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Mežu apsaimniekošanas 

plānošana medņu riestos 

 

Procesa mērķis: Medņu riesta teritorijas 

aizsardzības un apsaimniekošanas plāns 
 



Apakšprocesi 

 

  Medņu riestu inventarizācija  

 

 Medņu uzskaite 

 

 Riestu kvalitātes novērtēšana 

 

 Riestu apsaimniekošanas plānu sagatavošana 

 



Medņu riestu inventarizācija 

Mērķis:  

 Iegūt datus par medņu riesta 

telpisko izvietojumu  

 Uzkrāt zināšanas par medņu 

prasībām riesta vietas un dzīvotnes 

izvēlē 

 

Plānotais izpildes apjoms, laiks, 

regularitāte: 

 Visās LVM apsaimniekotajās mežu 

platībās, katru gadu pirmsriesta un 

riesta laikā 

 
Uzdevumi: 

 Medņu dzīvotņu apsekošana 
 

 Medņu gaiļu uzskaite riestā 
 

 Riesta vietas ģeotelpiskā 

izvietojuma noteikšana (ArcGis) 

 

Resursi:  

 LVM (Korporatīvā plānošanas daļa, 

Mežkopība)+ mednieki 

 Plānotais noslogojums - 455 cilv. 

dienas 

 



Medņu riestu inventarizācija 

 

 

 

Uzskaites metodes:  

 Riesta vietas apsekošana,  

medņu novērojumu (putnu, 

ekskrementu, pēdu nospiedumu 

u.c. novērojumu kartēšana) 

 

 Riesta gaiļu vakara uzskaite 

 (novērojumu kartēšana vakara 

ielidošanas laikā) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzskaites anketa 

Datu uzkrāšana:  

 Izveidotas LVM datu bāzes – 

«Medņu uzskaites un 

novērojumi», 

 «Medņu riesti» 
 

 

 

 



Medņu riestu inventarizācija  

 

 
Ieguvumi:  

 Aktuāla informācija par  riestu telpisko izvietojumu un platību 

 Dati par medņu gaiļu skaitu  riestos 

 Aktuāla informācija par  medņu izplatību valstī 

Riesta gaili 2012 

(vidēji riestā) Medņu izplatība 2012 



Medņu uzskaite 

Mērķis:  

 Iegūt datus par medņu skaitu, 

ligzdošanas sekmēm, telpisko 

izplatību riestā un tam pieguļošajās 

teritorijās pēcligzdošanas laikā 
 

 Iegūt informāciju par riesta teritorijas 

aizsardzības un apsaimniekošanas 

pasākumu efektivitāti 

 

Plānotais izpildes apjoms, laiks, 

regularitāte: 

 Uzskaites maršruti 10% no 

apdzīvotām riestu teritorijām, katru 

gadu (augustā) 

 

Uzdevumi: 

 Stacionāru uzskaites maršrutu 

ierīkošana 

 Medņu uzskaite un novērojumu 

kartēšana maršrutos 

Resursi:  

 LVM (Korporatīvā plānošanas daļa, 

Mežkopība, Rekreācija un medības) 

 Plānotais noslogojums - 90 

cilv.dienas 

 

 



Medņu uzskaite 

 

 

 

Uzskaites metode:  

 LVM adaptēta «Somu trīsstūra metode» savvaļas dzīvnieku skaita 

novērtēšanai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uzskaites anketa ar  

maršruta shēma (garums ~ 4.8 km) 
Uzskaites veikšanas shēma 

60 m 

20 m 

Aizpildīta uzskaites anketa 

1 km 

1 km 



Medņu uzskaite 

 

 

 

2012. gada rezultāti un ieguvumi:  

 2012. gadā veiktas uzskaites (testa režīmā) 16 maršrutos 

 Veikto uzskaites maršrutu kopgarums  77 km 

 Kopējais novērojumu skaits  67 (t. sk. 10 gaiļi, 16. vistas, 13 cāļi) 

