarošanu stumbra apakšējā daļā līdz 3,5 m augstumam un virs 3,5 m augstuma. Stumbra apakšējā daļā atzarotājam ir labāks kontakts ar darba objektu – koku. Tas nodrošina līdzenas zāģējuma virsmas iegūšanu. Ja augstums palielinās virs 3,5 m, gludu zāģējumu iegūt
kļūst arvien grūtāk, ko ietekmē atzarojamā zāģa plātnes un kāta stabilitāte. Teleskopiskie kāti un
zāģu plātnes bez muguras pastiprinājuma to ne vienmēr nodrošina. Atzarošanas procesā dreb zāģa
plātne, kas rada nelīdzenu zāģējuma virsmu. Zāģis var izslīdēt uz leju, kas sevišķi izteikts tievo
starpmieturu zaru atzarošanā, un tiek ievainota koka miza. Darba procesā Nēeimas meža skolā
Vācijā iesaka divas darba rīku kombinācijas:
•
līdz 3,5 m augstumam atzarošanu veikt ar zāģi ARS UV 47, iestiprinātu 170 cm garā Sterzig
firmas kātā.
•
virs 3,5 m augstuma izmantot Sterzig firmas zāģi ar plātnes muguras pastiprinājumu 400 cm
garā kātā (170 cm+170 cm+60 cm) vai, īsākiem strādniekiem, (170 cm+170 cm+115 cm).
Kāta stabilitāte ir lielāka, ja īsākais kāta posms atrodas augšā.
Atzarojot stumbra lejasdaļu, iesaka izmantot ARS UV 47 zāģus ar zobu attālumu 4,5 mm, iestiprinātu 170 cm garā kātā. Tam ir divas priekšrocības. Atzarotājs var strādāt ar abām rokām un vienlaikus atrodas nost no koka stumbra. Darbu netraucē apakšējie koka zari, kā tas ir darbā ar rokas
zāģi. Atzarošanu uzsāk apmēram galvas augstumā un virzās uz leju. Virs 3,5 m augstuma izmanto
garo kāta zāģi un atzaro no apakšas uz augšu. Tas atļauj zarus labi saskatīt un pārredzēt zara valnīti.
Šī darba metode ieteicama vienam atzarotājam. Lai vienlaicīgi nav jāpārnēsā divi zāģi, vispirms
atzaro apmēram 10 kokus līdz 3,5 m augstumam, tad atgriežas izejas pozīcijās un sāk atzarošanu no
3,5 m augstuma uz augšu (Wertästung, 1990).

Egli no bojājumiem var pasargāt, ar speciālu skrāpi tūliņ pēc atzarošanas ievelkot seklas svītras. Tas jādara uzmanīgi, lai netiktu bojāts kambijs. Mizas svītrojuma vietās vasarā jau pēc dažām
minūtēm parādās sīki sveķu pilieni. Tie pakāpeniski sakalst, un stumbru padara nepievilcīgu staltbriežiem un aļņiem. Pēc dažiem gadiem sāk veidoties kreve, kas pilnībā izslēdz stumbra bojāšanu
(7.8. attēls). Svītras egles mizā jāievelk 2,2–2,4 m augstumā virs augsnes virskārtas.
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8.

Atzarošanas procesa hronometrāža rāda, ka 8 stundu darba dienā tīrais zaru zāģēšanas laiks
aizņem 4–5 stundas. Pārējā laikā notiek atzarojamo koku izvēle, to marķēšana un dastošana. Tika
ieturēts vienmērīga un ražīga darba temps un sekots līdzi darba rīku stāvoklim (Rotert, s.a.). Tā kā
darba ražīgums ir atkarīgs no zāģa stāvokļa, vienmēr tika izmantoti asi zāģi, bet sasveķojušies nomainīti ar rezerves zāģiem. Atzarošanai patērētajā laikā tika ieskaitītas arī manipulācijas ar kāpnēm
un kāta zāģiem to izmantošanas gadījumā. Laika patēriņa tabulās 20% apjomā iekļauts arī sagatavošanās un atpūtas laiks (7.3. un 7.4. tabula).
7.3. tabula

Laika patēriņš priedes atzarošanai

Atzarošanas
veids

D, cm

Tīrais
atzarošanas
laiks 2,5–4,5 m
augstumam

Sagatavošanās
un atpūtas laiks,
min kokam

Kopā

Kāpnes, rokas
zāģis (116 koki)

15

1,2

3,4

0,9

5,5

Kāta zāģis
(39 koki)

15

1,1

4,8

1,2

7,1

Reljefs līdzens, audzes vecums 30 gadi, priede ar tieviem un vidēji resniem zariem
Kāpnes, rokas
zāģis (70 koki)

16

1,0

3,7

0,9

5,6

Kāta zāģis
(64 koki)

17

1,1

3,9

1,0

6,0

Galvenās cirtes vecums (gados) atkarībā no bonitātes
I un augstāka

II–III

IV un zemāka

Ozols

101

121

121

Priede un lapegle

101

101

121

Egle, osis, liepa, goba, vīksna un kļava

81

81

81

Bērzs

71

71

51

Melnalksnis

71

71

71

Apse

41

41

41

Citām, tabulā neminētām, sugām likums nenosaka ciršanas vecumu. Meža īpašnieks to var brīvi
izvēlēties, piemēram, baltalksnim, vadoties no saimnieciska vai cita rakstura apsvērumiem.
Koku ciršana pēc galvenās cirtes caurmēra ir atļauta pirms galvenās cirtes vecuma sasniegšanas,
ja valdošās koku sugas pirmā stāva koku vidējais caurmērs krūšaugstumā sasniedz šādas skaitliskās
vērtības vai ir lielāks par tām (8.2. tabula).
8.2. tabula

Galvenās cirtes caurmērs pēc valdošās koku sugas un bonitātes
Bonitāte

Laika patēriņš egles atzarošanai

Atzarošanas
veids

D, cm

Valdošā koku suga

Tīrais
atzarošanas laiks
no 2,5–4,5 m
augstumam

Sagatavošanās
un atpūtas laiks,
min kokam

Kopā

Reljefs viegli nolaidens, audzes vecums 23 gadi, egle ar tieviem un vidēji resniem zariem
Kāpnes, rokas
zāģis (67 koki)

15

2,2

4,7

1,4

Ia

I

II

III

valdaudzes vidējais caurmērs (centimetros)

Laika patēriņš viena koka atzarošanai, min
Tīrais
atzarošanas
laiks līdz 2,5 m
augstumam

8,3

Augošu koku atzarošana ir investīcija nākotnē ar mērķi iegūt lielākus ieņēmumus par koksnes
realizāciju.
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Galvenās cirtes vecums

Valdošā koku suga

Reljefs līdzens, audzes vecums 30 gadi, priede ar vidēji resniem un resniem zariem

7.4. tabula

Meža audzēšanas cikls noslēdzas ar audžu izmantošanu koksnes ražas iegūšanai ar tai sekojošu
meža atjaunošanu. Pieaugušas mežaudzes nocērt, kad tās sasniegušas ciršanas vecumu (cirtmetu)
vai galvenās cirtes caurmēru. Šādas cirtes apzīmē par galvenajām (galvenās izmantošanas) cirtēm,
jo vienā paņēmienā tiek iegūts lielākais koksnes daudzums. Galvenajā cirtē pieaugušas mežaudzes
nocērt vienā vai vairākos paņēmienos. Atbilstoši 2012. gada Meža likumam, ir noteikti šādi audžu
ciršanas vecumi (8.1. tabula). Ciršanas vecums ir atkarīgs no valdošās koku sugas un audzes bonitātes.
8.1. tabula

Laika patēriņš viena koka atzarošanai, min
Tīrais
atzarošanas
laiks līdz 2,5 m
augstumam

