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Kopsavilkums 

Kopš 20.gs. 30. gadu beigām medņu populācija Latvijā ir samazinājusies vairāk 

kā divas reizes. Pēc uzskaitēm uz 1935. gada 1. aprīli, Latvijā bija uzskaitīti 

7138 medņi (Anon 1936), savukārt skaita vērtējums 2004. gada beigās parādīja, ka 

pašreizējais medņu populācijas lielums Latvijā ir ap 2800 medņu gaiļiem, apmēram 

700 riestos (Strazds u.c. 2004). Viena no medņu skaita sarukšanas cēloņiem ir 

hidromeliorācija un purvu apgūšana, kura tiek minēta kā galvenais skaitu 

ietekmējošais faktors (Тауриньш 1983). Tās iespaidā daudzos riestos ir notikusi 

zemsedzes sugu sastāva maiņa, kā arī sākusies intensīva mežaudzes aizaugšana ar 

pamežu un paaugu, kas var izraisīt šo riestu biotopa kvalitātes pasliktināšanos līdz pat 

pilnīgai izzušanai. 

Šī projekta galvenais mērķis ir noskaidrot, kādam ir jābūt optimālam riesta 

dzīvotnes stāvoklim. Tad, izmantojot šīs zināšanas, būtu iespējams izstrādāt 

pamatotas rekomendācijas par to, kā kopt degradētos riestus un tādejādi sekmēt 

medņu populācijas saglabāšanos Latvijā. Zināšanas par riestu dzīvotnes optimālo 

stāvokli ļautu labāk izvērtēt arī medņu populācijas fragmentācijas cēloņus un iespējas 

atjaunot izzudušos medņu riestus populācijas pārrāvumu vietās.  

Lai iegūtie dati būtu reprezentatīvi visai valstij, dzīvotnes mērījumus plānots veikt 

vismaz 30 objektos, kas sadalīti trijās grupās. Pirmā grupa ir riesti, kuri visā to platībā 

ir nosusināti, otrajā grupā – riesti, kuros nosusināšana ir veikta nelielā apjomā un sen, 

bet, trešajā, kontroles grupa, ir riesti, kuros nekādi mežu vai purvu nosusināšanas 

darbi nav veikti vispār.  

Saskaņā ar projekta sākumā apspriesto un saskaņoto metodiku (Strazds u.c. 2003) 

riesta teritorijā parauglaukumos tiek ievākti dati par zemsedzes sastāvu un augstumu, 

skaitīti un mērīti visi koki un krūmi. Parauglaukumos augošajiem pirmā stāva kokiem 

tiek noteikts vecums, augstums un caurmērs. Lai novērtētu apkārtējo mežaudzi tiek 

mērīts arī šķērslaukums.  

2007. gadā ir uzmērīti pieci riesti – „Gulbju purvs” Ludzas raj., „Ķeipene” Ogres 

raj., „Baltirbe” Balvu raj. „Mazsalaca” Valmieras raj., un „Pagrabkalni” Aizkraukles 

raj., kā arī pabeigti mērījumi 2006. gadā neuzmērītajā riestā „Kalna sils”.  

Izmantojot visus līdz šim ievāktos zemsedzes datus no 21 medņu riesta, tika 

veikta meliorācijas ietekmes raksturošana uz strukturālajām izmaiņām riestu 

zemsedzes sugu sastāvā. 
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Rezultāti parādīja, ka: 

• Jo mazāks meliorācijas sistēmas blīvums, jo lielāks projektīvais segums 

sfagniem, ķērpjiem un spilvēm, bet mežā esošajos riestos arī sūnām.  

• Jo stiprāk meliorēts purvs, jo būtiskāk palielinās mežam raksturīgo sugu 

projektīvais segums, kā arī to īpatsvars. 

• Meliorācija izraisa statistiski būtiskas izmaiņas riestu zemsedzes sugu sastāvā 

un struktūrā, kā arī samazina sugu dominanci. 

• Stipri meliorētos riestos samazinās purva zemsedze, kurai dabiskos apstākļos 

ir tendence veidot monodominantas audzes, savukārt jo lielāka meliorācijas 

intensitāte, jo vairāk vaivariņu. 

• Purva augšanas apstākļos tuvāk grāvjiem būtiski palielinās lapu koku un egļu 

skaits, kas riestu fragmentē un padara nepārredzamu. 

• Pēc visu pētījumā iekļauto objektu uzmērīšanas, kokaudzes datu apstrāde 

jāveic ņemot vērā meliorācijas ierīkošanas gadu. 

• Līdz noteiktam laikam meliorācijas ietekme uz medņu riestu var tikt 

uzskatāma par neitrālu, vai pat pozitīvu, piemēram, palielinoties meliorācijas 

intensitātei statistiski būtiski pieaug melleņu un vaivariņu projektīvais segums, 

tomēr līdz brīdim kad ir notikušas būtiskas izmaiņas zemsedzes sugu 

īpatsvarā. 

 

Projekta 2007. gada sezonas darbus administrēja Latvijas Ornitoloģijas biedrība. 
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Ievads 
Literatūrā par galveno medņu skaitu ietekmējošo faktoru Latvijā tiek minēta 

hidromeliorācija un purvu apgūšana (Тауриньш 1983). Meliorācijas seku rezultātā 

riestos mainās mitruma režīms līdz ar to radot labvēlīgus apstākļus puskrūmu, pameža 

un paaugas stāva straujam pieaugumam, kā arī augu sugu sastāva izmaiņām. 

Mežu meliorācijas ietekme uz riesta dzīvotnes kvalitāti līdz šim nav analizēta. 

