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Priekšvārds 

Šis dokuments apkopo galvenās atziņas par piekrastes mežiem, kas iekļautas pilna garuma ziņojumā 

“Piekrastes mežu apsaimniekošana Baltijas jūras ūdens kvalitātei – pašreizējās zināšanas, metodes un 

attīstības virzieni” (Ring et al. 2018). Šis dokuments ir sagatavots WAMBAF (Water Management in Baltic 

Forests – Ūdens apsaimniekošana Baltijas mežos) projekta ietvaros (projekta īstenošanas periods 

1.3.2016. līdz 28.2.2019), kas tika uzsākts, lai risinātu ar meža apsaimniekošanas ietekmi uz ūdens 

kvalitāti saistītās problēmas, un tiek finansēts no ES Interreg programmas līdzekļiem.  Īpašs uzsvars šajā 

projektā tiek likts uz virszemes ūdeņu kvalitāti, barības vielu, suspendēto daļiņu un dzīvsudraba iznesi. 

Meža aizsargjoslas var būt arī vērtīgas dzīvotnes, kas nodrošina bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos, 

tomēr šajā ziņojumā esam pievērsušies tieši jautājumiem, kā meža aizsargjoslas un to apsaimniekošana 

var tikt izmantota virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanai. Vairākas sadaļas šajā dokumentā ir identiskas 

pilnajam ziņojumam (Ring et al. 2018), taču šeit nav iekļautas atsauces. Pilnais ziņojums ar atsauču 

sarakstu ir atrodams šeit: 

Ring, E., Andersson, E., Armolaitis, K., Eklöf, K., Finér, L., Gil, W., Glazko, Z., Janek, M., Lībiete, Z., Lode, 

E., Małek, S. and Piirainen, S. 2018. Good practices for forest buffers to improve surface water 

quality in the Baltic Sea region. Skogforsk Arbetsrapport no. 995-2018, 59 pp. 

https://www.skogforsk.se/english/news/2018/good-practices-for-forest-buffers-to-improve-

surface-water-quality-in-the-baltic-sea-region/  

 

Eva Ring, Skogforsk (Zviedrijas Meža pētīšanas institūts), Zviedrija 
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Magdalena Janek, Meža pētīšanas institūts, Polija 
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Elve Lode, Tallinas Universitātee Ekoloģijas institūts, Dabas zinātņu un veselības skola, Igaunija 

Stanisław Małek, Krakovas Lauksaimniecības universitātes Mežsaimniecības fakultāte, Polija 
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https://www.skogforsk.se/english/news/2018/good-practices-for-forest-buffers-to-improve-surface-water-quality-in-the-baltic-sea-region/
https://www.skogforsk.se/english/news/2018/good-practices-for-forest-buffers-to-improve-surface-water-quality-in-the-baltic-sea-region/
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Terminoloģija 

Šajā ziņojumā izmantoti sekojoši termini. 

Piekrastes josla ir platība pie ūdensobjekta, ieskaitot tā krastus, kura ietekmē ūdensobjekta 

ekoloģiju, hidroloģiju un/vai ūdens ķīmisko sastāvu. Piekrastes joslas izmēri var atšķirties gan 

viena ūdensobjekta krastos, gan starp dažādiem ūdensobjektiem. 

Piekrastes mežs ir mežs, kas aug piekrastes joslā. 

Piekrastes meža aizsargjosla ir meža josla, kas saglabāta pie tās esošā ūdensobjekta aizsardzībai 

(1.attēls). 

Izķīlēšanās platība ir platība, kur virszemē izplūst gruntsūdens, veidojot avotus, vai arī upes vai 

ezera krastā. 

Sateces baseins ir platība, no kuras ūdens nonāk ūdensobjektā. 

 

 

1.attēls. Meža aizsargjosla pie nelielas upītes Zviedrijas ziemeļos, kur blakus veikta kailcirte. Foto: Eva Ring.  
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1. Rekomendāciju īss apkopojums 
Meži un ūdensobjekti Baltijas jūras reģiona valstīs ir ļoti daudzveidīgi, tādēļ šeit sniegtās rekomendācijas 

jāvērtē vietējā kontekstā un jāpielāgo vietējiem apstākļiem. Pirms jebkādu šajā dokumentā ieteikto 

pasākumu un pieeju  īstenošanas pārliecinieties, ka tās ir saskaņā ar nacionālo likumdošanu, citiem 

normatīvajiem aktiem un sertifikācijas standartiem! 

Mežsaimniecības pasākumu plānošana, ņemot vērā ūdens kvalitāti 
• Izmantojiet gan īstermiņa, gan ilgtermiņa perspektīvu lēmumu pieņemšanā, lai izvairītos no 

negatīviem efektiem īstermiņā un nodrošinātu ūdens kvalitātes aizsardzību ilgtermiņā. 

• Aizsargājiet visus virszemes ūdensobjektus. Strautus un mazas upītes mežsaimniecība ietekmē 

vairāk nekā lielas upes un ezerus. 