MEŽA GALVENĀS CIRTES

Priede

39

35

31

27

Egle

31

29

29

27

Bērzs

31

27

25

22

Šis nosacījums neattiecas uz koku ciršanu galvenajā cirtē īpaši aizsargājamās dabas teritorijās,
izņemot Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kur tas atļauts
saskaņā ar šo teritoriju aizsardzību un izmantošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, galveno
cirti veic tad, kad mežaudze sasniegusi galvenās cirtes vecumu.
Pie galvenajām cirtēm pieskaita:
•
kailcirtes;
•
pakāpeniskās cirtes;
•
izlases cirtes.
Mežaudze kailcirtē tiek nocirsta vienā paņēmienā viena gada laikā pēc tās uzsākšanas. Pakāpeniskās cirtes izpilda vairākos paņēmienos vienas vai divu vecumklašu laikā. Vienlaicīgi pakāpeniskās cirtes platībā veidojas nākamās paaudzes mežaudze, kas nodrošina koksnes producēšanu.
Izlases cirtes veikšana nav laikā stingri ierobežota, tā var ilgt vairākus gadu desmitus. Tā raksturīga
dažādvecuma audžu apsaimniekošanai.
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8.1. Kailcirtes
Dabā norobežotu platību, kurā tiek plānota vai notiek ciršana, apzīmē par cirsmu. Platību, kurā
meža ciršana ir pabeigta, sauc par izcirtumu. Latvijā cirsmas plāno ar garāko malu ziemeļu–dienvidu virzienā, ko sauc par cirsmas virzienu. Ciršanas vecumu sasniegušu audžu ciršanu kailcirtē sāk
no kvartāla austrumu malas, pakāpeniski virzoties rietumu virzienā, ko apzīmē par cirtes virzienu.
Latvijā cirtes virziens ir no austrumiem uz rietumiem. Tas izvēlēts ar nolūku, lai koku augstums
pirmās kailcirtes platībā būtu lielāks nekā nākamajās, uz rietumiem esošajās. Līdz ar to, kad ciršana
kvartālā ir pabeigta, koku augstums austrumu virzienā pakāpienveidīgi palielinās, un vējš virs koku
galotnēm pakāpeniski virzās uz augšu un neizraisa būtiskus bojājumus (8.1. attēls).
8.1. attēls

Meža profils pēc vairākām kailcirtēm

Vizuāli dabā, skatoties no rietumiem uz austrumiem, tas izskatās šādi (8.2. attēls).
8.2. attēls

Triju pēc kailcirtēm atjaunotu audžu vainagu klāji virzienā no rietumiem uz
austrumiem