Galvenais iemesls šādu pētījumu trūkumam ir tas, ka valstīs, kurās medņi vēl ir 

sastopami un tiek intensīvi pētīti (Vācija, Šveice, Francija u.c.), tie apdzīvo kalnu 

apvidus, kur šāda problēma nepastāv. Otrs būtisks iemesls ir tas, ka meliorācijas 

ilglaicīgais efekts sāk izpausties un kļūst nozīmīgs tikai pēc daudziem gadiem. 

Lai šādas, medņiem nelabvēlīgas izmaiņas novērstu, ir jānoskaidro kā izpaužas 

meliorācijas ietekme uz medni kā sugu, kā arī kāds ir vēlamais (ideālais) riesta 

dzīvotnes stāvoklis. 

Iespēja kā noskaidrot meliorācijas ietekmi laika gaitā ir savā starpā salīdzināt 

dažādā pakāpē meliorācijas ietekmētus un neietekmētus riestus. 

Lai pētījuma laikā iegūtie dati būtu reprezentatīvi visai valstij, dzīvotnes mērījumi 

jāveic vismaz 30 objektos. Līdz šim ir uzmērīts 21 riests. 

Projekta mērķis ir izmantojot projekta rezultātā iegūtās zināšanas un datus, 

izstrādāt pamatotus priekšlikumus riestu biotopu apsaimniekošanai un atjaunošanai, 

kas pēc darba hipotēzes ļautu uzlabot riesta dzīvotņu stāvokli.  

Projekta ietvaros 2007. gadā bija plānots veikt šādus darbus: 

• Precizēt medņu darbības vietas riesta laikā vismaz 15 pētījumā iekļautajos 

riestos („Pārabaines vecais” Madonas raj., „Dravas tīrelis” Aizkraukles raj., 

„Plānupes krusts” Rīgas raj., „Labrags” Liepājas raj., „Vārme” Kuldīgas 

raj., „Skuja” Talsu raj., „Degums” Talsu raj., „Gulbju purvs” Ludzas raj., 

„Ķeipene” Ogres raj., „Baltirbe” Balvu raj., „Mazsalaca” Valmieras raj., 

„Pagrabkalni” Aizkraukles raj., „Murats” Alūksnes raj., „Kalna sils” 

Gulbenes raj., „Dores purvs” Valkas raj.,); 

• Uzkartēt speciālos punktus apmeklētajos riestos; 

• Apsekot un izanalizēt novērojumus vismaz 10 potenciālos riestos; 

• Pabeigt mērījumus (410 parauglaukumu) 2006. gadā kartēt nepabeigtajā 

riestā “Kalna sils”; 
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• Papildināt zemsedzes sugu augstumu mērījumus 2006. gadā mērītajos 

riestos; 

• Ievākt medņu riestu dzīvotni raksturojošus datus par trīs medņu riestiem 

(„Gulbju purvs” Ludzas raj., „Ķeipene” Ogres raj., „Baltirbe” Balvu raj.); 

• Ievākt medņu riestu dzīvotni raksturojošus datus par diviem medņu 

riestiem („Mazsalaca” Valmieras raj., „Pagrabkalni” Aizkraukles raj.); 

• Izvērtēt medņu izvietojuma likumsakarības riesta dzīvotnē (izmantojot 

2003., 2005., 2006. un 2007.g. datus); 

• Izmantojot līdz šim ievākto informāciju provizoriski izanalizēt un izvērtēt 

riestu dzīvotnes raksturojošos datus (zemsedze, mežaudze, atmirusi 

koksne, mikroreljefs). 
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1. Precizējumi pētījuma metodikā 
Šī pētījuma metodika ir aprakstīta iepriekšējās atskaitēs (Strazds u.c. 2003; 

Hofmanis u.c. 2006; Hofmanis, Strazds 2007). Lauku darbu veikšanā, salīdzinot ar 

iepriekšējām sezonām nekādas korekcijas nav veiktas. 

Līdz šim metodikas aprakstā nebija uzsvērts, ka skaitot izurbto koku 

gadskārtas, nav ņemts vērā koka pieaugums (vecums), līdz koka urbšanas vietai, kura 

vidēji ir 23,6 cm (n=198) no zemes. 

Salīdzinot A/S „Latvijas valsts meži” projekta vajadzībām izsniegto ūdensteču 

slāni ar topogrāfiskās kartes M 1:50000 ūdensteču digitālo slāni atklājās būtiskas 

atšķirības, tāpēc nepieciešams dabā pārbaudīt daļu no analizējamajiem riestiem, lai 

pārliecinātos par datu kvalitāti. Tāpat analizējot meliorācijas ietekmi ir jāņem vērā tās 

ierīkošanas laiks, darbības intensitāte, kā arī nepieciešams atdalīt mākslīgās 

ūdensteces no dabīgajām, kuras šobrīd ir vienā slānī. 

Nepieciešams datu kopu papildināt ar spilvju ceru mērījumiem riestos 

„Pārabaine” un „Zūras”. 

 

2. Medņu uzvedības novērojumi un izvietojuma precizēšana 
riesta laikā vismaz 15 pētījumā iekļautajos riestos  
„Pārabaines vecais” Madonas raj., „Dravas tīrelis” Aizkraukles raj., „Plānupes krusts” 
Rīgas raj., „Labrags” Liepājas raj., „Vārme” Kuldīgas raj., „Skuja” Talsu raj., 
„Degums” Talsu raj., „Gulbju purvs” Ludzas raj., „Ķeipene” Ogres raj., „Baltirbe” 
Balvu raj., „Mazsalaca” Valmieras raj., „Pagrabkalni” Aizkraukles raj., „Murats” 
Alūksnes raj., „Kalna sils” Gulbenes raj., „Dores purvs” Valkas raj. 
 

Medņu riesta laikā veiktajām riestu pārbaudēm ir divas galvenās funkcijas, 

pirmkārt, precizēt riesta faktisko platību, atkārtoti kartējot medņu darbības vietas tajā, 

otrkārt, palielināt kopējo speciālo punktu skaitu katrā no riestiem.  