• Izvērtējiet, vai meža nogabalam tuvumā ir virszemes ūdensobjekti. 

• Veiciet rūpīgu plānošanu pirms darbiem dabā, apsekojiet platību, ņemot vērā, ka noteces apjoms 

ūdensobjektos var mainīties atkarībā no sezonas un meteoroloģiskajiem apstākļiem. 

• Pirms pasākumu veikšanas izskaidrojiet mežtehnikas operatoriem piekrastes joslu 

apsaimniekošanas principus; ja nepieciešams, nodrošiniet rakstiskas instrukcijas un kartes. 

• Dariet mežtehnikas operatoriem zināmu, kā rīkoties, ja apstākļi dabā kļūst nepiemēroti 

mežizstrādes veikšanai, piemēram, ja pēc spēcīga lietus samazinās augsnes nestspēja.  

Meža piekrastes aizsargjoslu noteikšana un apsaimniekošana  
• Lai mazinātu augu barības vielu, suspendēto daļiņu un dzīvsudraba izneses risku virszemes 

ūdeņos, ierīkojiet meža piekrastes aizsargjoslas gar strautiem, mazām upītēm, upēm un ezeriem.  

• Pielāgojiet aizsargjoslas platumu vietējiem apstākļiem – augsnes tipam, topogrāfijai, veģetācijai un 

gruntsūdens izplūdes platībām. 

• Novērsiet augsnes struktūras sajaukšanu platībās, kas atrodas blakus virszemes ūdensobjektiem, 

sevišķi tur, kur virszemē izplūst pazemes ūdeņi, lai izvairītos no pastiprinātas erozijas un 

suspendēto daļiņu un dzīvsudraba izneses. Tādēļ svarīgi ir veidot vēja noturīgas aizsargjoslas, kā 

arī iespējami samazināt transportu aizsargjoslā un izvairīties no augsnes sagatavošanas, 

meliorācijas sistēmu veidošanas un celmu izstrādes. 

• Mežizstrādes atliekas var tikt izmantotas augsnes aizsardzībai, ja aizsargjoslā nepieciešama 

transporta pārvietošanās, tomēr jāizvairās no ciršanas atlieku atstāšanas tur. 

• Neizmantojiet un neuzglabājiet aizsargjoslā mēslošanas līdzekļus, pesticīdus un citas ķīmiskas 

vielas. 
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Koku sugu sastāvs un struktūra aizsargjoslā 
• Centieties aizsargjoslā atstāt vai izveidot dažādvecuma un vairāku stāvu kokaudzi, kas parasti ir 

funkcionālāka no ūdeneteces ekoloģijas viedokļa. 

• Radiet labvēlīgus apstākļus lapu koku attīstībai ūdensobjektu malās. Lapu koku nobiras ir būtisks 

barības avots ūdens dzīvniekiem, jo sevišķi ūdenstecēs. 

• Atstājiet aizsargjoslā dažāda vecuma kokus, lai nodrošinātu nepārtrauktu liela izmēra kritalu 

veidošanos. Šādas liela izmēra kritalas var veidot gan skuju, gan lapu koki.  

• Ja nepieciešams, pielāgojiet koku sugu sastāvu un vecuma struktūru vēlamajam jaunaudžu 

kopšanas un kopšanas ciršu laikā. 

 
2.attēls. Aizsardzība ir vajadzīga arī mazām upītēm. Attēlā Zalvītes strauts Latvijā. Foto: Zane Lībiete. 
 
2. Mežsaimniecība un ūdens kvalitāte Baltijas jūras reģionā 

Slāpekļa (N) un fosfora (P) iznese no meža zemēm parasti ir neliela. Palielināta šo elementu izskalošanās 

parasti novērojama pēc mežizstrādes un mēslošanas. Šādā gadījumā var rasties eitrofikācijas riski lejteces 

ūdeņu ekosistēmās. Meža meliorācijas sistēmu renovācija un citas ar meliorāciju saistītās darbības 

palielina suspendēto daļiņu eksportu uz ūdensobjektiem. Arī augsnes sagatavošana, kuras rezultātā tiek 

atsegta minerālaugsne, var izraisīt pastiprinātu eroziju un suspendēto daļiņu iznesi.  Līdzīga situācija var 

rasties, ja meža tehnika pārvietojas pārāk tuvu virszemes ūdeņiem. Tā rezultātā var rasties risas, pa kurām 

pārvietojas ūdens, transportējot uz blakus esošajām upēm un ezeriem suspendētās daļiņas (3.attēls). 

Palielināta suspendēto daļiņu ienese un tam sekojoša sedimentācija var kaitēt ūdens organismiem, kas 

barojas, filtrējot ūdeni, un negatīvi ietekmēt vai pat iznīcināt dzīvotnes. Turklāt palielināts suspendēto 
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daļiņu eksports var palielināt arī organiskajām un minerālajām augsnes daļiņām piesaistīto barības vielu 

un smago metālu iznesi. Ir dati, ka mežsaimnieciskās darbības var palielināt kopējo dzīvsudraba (Hg) un 

metildzīvsudraba (MeHg) iznesi, aktivizējot metilēšanās procesus un mobilizējot augsnē esošo 

dzīvsudrabu.  