Laika periodu, kad var uzsākt nākamo kailcirti blakus esošam izcirtumam, apzīmē par piesliešanās laiku. Minimālais piesliešanās laiks ir trīs gadi, bet var būt arī lielāks. To nosaka ciršanas
noteikumi.
Nākamo kailcirti var projektēt rietumu pusē blakus iepriekšējai. To sauc par tiešo piesliešanos.
Ja starp izpildīto un nākamo kailcirti atstāj nenocirstu mežaudzes joslu, to apzīmē par netiešo jeb
starpjoslu piesliešanos. Nenocirsto mežaudzes joslu sauc par kulisi.
Gadījumos, kad veselu meža kvartālu aizņem vienlaidus ciršanas vecumu sasniegušas audzes,
mežaudžu nociršana var aizņemt pārāk ilgu laika periodu. Tādos gadījumos aptuveni pret kvartāla
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vidu ieprojektē un izcērt cirsmu, lai no tās projektētu nākamās cirsmas rietumu virzienā. To apzīmē
par iecirti. Vienlaikus ar cirtēm virzās rietumu virzienā gan no kvartāla austrumu malas, gan arī izveidotās iecirtes. Tas atļauj cirti kvartāla robežās pabeigt īsākā laika periodā. Kailcirtes platība dabā
tiek ierobežota ar vizūrām, un kokus drīkst cirst tikai šajā platībā. Kailcirtēm visbiežāk ir izstiepta
taisnstūra forma.
Kailciršu pirmsākumi ir saistīti ar līdumu saimniecības ieviešanos. Cirtes mērķis bija meža platības atbrīvošana lauksaimniecības vajadzībām. Augsnes auglībai līdumos pazeminoties, tika cirstas
mežaudzes jaunu tīrumu ierīkošanai, bet lauksaimniecībā izmantotās platības pameta, un mežs
tajās ieviesās no jauna. Sākot ar 15. gadsimtu, Vācijā uzsāka neizmantoto lauksaimniecības platību mākslīgu apmežošanu. Koksnes patēriņam pieaugot, saimniecisku un ekonomisku apsvērumu
dēļ kailcirtes kļuva par mežsaimniecības sastāvdaļu ar tām sekojošu meža atjaunošanu. Kailcirtes
ieviesa noteiktu kārtību meža izmantošanā, jo atbilstoši meža ierīcībai bija noteikts izcērtamās koksnes apjoms. Tādējādi tika novērsta meža nekontrolēta izciršana, kas daudzās zemēs bija sasniegusi
milzīgu apjomu un noveda pie meža platības izteiktas samazināšanās. Vienlaikus nācās domāt par
meža racionālu izmantošanu un atjaunošanu. Kailcirtes no šī laika pazīstamas kā pieauguša meža
ciršanas paņēmiens. Pēdējos 100–150 gados kailciršu saimniecība tiek izmantota daudzās pasaules
valstīs. Vienlaicīgi mežaudzes sadalīja vecumklasēs, lai katrā desmitgadē nocirstu noteiktu meža
platību un nepārsniegtu kopējo pieļaujamo ciršanas apjomu. Tādējādi tika nodrošināta efektīva
meža izmantošanas apjomu kontrole. Kailcirte dabā ir skaidri redzama un grūti noslēpjama no
kontrolējošo iestāžu un sabiedrības acīm.
Vēsturiski kailciršu platības ir tikušas ierobežotas ar cirsmas platumu vai kailcirtes kopējo platību. Pazīstami četri kailciršu veidi:
•
šaurās kailcirtes;
•
platās kailcirtes;
•
koncentrētās kailcirtes;
•
nosacītās kailcirtes.
Šaurajām kailcirtēm bija noteikts ierobežots cirsmas platums, kas parasti nepārsniedza 100 m,
bet daudzos gadījumos arī mazāks (Погребняк, 1963), lai nodrošinātu sekmīgu dabisko atjaunošanos un novērstu iespējamu pārpurvošanos platībās ar augstu gruntsūdens līmeni. Cirsmas garums
vairākkārt var pārsniegt tās platumu, bet nav lielāks par kvartāla garumu ziemeļu–dienvidu virzienā. Šaurās kailcirtes lieto mežos, kur jānodrošina sekmīga meža dabiskā atjaunošanās ar vērtīgām
skuju koku sugām. Meža sekmīga dabiska atjaunošanās ar priedi un egli iespējama, ja cirsmas platums nepārsniedz 50–60 metrus. Lapu koku (bērza, apses, vītolu) sēklas vējš pārnes daudz lielākā
attālumā. Sekmīga atjaunošanās ar šīm sugām notiek 150–200 m platos izcirtumos, bet ar osi līdz
30 m platā joslā. Par cirsmas virzienu apzīmē tās garākās malas orientāciju attiecībā pret debespusēm. Latvijā cirsmas virziens parasti ir no ziemeļiem uz dienvidiem. Tādējādi cirsmai ir lielāks
kontakts ar nenocirsto audzi, un valdošie rietumu un dienvidrietumu vēji nodrošina labāku sēklu
izsēšanos izcirtumos un sekmīgu dabisko atjaunošanos.
Šaurajām kailcirtēm ir vairākas priekšrocības, salīdzinājumā ar platajām kailcirtēm:
•
ja audzes nociršana sakrīt ar sēklu ražas gadu, platībā notiek apmierinoša dabiskā atjaunošanās ar vērtīgām koku sugām;
•
vējš izcirtumā nespēj sasniegt lielu ātrumu un ar lielu spēku iedarboties uz atsegto meža
sienu;
•
šaurās kailcirtēs mazāk izpaužas vēja un ūdens erozija;
•
mazāk iespējama platību pārpurvošanās gruntsūdeņu līmeņa paaugstināšanās rezultātā.
Platajās kailcirtēs cirsmas platums pārsniedz 100 metrus. Tās lieto platībās, kur notiek sekmīga izcirtumu dabiskā apmežošanās vai mežu atjauno ar stādīšanu, ieaudzējot vērtīgas koku sugas.
Platajām kailcirtēm ir vairāki trūkumi, galvenie no tiem ir šādi:
•
sausas un mazauglīgas augsnes virskārta stipri sakarst un izžūst, kas izraisa sējeņu sakņu
kakla apdegumus un augšanas traucējumus;
•
platos kailciršu izcirtumos nakts laikā intensīvi tiek izstarots siltums, stipri pazeminās gaisa
temperatūra, un sala jutīgi kociņi bieži apsalst pavasara salnās. Izcirtumu var sekmīgi atjaunot tikai ar salizturīgām koku sugām;
•
glejotās augsnēs nenotiek intensīva transpirācija, sākas platību pārpurvošanās un pasliktinās jauno koku augšana;
•
lielās platībās augošas vienvecuma tīraudzes palielina saimniecisko risku kukaiņu un slimību savairošanās gadījumos, kā arī vēja un sniega ietekmē radušos postījumus;
•
bieži palielinās meža pārnadžu izdarītie bojājumu apjoms, jo lielās vienveidīgās skuju koku
tīraudzēs pasliktinās to barošanās apstākļi.
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Koncentrētās kailcirtes lieto Krievijas un Kanādas taigas zonas mežos, kur ir lieli vienlaidu pieaugušu audžu masīvi, kas atrodas tālu no apdzīvotām vietām. Kailcirtes garums var būt 1–2 km un
parasti atbilst kvartāla malas garumam šajos mežos, bet platums svārstās no 250 līdz 1000 metriem. Kopējā kailcirtes platība sasniedz vairākus desmitus hektārus. Nereti mežu izcērt veseliem
kvartāliem. Šādas koncentrētas kailcirtes ļauj maksimāli efektīvi izmantot mežizstrādes tehniku,
koncentrēt darbaspēku un samazināt izdevumus kokmateriālu transporta ceļu ierīkošanai. Koncentrētās kailcirtes ir izvietotas gar kokmateriālu transporta maģistrālajiem ceļiem, lai samazinātu
koksnes iegūšanas izmaksas. Tomēr tām ir vairāki būtiski trūkumi:
•
meža atjaunošanās notiek galvenokārt ar mīkstajiem lapu kokiem, jo dabiskā atjaunošanās
ar priedi un egli ir traucēta cirsmu lielā platuma dēļ;
•
izcirtumos veidojas blīvs zemsedzes augu aizzēlums, mainās izcirtumu mikroklimats, koku
dīgsti biežāk cieš salnās, notiek platību pārpurvošanās;
•
meža atjaunošana ar stādīšanu šajos apstākļos ir ierobežota, jo šīs platības atrodas pārāk
tālu no apdzīvotām vietām;
•
stādījumi netiek savlaicīgi kopti un bieži iznīkst;
•
dabiskais lapu koku sugu nomaiņas process pret skuju kokiem iespējams pēc lapu koku
audžu izretināšanās un dabiskā vecuma iestāšanās, kas notiks tikai pēc daudziem gadu desmitiem.
Šo iemeslu dēļ mūsu valsts apstākļos koncentrētās kailcirtes neizmanto.
Nosacītās kailcirtes bieži sastopamas Krievijas mežos, vietās, kur nevar realizēt lapu koku vai
tievo skuju koku sortimentus. Šādās nosacītās kailcirtēs izcērt tikai resnākos un vērtīgākos skuju
kokus. Platībā paliek nenocirsti otrā stāva koki un mīkstie lapu koki. Šādus kokus bieži izgāž vējš
un bojā sniegs. Meža atjaunošanās notiek neapmierinoši, ar lēni augošu, līku un nekvalitatīvu koku
sēklām, kas pasliktina nākamās koku paaudzes kvalitāti. Šādas cirtes Latvijā netiek lietotas.
2012. gadā apstiprinātajos „Noteikumi par koku ciršanu mežā” kailcirtes platums netiek limitēts, bet tiek ierobežota kailcirtes maksimālā platība, kas sausieņu mežos nepārsniedz 5 ha, bet pārējos augšanas apstākļos – 2 hektārus. Ja silā, mētrājā un lānā atstāj ne mazāk kā 20 priedes sēklas
koku (sēklas ražojoši, dzīvotspējīgi koki ar taisniem stumbriem un labi attīstītiem vainagiem) 1 ha,
maksimālā kailcirtes platība ir 10 hektāru. Jāņem vērā, ka ciršanas noteikumi var tikt grozīti, pilnveidoti, un pēc kāda laika pašreizējie var nebūt spēkā. Meža apsaimniekotājam vienmēr jāseko līdzi
normatīvo materiālu izmaiņām, lai nerastos pārpratumi un noteikumi netiktu pārkāpti.
Kailcirte atbilstoši iepriekš minētajiem noteikumiem nav atļauta šādos gadījumos:
•
meža puduros, kas mazāki par 1 ha un atrodas vismaz 500 m attālumā no citas meža platības, kas lielāka par hektāru;
•
mežaudzēs, kur valdošā koku suga ir ozols, liepa, kļava, goba, vīksna vai skābardis;
•
Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības joslā, sausās minerālaugsnēs augošās priežu mežaudzēs, kurās priede veido vairāk nekā 80% mežaudzes
šķērslaukuma;
•
ūdensteču un ūdenstilpju palienes (ielejas) mežaudzēs, kuras periodiski applūst un kurās ir
palienei raksturīgā veģetācija;
•
purvu aizsargjoslās;
•
ezeru salās un purvu salās;
•
pilsētu teritorijās.
Kailcirtes jēga ir vecās audzes nociršana vienā paņēmienā, lai platība atjaunotos dabiski vai tajā
veiktu meža sēšanu vai stādīšanu. Dabiskā atjaunošanās ar lapu kokiem gandrīz vienmēr notiek
sekmīgi dažu gadu laikā pēc audzes nociršanas. Atjaunošanās ar skuju kokiem vairāk ir atkarīga
no sēklu ražas gadiem un var ieilgt vairāku gadu garumā. Ja audze tiek nocirsta sēklu ražas gadā
vai nākamā gada pavasarī, dabiskās atjaunošanās sekmes ir atkarīgas no sēklu ražas lieluma, sēklu
dīgšanas apstākļiem, piemēram, augsnes virskārtas mineralizācijas pakāpes un augsnes nodrošinājuma ar mitrumu. Jo lielāks ir gadu skaits starp kailcirti un labu sēklu ražas gadu, jo mazāk cerību
uz sekmīgu atjaunošanos ar skuju kokiem. Nākamajos gados dabiskās atjaunošanās sekmes ir atkarīgas no platības aizzelšanas ātruma un intensitātes. Dabiskā atjaunošanās var izraisīt koku sugu
maiņu, kas var būt gan vēlama, gan nevēlama. Lai lapu koku audzes nomainītu pret skuju kokiem,
nepieciešama stādīšana un tai sekojoša sistemātiska agrotehniskā kopšana. Ja vecā audze ir bijusi
nekvalitatīva, ar lielu skaitu līkumainu koku, jāizmanto selekcionēts stādāmais materiāls ar ģenētiski nodrošinātām pozitīvām īpašībām.
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Izcirtumos jau nākamajā gadā pēc cirtes sākas šādi procesi:
•
uz augsnes virskārtas nonāk lielāks saules radiācijas apjoms;
•
mainās augsnes virsējo slāņu temperatūras režīms;
•
pavasarī augsne atkūst agrāk nekā zem mežaudzes;
•
mainās zemsedzes augu sugu botāniskais sastāvs;
•
izzūd ēncietīgās un pusēncietīgās augu sugas;
•
ieviešas gaismas prasīgas sugas un samērā drīz arī graudzāles, kas var veidot blīvu aizzēlumu un pasliktināt sējeņu augšanas apstākļus;
•
uz augsnes virskārtas nonāk visi nokrišņi, jo tos vairs neaiztur audzes vainagu klājs;
•
lielos izcirtumos ar sekliem gruntsūdeņiem var sākties pārpurvošanās iezīmes;
•
notiek straujāka meža nobiru sadalīšanās un augiem nepieciešamo barības vielu atbrīvošanās;
•
zaru un ciršanas atlieku savākšana un izmantošana kurināšanai, kā arī dedzināšana uz vietas nabadzīgos augšanas apstākļos negatīvi ietekmē augsnes trūdvielu saturu un augu barības vielu nonākšanu nākamajā barības vielu apritē;
•
nakts stundās notiek siltuma izstarošana no augsnes virskārtas un pastiprinās salnu rašanās iespējas;
•
izcirtumos, sevišķi reljefa zemākajās vietās, gaisa minimālās temperatūras salnu naktīs ir
zemākas nekā zem blakusaudzēm.
No ekoloģiskā viedokļa par kailciršu lietderību nereti strīdas. Kailcirtēm ir arī virkne pozitīvu iezīmju. Veicot meža sēšanu un stādīšanu, nerodas pārrāvums koksnes producēšanas procesā.
Kailcirtes atver ainavu un rada telpas perspektīvas izjūtu. Daudzi zemsedzes augi savu ziedu krāsu
paleti vislabāk spēj izpaust izcirtumos. Sausās augsnēs izcirtumos sazeļ virši, kas vizuāli bagātina
ainavu un nodrošina vērtīgu ienesumu bitēm. Medus ienesums no avenēm, krūkļiem un zemsedzes augiem ir augstvērtīgs un ekoloģiski nepiesārņots. Veidojoties jaunaudzēm, daudzas putnu un
zīdītāju sugas rod savu ekoloģisko nišu, ligzdošanas un barošanās iespējas. Kā uzsver A. Denglers
(Dengler, 1992), kailcirtēm no ekoloģiskā viedokļa nav būtisku priekšrocību vai trūkumu. Vairākas
negatīvās kailciršu ietekmes var mīkstināt vai novērst ar saprātīgu un mērķtiecīgu rīcību. Piemēram, ozolu vai egli no salnām var pasargāt, tos nodrošinot ar lapu koku segumu.
Kailcirtes ir plašāk lietotais galvenās cirtes veids, jo tām no saimnieciskā viedokļa ir vairākas
būtiskas priekšrocības:
•
no platības vienības vienlaicīgi tiek iegūts vislielākais koksnes daudzums, salīdzinot ar citiem ciršu veidiem;
•
darba ražīgums ir augstāks nekā citās meža izmantošanas cirtēs;
•
var izmantot augstražīgu tehniku un maksimāli mehanizēt koku gāšanu, pievešanu, iekraušanu un transportēšanu;
•
ir zemākas darbu izmaksas;
•
racionālāk tiek izvērtēta iegūtā koksne;
•
iespējama izcirtumu mehanizēta satīrīšana, meža stādījumu ierīkošana un kopšana.
Lai izcirtumos veicinātu meža dabisko atjaunošanos, izcirtumos atstāj sēklu kokus. To atlasē
jāievēro šādi nosacījumi:
•
jāatlasa vēja noturīgu sugu koki, kurus iespējami maz apdraud vējš. Šim mērķim atbilstoša
suga Latvijā ir priede, lai gan arī to izcirtumos vējš var izgāzt vai pārlauzt;
•
sēklu koku atlase ar seklu sakņu sistēmu kūdrainās augsnēs nav mērķtiecīga;
•
jāizvēlas labi augoši, neizstīdzējuši 1. un 2. Krafta klases koki ar taisniem stumbriem un
vidēji platiem vainagiem, kas audzē nav auguši pārbiezinātās koku grupās (8.3. attēls);
•
priedes ar sevišķi skrajiem vainagiem ražo maz sēklu, bet lielu putekšņu daudzumu;
•
pirms sēklu koka izvēles, vasaras otrajā pusē vai rudenī vēlams pārliecināties par koka čiekuru ražošanas spēju, koka vainagu aplūkojot ar tālskati. Arī vecie čiekuri koka vainagā
liecina par sēklu ražošanu;
•
nedrīkst izvēlēties resnzarainus kokus, kam šī īpatnība var būt ģenētiski noteikta;
•
nav pieļaujama slimību un kaitēkļu bojātu koku izvēle;
•
pieļaujami mehāniskas izcelsmes stumbra bojājumi;
•
minerālaugsnēs izcirtumu atjaunošanos pēc sēklu ražas gada nodrošina 20 priedes sēklu
koki 1 ha, kas vienmērīgi izvietoti aptuveni 20 m attālumā cits no cita;
•
kailcirti ieteicams veikt sēklu ražas gada rudenī vai ziemā, lai atjaunošanās notiktu no vecās
audzes sienas un atstātajiem sēklu kokiem.
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jārēķinās, ka dabiskā atjaunošanās aptuveni sēklu koka vainaga projekcijas
platībā ir slikta, jo ir izteikta sakņu konkurence.
•
ja kailcirte veikta sēklu neražas gadā,
nav iemesla cerēt uz sekmīgu dabisko
atjaunošanos ar skuju kokiem, bet jāveic
meža atjaunošana ar sēšanu vai stādīšanu.
Par sēklu kokiem neatstāj egles, jo tās parasti izgāž vējš. Bērzs un apse izcirtumos atjaunojas
labi, tādēļ sēklu koki nav nepieciešami. Izcirtumos atstāti ozoli intensīvi veido ūdenszarus, bet
zīles nokrīt ierobežotā platībā ap koku. Jāņem
vērā, ka ozola zīles izplata sīļi, veidojot ziemas
barības krājumus. Daļa no paslēptajām zīlēm
netiek atrastas un pavasarī dīgst.