Vienā rītā, kad medņu riests notiek, iespējams atrast un pēc tam iegūt precīzu 

informāciju par vienu līdz sešiem šādiem punktiem (2006. gada dati no 19 riestiem), 

kuru atrašanās vietas nosaka medņu darbība: 

• koki, kuros novēroti dziedoši medņu gaiļi  

• koki, kuros salaižas un tup vistas; 

• vietas, kur novērota gaiļu dziedāšana vai putnu pārošanās uz zemes;  
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• pastāvīgi barošanās koki (koki, zem kuriem atrasts vairāk par 
100 mēsliem). 

Šim mērķim iespējams izmantot tikai to informāciju, kas ievākta speciāli 

apmeklējot riestus. Sakarā ar to, ka riesta periods ir ļoti īss un ne katrs rīts riestošanai 

ir piemērots, izmantojot pieejamos resursus sezonā nav iespējams apsekot daudz 

vairāk par 15 riestiem (respektīvi, ik gadus pusi no visiem) (Hofmanis, Strazds 2007). 

2007. gada pavasarī apsekoto riestu pārbaudes ir apkopotas 1. pielikumā. 

 

3. Speciālo punktu kartēšana apmeklētajos riestos 
Katru riestu cenšas apseko vismaz divi klausītāji, kuri riestā ir izvietojušies tā, lai 

aptvertu iespējami lielāku daļu no kopējās riesta platības (piemēram, meža kvartāla 

pretējos stūros). Visa riestā konstatētā informācija tiek reģistrēta ar Globālās 

pozicionēšanas sistēmas (GPS) uztvērēju. 

Parasti riestā iegūtie speciālie parauglaukumi uzreiz kartēti netiek, jo ir jāizvairās 

no lieka traucējuma (viena parauglaukuma kartēšana aizņem ~20 min) riesta laikā. 

Tāpēc speciālo parauglaukumu kartēšana tiek veikta vēlāk, pēc riesta sezonas. 

2007. gadā, riesta periodā tika apsekoti 19 riesti, kuros tika reģistrēti 26 speciālie 

punkti (1. pielikums). 

 

4. Potenciālo riestu apsekošana un novērojumu reģistrēšana 

4.1. Potenciālo riestu saraksts  
Potenciālo medņu riestu apzināšana veikta no visām Latvijas satelītainām (to 

pārklāšanās zonā) atlasot pietiekama lieluma vienlaidus biotopa poligonus, vai 

nelielu, bet tuvu esošu platību sakopojumu, kas varētu būt pietiekami viena vai 

vairāku medņu gaiļu teritoriju nodrošināšanai. Vairāki no objektiem, kas ir pārbaudīti 

dabā precīzi atbilst reāli eksistējošiem riestiem, tādēļ šo datu ticamība ir vērtējama kā 

laba (Hofmanis 2006). Tomēr, jāņem vērā divas būtiskas lietas. Pirmkārt, visi izdalītie 

objekti nav izvērtēti, salīdzinot tos ar mežaudžu plāniem, kā arī rekognoscēti dabā, jo 

satelītaina var parādīt maldīgu „biotopa ainu”. Piemēram, dažos gadījumos norakts 

purvs dod tādu pašu spektrālo ainu, kā purva malas mežs. Viens no tiem ir ļoti labs 

biotops, bet otrs ir nepiemērots. Otrkārt, riestu izzušana var nebūt saistīta ar biotopa 

izmaiņām, bet ar citiem faktoriem, piemēram, traucējumu pakāpi. Tādēļ potenciālie 
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riesti tikai parāda teritorijas, kur ar lielu ticamību riests var būt (vai, daudzos 

gadījumos, kādreiz ir bijis), bet nenozīmē to, ka tas tur ir arī pašlaik (Hofmanis u.c. 

2006).  

Objekti, kuros medņu klātbūtne ir ticama, ir jāapseko prioritāri (it īpaši objekti 

zināmu populāciju malās), mazticamos objektus atstājot otrajā plānā (Hofmanis 

2006). 

Potenciālo riestu sarakstā ir tikai valsts mežos esošie potenciālie riesti, taču nav 

privātajos mežos esošo riestu saraksta. Lai pateiktu, kurš objekts ir kurā īpašumā, ir 

nepieciešamas īpašumu kadastra kartes, kuras mums nav pieejamas.  

Ņemot vērā, ka saraksts ir veidots, analizējot satelītainas kas ir uzņemtas pirms 

vairākiem gadiem, ir ticams, ka liela daļa no piemērotajiem biotopiem jau ir zuduši 

saimnieciskās darbības dēļ. 

Šajā sarakstā minētie kvartāli ir tie, kurā atrodas potenciālā riesta poligona 

centrs. Tas norāda visticamāko riesta atrašanās vietu, taču faktiskā riesta vieta, pat ja 

minētajā poligonā riests atrodas, var būt arī sāņus no uzrādītā punkta. Bez pārbaudes 

dabā to noteikt nav iespējams (Hofmanis u.c. 2006). 

 

4.2. 2007. gadā 10 apsekotie potenciālie riesti 
Kad tika sagatavots potenciālo riestu saraksts, riesti, kas atrodas īpaši prioritārajos 

aizsardzības rajonos tika uzskatīti par prioritāri pārbaudāmajiem, vēlāk, Medību 

saimniecības attīstības fonda projekta ietvaros tika secināts, ka no 25 apsekotajiem 

objektiem septiņos, kuri atbilda kategorijai „Mazticami” netika atrastas medņu 

klātbūtnes pazīmes, savukārt no 18 „Ticamajiem” objektiem – deviņos pierādīta 

medņu klātbūtne. Ņemot vērā šos rezultātus, „Mazticamo” objektu apsekošana nav 

uzskatāma par produktīvu un prioritatīvu (Hofmanis 2006). 