 
3.attēls. Šādas mežizstrādes tehnikas radītas risas palielina erozijas un suspendēto daļiņu un dzīvsudraba 
izneses risku. Foto: Eva Ring. 
 
3. Meža aizsargjoslas pastiprinātas N, P, suspendēto daļiņu un Hg izneses 

samazināšanai  

Negatīvo ietekmi uz ūdens kvalitāti ir iespējams novērst vai samazināt, izmantojot meža aizsargjoslas, kas 

uztver barības vielas un sedimentu, veicinot tā infiltrāciju (1.tabula). Lai samazinātu suspendēto daļiņu 

iznesi, aizsargjoslā ir jānovērš augsnes struktūras sajaukšana, ko izraisa mežizstrādes tehnikas kustība, 

augsnes sagatavošana un celmu izstrāde. Ūdensteces garuma un platuma izmaiņas augsta caurplūduma 

apstākļos ir nozīmīgs faktors, kas jāņem vērā, lai nodrošinātu aizsargjoslas funkcionalitāti visos 

hidroloģiskajos apstākļos.  

 

Zināšanu robi par optimālo aizsargjoslas platumu optimālai to funkcionalitātes nodrošināšanai pārmērīga 

barības vielu, sedimenta un Hg izneses samazināšanā neļauj mums sniegt detalizētas rekomendācijas šajā 

jautājumā. Nepieciešamais platums ir atkarīgs no konkrētajiem elementiem, kuru iznesi plānots ierobežot, 

vai no funkcijām, kuras plānots nodrošināt, kā arī no konkrētās vietas raksturojuma. Barības vielu un 

suspendēto daļiņu aizturēšanā lielākā nozīme ir aizsargjoslām gar ūdenstecēm, nevis gar ezeriem vai jūru, 

jo pēdējos minētajos ūdensobjektos lielākais izneses apjoms nonāk tieši ar upju ūdeni.  
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1.tabula Ieteiktie pasākumi palielinātas N, P, suspendēto daļiņu un Hg izneses mazināšanai. Tiek uzskatīts, ka 
aizsargjosla ietver visas pazemes ūdeņu izplūdes vietas blakus ūdensobjektam 

Elements Mežsaimnieciskās 
darbības, kas var 
palielināt iznesi  

Iespējamais 
samazināšanas 
mehānisms  

Ieteiktie pasākumi  

Izšķīdušais N 
un P 

Mežizstrāde, augsnes 
sagatavošana1 un 
mēslošana 

Barības vielu 
uzņemšana veģetācijā, 
volatilizācija (tikai N)  

Veicināt veselīgu un intensīvi augošu koku un 
zemsedzes veģetācijas attīstību aizsargjoslā. 

  Neveikt papildu 
barības vielu ienesi 
jutīgās teritorijās  

Jebkādus mēslošanas līdzekļus izmantot tikai ārpus 
aizsargjoslas un attālāk no platībām, kam ir augsta 
hidroloģiskā konektivitāte ar virszemes ūdeņiem. 
Mēslošanas līdzekļus izmantot tikai veģetācijas sezonas 
laikā , izvairoties to darīt periodos ar lielu nokrišņu 
daudzumu. Ciršanas atliekas novietot ārpus 
aizsargjoslas, ja vien tas nav vajadzīgs augsnes 
aizsardzībai.   

Suspendētās 
daļiņas2 

Mežizstrāde, meža 
tehnikas pārvietošanās, 
augsnes sagatavošana, 
celmu izstrāde, grāvju 
rakšana un meliorācijas 
sistēmu renovācija.  

Sedimentācija un 
infiltrācija aizsargjoslas 
ietvaros.  

Novērst suspendēto daļiņu eksportu no blakus 
esošajiem izcirtumiem un meliorētajām platībām: 
Noteikt pietiekami lielu virszemes filtrācijas platību, 
kurā var uzkrāties un infiltrēties suspendētās daļiņas. 
Uzturēt veģetācijas segumu un novērst augsnes 
sablīvēšanos un risu veidošanos virszemes filtrācijas 
platībā. Novērst sedimentāciju gruntsūdens izplūdes 
vietās un platībās, kas var applūst. 

  Erozijas samazināšana 
no pašas aizsargjoslas 

Novērst eroziju un sedimenta iznesi no pašas 
aizsargjoslas. Izvairīties no augsnes sablīvēšanas un risu 
veidošanas, piem., līdz minimumam samazinot meža 
tehnikas pārvietošanos aizsargjoslā un izmantojot 
augsnes aizsardzības paņēmienus, ja augsne ir mīksta. 
Izmantot pastāvīgus vai pārvietojamus tiltus gadījumos, 
kad nepieciešams šķērsot ūdensteci. Neveikt augsnes 
sagatavošanu un celmu izstrādi aizsargjoslā. Atstāt vēja 
noturīgas aizsargjoslas. Pievērst sevišķu uzmanību 
augsnēm ar augstu erozijas potenciālu.   