8.3. attēls

Priedes sēklu koki izcirtumā

8.2. Pakāpeniskās cirtes
Cirtes veidu, ja ciršanas vecumu sasniegušu audzi pakāpeniski nocērt vienas vai divu vecumklašu laikā, sauc par pakāpenisko cirti. Pakāpeniskās cirtes ir radušās Vācijā 18. gs. beigās, lai
nodrošinātu meža dabisko atjaunošanos zem vecās audzes vainagu klāja. Pakāpeniskajā cirtē vecā
audze tiek pilnībā nocirsta. Cirtes noslēgumā nerodas izcirtums, kā tas ir pēc kailcirtes, kas jāatjauno ar stādīšanu vai jāatstāj, lai tas dabiski atjaunotos. Cirtes platībā nerodas koksnes ražošanas
pārtraukums, jo koksni ražo gan vecās audzes koki, gan paaugas koki zem tās. Pēc kailcirtes platības
atjaunošanas paiet daži gadi, līdz sākas koksnes producēšana vērā ņemamā apjomā. Mežs visu laiku
pilda savas funkcijas, kas ir sevišķi svarīgi piepilsētu un upju liegumjoslu mežos. Pakāpeniskās cirtes uzsāk audzēs, kurās zem audzes vainagu klāja ir sastopama vienmērīgi vai grupās izvietota paauga. Dzīvotspējīgu paaugu zem vecās audzes Latvijā visbiežāk veido egle, retāk osis. Centrāleiropā
paaugu veido ēncietīgais dižskābardis un baltegle, kas paplašina pakāpenisko ciršu izmantošanas
iespējas. Cirtes izpildes laikā rodas jauna paauga, veidojas nākamās paaudzes audze. Koksnes ražošanas procesā nerodas pārrāvums.
Vecā audze tiek pakāpeniski nocirsta vairākos paņēmienos. Vienlaicīgi audzes vainagu klājā
tiek radīti atvērumi (logi), kas uzlabo paaugas apgaismojuma apstākļus un augšanu, līdz visbeidzot
vecā audze pilnībā tiek nocirsta. Šis cirtes veids ir radīts, lai veicinātu ēncietīgo koku sugu dabisko
atjaunošanos un izslēgtu meža atjaunošanu ar sēšanu vai stādīšanu. Pakāpeniskā cirte ir mazāk
piemērota priedes dabiskajai atjaunošanai, lai gan iespējama nabadzīgākos augšanas apstākļos, kur
neveidojas blīvs aizzēlums ar zemsedzes augiem. Zem vecās audzes ierobežotā apgaismojumā augošie paaugas kociņi ir vairāk pasargāti no zemsedzes augu konkurences, tieša saules apgaismojuma un siltuma zudumiem pavasara nakts salnās. Ēncietīgās paaugas sugas šādos apstākļos, sevišķi
jaunībā, var apmierinoši augt līdz vecās audzes pilnīgai nociršanai. Zem paaugas kociņiem mazāk
intensīvi ieviešas ātraudzīgie lapu koki, kas samazina jaunaudzes kopšanas nepieciešamību.
Pakāpeniskās cirtes galvenokārt izpilda egļu, egļu–priežu un egļu–lapu koku audzēs platībās,
kur nav jābaidās no vējgāzēm. Egle ir pietiekami vēja izturīga tikai damakšņos un pauguraiņu vēros. Pakāpeniskās cirtes nedrīkst izpildīt līdzenumu vēros, kur nereti ir paaugstināts gruntsūdeņu
līmenis un egle bieži cieš vējgāzēs. Pakāpenisko ciršu platība un cirsmas platums nav ierobežots.
Pakāpeniskās cirtes izpildes laikā zem audzes esošā paauga aug augstumā, un pēc sēklu ražas gadiem zem audzes veidojas jauna paauga.
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Vienotas pakāpenisko ciršu klasifikācijas nav. Izšķir vairākus pakāpenisko ciršu veidus, kas gan
dažādās zemēs, gan arī speciālajā literatūrā tiek traktētas atšķirīgi. Pakāpeniskās cirtes var iedalīt
trijos veidos (Upītis, 1939; Белов, 1983; Мелехов, 1989; Шишков, Брановиций, 1979), kas visvairāk atbilst to būtībai:
•
vienlaidu pakāpeniskās cirtes;
•
grupu pakāpeniskās cirtes;
•
joslu (slejveida) pakāpeniskās cirtes.