No visiem potenciālajiem riestiem (Hofmanis u.c. 2006) apsekošanai tika izvēlēti 

tie, kuri atbilda kategorijai „Ticami” (tie objekti, kuros ņemot vērā to ģeogrāfisko 

stāvokli attiecībā pret kopējo medņu populāciju ir liela varbūtība, ka tur ir riests) 

(1. attēls). Kategorijā „Mazticami” (objekti, kuros sakarā ar to novietojumu attiecībā 

pret kopējo medņu populāciju ir maza varbūtība, ka tur būs medņu riests) netika 

izvēlēti apsekošanai.  

 
Vijciems 
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(LVM Austrumvidzemes mežsaimniecība. Ezeru iecirknis, 188.kv. Centrālās 
koordinātas – 609387/6391977) 
 

Teritoriju gandrīz visā tās platībā aizņem nosusināts augstais purvs, kur pirmajā 

stāvā dominē priede Pinus sylvestris, savukārt paauga un pamežs sastāv no biezas 

egļu Picea abies audzes. Gar potenciālā riesta malām, kā arī centrā izbūvēti meža ceļi 

ar grāvjiem gar malām. Apsekotā teritorija, kurā uzrādīta potenciālā riesta esamība, ir 

visai nepiemērota medņu riestam. 

 
Saulkrasti  
(LVM Rietumvidzemes mežsaimniecība. Grīvas iecirknis, 28.kv. Centrālās 
koordinātas – 525665/6340105) 
 

Apsekoto teritoriju, centrālo daļu aizņem augstais purvs ar plašiem virsājiem un 

priežu audzēm. Lielu daļu no teritorijas aizņem slapjš, jauktu koku mežs. 

Mednim piemēroti biotopi atrodas uz rietumiem no centrālās koordinātas, kur 

aptuveni 1 km2 platībā plešas veca priežu audze ar izteikti uz sāniem izvirzītiem 

zariem. Apsekojot šo teritoriju medņu klātbūtne netika konstatēta. 

Iespējamu negatīvu ietekmi uz potenciālajiem riestiem var radīt jaunais Saulkrastu 

apvedceļš. 

 

 
 
1. attēls. Apsekoto potenciālo medņu riestu ģeogrāfiskais izvietojums. 

 
Staicele 
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(LVM Rietumvidzemes mežsaimniecība. Staiceles iecirknis, 10.kv. Centrālās 
koordinātas – 539399/6410130) 
 

Potenciālā riesta poligona centrs atrodas augstajā purvā. Purvam apkārt atrodas 

slapjš lapu koku mežs ar priedēm un eglēm. 

Mednim piemērotas teritorijas plešas joslā starp purvu un slapjo jaukto koku meža 

daļu. Tā ir meža joslā, kuras platums variē no dažiem metriem līdz vairākiem 

desmitiem. Apsekojot teritoriju tiešas medņu pēdas netika konstatētas. Poligona 

centrālajā daļā, purvā, pie vairākām priedēm konstatētas izšķīdušas, šķietami – mēslu 

kaudzes. 

Medņu riestam šī teritorija nav piemērota, tomēr lai apstiprinātu šaubas, ko nes 

izšķīdušie veidojumi purvā zem priedēm, ieteicams teritoriju apsekot vēlreiz, vēlams 

vairāku cilvēku sastāvā. 

 
Mālpils 
(LVM Rietumvidzemes mežsaimniecība. Vēru iecirknis, 108.kv. Centrālās 
koordinātas – 562316/6322557) 
 

Mežu platības, kurās atrodas norādītais potenciālais medņu riests, visā poligona 

platībā nav piemērota medņu riestam, jo novērojamas spēcīgas meliorācijas sekas, ko 

patlaban nedaudz uzlabo bebru Castor fiber darbība lielajos grāvjos. 

Riestam piemērotas mežu platības atrodamas ap centrālajām koordinātām, kur 

samērā lielā teritorijā plešas slapjš priežu mežs. Šajā teritorijā medņu klātbūtne 

konstatēta vairākkārt, mēslu kaudzes zem priedēm un zem eglēm, pērtuves ar mēsliem 

to tuvumā, kā arī medņu spalvas. Mežs poligona centrālajā daļā – izcils.  

 
Skaistkalne 
(LVM Vidusdaugavas mežsaimniecība. 317.kv. Centrālās koordinātas – 
544510/6256171) 
 

Apsekotā teritorija ar potenciālā riesta vietu ir dažāda, mozaīkveida. Konkrētu, 

medņu riestam piemērota teritorija netika atrasta, jo lielu daļu sedz lapu koku audzes 

un arī iespējamās nelielās medņu riesta vietu platības palēnām aizaug. Medņu 

klātbūtne attiecīgajā teritorijā konstatēta netika. 

 
Viesīte 
(LVM Vidusdaugavas mežsaimniecība. 226.kv. Centrālās koordinātas – 
570118/6264636) 
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Teritorija visā platībā mozaīkveida, nav vienlaidus meža masīva. Tāpat kā citos 

objektos, arī šeit jūtama meliorācijas ietekme, kas izpaužas kā biezas egļu audzes. 

Centrālo koordinātu tuvumā ir izbūvēts jauns ceļš. Centrālajā daļā un virzienā uz 

rietumiem atrodams mednim piemēroti meža biotopi ar plašām vaivariņu audzēm. Šī 

iemesla dēļ varētu nepamanīt medņu darbības atstātās pēdas. Toties apsekošanas laikā 

izcelta viena medņu mātīte, kā arī atrastas dūnu spalvas. Tas nepārprotami liecina par 

medņu klātbūtni šajā teritorijā, tomēr neskatoties uz to, teritorijai nepieciešama 

atkārtota pārbaude un apsekošana, vairāku cilvēku sastāvā, lai precizētu riesta 

teritoriju. 

