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Egle un egļu meži Latvijā

• Egle dabā neveido vienvecuma mežaudzes

• Egle ir vienīgā koku suga Latvijā, kuru var audzēt, 

izmantojot izlases cirtes metodi

• Vienvecuma egļu tīraudzes sākotnēji ir ļoti produktīvas, 

pēc 40 gadiem sākas to saimnieciskā sabrukšana jeb 

pielāgošanās ‘’dažādvecuma meža’’ stāvoklim
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Egle un egļu meži Latvijā

• ZINĀTNES AKTUALITĀTE 2002. GADĀ –

METODIKAS UN KRITĒRIJU IZSTRĀDE LĒMUMA 

PIEŅEMŠANAI EGĻU KOKAUDŽU NOMAIŅAI, 

IZVAIROTIES NO STARPCIRTES UN TAI 

SEKOJOŠAS SANITĀRĀS CITES

• ZINĀTNES AKTUALITĀTE 2016. GADĀ –

PRIEKŠLIKUMI RACIONĀLAM EGĻU MEŽU 

AUDZĒŠANAS MODELIM:
– VĒSTURISKI IZVEIDOTĀS KOKAUDZES

– NO JAUNA VEIDOTĀS KOKAUDZES (JAUNĀKAS 

PAR 30 GADIEM)



Egle un egļu meži Latvijā  - egļu 
mežu atjaunošanas aspekti 

Meža zemes efektīvas izmantošanas 
pamatā ir lēmums par meža atjaunošanu:

•Stādmateriāla izvēle

•Meža atjaunošanas  veida izvēle

•Meža audzēšanas modeļa izvēle



• Latvija atrodas Eiropas egļu hibridizācijas zonā, kur satiekas divi 
pēcledus laikmeta rekolonizācijas ceļi (Dienvidu un Ziemeļu)

• Daļa Latvijas egļu audzes 20.g.s. vidū tika atjaunotas ar 
nezināmas izcelsmes stādmateriālu

Ziemeļu grupa

Dienvidu grupa Naydenov et al, 2007

• Ar mitohondriālo marķieru 
analīzēm tika noteikta 
analizēto egļu piederību 
Dienvidu vai Ziemeļu grupai

• Izmantojot kodola DNS 
marķierus, tika noteikti 
ģēnētiskās daudzveidības 
rādītāji

Egle un egļu meži Latvijā  - egļu mežu atjaunošanas 
aspekti 
Latvijas egļu mežu izcelsme un daudzveidība



Egle un egļu meži Latvijā  - egļu mežu atjaunošanas aspekti 
Latvijas egļu mežu izcelsme un daudzveidība

• Četrās atšķirīgās egļu audzēs Latvijā ar dažādu vitalitāti 
(Plakanciems, Ropaži, Daugste, Viļāni) salīdzinātas ar Rēzeknes egļu 
ģenētisko audzi un Moricsalas rezervātu (553 indivīdi izcelsmes 
noteikšanai analizēti ar mitohondriāliem marķieriem (izcelsmes 
noteikšanai), 18 indivīdi analizēti ar kodola marķieriem (ģenētiskās 
daudzveidības noteikšanai)
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Izcelsmes analīze neuzrādīja būtiskas 
atšķirības starp izvēlētajām audzēm -
dienvidu izcelsmes indīvīdu īpatsvars –
tikai 8.7% - liecina, ka tās Latvijā 
ienākušas dabīgā veidā un meža 
atjaunošana tā īpatsvaru nav ietekmējusi



• Vidējais stumbra tilpums 50 gadu vecumā >1 
m3; ražīgākie kloni (atlases intensitāte 10%) 
pārsniedz vidējo vērtību par 29%

• Vidējā stumbra vērtība (pie vienādiem 
pieņēmumiem par sortimentu cenu) kloniem 
ir robežās no 59 līdz 121 EUR

• Konstatētas atšķirības vēlīnās koksnes 
īpatsvarā un blīvumā, pat stādījumos ar ļoti 
zemu biezumu koksnes blīvuma 
samazinājums ir neliels un neietekmē koksnes 
izmantošanas iespējas būvkonstrukcijās