Hg Mežizstrāde, augsnes 
struktūras sajaukšana3 

Netiek palielināts 
bioloģiski pieejamā 
metildzīvsudraba 
daudzums (veicināta 
metilācija)  

Izvairīties no ūdensteču aizdambēšanas. Nepārvietoties 
ar meža tehniku pāri ūdenstecēm bez tilta, neatstāt 
mežizstrādes atliekas ūdenstecē. Izvairīties no augsnes 
struktūras sajaukšanas aizsargjoslā, sevišķi kūdras 
augsnēs. Izvairīties vai samazināt meža tehnikas 
pārvietošanos, augsnes sagatavošanu un celmu izstrādi; 
atstāt vēja noturīgas aizsargjoslas.  

  Netiek palielināta Hg 
mobilizācija un 
transports no augsnes 
uz ūdeņiem 

Novērst vai samazināt meža tehnikas pārvietošanos 
aizsargjoslā: risas var darboties kā Hg transporta kanāli 
uz attālākām ūdens ekosistēmām. 

1 Trūkst sateces baseina līmeņa pētījumu, kuros atsevišķi būtu pētīta izskalošanās mežizstrādes un augsnes sagatavošanas 
rezultātā. Rezultāti no diviem augsnes ūdens sastāva izmaiņu pētījumiem liecina, ka N izskalošanās no augsnes slāņiem zem sakņu 
zonas var palielināties, tajā pašā laikā ietekmei uz fosforu saglabājoties nebūtiskai.  
2 Suspendētās daļiņas var saturēt P un N. 
3 Saistība ar specifiskām mežsaimnieciskajām darbībām ir sarežģītāka nekā N, P un suspendēto daļiņu izneses gadījumā.  
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4. Meža aizsargjoslas ūdeņu faunas aizsardzībai 

Papildus barības vielu un suspendēto daļiņu fiksācijai meža aizsargjoslas spēj nodrošināt arī citas 

nozīmīgas funkcijas, it īpaši strautu, mazu ūdensteču un upju krastos (2.tabula). Meža aizsargjoslas 

gar lielākām upēm un ezeriem ir ar līdzīgām funkcijām kā mazāku ūdensteču gadījumā, bet to ietekme 

ir atšķirīga. Piemēram, meža aizsargjoslas var pilnībā nodrošināt mazu ūdensteču noēnojumu, taču 

pie lielākām upēm koku joslas nodrošina noēnojumu tikai krasta zonā. Turklāt mežizstrāde, kas 

veikta nelielā sateces baseinā, var ietekmēt visas ūdeneteces ekoloģiju, kamēr tāda paša apjoma 

mežizstrāde lielas upes sateces baseinā ietekmē tika nelielu daļu šīs upes garuma.  

2.tabula. Meža aizsargjoslu nodrošinātās funkcijas mazās un vidēja izmēra ūdenstecēs ar piemēriem šo funkciju 
veicināšanai. Ainaviskās vērtības ir ārpus šī ziņojuma konteksta. 

Funkcija Ieteiktā apsaimniekošana 
Aizsargāt dzīvotnes ūdenī un 
uz sauszemes 

Noteikt meža aizsargjoslas tā, lai tiktu iekļautas un aizsargātas nozīmīgas 
dzīvotnes. Vairākstāvu un dažādvecuma mežs piekrastes joslā tiek uzskatīts par 
vēlamāku no funkcionalitātes viedokļa. Izvairīties no jebkādas mežizstrādes, 
augsnes sagatavošanas, grāvju rakšanas, ievalku veidošanas un celmu izstrādes 
izraisītas augsnes struktūras sajaukšanas aizsargjoslā. Censties atstāt vēja 
noturīgas aizsargjoslas. 

Nodrošināt ar barības bāzi 
(piem., lapu nobirām, 
kukaiņiem) ūdenī mītošos 
organismus 

Veicināt lapu koku attīstību skuju koku audzēs ūdensteču krastos.  

Nodrošināt ar noēnojumu Atstāt kokus, krūmus, sīkkrūmus un cita veida veģetāciju, kas spēj nodrošināt 
noēnojumu. Ja nepieciešams, veikt vecuma un koku lapotnes pielāgošanu 
kopšanas cirtes laikā. 

Nodrošināt liela izmēra 
kritalas (mirušo koksni) 
ūdenstecēs 

Atstāt meža aizsargjoslā dažādu vecumu kokus, lai saglabātu nepārtrauktu mirušās 
koksnes nodrošinājumu ūdenstecēs (piezīme: šis pasākums neietver mežizstrādes 
atlieku uzglabāšanu aizsargjoslās). Ilglaicīgu kritalu nodrošinājumu spēj sniegt gan 
skuju, gan lapu koki. Izvairīties no liela mirušās koksnes apjoma nonākšanas 
ūdenstecēs, kas var izraisīt straumes aizdambēšanos.    