 
Rude 
(LVM Ziemeļkurzemes mežsaimniecība. 33.kv.Centrālās koordinātas – 
419183/6374109) 
 

Apsekotā poligona teritorija iekritusi meža masīva daļā, kuru spēcīgi skārusi 

mežsaimnieciskā darbība, rezultātā teritorija un arī apkārtējā mežu daļa ir 

sadrumstalota. Arī mežaudze mednim nav īpaši piemērota. Teritorijas apsekošanas 

laikā netika atrastas liecības par potenciālā riesta esamību, toties nepieciešams 

pievērst pastiprinātu uzmanību sausajām kāpām teritorijas ziemeļu daļā un ārpus tās. 

No centrālās koordinātas uz ziemeļiem, apmēram 1 km attālumā, kāpas malā, smiltīs 

atrastas vairākas pērtuves, kuras nepārprotami izmantojuši medņi. Šīs kāpās un 

piegulošās teritorijas nepieciešams apsekot atsevišķi. 

 
Piltene 
(LVM Ziemeļkurzemes mežsaimniecība. Ārpus valsts meža. Centrālās koordinātas – 
365118/6345206) 
 

Vairāk nekā puse apsekotās teritorijas ir pilnībā nepiemērota mednim. Šajā 

teritorijas daļā (rietumu) pirmajā stāvā ir priede, bet otrajā stāvā bērzs Betula pendula 

un egle, zemsedzē bieza gara zāle un reti krūmi, savukārt atlikusī teritorijas daļa 

apsekojama grūti, jo nav pārredzama biezo egļu blīvuma dēļ.  

Medņu darbības un klātesamības pazīmes netika novērotas. Uzskatāms, ka šī 

teritorija nav piemērota medņu riestam. 

 
Pāce 
(LVM Ziemeļkurzemes mežsaimniecība. 68.kv. Centrālās koordinātas – 
390910/6368603) 
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Ap centrālajām koordinātām mednim piemērotas priežu audzes un purvs ar dažāda 

vecuma priedēm. Apsekojot teritoriju atrasti atsevišķi medņu mēsli, gar stigu, kā arī 

zem purva priedītēm. Lai precizētu riesta teritoriju, kā arī tā lielumu, objektu 

nepieciešams apsekot vairāku cilvēku sastāvā.  

 
Ance 
(LVM Ziemeļkurzemes mežsaimniecība. Zilokalnu iecirknis, 57.kv. Centrālās 
koordinātas – 389050/6385365).  
 

Teritorija izcili piemērota mednim. Iekšzemes kangari un vigas mijās ar purvmalu. 

Apsekojot teritoriju atsevišķās vietās atrasti medņu mēsli un pērtuves. Riesta 

teritorijas precizēšanai teritoriju nepieciešams apsekot vairāku cilvēku sastāvā. 

 

5. Medņu riestu dzīvotni raksturojošu datu ievākšana 
riestos: „Gulbju purvs” Ludzas raj., „Ķeipenes riests” Ogres raj., „Baltirbes riests” 
Balvu raj., „Mazsalaca” Valmieras raj., un „Pagrabkalni” Aizkraukles raj. 
 

No 30 pētījumā iekļautajiem riestiem 2007. gadā mērījumus bija paredzēts veikt 

piecos riestos, kā arī pabeigt kartēt riestu „Kalna sils”, kurš 2006. gadā pilnībā netika 

uzmērīts. Lauku darbi ir izpildīti plānotajā apjomā. 2007. gadā kopā ir uzmērīti 

1532 nejaušie parauglaukumi sešos riestos (2. attēls). 
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2. attēls. 2007. gadā uzmērīto medņu riestu ģeogrāfiskais izvietojums. 

5.1. 2007. gadā uzmērīto riestu vispārīgs raksturojums 

5.1.1. Riests „Gulbju purvs” 
Austrumlatgales VVM, Ziemeļlatgales mežsaimniecība, 11. Ludzas iecirknis 190., 

191., 192. kv. Mikrolieguma nr. 75010. Nesusināts purvs. Riests atrodas Ļebedincu 

purva malā, pie Krievijas robežas. Šogad, riestā tika uzskaitīti četri gaiļi un viena 

vista. Šajā riestā tika uzmērīti 283 nejaušie parauglaukumi. 

5.1.2. Riests „Kalna sils” 

Ziemeļaustrumu VVM, Austrumvidzemes mežsaimniecība 11. Pededzes iecirknis 
46. kv. Nesusināts mežs. Teritorijas lielākā daļa pēc augšanas apstākļu tipa ir sils, 
kurš dažviet mijās ar mētrāju. Riests atrodas uz iekšzemes kāpām ar izteiktu reljefu. 
Šogad uzmērīti 410 nejaušie parauglaukumi. 

5.1.3. Riests „Mazsalaca” 
Ziemeļvidzemes VVM, Rietumvidzemes mežsaimniecība, 3. Mazsalacas iecirknis 

148., 149., 161., 162.kv. Riestam raksturīga mozaīkveida struktūra, kur skraji, priežu 

nogabali mijās ar jauktu koku audzēm. Šogad apmeklējot riestu reģistrēts viens gailis. 

Šajā riestā uzmērīti 232 nejaušie parauglaukumi. 
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5.1.4. Riests „Ķeipene” 

Rīgas/Ogres VVM, Vidusdaugavas mežsaimniecība, 2. Madlienas iecirknis 97., 
101., 102., 106.kv. un 3. Kokneses iecirknis 543. kv. Šajā riestā ir meliorētas priežu 
audzes ar egļu paaugu. Pavasarī, riesta laikā uzskaitīti seši gaiļi un viena vista. Riestā 
uzmērīti 261 nejaušie parauglaukumi. 