Egle un egļu meži Latvijā  - egļu mežu atjaunošanas aspekti 
Zema biezuma egļu stādījumi

Stādījuma 
biezums 5x5m

50 gadu vecumā iedzimstamības koeficients ražību 
raksturojošajām pazīmēm (H2=0,17-0,24) 
līdzvērtīgs kā stumbra monetārajai vērtībai 
(H2=0,22)



 Zema biezuma klonu stādījumā koki sasniedz mērķa caurmēru 
42±0.9 gados, kas ir nozīmīgi ātrāk, nekā mežaudzēs vidēji

 LVMI Silava izstrādātie augšanas gaitas modeļi precīzi prognozē 
augšanas gaitu arī zema biezuma stādījumos

Egle un egļu meži Latvijā  - egļu mežu atjaunošanas aspekti 
Zema biezuma egļu stādījumi
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 Vidējais koksnes blīvums arī zema biezums stādījumos augušiem 
kokiem ir atbilstošs, lai tos izmantotu zāģmateriālu ražošanai 

Egle un egļu meži Latvijā  - egļu mežu atjaunošanas aspekti 
Zema biezuma egļu stādījumi

Vidējais gadskārtas blīvums

Vidējais gadskārtas platums

10             20             30            40             50  
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 Rekomendējams samazināt šobrīd noteikto stādīšanas biezumu, 
optimālo tā vērtību aprēķinot, izmantojot izstrādātos augšanas 
gaitas modeļus un ņemot vērā meža audzēšanas riskus. 

Egle un egļu meži Latvijā  - egļu mežu atjaunošanas aspekti 
Zema biezuma egļu stādījumi

 Lai gan kopējā krāja tik zema biezuma stādījumā bija ievērojami 
(par 34%) zemāka nekā biezākā, tomēr tā tīrā tagadnes vērtība 
bija līdzīga kā augstāka biezuma, ieguldījumiem meža atjaunošanā 
un agrotehniskajā kopšanā pielietojot līdz 5% likmi. 



Egle un egļu meži Latvijā  - egļu mežu atjaunošanas aspekti 
Zema biezuma egļu stādījumi



Egle un egļu meži Latvijā  - egļu mežu atjaunošanas 
aspekti 
Eksperimentālais stādījums platlapju kūdrenī Kalsnavas meža novadā

Medņu līnija

203. kvartāls 1.nog. 0.4 ha 203. kvartāls 
2.nog. 0.4 ha 203. kvartāls 5.nog. 1.9 ha 203. 
kvartāls 6.nog. 3.8 ha 203. kvartāls 7.nog. 1.4 
ha 203. kvartāls 9.nog. 1.2 ha 203. kvartāls 
10.nog. 0.5 ha 203. kvartāls 11.nog. 0.7 ha



Kokaudžu atjaunošanas sekmes pēc stādīšanas 2015. gadā un 
stādījuma papildināšanas 2017. gadā

Bērza ieaugšanas sekmes ir pārliecinošas
Egļu stādīšanas sekmes ir labākas ilgāku laiku 
pēc vecās kokaudzes nociršanas



Atjaunoto kokaudžu augšanas rādītāji (mērījumi 2017. gada 
beigās) 



Izveidotajā eksperimentālajā demonstrācijas stādījumā pēc nokaltušas egļu kokaudzes 
nociršanas vislabākā augšana novērota bērzu kokaudzēm - stabili ikgadējie pieaugumi un laba 
koku saglabāšanās.

Stādot egli 4 gadus pēc kokaudzes nociršanas, koku saglabāšanās ir ievērojami labāka nekā 2 
gadus pēc cirtes.  

Vīrišķā papeļu klona Baldo stādījums saglabājies neapmierinoši un uzrāda viduvējus augšanas 
rezultātus, savukārt sekmīgi ieaudzēts klons Vesten izmantojot 1.60 cm spraudeņus. 
Papeļu ieaudzēšana kūdras augsnēs Latvijā mēģināta pirmo reizi. Kūdras augsnēs 
izmantojami tikai par 1m garāki papeļu spraudeņi.