8.2.1. Vienlaidu pakāpeniskā cirte
Lai varētu orientēties mežkopības grāmatās, ir lietderīgi dot cirtes nosaukumus citās valodās.
Vienlaidu pakāpenisko cirti Vācijā sauc par Schirmschlag, bet Krievijā равномерно постепенная
рубка. Vienlaidu pakāpenisko cirti visbiežāk izpilda trijos paņēmienos, katram ir savs nosaukums.
Pirmo paņēmienu apzīmē par sagatavošanas cirti. Tās uzdevums ir sagatavot audzē palikušos
kokus bagātīgākai sēklu ražošanai. Pēc audzes izretināšanas, tātad apgaismojuma apstākļu
uzlabošanas, palikušie koki sāk intensīvāk ražot sēklas, kā arī palielinās to koksnes pieaugums.
Pēc cirtes izpildes uzlabojas apgaismojuma apstākļi paaugai, un tā sāk intensīvāk augt augstumā.
Pirmajā paņēmienā vispirms izcērt nokaltušos un kalstošos, kukaiņu bojātos kokus, egles reljefa
ieplakās, kur tās apdraud vējgāzes, veselīgās apses, kas līdz nākamajai ciršanai var zaudēt savu
kvalitāti, bet pēc tam – vismaz zemāko Krafta klašu egles. Sagatavošanas cirtē izcērt aptuveni vienu
trešdaļu no sākotnējās audzes krājas.
Otro cirtes paņēmienu apzīmē par sēklcirti. To izpilda 4–8 gadus pēc sagatavošanas cirtes gadā,
kad ir laba sēklu raža, lai sēklas nākamā gada pavasarī iesētos izcirsto koku vietās. Ciršanas laikā
nav jāizvairās no augsnes virskārtas ievainošanas, bet jāsaudzē jau esošā paauga. Lai uzlabotu sēklu dīgšanas apstākļus, rudenī pirms sēklcirtes izpildes vai, vēlākais, līdz nākamā gada maijam var
uzirdināt augsnes virskārtu, atsedzot minerālaugsni. Sēklcirtes laikā izcērt sēklas neražojošus valdošā vainagu klāja kokus, lai samazinātu audzes biezību, radītu brīvas vietas, kur nākamajā pavasarī iesēties sēklām, un uzlabotu apgaismojuma apstākļus jau esošajiem paaugas kociņiem. Pēdējam
ciršanas paņēmienam audzē atstāj vēja izturīgas koku sugas – priedi, apsi, melnalksni un vēja izturīgas egles, kas vēl 4–8 gadus veidos daļēju apēnojumu paaugas kociņiem un veicinās to augšanu
augstumā. Sēklcirtes laikā izcērt aptuveni vienu trešdaļu no sākotnējās audzes krājas.
Trešajā paņēmienā jeb novākšanas cirtē nocērt palikušos audzes kokus. Tādējādi katrā ciršanas
reizē audzē izcērt 60–80 m3 koksnes uz vienu hektāru. Šāds koksnes daudzums ir aptuveni vienāds
ar izcērtamās koksnes daudzumu intensīvā krājas kopšanas cirtē.
Vienlaidu pakāpeniskajām cirtēm sastopamas vairākas modifikācijas. Divu paņēmienu pakāpenisko cirti lieto, ja pirms tam ir veikta intensīva krājas kopšana, kas aizvieto sagatavošanas cirti.
Tādā gadījumā tikai veic sēklcirti un novākšanas cirti. Pirms sēklcirtes platībā jābūt pietiekamā
daudzumā vienmērīgi izvietotai paaugai. Nekādā gadījumā nedrīkst paļauties, ka paauga bagātīgi
ieviesīsies pēc sēklcirtes.
Vienlaidu pakāpeniskā cirte kopš tās uzsākšanas līdz nobeigumam kopumā aizņem 10–25–
35 gadus. Tas atkarīgs no virknes dažādu faktoru. Pakāpeniskās cirtes laikā, ja audzes noturība
ir laba, divus līdz četrus gadus pēc sēklcirtes var veikt gaismas cirti, lai pēc audzes izretināšanas
iegūtu lielāku koksnes pieaugumu. Pakāpenisko cirti tad veic četros paņēmienos – sagatavošanas
cirte, sēklcirte, gaismas cirte un novākšanas cirte.
Pakāpeniskās cirtes obligāti izpilda ziemas periodā sniega apstākļos, lai iespējami vairāk saudzētu paaugu. Pakāpeniskajām cirtēm ir vairākas priekšrocības, salīdzinājumā ar kailcirtēm:
•
tās ir piemērotas vietās, kur pēc kailcirtes draud augsnes erozija;
•
notiek vienmērīga dabiskā atjaunošanās, tostarp ar koku sugām, kam ir smagas sēklas
(ozols, dižskābardis);
•
dīgsti un jaunie kociņi ir labāk pasargāti no augstu un zemu gaisa temperatūru ietekmes;
•
platība mazāk aizzeļ ar gaismas prasīgām zemsedzes augu sugām, sevišķi graudzālēm;
•
atļauj saglabāt paaugu un atteikties no meža stādīšanas, kuras izmaksas sasniedz ievērojamas summas;
•
cirtes platībā visu laiku tiek saglabāta meža vide, un mežs nepārtraukti pilda savas funkcijas;
•
pēc audzes izretināšanas palikušajiem kokiem palielinās koksnes pieaugums un sēklu raža;
•
saīsinās nākamās audzes izaudzēšanas laiks.
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Pakāpeniskajām cirtēm ir vairāki trūkumi:
•
salīdzinājumā ar kailcirtēm samazinās darba ražīgums koksnes iegūšanai;
•
pastāv esošās paaugas bojāšanas risks. Nepieciešami paaugu saudzējoši darba paņēmieni;
•
paaugas kociņu apēnojuma veidošanās platībās ar lazdas pamežu;
•
grūti prognozējami vēja bojājumi;
•
nepieciešama augstāka strādājošo kvalifikācija un rūpīgāks darbs.
Projektējot pakāpeniskās cirtes, vispirms jāparedz vietas augšgala krautuvēm un pievešanas ceļiem. Tie jāierīko 20–30–40 m attālumā cits no cita audzes retākajās vietās, apejot paaugas grupas.
Uzsākot cirti, vispirms izcērt treilēšanas ceļus un pēc tam iezīmētos kokus slejā uz abām pusēm no
tiem. Cirti ieteicams izstrādāt ar sortimentu tehnoloģiju. Zarus ieklāj treilēšanas ceļā vai arī sadedzina, saudzējot audzes kokus un paaugu.

