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Tēmas aktualitāte
Latvijā trūkst pētījumu, kuros būtu salīdzināta pārnadžu nomedīšanas limita
izpilde, dzimuma un vecuma struktūra, kā arī tas, vai jaunaudzēs pārnadžu
nodarītie postījumi ir atkarīgi no ziemāju sējumu izvietojuma.
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Foto – Lelde Buķe



Pētījuma darba mērķis
Izpētīt, vai un cik lielā mērā ziemāju sējumu izvietojums ietekmē pārnadžu
nodarītos kokaugu bojājumus mežaudzēs Sēlijas virsmežniecības teritorijā.
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Foto – Andris Eglītis



Darba uzdevumi
1. Apkopot un raksturot medījamo pārnadžu skaita dinamiku un

nomedīšanas plāna izpildi Sēlijas virsmežniecības uzraugāmajā
teritorijā no 2016. gada līdz 2018. gadam.

2. Izveidot un analizēt nomedīto pārnadžu vecumstruktūru un
dzimumstruktūru.

3. Iegūt datus par ziemāju sējumu un meža jaunaudžu
izvietojumu.

4. Noskaidrot, vai ziemāju sējumu izvietojums ietekmē mežaudžu
bojājumu intensitāti Sēlijas virsmežniecības teritorijā no 2016.
gada līdz 2018. gadam.
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Hipotēze
Ziemāju lauku tuvumā pieaug briežu dzimtas dzīvnieku  bojāto koku 

īpatsvars.
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Foto - Lelde Buķe



Pētāmā objekta raksturojums
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Avots: Autores izveidots, izmantojot Valsts meža dienesta datus

Pētījuma objekta ģeogrāfiskais novietojums - Sēlijas virsmežniecības teritorija



Datu ievākšanas metodika 

• Lai analizētu medījamo pārnadžu skaita dinamiku un
nomedīšanas apjoma izpildi Sēlijas virsmežniecības teritorijā,
dati, par medījamo dzīvnieku limitu un tā izpildi laika posmā no
2016. gada līdz 2018. gadam, iegūti no Valsts meža dienesta.

• Lai novērtētu jaunaudžu izvietojumu Sēlijas virsmežniecības
teritorijā telpiskie dati (meža tips, bonitāte, mežaudžu platība un
sastāvs) iegūti no Valsts meža dienesta.

7



Datu ievākšanas metodika 

Pētījuma ietvaros Sēlijas virsmežniecības 
teritorijā, sadarbībā ar Latvijas valsts 
mežzinātnes institūta «Silava», ir ierīkoti 
110 parauglaukumi.

Dominējošā koku suga parauglaukumos ir:
• egle līdz 40 gadu vecumam;
• priede līdz 20 gadu vecumam;
• apse līdz 20 gadu vecumam.
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Autores veidots, izmantojot Envirotech GIS Latvija 10.2

Pētījuma objekta ģeogrāfiskais novietojums – Sēlijas 

virsmežniecības teritorija
Pētījuma objektu parauglaukumi



Datu ievākšanas metodika 
Lai novērtētu ziemāju sējumu izvietojumu Sēlijas virsmežniecības
teritorijā, no Lauku atbalsta dienesta iegūti telpiskie dati.
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Autores veidots, izmantojot Envirotech GIS Latvija 10.2

Pētījuma objekta ziemāju sējumu izvietojums – Sēlijas virsmežniecības teritorija



Datu ievākšanas metodika 
Lai raksturotu bojājumu apjomu un bojājuma izraisītāju, no AS
“Latvijas valsts meži” iegūti telpiskie dati par jaunaudžu
aizsardzībai izmantotajiem aizsardzības līdzekļiem un aizsargāto
jaunaudžu platībām.
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Foto - Lelde Buķe



Datu apstrādes metodika 
• Datu analīzei tiek izmantota datorprogramma Quantum GIS, kas

dod iespēju izveidot nepieciešamo telpisko kartogrāfisko
materiālu. Vienlaikus datorprogrammā noteikts attālums no
ziemāju sējuma līdz tuvākajai jaunaudzei;

• analīzes veikšanai, izstrādātas datu matricas no SHP failiem;

• lai noteiktu, vai Sēlijas virsmežniecībā briežu dzimtas dzīvnieku
tēviņu skaits atšķiras no mātīšu skaita, tiek izmantota χ2 metode
ar Jētes korekciju.
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Briežu dzimtas dzīvnieku bojāto parastās 
priedes jaunaudžu īpatsvars vecumgrupās
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Avots: autora veidots