Pagaidu secinājumi

Ierīkotais stādījums kalpos gan turpmāku pētījumu veikšanai, gan arī 

kā mācību pasākumiem piemērots 

meža atjaunošanas paņēmienu demonstrēšanas objekts.



Egle un egļu meži Latvijā  - egļu mežu atjaunošanas aspekti 
Sākotnēji pārbiezināto (30-60 gadus vecu) vienvecuma egļu mežu 
apsaimniekošanas modelis

Problēma:

Sākot ar pagājušā gadsimta 60. gadiem, egļu stādījumi Latvijā tika ierīkoti 
pārbiezināti, vadoties no sekojošiem apsvērumiem:

1.auglīgajās meža ekosistēmās tika ierīkotas egļu papīrmalkas plantācijas 
tehnoloģiskās koksnes ražošanai;

2.mežkopju aprindās dominēja viedoklis, ka pārbiezinātajos stādījumos varēs veikt 
t.s. komerciālās kopšanas cirtes, iegūstot ’’otro kubikmetru’’;

3.pamatots viedoklis, ka biezās egļu jaunaudzēs labāk patīk dzīvot meža 
cūkām.

Šobrīd pārbiezinātās audzes sasniegušas 30.-60. gadu vecumu un ’’audzējamas’’ 
līdz 80. gadu vecumam, paātrinātu kokaudžu nociršanu un atjaunošanu paredzot 
sanitāro ciršu kārtībā pēc audzes acīmredzamas bojāejas vai arī, izmatojot 
sarežģītu metodiku.



Egle un egļu meži Latvijā  - egļu mežu atjaunošanas aspekti 
Sākotnēji pārbiezināto (30-60 gadus vecu) vienvecuma egļu mežu 
apsaimniekošanas modelis

MVR, ha MRM, ha

Valsts meži 100 096 Valsts meži 93 950

Pārējie meži 27 961 Pārējie meži 26 970

sum 128 057 sum 120 920



Vienvecuma egļu mežu augšanas potenciāla izmaiņas 

pēdējos 10 gados
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Bezperspektīvo egļu audžu 

identifikācijas metodika (2002. – 2005.)

Zālītis, 2005
Lībiete, Zālītis, 2007

Lībiete, 2008- 2005. gadā

Egle un egļu meži Latvijā  - egļu mežu atjaunošanas aspekti 
Sākotnēji pārbiezināto (30-60 gadus vecu) vienvecuma egļu mežu 
augšanas potenciāla izmaiņas pēdējos 10 gados



38%

60%

2%

Āreņi 1.uzsk.

Atkārtoti apsekojot 283 tās pašas 
egļu vienvecuma tīraudzes pēc 10 
gadiem, konstatēta perspektīvo 
audžu īpatsvara ievērojama
samazināšanās un bezperspektīvo 
audžu īpatsvara palielināšanās.

Egle un egļu meži Latvijā  - egļu mežu atjaunošanas aspekti 
Sākotnēji pārbiezināto (30-60 gadus vecu) vienvecuma egļu mežu augšanas 
potenciāla izmaiņas pēdējos 10 gados

32%

56%

12%

Kūdreņi 1.uzsk.

4%

67%

29%

Sausieņi  2.uzsk.

2%

61%

37%

Āreņi 2.uzsk.

2%

65%

33%

Kūdreņi 2.uzsk.