8.2.2. Grupu pakāpeniskā cirte
Grupu pakāpenisko cirti Vācijā sauc par Femelschlag, bet Krievijā группово-постепенная
рубка. Šo cirti Vācijas dienvidos ieteica K. Gajers, lai veicinātu ēncietīgo koku sugu – dižskābarža,
baltegles un egles – dabisko atjaunošanos un dažādvecuma saliktas audzes veidošanos.
Grupu pakāpenisko cirti lieto ciršanas vecumu sasniegušās audzēs, kurās ir izveidojušās 3–5 paaugas grupas hektārā, bet paauga audzē nav vienmērīgi izvietota (8.4. A attēls). Paaugas grupas var
atrasties dabiskas izcelsmes audzes atvērumos (logos) vai arī grupās zem veco koku vainaga klāja.
Ja dabisku atvērumu audzē nav, paaugas rašanos var iniciēt, izcērtot dažus plata vainaga kokus.
Šādiem papildu atvērumiem audzē ir izteikti nejaušs izvietojums, bet ne vienmērīgs. Ja pirms cirtes
audzes vainagu klājs ir cieši saslēdzies un kokiem nav pietiekama apgaismojuma sēklu ražošanai,
visā platībā vispirms jāveic sagatavošanas cirte. To veic līdzīgi kā vienlaidu pakāpeniskajā cirtē.
Līdz ar to audzē jau esošajām paaugas grupām vienlaicīgi tiek uzlaboti apgaismojuma apstākļi.
Pēc dažiem gadiem, kad koki sagatavojušies labākai sēklu ražošanai, izcērt virs paaugas grupas
un tās malās augošos kokus ar platiem vainagiem. Tas veicina paaugas kociņu labāku augšanu un
nokrišņu nonākšanu līdz augsnes virskārtai, kur izvietota paaugas sakņu sistēma. Pārējā audzes
daļā zem koku vainagiem apgaismojuma apstākļi ir nedaudz uzlabojušies. Sākotnēji atvērums nepārsniedz 15–20 m diametrā, bet pakāpeniski tiek paplašināts. Atvēruma dienvidu malā augošie
paaugas kociņi atrodas pusēnā un pakāpeniski sāk pielāgoties labākiem apgaismojuma apstākļiem.
Tie sāk nomainīt ēnas skujas pret fotosintētiski aktīvām gaismas skujām. Loga ziemeļu pusē, ja
atvēruma diametrs ir 25 m un vairāk, paaugas kociņi jau saņem pietiekamu apgaismojumu. Saules
stari iespiežas arī zem vecās audzes.
Tiklīdz paaugas kociņi izveidotajā atvērumā ir nostiprinājušies, var veikt nākamo cirtes paņēmienu. Pirmajā paņēmienā radītie atvērumi, vēlams, vismaz apmierinošas sēklu ražas gadā, tiek
paplašināti joslas veidā ap paaugas grupu. Tiek izcirsti paaugu apēnojošie koki un radīti apstākļi, lai
notiktu dabiskā atjaunošanās paaugas grupas apmalē (8.4. B attēls). Paaugas grupu vairāk paplašina atvēruma dienvidu un rietumu malā. Atvēruma paplašināšana un apaugas augšanas veicināšana
tiek veikta vairākas reizes, skaits nav stingri reglamentēts. Ar laiku atvērumiem veidojas neregu8.4. attēls
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lāras elipses forma. Paaugas kociņi sākotnējo grupu centrālajā daļā aug garumā un sāk veidoties
nākamās audzes vertikālā struktūra.
Grupas malās atrodas īsāki un jaunāki kociņi. Atvērumos atkarībā no apgaismojuma apstākļiem
pieaug augsnes aizzēluma pakāpe un notiek zemsedzes augu sugu maiņa. Uz apgaismojuma apstākļu uzlabošanos izteikti reaģē avene un liektā ciņusmilga. Dabiskā atjaunošanās, pat sēklu ražas
gadā, ir stipri atkarīga no sēklu dīgšanas apstākļiem. To ietekmē nodrošinājums ar siltumu un mitrumu. Atvērumus 30–40 gadu laikā pakāpeniski paplašina, līdz tie sāk saslēgties.
Ja ar sākotnējām 3–5 paaugas grupām hektārā platības atjaunošanos neizdosies sasniegt, kritiskajās vietās uzsāk papildu atvērumu veidošanu, lai tajos sāktos dabiskā atjaunošanās. Sākumā
šie atvērumi ir nelieli, bet pakāpeniski tiek paplašināti. Audzes vietās bez dabiskās atjaunošanās
jāveic vēlamo koku sugu stādīšana, lai nākamajā audzē būtu vairāk vai mazāk vienmērīgs koku izvietojums. Grupu pakāpenisko cirti nobeidzot, starp paaugas grupām paliek atsevišķi vecās audzes
koki, kuru nociršana ir sevišķi komplicēta, jo kādreizējās paaugas grupas vecākie koki var sasniegt
5–10 m augstumu (8.4. C attēls). Pēc vecās audzes pilnīgas nociršanas izveidojas dažādvecuma audzes ar garākiem kokiem bijušās paaugas grupas vidū, bet īsākiem tās malās (8.4. D attēls).
Grupu pakāpeniskajās cirtēs, tās uzsākot, ir jāizveido pievešanas ceļi. Tos projektē tā, lai neskartu paaugas grupas kodolu. Pirmajās audzes logu paplašināšanas reizēs koki gāžami vecās audzes
retākajās vietās. Nocirstos kokus pievešanas ceļam pievelk ar trosēm vai darbu izpildei izmanto
mazgabarīta tehniku.
Grupu pakāpenisko cirti var izmantot arī cieto lapu koku plašākai ieaudzēšanai. Pētījumos Lejassaksijā pierādījies, ka audzes atvērumos (logos) ļoti labi atjaunojas parastā un kalnu kļava, kā
arī osis, vīksna un goba, kuru koksne ir plaši pieprasīta (Šmalcs, 2000). Pieaugušās dižskābarža un
ozola mistraudzēs izcērt logus 25–30 m diametrā. Loga vidū var atstāt vienu lielu koku, kas paaugai
veido paēnu un kavē zemsedzes augu strauju sazelšanu. Lapu kokiem sēklu ražas gadi atkārtojas
biežāk, kas ir svarīgs paaugas rašanās nosacījums. Kalnu kļavas un dižskābarža sekmīgi atjaunošanās notiek Šķēdes meža novadā, ja audzē ir sēklas ražojoši vecie koki.