5.1.5. Riests „Pagrabkalni” 

Sēlijas VVM, Vidusdaugavas mežsaimniecībā 6. Jaunjelgavas iecirknī 193., 194., 
195., 218., 219.kv. Riests mozaīkveida uz sausām minerāl un purvainām augsnēm. 
2007. gada pavasarī, riesta laikā reģistrēti vismaz divi gaiļi. Riestā uzmērīti 
229 nejaušie parauglaukumi. 

5.1.6. Riests „Baltirbe” 

Ziemeļaustrumu VVM, Ziemeļlatgales mežsaimniecība, 5. Balvu iecirknis 29., 
30.kv. Mozaīkveida riests, kura centrs atrodas purvā. Riesta perifērijā minerālaugsnes 
ar priežu audzēm un biezu egļu pamežu un paaugu. 2007. gada pavasarī, riesta laikā 
uzskaitīti pieci/seši gaiļi un viena vista. Riestā uzmērīti 117 nejaušie parauglaukumi. 

 

5.2. Riestos ievāktie dati 

2007. gada tika uzmērīti seši objekti – riesti „Gulbju purvs” (283)1, „Mazsalaca” 
(232), „Ķeipene” (261), „Kalna sils” (510), „Pagrabkalni” (229), kā arī riests 
„Baltirbe” (117). 

Ievākto datu analīze ir veikta ne tikai 2007. gadā ievāktajiem zemsedzes 

mērījumiem, bet arī pārējiem uzmērītajiem riestiem, kopā analizējot 21 riestu ar 

5697 nejaušajiem parauglaukumiem. 

 

Vaivariņu Ledum palustre augstums var sasniegt pat 1 m augstumu (Liepiņa 

2003), tāpēc riestos, kur tie saauguši pārāk daudz vai blīvi, vaivariņi var būtiski 

ietekmēt medņu riesta pārredzamību un jebkādas norises riestā uz zemes. Šis faktors 

ir īpaši būtisks riestos, kuri atrodas līdzenās vietās, bet mazāk svarīgs, riestos ar 

izteiktu reljefu (piemēram, riestos „Ance” un „Kaltene”). Tādēļ analizējām vaivariņu 

sastopamību nejaušajos parauglaukumos.  

Teorētiski varētu sagaidīt, ka visvairāk meliorētajā riestā „Pārabaine” vaivariņu 

sastopamība parauglaukumos ir vislielākā, tomēr riestā „Mindaugas” sastopamība ir 

                                                 
1 Uzmērīto parauglaukumu skaits riestā. 
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lielāka par 1% (3. attēls). Šobrīd to izskaidrot ir grūti, bet jāņem vērā, ka to 

saaugšanas ātrums var būt atkarīgs no gada kad meliorācija ir veikta katrā konkrētā 

objektā. Šis apstāklis līdz šim analīzē nav ņemts vērā, jo nav pieejama informācija par 

meliorācijas sistēmu vecumu katrā no pētījumā iekļautajiem riestiem. Vēlākajā 

analīzē šis apstāklis noteikti ir jāņem vērā.  

Vismazāk vaivariņu sastopams riestos „Kaltene”, „Tērande” un „Zūras”. Zīmīgi, 

ka riesti „Kaltene” un „Zūras” ir kategorijā stipri meliorēti riesti, lai arī riestā „Zūras” 

fiziski ir tikai viens grāvis, kurš susina vienu riesta daļu. 

 

 Vaivariņu Ledum palustre sastopamība nejaušajos parauglaukumos (% no kopējā 
parauglaukumu skaita)
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3. attēls. 
 

Vieni no svarīgākajiem medņu barības augiem ir mellenes Vaccinium myrtillus 

(Storch 2000; Siano 2005) un zilenes Vaccinium uliginosum, kas atkarībā no augšanas 

apstākļu tipa aizstāj viena otru – mellenes vairāk aug sausienēs (mētrājā, lānā, 

damaksnī) esošajos riestos vai uz kāpām, bet zilenes – purvu malās un purvājos 

(slapjajā mētrājā, grīnī, purvājā) (Liepiņa 2003). Medņu cāļiem abi šie ir būtiskākie 

barības augi pirmajās dzīves nedēļās (Storch 2000), tāpēc to esamība ligzdas tuvumā 

ir svarīga. 

4. attēlā redzams, ka visbiežāk mellenes sastopamas riestā „Ķeipene”, savukārt 

visvairāk zileņu riestā „Puteri”. Zīmīgi, ka visvairāk meliorāciju skārušajā riestā 

„Pārabaine”, melleņu ir vismazāk, savukārt zileņu vismazāk ir riestā „Ance”, kurš nav 

meliorēts, tomēr ir ļoti mozaīkveida. 
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Zileņu Vaccinium uliginosum un melleņu Vaccinium myrtillus sastopamība nejaušajos 
parauglaukumos (% no kopējā parauglaukumu skaita) 
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4. attēls. 
 

Pavasarī viens no pirmajiem augiem, kuru medņi sāk lietot pēc ziemas sezonas 

pamatbarības – priežu skujām ir spilves Eriophorum sp., tāpēc atsevišķi tiek uzskaitīti 

spilvju ceri. Spilves ir svarīgs augs medņu vistām olu dēšanas periodā, tāpēc šī auga 

esamība riesta rajonā ir vēlama. 

Visvairāk spilvju ceru bija riestā „Gulbju purvs”, bet vismazāk – silā, riestā 

„Kalna sils” (5. attēls). Riesti „Pārabaine” un „Zūras” tika mērīti 2003. gadā un bija 

paši pirmie kuros tika veikti mērījumi. Diemžēl šajos riestos spilvju ceri reģistrēti 

netika. Interesanti, ka riestā „Tērande” spilves netika konstatētas vispār. 