Perspektīvas Paaugstināta riska

Bezperspektīvas



Egle un egļu meži Latvijā  - egļu mežu atjaunošanas aspekti 
Sākotnēji pārbiezināto (30-60 gadus vecu) vienvecuma egļu mežu augšanas 
potenciāla izmaiņas pēdējos 10 gados

Analizēto egļu vienvecuma tīraudžu augšanas potenciāla grupas izmaiņas no 2005. līdz 2016. 
gadam (no kuras grupas uz kuru notikušas izmaiņas, audžu īpatsvars; 1 – perspektīvas audzes, 
2 – paaugstināta riska audzes, 3 – bezperspektīvas audzes)

2 -- >1
1%

3 --> 2
2%

1 --> 1
2%

2 --> 2
37%

3 --> 3
2%1 --> 2

22%

2 --> 3
22%

1 --> 3
9%

Nocirstas
3%



2015., 2016. un 2017. gadā atkārtoti veiktās egļu 
vienvecuma tīraudžu apsekošanas rezultāti uzrāda augšanas 
potenciāla būtisku pasliktināšanos 10 gadu laikā. 



Darba mērķis:

Noteikt 30 – 60 gadus vecu vienvecuma egļu mežu kokaudžu 
struktūru un tās izmaiņas mežsaimniecības pasākumu ietekmē, uz 
mērījumu pamata veikt starpcirtes ietekmes izvērtējumu uz 
kokaudžu attīstību

Egle un egļu meži Latvijā  - egļu mežu apsaimniekošanas aspekti 
Starpcirtes efekts sākotnēji pārbiezinātās (30-60 gadus vecās) vienvecuma 
egļu kokaudzēs



Egle un egļu meži Latvijā  - egļu mežu apsaimniekošanas aspekti 
Starpcirtes efekts sākotnēji pārbiezinātās (30-60 gadus vecās) 
vienvecuma egļu kokaudzēs

Kopā ierīkoti 221 parauglaukumi un uzmērīti 14 905 koki

60 novēloti koptās (2006., 2007.g.) un 30 vienvecuma 
egļu audzēs, kas pēdējos 20 gados nav koptas (kontrole)

•Struktūras novērtējums
•audzes vidējais caurmērs (Dg);

•audzes vidējais augstums (Hg);

•audzes šķērslaukums (G);

•audzes krāja (M);

•audzes koku skaits (N);

•audzes bonitāte;

•koku sadalījums pa caurmēra pakāpēm

•Rekonstrukcija stāvoklim kopšanas brīdī (2006.,2007.g.)

Audzes papildus pieauguma novērtējums pēc

I.Liepas (1996) izstrādātās caurmēra pakāpju              
metodes



Vienvecuma egļu audžu struktūra un tās izmaiņas 
novēlotu kopšanas ciršu rezultātā

• Koku skaits uz ha kontroles audzēs ir statistiski būtiski 
lielāks nekā audzēs pēc starpcirtes

• Sausieņu mežos kokaudzes I stāva koku vidējais 
caurmērs kontroles audzēs statistiski būtiski mazāks 
nekā audzēs pēc starpcirtes

• Augošo koku krāja kontroles audzēs ~10 gadus pēc 
cirtes ir lielāka nekā koptās audzēs, tajā pat laikā 16% 
no tās veido starpaudzes koki, bet koptajās – 7%.

• Nekoptajās audzēs koku sadalījums ir plašākā caurmēru 
diapazonā nekā koptās audzēs -

Koku sadalījums pa caurmēra pakāpēm izvērtēts, izmantojot 
normālo, Veibula 2 un 3 parametru sadalījumu, Beta un 
Džonsona SB sadalījumu. Mērķis bija precizēt, vai 
sortimentu iznākuma aprēķinos pieņēmumi, kurus izmanto 
prof. Ozoliņa vienādojumos (2002), ir adekvāti. Secinājums 
ir, ka koptās tīraudzēs tas dod pietiekami labus rezultātus, 
taču nekoptās audzēs sadalījumi, kas atspoguļo «asimetriju» 
ir labāki par «normālo» sadalījumu.