Parastās apses jaunaudžu bojājumu intensitāte (%) 
atkarībā no attāluma līdz ziemāju sējumiem (m) laika 

posmā no 2016. gada – 2018. gadam
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Briežu dzimtas dzīvnieku bojāto parastās 
apses jaunaudžu īpatsvars vecumgrupās
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Avots: autora veidots



AS “Latvijas valsts meži” pret briežu dzimtas dzīvniekiem 
aizsargātās mežaudžu platības Sēlijas VM un platības, kur 

konstatēti briežu dzimtas dzīvnieku nodarītie postījumi 
mežaudzēm
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Secinājumi (1) 16

1. Sēlijas virsmežniecībā visām uzskaitītajām briežu dzimtas dzīvnieku sugām ir

mātīšu pārsvars. Tēviņu un mātīšu indekss aļņiem – 0,72, staltbriežiem – 0,67

un stirnām – 0,69.

2. Vairākām medījamo dzīvnieku uzskaites vienībām pieļaujamais nomedīšanas

apjoms tiek izpildīts, bet briežu dzimtas dzīvnieku skaits turpina pieaugt, kas

norāda, ka pieļaujamā apjoma noteikšanas pamatā bijis kļūdains briežu dzimtas

dzīvnieku skaita vērtējums.

3. Valsts meža dienesta noteiktais pieļaujamais nomedīšanas apjoms briežu

dzimtas dzīvniekiem, neraugoties uz kopējo tendenci skaitam palielināties,

2016.–2017. gada un 2017.–2018. gada medību sezonās netiek izpildīts –

aļņiem vidēji par 7 %, staltbriežiem vidēji par 14%, stirnām 2016.–2017. gada

medību sezonā par 14 % un 2017.–2018. gada medību sezonā par 33 %. Tas

liecina, ka nākotnē pārnadžu postījumi gan lauksaimniecības, gan meža zemēs

palielināsies.



Secinājumi (2)
4. Pieļaujamā nomedīšanas apjoma noteikšanā izmantotie dati ir nepietiekami, jo
netiek izmantota informācija par populācijas blīvuma vērtējuma atkarību no uzskaites
teritorijas lieluma, mežainuma, pieejamās barības bāzes, lielo plēsēju klātbūtnes, kā
arī valsts mērogā netiek veikta uzskaite par postījumiem mežsaimniecībā un
lauksaimniecībā.

5. Ziemāju sējumu attālums neietekmē briežu dzimtas pārnadžu postījumus priežu un
egļu jaunaudzēs, bet tiek konstatēta sakarība starp ziemāju lauku tuvumu un
postījumiem apšu jaunaudzēs. Šādu atšķirību varēja radīt tas, ka priežu un egļu
jaunaudžu postījumu samazināšanai tiek izmantoti aizsardzības līdzekļi.

6. Pretēji darbā izvirzītajai hipotēzei apšu jaunaudžu postījumi palielinās, pieaugot
attālumam no ziemāju sējumu tuvākās malas.
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Priekšlikumi
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1. Sēlijas virsmežniecības teritorijā apsaimniekojot briežu dzimtas

dzīvnieku populācijas ir jāmaina to dzimuma vecuma struktūra,

samazinot mātīšu un jauno dzīvnieku pārsvaru populācijā.

2. Jāmaina pieeja pieļaujamā nomedīšanas apjoma jeb limita

noteikšanā, to nepakārtojot vienīgi dzīvnieku skaita vērtējumam.

Jāiegūst un analīzē jāiekļauj informācija par iepriekšējo gadu limita

izpildi, nomedīto dzīvnieku dzimuma vecuma struktūru, barošanās

apstākļiem, plēsēju klātbūtni un postījumu apjomu mežsaimniecībai un

lauksaimniecībai.



Pateicības

Darba vadītājiem:
Dr.silv. Linardam Sisenim;
Dr. biol. Jānim Ozoliņam.

Maģistra darba konsultantiem: 
Mg.biol. Latvijas valsts mežzinātnes institūta «Silava» zinātniskajam asistentam 
Gundegai Donei;
Mg.envir.sc Latvijas valsts mežzinātnes institūta «Silava» pētniekam Mārtiņam 
Lūkinam.
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PALDIES PAR UZMANĪBU