 

Vidējais spilvju Eriophorum spp. ceru skaits parauglaukumos
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5. attēls. 
 

Slikti pārredzamos riestos svarīgs mikroreljefa elements ir ciņi. Kā bija gaidāms, 

tad riestā „Kalna sils” ciņu ir vismazāk, jo riesta lielākā daļa atrodas silā, savukārt 
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visvairāk meliorāciju skārušajā riestā „Pārabaine” ir vislielākais vidējais ciņu skaits 

(6. attēls). Riesti „Kaltene”, „Mazsalaca”, „Murats” un „Ance” vidējais ciņu skaits 

šajos riestos ir salīdzinoši mazs, lai arī riests „Kaltene” ir vienīgais stipri meliorētais, 

savukārt riests „Ance” nav meliorēts vispār, bet ir ļoti mozaīkveida. 

 
Vidējais ciņu skaits parauglaukumos
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6. attēls. 
 

6. Meliorācijas ietekme uz medņu riestu zemsedzi, koku 
sugu sastāva, augstuma un vecuma struktūras izmaiņām 
izmantojot 2003., 2005., 2006. un 2007. gada datus. 
 

2006. gadā analizējot 2003. un 2005. gadā ievāktos datus un mēģinot rast 

likumsakarības starp speciālajiem un nejaušajiem parauglaukumiem, tika secināts, ka 

riestos mērīto parametru datu izkliede starp nejaušajiem un speciālajiem 

parauglaukumiem vairumā gadījumu savstarpēji pārklājās, apstiprinot, ka speciālo 

parauglaukumu skaits šādai analīzei ir nepietiekams. Lai arī 2007. gadā speciālo 

punktu skaits tika būtiski palielināts, ņemot vērā, ka speciālie punkti katrā no pavasarī 

kontrolētajiem riestiem ar katru gadu paliek arvien vairāk, līdz ar to šobrīd nav ievākts 

pilns materiāls par riestiem, tāpēc veikt analīzi par medņu izvietojuma 

likumsakarībām riesta dzīvotnē šobrīd nav lietderīgi, jo katru gadu papildinot 

materiālu nāktos analīzi veikt no jauna, turklāt rezultāti un līdz ar to secinājumi var 

būt kļūdaini un neatspoguļot reālo situāciju. Šī iemesla dēļ, analizējām tikai tos datus, 

kas nav pakļauti izmaiņām, proti, zemsedzes datus no visiem (21) uzmērītajiem 

riestiem (8. attēls). 
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Ir būtiski atzīmēt, ka šajā datu analīzē ņemta vērā tikai meliorācijas sistēmu 

ietekme. Nav analizēti tādi nozīmīgi un limitējoši faktori kā, piemēram, reljefs, 

augsnes pH, apgaismojums, mitruma daudzums u.c. 

Jāņem vērā, ka analīzē iekļautais riests „Kalna sils” ir vienīgais, kurš atrodas silā. 

Datu apstrādes laikā problēmas sagādāja informācija par ūdensteču tīklu, proti, 

salīdzinot A/S „Latvijas valsts meži” šī projekta vajadzībām izsniegto ūdensteču slāni 

ar topogrāfiskās kartes M 1:50000 ūdensteču digitālo slāni, uzrādīja būtiskas 

atšķirības (7. attēls). Izmantot šādas kvalitātes informāciju ir nekorekti, turklāt 

bezjēdzīgi, jo iegūtie rezultāti un secinājumi būtu aplami, tādēļ datu analīzei 

izmantojām meliorācijas datu kopu, kas tika izveidota apvienojot topogrāfiskās kartes 

M 1:50000 ūdensteču digitālo slāni ar A/S „Latvijas valsts meži” šī projekta 

vajadzībām izsniegto digitālo slāni. Lai mazinātu apvienošanas rezultātā radušās 

neprecizitātes, ūdensteču posmi, starp kuriem attālums bija vienāds vai mazāks par 

10 m, tika uzskatīti par vienu posmu. Aprēķinos izmantota viduslīnija starp šiem (t.i. 

līdz 10 m attālumā esošajiem) posmiem. 

 

 
 
7. attēls. Viens no pētījumā iekļautajiem riestiem „Kaltene”. Violetās krāsas 
ūdensteces – A/S „Latvijas valsts meži” informācija. Zilās krāsas ūdensteces – 
topogrāfiskās kartes M 1:50000 ūdensteču digitālais slānis. 
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Analizējot visus līdz šim ievāktos zemsedzes mērījumu datus, izvelējāmies 

korektāku riestu dalījumu (kategorijas) pēc to augšanas apstākļiem, proti – purvs, 

mežs un purvs/mežs, kā pamatā bija konkrētā riesta atrašanās uz minerālaugsnes 

(mežs), kūdras (purvs) vai abu iepriekšējo mozaīka/robeža (purvs/mežs). Datu analīzē 

lietojām sekojošus terminus: 

Veģetācijas klase – lietots, lai apzīmētu zemsedzes vaskulāros augus, sūnas un 

ķērpjus, kuri aprakstīti dažādās taksonomiskās vienībās; 

Ūdensteces – lietots gan meliorācijas sistēmu, gan dabisku ūdensteču 

apzīmēšanai, jo apvienotajā datu slāni tās nav nodalītas; 

Augšanas apstākļi – kategorijas pēc dominējošā augsnes veida (minerālaugsne, 

kūdra vai abu iepriekšējo mozaīka/robeža); 

Lapu koki – lietots, lai apzīmētu kārklus Salix spp., bērzus, pīlādžus Sorbus 

aucuparia, apses Populus tremula, melnalkšņus Alnus glutinosa un ozolus Quercus 

robur, kuri tika apvienoti vienā kategorijā.  