Aizsargāt augsni pie 
virszemēs ūdensobjektiem 

Censties veidot vēja noturīgas aizsargjoslas un aizsargjoslas iekšienē izvairīties no 
mežizstrādes transporta pārvietošanās, augsnes sagatavošanas, ievalku veidošanas 
un celmu izstrādes.  

Stabilizēt krastus Censties izveidot vēja noturīgas meža aizsargjoslas. 
 
5. Meža aizsargjoslu pielietošana praksē 

5.1 Kartējiet virszemes ūdensobjektu atrašanās vietas 
Lai pielietotu atbilstošus ūdens aizsardzības pasākumus, ir ļoti būtiski zināt precīzas ūdensobjektu 

atrašanās vietas, apzinoties to, ka šī informācija var būt arī nepilnīga. Boreālajos mežos ūdensteču tīkls 
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var nozīmīgi mainīties gada laikā (4.attēls). Augsta caurplūduma apstākļos mazo upīšu garums un platums 

var palielināties un savienot ar pastāvīgo ūdensteču tīklu arī jaunas platības. Jebkāda augsnes struktūras 

sajaukšana šajās platībās var negatīvi ietekmēt arī pastāvīgo hidrogrāfisko tīklu. Tādēļ pirms 

mežsaimniecisko pasākumu ieviešanas ir ļoti ieteicams platību rūpīgi apsekot dabā.  

 

Mitro vietu kartes (MV kartes) ir noderīgs rīks mitro vietu un ūdensteču identifikācijai (4.attēls). Šīs kartes 

tiek veidotas no digitālajiem reljefa modeļiem, kas iegūti, veicot augstas izšķirtspējas zemes virsmas 

skenēšanu ar LiDAR tehnoloģiju, un tās modelē attālumu no zemes virsmas līdz hipotētiskam gruntsūdens 

līmenim. Jo tuvāk šis līmenis ir zemes virskārtai, jo mitrāka augsne.  

 
4. attēls Mitro vietu kartes ūdensteču tīklam Krycklan sateces baseinā, Zviedrijas ziemeļos, lielas (pa 

kreisi) un nelielas (pa labi) noteces apstākļos. Ilustrācija:  William Lidberg. 

5.2 Identificējiet mērķus 
Skaidru ilgtermiņa mērķu identifikācija saistībā ar meža aizsargjoslu funkcionalitāti uzlabos 

pasākumu efektivitāti. Šādi mērķi sniedz nepieciešamo pamatojumu apsaimniekošanai. Viena iespēja, 

kā to veikt, ir plānot apsaimniekošanu aizsargjoslā kā atsevišķā meža nogabalā.  
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5.3 Fiksēts vai mainīgs aizsargjoslas platums 
Meža aizsargjoslas ar fiksētu platumu tradicionāli tiek plaši pielietotas daudzās pasaules valstīs. Meža 

aizsargjoslu ar mainīgu platumu veidošana, ietverot aizsargjoslā gruntsūdens izplūdes platības, var 

būt labs paņēmiens koncentrēt ūdens aizsardzības pasākumus vietās, kur iespējams iegūt vislielāko 

pozitīvo efektu. Fiksēta platuma aizsargjosla ir efektīva, ja tā ietver visas nozīmīgās platības no vides 

viedokļa – gan gruntsūdeņu izplūdi, gan vērtīgās dzīvotnes.  

 

Fiksēta platuma aizsargjoslas ir vieglāk piemērojamas, jo to platums visas ūdensteces garumā ir 

vienāds. Mainīga platuma aizsargjoslu robežas ir jānosprauž, vadoties no stāvokļa dabā. Tas ir 

izdarāms lauka apstākļos, izvērtējot topogrāfiju un gruntsūdens stāvokli raksturojošos faktorus 

(koku sugu sastāvu, zemsedzes augu sastāvu, sfagnu sūnu sastopamību). Mainīga platuma 

aizsargjoslas iespējams nospraust arī, izmantojot mitro vietu kartes (4.attēls). Definējot aizsargjoslas 

kalnu reģonos, ir jāņem vērā klimatiskās un veģetācijas zonas.  

