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Mednis – 100 gados no Latvijā nozīmīga 
medījama putna līdz īpaši aizsargājamai sugai
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Mednis - lietussarga suga
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Priežu skujas Mellenāji Spilves

Kas vieno šos AAT? 
Kāpēc tie nozīmīgi mednim?



Lauka novērojumi, analīzei nepieciešamo datu atlase

Izmantoto un pieejamo resursu analīze



Ar novērojumiem saistīto teritoriju atlase
Pieejamie/izmantotie resursi, to mērīšana (proporcijas aprēķināšana)



Corine land cover
Skuju koku  meži



Corine land cover
Jaukto koku  meži



Corine land cover
Lapu koku meži



Meža inventarizācijas dati 
Priežu meži



Meža inventarizācijas dati 
Jauktu koku un lapu koku meži



AAT preferences Indeksu aprēķināšana

Jacobs’ Electivity Index:

D = (r - p) / (r + p - 2rp)

r – izmantotie resursi p– pieejamie resursi

Rezultātu interpretācija
Vērtību intervāls:

-1 < D < +1

(1)   -0.5 > D > +0.5
izteikti 

pozitīva (+)/negatīva izvēle (-)

(2) -0.5 <  D < -0.25;
+0.25 < D < +0.5

mēreni
pozitīva (+)/negatīva izvēle (-)

(3) -0.25 < D < +0.25
neitrāla izvēle



CORINE Land Cover ainavas tipu sastopamība 
un nozīme mednim nepieciešamo resursu izvēlē



Meža tipi medņu riestos un izvēlēs indekss



Meža tipu izvēles indekss riesta vietai medņu 
izplatības reģionos Latvijā

     

Meža tipi Valstī Rietumlavijā Viduslatvijā Austrumlatvijā 

Pv 0.56** 0.48* 0.61** 0.56** 

Kv 0.49* 0.21* 0.56** 0.49* 

Av 0.40* 0.41* 0.33* 0.30* 

Gs 0.39* 0.42* 0.00 0.00 

Km 0.33* 0.27* 0.29* 0.37* 

Mrs 0.25* 0.31* 0.22 0.18 

Mr 0.21 0.17 0.27* 0.20 

Sl 0.13 0.15 0.17 0.10 

Am 0.11 0.08 -0.12 0.19 

Nd 0.06 -0.02 -0.04 0.14 

Ln -0.03 -0.09 -0.10 0.04 

     

 
** izteikti pozitīva izvēle, * mēreni pozitīva izvēle



Valdaudzes sastāvs medņu riestos un izvēles 
indekss pēc vadošās koku sugas



Sakarība starp priežu īpatsvaru audzē (p) un 
izvēles indeksu riesta vietā



Valdaudzes (A) un 2. stāva (B) koku sugu izvēles 
indekss riesta vietai  Latvijā un medņu izplatības 
reģionos

 Koku suga Valstī Rietumlavijā Viduslatvijā Austrumlatvijā 

Priede 0.46* 0.29* 0.63** 0.46* 

Egle -0.41* -0.29* -0.55** -0.40* 

Bērzs -0.34* -0.23 -0.46* -0.34* 

Citas sugas -0.42* -0.22 -0.63** -0.38* 

 

Koku suga Valstī Rietumlavijā Viduslatvijā Austrumlatvijā 

Priede 0.36* 0.41* 0.45* 0.16 

Egle -0.14 -0.09 -0.37* -0.06 

Bērzs 0.15 -0.02 0.45* 0.11 

 

(A)

(B)

** izteikti pozitīva [+]/negatīva [-] izvēle, * mēreni pozitīva [+]/negatīva [-] izvēle



Mežaudžu bonitāte medņu riestos un izvēles 
indekss



Meža vecuma struktūra medņu riestos un  
izvēles indekss



Valdaudzes biezība medņu riestos un  izvēles 
indekss



Mežaudzes 2. stāva biezība medņu riestos un  
izvēles indekss



Medņu prasībām atbilstošas dzīvotnes 
raksturojums

Meža tips sils, mētrājs*, lāns, grīnis*, slapjais mētrājs*, viršu 

ārenis*, mētru ārenis, purvājs**, niedrājs, viršu 

kūdrenis**, mētru kūdrenis* 

Audzes sastāvs Priede >= 7*, Priede >= 8**,  

 Egle =< 1, Bērzs =< 1,  

citas sugas < 1 

Bonitāte >= 3* 

Mežaudzes vecums > 80 g.*,  > 100 g.**, 

Mežaudzes biezība Valdaudze >= 5, =< 8 

2.stāvs < 3 

 

** izteikti pozitīva izvēle, * mēreni pozitīva izvēle



Vadlīnijas medņu dzīvotņu apsaimniekošanai 
ārpus riesta vietām (projekts)

Medņu dzīvotņu raksturojums

• Mednim piemērotas teritorijas (turpmāk medņu dzīvotnes) ir 200 ha un lielāki mežu 
masīvi, kur mednim piemērotos meža tipos vismaz 20 %  no platības aizņem  III-V 
bonitātes priežu audzes, kuru vecums pārsniedz 80 gadus un biezība ir 0.3-0.8. 

