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Par piesardzības pasākumiem vecu mežaudžu aizsardzībā, lai apturētu bioloăiskās daudzveidības 
samazināšanos valsts mežos 
 
 Vēršamies pie Jums saistībā ar 2008. gada decembrī LR Ministru Kabineta lēmumu Ĝoti 
būtiski palielināt maksimāli pieĜaujamo koku ciršanas apjomu galvenajā cirtē 2009. un 2010. gadā. 
Ir pamats domāt, ka tas ievērojami saasinās bioloăiskās daudzveidības aizsardzības problēmas 
valsts mežos un valstī kopumā. 
 

Latvijas Universitātes Bioloăijas fakultātē šī gada 16. janvārī notika Latvijas 
mežsaimniecības ilgtspējas problēmām veltīts seminārs, kurā uzstājās dažādu meža nozares 
segmentu eksperti un zinātnieki. Atbilstoši jau agrāk izskanējušajai informācijai par īpaši 
aizsargājamu sugu dzīvotĦu un biotopu aizsardzības stāvokli Latvijā, tika prezentēti dati, kas 
apliecina, ka arī valsts mežos ir nozīmīgs skaits aizsargājamu sugu dzīvotĦu un bioloăiskās 
daudzveidības aizsardzībai īpaši nozīmīgo Dabisko meža biotopu, kas nav līdz šim apzināti. Iespēja 
šīs vietas nejauši iznīcināt, ieplānojot tajās saimniecisko darbību, krasi pieaug pie tik ievērojama 
ciršanas apjomu palielinājuma ierobežotā laika periodā. 
 

Līdz šim veiktās Dabisko meža biotopu inventarizācijas, šo projektu rezultātu auditi, kā arī 
īpaši aizsargājamo putnu sugu pētījumu rezultāti ir parādījuši, ka ievērojamu daĜu no bioloăiskās 
daudzveidības saglabāšanai īpaši nozīmīgām vietām iespējams prognozēt pēc Meža reăistrā 
iekĜautās informācijas – mežaudzes tipa, sastāva un vecuma, arī to, ka ir samērā daudz vietu ar 
izcilām dabas vērtībām, kas dažādu iemeslu dēĜ līdz šim nav reăistrētas vai “pazudušas” daudzo 
meža zemju apsaimniekošanas un kontroles sistēmas  reorganizāciju, meža kvartālu un nogabalu 
numerācijas izmaiĦu vai vienkārši tehnisku kĜūdu rezultātā. 
 

Pamatojoties uz mums pieejamās informācijas analīzi un mūsu ekspertu pieredzi, lai 
maksimāli samazinātu iespēju, ka tiek nocirsti īpaši aizsargājami meža biotopi, bez meža nogabalu 
papildus apsekošanas dabas vērtību izvērtēšanai, ierosinām neplānot un neveikt nekādu 
saimniecisko darbību mežaudzēs, ja vecums meža nogabalā valdošajai sugai pārsniedz: priedei – 
140 gadus, eglei – 120, bērzam – 90, melnalksnim – 80, apsei – 70, osim – 90. Pārmitro meža tipu 
audzēs nepieciešams zemāks vecuma slieksnis piesardzības pasākumu pielietošanai - purvāja un 
niedrāja tipa audzēs, ja valdošās sugas priedes vecums pārsniedz 120 gadus, dumbrājos un liekĦā – 
ja audzes vecums pārsniedz 70 gadus. 
 

Mūsu pieredze liecina, ka atsevišėos gadījumos meža valsts reăistra informācija par meža 
nogabalu var būtiski atšėirties no situācijas dabā, tāpēc papildus apsekošana būtu vēlama, tomēr, ja 
tas finansiālu apsvērumu dēĜ pagaidām nav iespējams, tad aicinām tuvākajā laikā, ievērojot 
vispāratzīto maksimālās piesardzības principu, cirsmas plānot vienīgi audzēs, kurās koku sugu 
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vecums ir mazāks nekā augstāk minētais. Tas Ĝautu ievērojami samazināt iespēju, ka tiek iznīcinātas 
ievērojamas dabas vērtības valsts mežos. 
 

Mēs ar gandarījumu uztveram A/S “Latvijas valsts meži” pārstāvju 16.01.2009. Latvijas 
Universitātes Bioloăijas fakultātē Latvijas mežsaimniecības ilgtspējas problēmām veltītajā seminārā 
publiski pausto apĦemšanos neplānot cirtes noteiktu sugu un īpaši vecās audzēs (ozolu, gobu, 
vīksnu, liepu un kĜavu audzēs, kā arī mežaudzēs, kurās dominējošās sugas vecums pārsniedz: 
priedei – 160, eglei – 150, bērzam – 120, apsei – 110, melnalksnim un osim – 100, baltalksnim – 
60). Ceram, ka vairums šo izcilo audžu ir jau aizsargātas, tomēr, uzskatām, ka ir nepieciešami 
papildus piesardzības pasākumi, lai apturētu bioloăiskās daudzveidības samazināšanos mežos. Tas 
atbilstu sugu un biotopu aizsardzības prasībām, ko nosaka ES direktīvas, Latvijas normatīvie akti, 
kā arī mežsaimniecības FSC (Forest Stewardship Council) sertifikācijas kritēriji un Ministru 
konferenču par mežu aizsardzību Eiropā deklarācijas. 
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