5.4 Paredziet un novērsiet nevēlamās ietekmes 
Vides faktoru ņemšana vērā plānošanas procesā ietver arī iespējamo negatīvo faktoru paredzēšanu 

un attiecīgu negatīvās ietekmes novēršanas pasākumu ieviešanu. Tomēr jāņem vērā, ka meža 

apsaimniekošanas darbības tiek veiktas dinamiskā vidē, kur lokālie vides apstākļi var strauji 

mainīties mainīgu laikapstākļu ietekmē. Nokrišņi var strauji samazināt augsnes nestspēju un 

palielināt platības, kurās tehnikas pārvietošanās nav vēlama. Jāņem vērā arī sezonālā mainība 

(4.attēls). Piemēram, risas, kas izveidojušās zema caurplūduma apstākļos, var neatstāt ietekmi uz 

sedimentu iznesi uzreiz, bet lietusgāžu un sniega kušanas periodos erozija tajās var palielināt 

sedimenta nokļūšanu blakus esošajos virszemes ūdensobjektos. Tādēļ plānošanā jāņem vērā gan 

īstermiņa, gan ilgtermiņa perspektīva.  

 

Jutīgās teritorijās ar augstu augsnes erozijas risku aizsargjoslu nospraušanai piešķirama sevišķi liela 

nozīme, lai izvairītos no negatīvām sekām, kas var rasties, piemēram, spēcīgu lietusgāžu vai straujas 

augsnes nestspējas pasliktināšanās gadījumā. Šajos gadījumos tiek ieteikts izmantot platākas 

aizsargjoslas nekā parasti, lai nodrošinātu vajadzīgo funkcionalitāti.  

 

Visbeidzot, negatīvo ietekmi uz vidi iespējams novērst, sniedzot skaidras instrukcijas mežtehnikas 

operatoriem, kā rīkoties gadījumos, kad apstākļi dabā kļūst nepiemēroti meža darbu veikšanai vai 
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turpināšanai. Vienota uzņēmuma politika un vadlīnijas, piemēram, attiecībā uz mežtehnikas risēm, 

var labvēlīgi ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu un personāla vadību sarežģītās situācijās.  

5.5 Plānošanas gaita atsevišķā meža nogabalā 
Meža darbi parasti tiek plānoti nogabala līmenī. Lai atvieglotu plānošanas darbu, ir noderīgi 

uzņēmuma (meža apsaimniekotāja) līmenī  

1) noskaidrot uz aizsargjoslu apsaimniekošanu attiecināmās vides aizsardzības prasības valsts 

likumdošanā, sertifikācijas standartos un pieejamajās vadlīnijās un  

2) identificēt uzņēmuma (meža apsaimniekotāja) īstermiņa un ilgtermiņa mērķus aizsargjoslu 

apsaimniekošanā. 

Atzīstot to, ka, plānojot mežizstrādi, ir jāņem vērā vēl daudzi citi faktori bez virszemes ūdeņu 

kvalitātes (piemēram, peļņa, loģistikas iespējas, sauszemes bioloģiskās daudzveidības aizsargāšana, 

kultūras mantojums), mēs iesakām šādu procedūru aizsargjoslu plānošanai:   

1. Sāciet plānot jau birojā: 

a) Vai nogabalā ir virszemes ūdensobjekti? 

- Ja ir, tad kāda aizsardzība tiem nepieciešama? 

- Kā jāveido aizsargjosla, lai šo aizsardzību nodrošinātu? 

- Kā veicama mežizstrāde, lai šo aizsardzību nodrošinātu? 

b) Kartējiet stāvokli dabā, izmantojot pieejamās kartes, plānošanas rīkus un citu informāciju, 

piemēram, par koku sugu sastāvu, dzīvotnēm, augsnes tipu, reljefu. 

2. Apsekojiet platību bezsniega apstākļos, lai novērtētu koku sugu sastāvu un vecumstruktūru 

aizsargjoslā, kā arī identificētu jutīgās un problemātiskās vietas. Izmantojiet GPS/ĢIS lauka 

datu ievākšanai. Atzīmējiet vēlamo aizsargjoslas platumu dabā (piemēram, ar marķējamo 

lentu) un kartē.  

3. Dariet zināmu meža tehnikas operatoriem un citiem mežizstrādes veikšanā iesaistītajiem 

darbiniekiem, kā veicami darbi aizsargjoslā.  

4. Saglabājiet informāciju par nosprausto aizsargjoslu turpmākajām darbībām, kopā ar 

rekomendācijām aizsargjoslas apsaimniekošanai.  

5. Sekojiet līdzi darbiem, analizējiet rezultātu un sniedziet iesaistītajam personālam 

atgriezenisko saiti.  
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6. Plānošanas rīki 

Plānošana ir sekmīgas meža apsaimniekošanas atslēga, tajā skaitā arī meža aizsargjoslu 

apsaimniekošanā. Tālāk aprakstīti daži rīki, kas var tikt izmantoti aizsargjoslu plānošanas procesā.  

6.1 Plānojiet ūdenim 
Zviedrijā izstrādāts vienkāršs modelis ūdens apsaimniekošanas plānošanai “Plānojiet ūdenim” var 

būt noderīgs arī, plānojot aizsargjoslu apsaimniekošanu. Modelis sastāv no pieciem jautājumiem:  

1. Kādas ainavas un vietējās vides īpatnības jāņem vērā?  

Tas iekļauj topogrāfiju, klimatisko un veģetācijas zonu kalnu apvidos, topogrāfisko gradientu, 

augsnes tipu, erozijas risku, virszemes ūdensobjetu tīklu un tā dinamiku (piemēram, plūdu 

biežumu), ūdenī un uz sauszemes mītošās sugas un piekrastes mežu raksturojošos rādītājus. 