8.2.3 Joslu (slejveida) pakāpeniskā cirte
Joslu pakāpenisko cirti Vācijā sauc par Saumschlag, bet Krievijā lapu koku audzēs ar egles otro
stāvu lieto starpjoslu pakāpenisko cirti, ko sauc par чересполосно-пасечная рубка.
Pieaugušu mežaudzi necērt vienlaicīgi visā platībā, bet gan atsevišķu joslu veidā. Vecās audzes
pieguļošā siena jaunajiem kociņiem rada zināmu aizsardzību pret salnām un tiešiem saules stariem, bet tas ir atkarīgs no vecās audzes augstuma, izcirstās joslas platuma un novietojuma pret
debespusēm. Ciršanu iesaka sākt audzes ziemeļu vai austrumu malā, lai vecās audzes koki kādu
laiku paaugu pasargātu no pilna saules apgaismojuma, kas svarīgi ēncietīgajām koku sugām. Tiešā
meža sienas tuvumā paauga cieš no veco koku sakņu konkurences, kas izsusina augsni, patērē augu
barības vielas un rada apēnojumu. Vecās audzes ietekme visvairāk ir izteikta joslā, kuras platums
vienāds ar pusi no koku augstuma. Tiešā vecās audzes tuvumā kociņi aug sliktāk, ir īsāki nekā tālāk
no audzes malas.
Izcirstā josla, kas pēc platuma atbilst 0,5–1,5 koku augstumam, vairāk līdzinās atklātai platībai,
kurā iespējami salnu izraisītie bojājumi. Vējš spēj sekmīgi izplatīt priedes un egles sēklas 30–50 m
attālumā, kas nodrošina apmierinošu dabisko atjaunošanos. Pēc joslu pakāpeniskās cirtes veidojas
mežaudze ar pakāpeniski pieaugošu koku augstumu, kas vismazākais ir pēdējā izcirstajā joslā, bet
lielāks pirmajā joslā, kur cirte tika uzsākta (8.5. attēls).
8.5. attēls
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Koku augstumam pakāpeniski pieaugot, audze ir vēja noturīga, jo neveidojas stāvas audžu sienas, kas var izraisīt vēja virpuļu veidošanos virs audzes vainagu klāja un bojājumu rašanos. Vienā
paņēmienā nocērtamās joslas platums nav stingri reglamentēts, bet, pēc literatūras datiem, sasniedz 1–3 koku augstumu. Pēdējā gadījumā josla sasniedz kailcirtes platumu. Cirtes atkārtojumi
seko ar 5–10 gadu intervālu. Ja izcirstā josla atrodas audzes austrumu malā, tā ātrāk iesilst un to
ilgāk apspīd saules stari, kas ātrāk nožāvē rasu, bet var izraisīt arī augsnes virskārtas izžūšanu. Ja
ciršanu sāk audzes ziemeļu malā, vecās audzes tiešā tuvumā veidojas dabiskās atjaunošanās norisei
piemēroti mitruma un apgaismojuma apstākļi.
Lai saudzētu paaugu kūdras un slapjās minerālaugsnēs, A. Zviedris ieteicis lietot šauru joslu
(sleju) pakāpenisko cirti. To uzsāk kvartāla austrumu vai ziemeļaustrumu malā, un ar cirti virzās
dienvidrietumu vai rietumu virzienā. Slejas platums ir 20–40 metri. Pirmajā paņēmienā slejā izcērt
vērtīgākās egles, kalstošos un nokaltušos kokus, bet atstāj mazāk vērtīgus, kvalitatīvus lapu kokus.
Izcērt aptuveni pusi no slejas krājas. Otrajā paņēmienā nocērt pirmajā slejā atstātos kokus un izretina otro sleju, pēc iepriekšējiem principiem izcērtot pusi krājas. Visos cirtes paņēmienos saudzē
paaugu. Šo pakāpeniskās cirtes veidu var lietot vietās, kur regulāri tiek kontrolēts audžu stāvoklis,
ir labi koksnes transportēšanas ceļi un kvalificēti strādnieki.
Starpjoslu pakāpeniskās cirtes no joslu pakāpeniskajām cirtēm atšķiras ar to, ka starp izcirstajām joslām tiek atstātas tāda paša platuma necirstas kulises. Tās izmēģinājumu kārtā pārbaudītas Jelgavas meža novadā priedes audzē ar egles otro stāvu un nelielu egļu skaitu pirmajā stāvā
(8.6. attēls).
8.6. attēls

Starpjoslu pakāpeniskā cirte Jelgavas meža novadā pēc pirmajā paņēmienā atstātās
kulises nociršanas un atjaunošanas

Lai nodrošinātu sekmīgu dabisko atjaunošanos, izcirstajās joslās tika sagatavota augsne ar disku arklu TTS. Eksperimentā iegūti šādi secinājumi:
•
zaru savākšana un dedzināšana nav nepieciešama;
•
pievešanas ceļā ieklātie zari traucē augsnes sagatavošanu un tai sekojošo dabisko atjaunošanos;
•
vecā audze un atstātās kulises nodrošina sekmīgu dabisko atjaunošanos ar priedi. Papildus
dabiskā atjaunošanās ar egli notiek pat nelielas egļu sēklas ražas gados, ja izveidotās vagas
nav paspējušas aizzelt ar zemsedzes augiem;
•
jau otrajā gadā pēc augsnes sagatavošanas jāuzsāk agrotehniskā kopšana, lai platībā neieviestos avenes, graudzāles un mīkstie lapu koki;
•
šauro joslu malējās rindās izteikti izpaužas veco koku sakņu konkurence. Šī iemesla dēļ
joslu platums jāpalielina vismaz līdz 30 metriem.
Piecus līdz desmit gadus pēc izcirstās joslas dabiskās atjaunošanās nocērt atstātās kulises.
To malās atstāj sēklu kokus dabiskās atjaunošanas ievadīšanai. Ja nav pārliecības par sekmīgu dabisko atjaunošanos, bijušās kulises vietā sagatavo augsni un veic stādīšanu.

8.2.4. Grupu pakāpeniskā cirte priedes audzēs
Grupu pakāpenisko cirti var izmantot silā un mētrājā, ja sākusies priedes dabiskā atjaunošanās
grupu veidā. Tās ieteicams lietot mežos, kur kailcirtes nav pieļaujamas, piemēram, pilsētu mežos.
Cirte ilgst 30–40 gadus, un tās rezultātā izveidojas dažādvecuma priežu audze. Atšķirībā no vienlaidu pakāpeniskās cirtes koki platībā netiek izcirsti vienmērīgi, bet gan ap paaugas grupām. Lai
uzsāktu šādu cirti, vienā hektārā jābūt 4–6 paaugas grupām (8.7. attēls). Pirmajā paņēmienā izcērt
kokus gar paaugas grupas malām, kas noēno paaugu un kavē tās sekmīgu augšanu. Jāatceras, ka
priede ir sevišķi jutīga pret apēnojumu.
8.7. attēls

Vienā no objektiem 20 m platas joslas tika cirstas ziemeļu–dienvidu virzienā, bet otrā – austrumu–rietumu virzienā. Joslās tika pārbaudīti trīs cirsmas satīrīšanas paņēmieni:
•
zaru savākšana un sadedzināšana, kas ir sevišķi darbietilpīga un būtisku pozitīvu efektu
nedod;
•
zaru ieklāšana pievešanas ceļā;
•
zaru īsināšana un izkliedēšana platībā.
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Priedes dabiskā atjaunošanās grupu pakāpeniskajā cirtē

Vienlaikus izretina arī 10–20 m platu joslu ap paaugas grupu. Palikušajiem kokiem uzlabojas
apgaismojuma apstākļi, tie labāk sāk ražot sēklas. Izcirsto koku vietā zemsedzes augi vēl nav sazēluši, šajās vietās iesējas priedes sēklas, veidojas dīgsti un nākamā paauga. Koku ciršana tiek saskaņota ar labu sēklu ražas gadu.
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8.

MEŽA GALVENĀS CIRTES

Nākamais cirtes paņēmiens tiek atkārtots pēc 4–8 gadiem, arī labā sēklu ražas gadā. Izretinātajā
joslā, kur izveidojusies jauna paauga, atstātos kokus izcērt pavisam un izretina nākamo10–20 m
plato joslu ap paaugas grupu. Tādējādi sākotnējās paaugas grupas tiek pakāpeniski paplašinātas.
Ideālā gadījumā paaugas grupas ar laiku saskaras un saplūst. Ciršanas reižu skaits parasti nepārsniedz 4 vai 5 paņēmienus, un kopējais cirtes izpildes laiks nepārsniedz 30–40 gadus. Katrā ciršanas paņēmienā parasti izcērt 15–25% no audzes krājas. Uzsākot cirti, paaugas grupas diametram
jābūt vismaz pusei no koku augstuma.
Priedes paaugas grupu sapludināšana visā audzē ne vienmēr izdodas. Reljefa ieplakās, kur ir
biezāks nedzīvās zemsegas slānis, lielāks aizzēlums un labāki mitruma apstākļi, visai labi atjaunojas
bērzs. Šādas bērzu grupas nebūt nav izskaužamas, bet gan saglabājamas audzes mistrojuma veidošanai grupu veidā un bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai. Grupu pakāpenisko cirti priežu
audzēs nezināmu iemeslu dēļ bieži apzīmē par grupu izlases cirti. Tas varētu būt pieļaujams, ja vecā
audze visā platībā netiek nocirsta, bet nākas aprobežoties tikai ar paaugas grupas paplašināšanu.