 Papildināta LVM medņu datu bāze («Medņu uzskaites un 

novērojumi») 
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Medņu riestu kvalitātes 

novērtēšana 

Mērķis:  

 Iegūt datus par medņu riestu 

kvalitatīvo stāvokli 

 Identificēt nepieciešamos 

pasākumus riesta  aizsardzībai un 

apsaimniekošanai 

 

Plānotais izpildes apjoms, 

laiks, regularitāte: 

 10% no apdzīvotām riestu 

teritorijām  gadā (bezlapu 

sezonā), vērtēšanu atkārto pēc 

6-10 gadiem 

 Resursi:  

 LVM (Korporatīvā plānošanas 

daļa, Mežkopība) 

 Plānotais noslogojums - 374 

cilv.dienas 

 

 

Uzdevumi: 

 Mežaudžu kvalitātes (atbilstības medņu 

vajadzībām) novērtēšana mikroliegumos 

un potenciālajos riestos 

 Nepieciešamo pasākumu identificēšana 

medņu dzīvotņu kvalitātes uzlabošanai 

 Medņu riestu kopjamo mežaudžu datu 

bāzes izveidošana  

 



Medņu riestu kvalitātes 

novērtēšana 

 

 

 

Metode: 

 LVM metodikas projekts mežaudžu kvalitātes vērtēšanai medņu 

dzīvotnēs 
ATRIBŪTI MĒRVIENĪBA IERAKSTS 

DATUMS Datums 2013.11.22 

VĒRTĒTĀJS Uzvārds, vārds Lapiņš K. 

KOORDINĀTA_X x koordināta 535122 

KOORDINĀTA_Y y koordināta 284607 

REDZAMĪBA Metri 15 

ŠĶĒRSLAUKUMS Šķērslaukums 27 

TSK. ŠĶĒRSL. EGLE Šķērslaukums 2 

VAINAGA SLĒGUMS % 80 

IZGĀZTI/LAUZTI KOKI Skaits/ha 7 

MEDŅU KOKI  Skaits/ha 3 

PG/PM 1. SUGA Sugas kods 3 

PG/PM 1.SUGAS BIEZĪBA Skaits/ha 15 

PG/PM 2. SUGA Sugas kods 4 

PG/PM 2.SUGAS BIEZĪBA Skaits/ha 12 

GRĀVJU PIESĒRĒJUMS % 80 

ZEMSEDZE MELLENĀJI Projektīvais segums % 20 

ZEMSEDZE ZILENES Projektīvais segums % 1 

ZEMSEDZE SPILVES Projektīvais segums % 2 

ZEMSEDZE VAIVARIŅI Projektīvais segums %   

ZEMSEDZE NIEDRES Projektīvais segums %   

APS. PASĀKUMS 1 Apraksts Smazināt 1st. šķērslaukumu līdz 

20  

APS. PASAKUMS 2 Apraksts Smazināt 2st. egli līdz 10 k/ha 

APS. PASAKUMS 3 Apraksts Smazināt PG egli līdz 10 k/ha, 

bērzu- 0k/ha 

APS. PASAKUMS 4 Apraksts   

APS. PASAKUMS 5 Apraksts   

Riesta apsekošanas  shēma Riesta apsekošanas  anketa 



Medņu riestu kvalitātes 

novērtēšana 

 

 

 

Plānotie (!) ieguvumi:  

 

 Aktuāli dati par riesta teritorijas mežaudžu kvalitatīvo stāvokli 

 

 Identificēti nepieciešamie pasākumi riesta kvalitātes uzlabošanai 

 

 Iespēja vērtēt apsaimniekošanas pasākumu efektivitāti 

 

 Iespēja sekot medņu dzīvotņu izmaiņu dabiskajiem procesiem 
 

 

 



Paldies par uzmanību! 

Tērvete, 2013. gada 23. janvāris 

e.peterhofs@lvm.lv 