• Medņiem piemērotie meža un purva tipi ir:
medņu dzīvotnēs - sils, mētrājs, lāns, grīnis, slapjais mētrājs,  purvājs, niedrājs, viršu 
ārenis, mētru ārenis, viršu kūdrenis, mētru kūdrenis, pārejas un sūnu purvs; 
riestu teritorijās  - sils, mētrājs, grīnis, slapjais mētrājs, purvājs, viršu ārenis, mētru 
ārenis, viršu kūdrenis, mētru kūdrenis, pārejas purvs.

• Mednim prioritārās teritorijas ir esošas un potenciālās medņu dzīvotnes LVM 
plānošanās vienībās, kur mežaudzes ar mednim piemērotiem meža tipiem aizņem  
vismaz 20% no mežu teritorijas vai  mazākas platības, ja tajās konstatēta medņu 
klātbūtne.



• Meža apsaimniekošanu plāno tā, lai LVM plānošanas vienībā medņu dzīvotnēs vismaz 20% 
no  mežaudzēm medņiem piemērotos meža tipos būtu vecākas par 80 gadiem, bet silā, 
grīnī, purvājā, viršu un mētru kūdrenī tie būtu 35 %. 

• Izvietojot un veidojot cirsmas mednim piemērotos meža tipos:
– kailcirti neplāno lielāku par 5ha ha, cirsmas formu plāno pēc iespējas neregulāru 

(vadoties pēc reljefa līnijām, piegulošajām mežaudzēm);
– priežu audzēs augšanas apstākļos, kur nevar nodrošināt priedes atjaunošanos, neplāno 

izlases cirtes.
• Priežu audzēs galvenajā izlases cirte atstāj 7 - 9 neatzarojušās 1. vai 2. stāva atsevišķi 

augošas egles vai 2 šādu egļu grupas (0,08-0,1 ha platībā) uz ha, kā arī 10 - 15 neatzarojušās 
atsevišķi augošas pameža vai paaugas egles uz ha; 

• Krājas kopšanas cirtē priežu audzēs silā, mētrājā, slapjajā mētrājā, viršu un mētru kūdrenī, 
viršu un mētru ārenī atstāj 10 - 15 neatzarojušās atsevišķi augošas egles vai 2 egļu grupas 
(0,08-0,1 ha platībā) uz ha;

• Jaunaudžu kopšanas cirtē priežu audzēs silā, mētrājā, slapjajā mētrājā, viršu un mētru 
kūdrenī, viršu un mētru ārenī atstāj 10 - 15 neatzarojušās atsevišķi augošas egles uz ha.

• Medņu dzīvotnēs mežaudzes atjaunošanā/kopšanā kā prioritāro sugu plāno priedi, kur to 
pieļauj augšanas apstākļi. 

• Medņu dzīvotnēs mežaudzes atjaunošanu, kur to pieļauj augšanas apstākļi, veic ar dabisko 
atjaunošanās paņēmienu. 

• Veicot meliorācijas grāvju ikdienas uzturēšanu, novācot apaugumu, atstāj 2-3 atsevišķas tur 
augošas priedes uz 100 m grāvju trases.

Medņu dzīvotņu mežu apsaimniekošana



Kvalitatīva medņu dzīvotne

«Medņu» priedes

Piemērots zemsedzes 

augājs riesta centrā

Spilves

Egles pamežā/paaugā

Mellenāji



Kvalitatīva medņu dzīvotne

Skudru pūžņi
Egles mežaudzes 1 un 2 stāvā

Pērtuves/smilšu vannas



Kvalitatīva medņu dzīvotne

Esošās un nākotnes 

«medņu» priedes

Mežaudzes koku vecuma un augstuma dažādība



Kvalitatīva medņu dzīvotne

Pārredzamība 25 – 70 m 



Mednim prioritāro teritoriju telpiskā 
noteikšana

Mednim piemērotie meža tipi 

10 km2 heksagonos

Vēsturiskie un esošie medņu riesti 

(1980-2015)

Mednim piemērotie meža tipi 

10 km2 heksagonos

+

LVM plānošanas vienības

Vēsturiskie un esošie medņu riesti 

(1980-2015)

Mednim piemērotie meža tipi 

10 km2 heksagonos

+

+



Medni piemērotu meža tipu īpatsvars 
LVM «medņu» plānošanas vienībās 



Vidēji 21.8 %

Sausi boreālie meži

Medņu ekoloģiskajām prasībām atbilstošu 
dzīvotņu īpatsvars sausos boreālos mežos



Medņu ekoloģiskajām prasībām atbilstošu 
dzīvotņu īpatsvars pārpurvojošos mežos

Purvaini meži

Vidēji 17.7 %

(%)



Vidēji 24.0 %

Mežaini purvi

Medņu ekoloģiskajām prasībām atbilstošu 
dzīvotņu īpatsvars mežainos purvos



Medņu ekoloģiskajām prasībām atbilstošu meža 
teritoriju kopējais īpatsvars plānošanas vienībās

Visi medņu meži

Vidēji 21.9%

(%)



Jautājumi….?

www.lvm.lv