8.3. Izlases cirtes
Izlases cirtēs izcērt atsevišķus audzes kokus, kuriem no koksnes izmantošanas viedokļa ir atbilstošs vecums, izmēri, kvalitāte vai atrašanās vieta. Pārējie, neizcirstie, koki veido mežaudzi, kas
turpina augt neierobežoti ilgi, ja to nenoposta dabas katastrofās vai netiek pieņemti lēmumi to
nociršanai kailcirtē vai pakāpeniskajā cirtē.
Izlases ciršu klasifikācijā jāsaskaras ar terminoloģiskām grūtībām, jo ciršu nosaukumu tulkojumi no citām valodām bieži vien ir neprecīzi vai pat neiespējami. Vairāk pazīstami šādi izlases ciršu
veidi:
•
neregulētās izlases cirtes (krievu valodā подневольно-выборочные рубки);
•
regulētās izlases cirtes;
Neregulētās izlases cirtes lietoja daudzmežainos rajonos Krievijas Eiropas daļas ziemeļos un
Sibīrijā, kur ir neliels pieprasījums pēc mazu dimensiju kokiem un vienlaikus trūkst transporta ceļu
šīs koksnes izvešanai. Šādās cirtēs izcērt noteiktu sugu un izmēru kokus. Visbiežāk izcērt vērtīgākos
skuju kokus celtniecības un citām vajadzībām, bet atstāj otrā stāva tievos kokus un mīkstos lapu
kokus. Neregulētās izlases cirtes valsts jeb „kroņa” mežos bija sastopamas arī Latvijas teritorijā līdz
19. gs. 70. gadiem, bet muižu mežos – pat līdz pirmajam pasaules karam (Zviedris, 1960). Latvijā
neregulētās izlases cirtes nelieto.
Regulētās izlases cirtes nepieciešamas kalnu mežos, gravās, upju liegumujoslās, kur kailcirte
var izraisīt augsnes eroziju, tāpēc audzes nociršana kailcirtē nav pieļaujama. Šīs cirtes radušās Viduseiropā, kur biežāk sastopamas saliktas un mistrotas audzes no ēncietīgām koku sugām – dižskābarža, baltegles, kā arī pusēncietīgām sugām – egles un kļavas (8.8. attēls). Dabiskos, cilvēka maz
ietekmētos mežos izveidojas vairākstāvu audzes, kur zem audzes valdošā vainagu klāja sastopams
tās pašas vai citas ēncietīgas sugas otrais stāvs, labi izteikta un daudzskaitliska paauga.
8.8. attēls
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Izlases meža profils (no Mayer, 1992)

Audzē vienlaicīgi sastopami visu caurmēra pakāpju koki – gan tādi, kas nav sasnieguši krūšaugstuma caurmēru, gan ļoti resni, kas sasnieguši vairāku kubikmetru lielu stumbra tilpumu. Skaitliski
dominē mazo caurmēra pakāpju koki. Koku skaita sadalījums neveido normālā sadalījuma zvanveida līkni, kas raksturīga vienvecuma audzēm.
Loģiski un saimnieciski apsvērumi liek cirst tikai resnākos un, iespējams, vecākos kokus. Šāda
audzes struktūra izveidojas aptuveni 150–200 gadu laikā. Tā kā koksnes iegūšanai cērt tikai resnos
audzes īpatņus un to dara izlases veidā, to apzīmē par izlases saimniecību (vāciski Plenterwaldbetrieb, Plenterwald). Latviešu valodā to sauc par izlases mežu (M. Bušs, 1997; Mangalis, 2004), kas
ir pietiekami īss apzīmējums, lai gan precīzāk būtu to saukt par dažādvecuma saliktām audzēm.
Audzes struktūru labi raksturo 8.3. tabula.
8.3. tabula

Izlases meža struktūra
Caurmēra klases, cm

Koku skaits
Krāja, m ha
3

-1

Koku sugas īpatsvars,%

...6

6–14

14–30

30–50

50–70

Kopā

Be

E

Ds

145

125

116

124

71

581

70

25

5

-

5

41

224

265

535

70

29

1

(no Burschel, Huss, 1987)

Tabulā nav iekļauti paaugas kociņi. Skaidri redzams, ka gandrīz pusi no kopējās krājas veido
resnas baltegles. Latvijā baltegles un dižskābarža audzes lielākās platībās sastopamas tikai Šķēdes
meža novadā, kur notiek šo sugu dabiskā atjaunošanās, un ar laiku izveidosies mistrotas un saliktas
audzes. Jau tagad dižskābarža paauga audžu atvērumos un perifērijās sasniedz vairāku metru augstumu, jo to mazāk bojā meža dzīvnieki.
Vienīgā nosacīti ēncietīgā koku suga Latvijā ir egle. Vietās, kur saglabājušās egles dažādvecuma
un saliktas audzes, iespējama izlases meža izveidošana. Ar regulēto izlases cirti jācenšas izveidot
tādu dažādvecuma egļu audzi, kurā vienmēr pārsvarā būtu koki ar lielu ikgadējo koksnes pieaugumu un no kuras varētu izcirst arī lielākās, briedumu sasniegušās egles. Lai egļu audzēs uzsāktu
regulēto izlases cirti, jāievēro vairāki ierobežojumi. Šādas cirtes iespējamas tikai dažādvecuma audzēs, kurās ir egles paauga, kas nodrošinās audzes pakāpenisku dabisku atjaunošanos. Vislielākais
ikgadējais koksnes pieaugums eglēm ir vecumā no 30 līdz 70 gadiem. Tas nozīmē, ka šāda vecuma
kokiem jābūt pārsvarā, lai iegūtu lielu audzes kopējo koksnes pieaugumu. Vienlaikus audzē jābūt
arī lielu dimensiju pieaugušām eglēm, no kurām var iegūt tautsaimniecībā nepieciešamo koksni.
A. Zviedra (1961) pētījumos noskaidrots, ka dažādvecuma egļu audzēs koksnes vidējais pieaugums
ir ievērojami lielāks nekā vienvecuma audzēs.
Lietojot regulētās izlases cirtes, izcērt tikai ikgadējo koksnes pieaugumu, nesamazinot audzes
krāju un nodrošinot tās nepārtrauktu izmantošanu vairākus gadu desmitus pēc kārtas. Lai noteiktu ik gadus izcērtamās koksnes daudzumu, jāzina audzes šķērslaukums kvadrātmetros uz 1 ha un
ikgadējais koksnes pieaugums kubikmetros 1 ha platībā uz vienu šķērslaukuma kvadrātmetru. Ikgadējais koksnes pieaugums I bonitātes audzēs ir 0,37, II bonitātes audzēs – 0,33, bet III bonitātes
audzēs – 0,17 m3 uz katru šķērslaukuma kvadrātmetru. Kopējo izcērtamo krāju iegūst, sareizinot
audzes šķērslaukumu ar koksnes ikgadējo pieaugumu uz šķērslaukuma 1 m2 un gadu skaitu starp
cirtes izpildes paņēmieniem. Piemēram, ja I bonitātes egļu audzes šķērslaukums ir 30 m2 ha-1 un
intervāls starp cirtes paņēmieniem pieci gadi, izcērtamās koksnes daudzums ir 30·0,37·5=55,5
m3 ha-1.
Vispirms izcērt nokaltušos un kalstošos kokus, arī tos kokus, kas savu kvalitāti var zaudēt nākamajā starpcirtes periodā, un daļu no lielo dimensiju eglēm. Izcērtamo koku izzīmēšanas laikā vienlaikus arī jāuzskaita izcērtamā koksne, lai neizcirstu vairāk, nekā aprēķināts. Atlasot izcērtamos
kokus, jāretina audzes daļa ap paaugas grupu malām, lai veicinātu paaugas attīstību, un jāsaglabā
vēja izturīgākie koki.
Veicot regulēto izlases cirti, iegūst ievērojamu daudzumu resno sortimentu, nodrošina lielu koksnes pieaugumu un audzes pakāpenisku atjaunošanos ar paaugas kociņiem. Regulētās izlases
cirtes veic pauguraiņu damakšņos un vēros, kur nav jābaidās no vējgāzēm. Regulētās izlases cirtes
tehnoloģiskā izpilde nav sarežģītāka par skrajcirtēm vai sanitārajām cirtēm, bet prasa kvalificētus
speciālistus izcērtamo koku atlasei un esošās situācijas novērtēšanai. Regulēto izlases cirti ieteicams izpildīt ziemas periodā – tad mazāk bojā paaugu. Regulētās izlases cirtes sekmīgi lieto mazajos meža īpašumos Vācijā, Austrijā un Šveicē, lai gūtu regulārus, kaut arī nelielus ieņēmumus no
meža apsaimniekošanas.
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