Citi faktori, kas jāņem vērā, ir paskābināšanās, eitrofikācija, piesārņojums ar smagajiem 

metāliem un uz aizsargājamajām teritorijām, piemēram, Natura 2000 platībām attiecināmie 

normatīvie regulējumi.  

2. Kāda veida ūdens tas ir?  

Īslaicīgs vai pastāvīgs avots vai ūdenstece, ezers, dīķis vai cits.  

3. Kādi ir mērķi?  

Piemēram, samazināt suspendēto daļiņu un barības vielu ienesi, saglabāt vai uzlabot ūdens 

kvalitātes klasi saskaņā ar Ūdens Pamatdirektīvu (2000/60/EC), saglabāt dzīvotnes, 

aizsargāt bioloģisko daudzveidību. 

4. Kāds faktors ir visbūtiskākais šo mērķu sasniegšanai?  

Augsnes tips (erozijas klase), vietējā topogrāfija, gruntsūdens līmenis, augsnes struktūras 

sajaukšana, apsaimniekotās meža platības izmēri, salīdzinot ar piekrastes joslu, piekrastes 

meža raksturojums, piemēram, koku sugu sastāvs.  

5. Kā šos mērķus iespējams sasniegt?  

Vietējā mērogā veiksmīga stratēģija var būt ilgtermiņa meža apsaimniekošanas plānošana, 

taču plašākā ainavas mērogā ir jāņem vērā arī citi zemes izmantošanas veidi.  
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6.2 Mitro vietu kartes 
Informācija par virszemes ūdensobjektu precīzu lokalizāciju ir būtiska efektīvai ūdens aizsardzības 

pasākumu plānošanai un īstenošanai. Mitro vietu kartes ir noderīgi rīki mitru ieplaku un ūdensteču 

atrašanās vietas precizēšanai (4.attēls).  

6.3 Sistemātisks pievešanas ceļu tīkls  
Zviedrijā ir izstrādātas metodes sistemātiskam pievešanas ceļu tīkla dizainam, lai novērstu augsnes 

struktūras sajaukšanu, mežizstrādes tehnikai pārvietojoties ārpus ceļu tīkla. Mežizstrāde uzsākama, 

plānojot galvenos pievešanas ceļus un tos izvietojot nogabala daļās ar vislabāko nestspēju. Šie ceļi 

tiek papildus nostiprināti ar ciršanas atliekām līdz vajadzīgajam līmenim un tad izmantoti lielākā 

kokmateriālu apjoma transportam līdz krautuvei.   

6.4 Reljefa klasifikācijas sistēmas 
Reljefa klasifikācijas sistēmas meža apsaimniekošanā var palīdzēt plānot mežizstrādi tā, lai novērstu 

pastiprinātu suspendēto daļiņu eksportu, kas var rasties, meža transportam pārvietojoties ārpus 

ceļiem. Šī klasifikācija var palīdzēt identificēt jutīgas platības un nogabalus, kuros ir vajadzīga papildu 

augsnes aizsardzība, piemāram, izmantojot ciršanas atliekas, pārvietojamos tiltus vai vairogus.  

6.5 Ūdensteču ekoloģiskā novērtēšana/NPK+ 
“Ūdensteču ekoloģiskā novērtēšana/NPK+” (“Blue Targeting/NPK+”) ir ūdensteces mērogā 

pielietojams lēmumu pieņemšanas atbalsta rīks ūdensteces bioloģiskās daudzveidības un  jutīguma 

novērtēšanai, ko var izmantot meža aizsargjoslu plānošanai.  

7. Piekrastes mežu un meža aizsargjoslu apsaimniekošana  

Meža aizsargjosla var būt platāka vai šaurāka nekā piekrastes josla, atkarībā no tā , kā tā ir nosprausta. 

Tomēr no ūdens aizsardzības plānošanas perspektīvas meža aizsargjoslai vajadzētu būt visas 

piekrastes joslas platumā, jo šai joslai ir tieša ietekme uz ūdensteces hidroloģiju, ekoloģiju un ūdens 

kvalitāti. Piekrastes meži var būt ļoti dažādi atkarībā no veģetācijas zonas, topogrāfijas un klimata, un 

pašreizējos piekrastes mežus ir ietekmējusi arī iepriekšējā meža apsaimniekošana. Piekrastes 

joslas/meža aizsargjoslas var tikt apsaimniekotas, lai veicinātu neapsaimniekotai teritorijai 

raksturīgās īpašības un palielinātu bioloģisko daudzveidību.  Lai novērstu vai samazinātu 

pastiprinātu barības vielu, suspendēto daļiņu un Hg iznesi, ir svarīgi aizsargāt no traucējumiem 
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augsni aizsargjoslā. Ņemot vērā iepriekš minēto, mēs piedāvājam sekojošas pieejas piekrastes mežu 

un meža aizsargjoslu apsaimniekošanai:  

1. Vairāku stāvu un dažāda vecuma aizsargjoslas tiek uzskatītas par piemērotākām no 

funkcionalitātes viedokļa. Tādēl, ja nepieciešams, ir ieteicams modificēt sugu sastāvu, vecumu 

un vainagu struktūru jaunaudžu kopšanas un kopšanas ciršu laikā, lai veicinātu šādu 

aizsargjoslu izveidošanu.  

