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LVM apsaimniekotajā teritorijās atrodas lielākā medņu populācijas daļa Latvijā. 

No Latvijā uzskaitītajiem 454 riestiem (Lohmus et al. 2016) virs 300 atrodas LVM zemēs. 

Tādēļ medņu riestu inventarizācijai un apsaimniekošanai LVM tiek pievērsta tik liela 

nozīme. 

Nozīmīgākās medņu teritorijas atrodas Ziemeļkurzemē, Austrumvidzemē un Ziemeļlatgalē. 



Apsaimniekošanas mērķis

Nodrošināt medņu aizsardzību un mednim piemērotu dzīvotņu saglabāšanu.

Medņu riestu aizaugšana ar egli, lapu kokiem un pamežu, un tai sekojošās

izmaiņas zemsedzes veģetācijā ir viena no galvenajām medņu dzīvotņu

problēmām Latvijā.



Medņu riestu apsaimniekošana LVM no 2006. – 2018.

LVM apsaimniekotajās 

teritorijās veikti dažāda veida 

un intensitāšu 

apsaimniekošanas pasākumi 

vairāk kā 50 medņu riestu 

teritorijās ar kopējo platību 

1005 ha.

Apsaimniekošanas pasākumi:

• aizauguma ierobežošana;

• audžu retināšana;

• vējgāžu, snieglaužu seku 

likvidēšana;

• grāvju trašu, stigu 

apauguma novākšana;

• ciršanas atlieku 

dedzināšana;

• jaunaudžu kopšanas



Egļu izplatības ierobežošana

Lielāko darba apjomu riestos sastāda aizauguma

ierobežošana, izcērtot egļu, bērzu paaugu, otrā stāva kokus 

un pamežu, to noguldot pie zemes, atzarojot un sagarinot. 



Pēc kopšanas veidojas 

labi pārredzama 

teritorija ar 

saglabātām eglēm 

slēptuvju 

nodrošināšanai

Pateicoties labākiem gaismas 

apstākļiem, uzlabojas mellenāju 

augšana un to aizņemtā platība 

palielinās.



Tiek apsaimniekotas 

arī biezas vidēja 

vecuma priežu 

audzes, tās retinot. 

Uzlabojas audžu 

pārredzamība, 

labvēlīgāki apstākļi 

paliekošajiem 

kokiem un  

mellenāju attīstībai.

Tiek saglabāts noteikts skaits 1. 

un 2.st. egļu,  paaugas grupas, 

kritalas, skudru pūžņi u.c. 

struktūras

Audžu retināšana



Hidroloģiskā režīma 

atjaunošana medņu 

dzīvotnē 2012.g.

10.10.2012.

2015.gada pavasarī (3gadus 

pēc apsaimniekošanas 

pasākuma veikšanas) 

zemsedzē lielos laukumos 

dominē makstainā spilve 

Eirophorum vaginatum (Foto: 

A.Eglītis) 

2012.gadā 1 medņu mikroliegumā 

realizēta grāvju aizbēršanu 6284 

m garumā, hidroloģiski 

ietekmētā teritorija tiek vērtēta 

60-70 ha platībā.



LVMI „Silava” kokaudzes stāvokļa, hidroloģiskā 

režīma un veģetācijas stāvokļa monitorings 

2012 

 

2013 
 

 

2014 

 

 

Rezultāti:
• medņu riesta apsaimniekošanas pasākumi (grāvju aizbēršana) 5 gadu laikā nav 

atstājuši būtisku negatīvu ietekmi uz koku vainagu stāvokli un koku izdzīvošanu; 
• medņu riesta teritorijā piecus gadus pēc grāvju aizbēršanas nav konstatētas 

būtiskas kokaudzes krājas pieauguma izmaiņas; 
• vidēji gruntsūdens dziļums riestā aktīvās veģetācijas periodā 2013., 2014., 2016. un 

2017.gadā ir bijis līdzīgs, kas attiecīgi ir 37±2 cm, 33±2 cm, 32±2 cm, un 38±2 cm, 
bet 2015.gadā tas bija 55±3 cm. 

10 PL - 15m un 45m attālumos no grāvjiem;  616 koki; 12 hemisfēriskie attēli; 48 nov. akas – 14 mērījumi sezonā

PL 1 iegūtie hemisfēriskie attēli



Hidroloģiskā režīma atjaunošana medņu dzīvotnē 

2017.gada septembris, oktobris
Otrs objekts, 

kurā aizbērti 

grāvji 2850 m 

garumā. Kopējā 

aizbērto grāvju 

hidroloģiski 

ietekmētā 

teritorija tiek 

vērtēta ap 30 ha.

Veģetācijas uzskaite veikta 125 uzskaites 

laukumos (Brauna–Blankē metode)  



Medņu pavasara inventarizācija: 

2017.gads – 7 gaiļi; 

2018. - 6 gaiļi, 

2019. - 7 gaiļi



LVMI “Silava” Medņu aizsardzībai nozīmīgo vides 

faktoru izpēte 2016. – 2019. 

Medņu aprīkošana 

ar 

raidītājuztvērējiem. 

2018.g. 2 gaiļi AV 

reģionā;

2019.g. 1 – ZL 

reģionā



Medņu uzturēšanās vietas 2018. 

gadā attiecībā pret meža autoceļu 

novietojumu (“Varis”  (n=25917) 

apzīmējumi  brūnā krāsā, 

“Kazimirs” (n=16375) – zaļā)



Paldies par uzmanību!
k.liepins@lvm.lv