Vienvecuma egļu audžu struktūra un tās izmaiņas 
novēlotu kopšanas ciršu rezultātā

• Kumulatīvais 5 gadu caurmēra pieaugums

 

 
<25 

 
26-45 

 
45< 

Kumulativais 5 gadu caurmēra papildus pieaugums atkarīgs no vecuma un
cirtes intensitātes – proporcionāls cirtes intensitātei un apgriezti proporcionāls vecumam

Ja kopšanas cirtes intensitāte ir mazāka par 25%, kumulatīvais 
papildus caurmēra pieaugums ir tikai 2,2 - 6,1 mm (vidēji 3,9 
mm) 5 gadu laikā. Savukārt, ja intensitāte 25% - 45% -
kumulatīvais papildus caurmēra pieaugums ir 2,1-8,1 mm (vidēji 
5,1 mm) 5 gadu laikā, bet lielākas intensitātes gadījumā – 6,7 -
17,1 mm (vidēji 10,5 mm) 5 gadu laikā. 

Novēloti kopjot sākotnēji pārbiezinātās egļu audzes, 
“bezriska apstākļos” iespējams izveidot produktīvas 
mežaudzes.



Novēloti koptu vienvecuma egļu audžu apsaimniekošanas 
alternatīvas un to ekonomiskais izvērtējums

Analīzes rezultāti attiecināmi tikai uz perspektīvām un paaugstināta 
riska audzēm!

Resnās (26cm<) lietkoksnes summārais (starpcirte + galv. 
cirte) iznākums 1. bonitātes E audzēs dažādās 
apsaimniekošanas alternatīvās 1 apritē

Zemāku izvēlēto intereses likmju (2%) gadījumā optimālās alternatīvas ir audzēt līdz 85 gadu 
vecumam, bet augstāku intereses likmju (4,24 vai 3,2%) gadījumā – optimālais variants ir cirst 
audzi pēc mērķa caurmēra sasniegšanas 65 vai 75 gadu vecumā (aprēķini veikti 65;75 un 85 
g.)

Finansiāli 1 vai 2 kopšanas cirtes ir labāka alternatīva par alternatīvu «nekopt»

Tīrā tagadnes vērtība, pie r=0.01%



Egle un egļu meži Latvijā  - egļu mežu apsaimniekošanas aspekti 
Sakņu trupes sastopamība vienvecuma egļu audzēs mežos ar kūdras 
augsnēm



Analizētas sešas audzes, ierīkojot 11 parauglaukumus sakņu piepes 
izplatības novērtējumam egļu mežos ar meliorētām kūdras augsnēm. 
Kopā ievākti paraugi no 458 kokiem un celmiem. Audzēs ir inficēti no 
3,3%-31% koku (vidēji 16,3%).



Heterobasidion spp. izplatība šaurlapju kūdrenī

Pēc koksnes paraugu ievākšanas veikta sēnes populāciju struktūras analīze. Pārbaudīts, vai dažādus 
kokus inficē viena un tā pati sēne jeb ģenētiski atšķirīgi indivīdi. Šāda informācija ir nepieciešama, 
lai izprastu infekcijas izplatīšanās raksturu audzē un prognozētu tās turpmāko attīstību.



Sakņu piepes izplatība kūdras augsnēs

Primārā infekcija ar sporām Sekundārā infekcija sakņu kontaktu vietās

75% 25%

75% koku tiek inficēti ar sporām (primārā infekcija), bet 25% caur sakņu kontaktiem. 
Egļu audzēs mežos ar kūdras augsnēm Latvijā iespējama tikpat intensīva vai pat 
intensīvāka Heterobasidion infekcija kā minerālaugsnēs. 



Valsts pētījumu programmas pētījuma rezultāts –
monogrāfija ’’Vienvecuma egļu meži Latvijā’’



VPP pētījuma publicitāte meža nozarē

•Starptautiska zinātniskā konference ’’Zināšanās balstīta meža nozare’’ 
Rīgā, 2015. gada novembrī

•Starptautiskās zinātniskās konferences "Meža zinātne un augstākā 
izglītība – nozares attīstībai’’ izbraukuma sesija Tukuma novadā 2018. 
gada 16. maijā

•Ziņojums Pasaules latviešu zinātnieku kongresā 2018. gada jūnijā

•Latvijas mežzinātnes diena ’’Vienvecuma egļu meži Latvijā’’ 2018. 
gada rudenī Vidzemē 



PALDIES PAR UZMANĪBU!!