2. Lielāks lapu koku piemistrojums skuju koku audzēs palielina aizsargjoslas funkcionalitāti.  

3. Piekrastes aizsargjoslās koki netiek audzēti primāri komerciālam nolūkam.  

4. Ja ūdenstecē ir ļoti maz liela izmēra kritalu, kas nodrošina ūdens faunu ar slēptuvēm un 

dzīvotnēm, ieteicams tur novietot atsevišķus koku stumbrus dzīvotņu daudzveidības 

palielināšanai, taču tajā pašā laikā netraucējot ūdens plūsmai.   

5. Koku ciršana aizsargjoslā veicama, izmantojot izlases cirtes paņēmienus, lai saglabātu 

nepārtrauktu vainagu segumu. Pievērsiet uzmanību vējgāzes riskiem.  

6. Centieties samazināt vējgāžu riskus, sagatavojot kokus aizsargjoslā to iespējamībai. 

Intensīvāka savlaicīga kopšana var stiprināt koku sakņu sistēmu un palielināt to stabilitāti. 

Vējgāžu riskiem pakļautās platībās platāka aizsargjosla var samazināt vējgāzes ietekmi tiešā 

ūdens tuvumā. Vēl viena iespēja ir atstāt augstos celmus jutīgāko koku vietā.  

7. Samaziniet mežtehnikas pārvietošanos virszemes ūdensobjektu tuvumā. Veicot mežizstrādi, 

harvesters var izmantot pilnu manipulatora garumu, lai novietotu izstrādāto koksni tālāk no 

ūdensobjekta. Iespējams arī veidot nelielus atvērumus vai joslas.  

8. Ja mežtehnikai jāpārvietojas platībās ūdensobjektu tiešā tuvumā, veiciet preventīvas darbības, 

lai novērstu risu veidošanos un augsnes sablīvēšanos, piemēram, izmantojot ciršanas atliekas 

un veicot mežizstrādi tad, kad augsne ir sausa vai sasalusi. Turklāt, transportējot koksni no 

jutīgām platībām ūdensobjektu tuvumā, mazāka ietekme uz augsni būs tad, ja, sākot 

kokmateriālu uzkraušanu, forvarders šajā platībā iebrauks bez kravas un, uzkraujot kravu, 

pārvietosies galvenā pievešanas ceļa vai krautuves virzienā.  

9. Ja ir nepieciešama ūdensteces šķērsošana, atrodiet piemērotu vietu un uzbūvējiet pastāvīgu 

šķērsojumu vai arī izmantojiet pagaidu vai pārvietojamo tiltu (5.attēls).  

10. Neveiciet mēslošanu piekrastes mežā.  

11. Neizmantojiet pesticīdus un citas ķīmiskas vielas piekrastes joslā.  

12. Neveiciet augsnes sagatavošanu vai celmu izstrādi piekrastes joslā.  
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13. Neatstājiet un neuzglabājiet ciršanas atliekas piekrastes joslā, izņemot, kad tas nepieciešams 

augsnes nestspējas uzlabošanai transporta pārvietošanās nolūkā.  

 
5.attēls. Pārvietojama tilta piemērs. Foto: Eva Ring. 
 

 
8. Vairāk Informācijas par WAMBAF 

Vairāk Informācijas par WAMBAF projektu un tajā paveikto varat atrast: 

https://www.skogsstyrelsen.se/en/wambaf/  

 

Informācija par Ūdensteču ekoloģisko novērtēšanu (Blue targeting): 

Henrikson, L. 2018. Blue targeting – Manual. How to do Blue targeting for best management practice 

(BMP) for forestry along small streams. Swedish Forest Agency, EU Interreg project Water 

Management in Baltic Forests, WAMBAF. 

 

Laba prakse meliorācijas sistēmu uzturēšanā: 

Finér, L., Čiuldienė, D., Lībiete, Z. Lode, E., Nieminen, M., Pierzgalski, E., Ring, E., Strand, L & Sikström, 

U. 2018. WAMBAF – Good Practices for Ditch Network Maintenance to Protect Water Quality in the 

Baltic Sea Region. Natural Resources and bioeconomy studies 25/2018. Natural Resources Institute 

Finland (Luke), Helsinki. 35 pp. 

https://www.skogsstyrelsen.se/en/wambaf/
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