 

 
 
8. attēls. 2003., 2005., 2006. un 2007. gadā uzmērīto medņu riestu ģeogrāfiskais 
izvietojums. 
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Meliorācijas ietekmes uz riestu zemsedzei tika aprēķināti divi telpiskie rādītāji: 

1. katram riestā uzmērītajam nejaušajam punktam tika aprēķināts minimālais 

attālums līdz tuvākajai ūdenstecei. Šis rādītājs raksturo meliorācijas lokālo 

intensitāti nejaušajā punktā; 

2. katram riestā uzmērītajam punktam tika aprēķināta vērtība, kura raksturo 

meliorācijas sistēmu blīvumu punkta atrašanās vietā. Meliorācijas sistēmu 

blīvums aprēķināts katram 10x10 m lielam kvadrātam (šūnai), grāvju blīvumu 

aprēķinot viena kilometra rādiusā ap šūnas centra punktu un izsakot to kā 

grāvju kopējais garums m/km². Šis rādītājs raksturo meliorācijas intensitāti 

ainavas līmenī – t.i. kopējo meliorācijas sistēmu blīvumu.  

 

Meliorācijas ietekmes raksturošanai uz strukturālām izmaiņām riestu zemsedzes 

sugu sastāvā tika izmantoti šādi indeksi (visi pēc Krebs 2000): 

Šenona-Vīnera daudzveidības indekss ∑
=

−=
s

i
ii ppH

1
ln  

kur H – Šenona-Vīnera daudzveidības indekss (turpmāk Šenona indekss), pi – i-tās 

zemsedzes veģetācijas klases relatīvā frekvence, S – kopējais sugu skaits. Jo lielāks ir 

iegūtais indekss, jo augstāka ir sugu daudzveidība apsekotajā parauglaukumā.  
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kur D – Simpsona dominances indekss (turpmāk Simpsona indekss), pi – i-tās 

zemsedzes veģetācijas klases relatīvā frekvence. Simpsona dominances indekss 

raksturo varbūtību, ka divos nejaušajos parauglaukumos konstatētā zemsedzes 

veģetācija pārstāvēs vienu un to pašu klasi. Jo lielāks ir Simpsona indekss, jo lielāka 

kādas sugas vai vairāku sugu dominante apsekotajā parauglaukumā. 

Lai noteiktu veģetācijas klašu vērtību telpiskās struktūras likumsakarības, riestos 

tika aprēķināta katras veģetācijas klases telpiskās autokorelācijas Morena indekss I 

(Moran’s I Index), kā arī Z vērība, kura raksturo standartnovirzēs izteiktu novirzi no 

vidējās vērtības. Izmantojot Z vērtību novērtēts aprēķinātā telpiskās autokorelācijas 

indeksa statistiskā būtiskuma līmeni.  

Pozitīvs Morena indekss, kura vērtība tiecas uz „+1”, raksturo pētītās veģetācijas 

klases vērtību telpiskos sakopojumu klāsteros, turpretī negatīva vērtība, kura tiecas uz 

„–1”, raksturo pētītās veģetācijas klases vērtību telpisko dispersiju (9. attēls). 
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Telpiskās autokorelācijas aprēķināšanā vienlaikus vērā tiek ņemta gan veģetācijas 

klases vērtība, gan telpiskais izvietojums.  
 
 

 
9. attēls. Telpiskās autokorelācijas (Morena indeksa) shematisks attēlojums – 
sagrupētiem datiem vērtība tiecas uz „+1” , izkliedētiem uz „–1”. 
 
6.1. Rezultāti un to analīze  

6.1.1. Meliorācijas intensitāte 
Starp pētījumā iekļautajiem riestiem tika konstatēta ievērojama meliorācijas 

intensitāti raksturojošo rādītāju variabilitāte. No augstajos purvos esošajiem riestiem 

vismazākais nejaušo punktu vidējais attālums līdz tuvākajai ūdenstecei bija riestā 

„Pārabaine” (10. attēls), bet vislielākais riestā „Pagrabkalni”. Meža augšanas 

apstākļos esošajos riestos vismazākais nejaušo punktu vidējais attālums līdz tuvākajai 

ūdenstecei tika konstatēts riestā „Puteri”, bet vislielākais riestā „Čūskērglis”. 

Savukārt, purva–meža riestos vismazākais nejaušo punktu vidējais attālums līdz 

tuvākajai ūdenstecei tika konstatēts riestā „Kaltene”, bet vislielākais riestā 

„Mazsalaca” (11. attēls un 2. pielikums). 
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10. attēls. Ūdensteču blīvums riestā „Pārabaine”. 

 

 
 
11. attēls. Nejaušo punktu attālums līdz tuvākai ūdenstecei starp riestiem purva, meža 
un purva-meža augšanas apstākļos.  
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Ievērojami atšķīrās arī ūdensteču blīvums viena kilometra rādiusā ap nejaušajiem 

punktiem. Meža augšanas apstākļos esošajos riestos, „Zūras” atradās apvidū ar 

visblīvāko grāvju tīklu, bet riests „Kalna sils” rajonā ar vismazāko grāvju blīvumu 

(12. attēls un 2. pielikums), lielā mērā tādēļ, ka objekts atrodas silā. 
 

 
12. attēls. Ūdensteču blīvuma salīdzinājums starp riestiem meža augšanas apstākļos 
viena kilometra rādiusā ap nejaušiem punktiem.  
 

Purva augšanas apstākļos riesti „Pārabaine” un „Meirāni” atradās apvidū ar 

visblīvāko grāvju tīklu. Šajos riestos vidējais meliorācijas grāvju kopgarums viena 

kilometra rādiusā ap nejaušajiem punktiem pārsniedza 10 km/km². No šīs kategorijas 

riestiem „Pagrabkalni” atradās rajonā ar vismazāko ūdensteču blīvumu (13. attēls un 

2. pielikums). 
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13. attēls. Ūdensteču blīvuma salīdzinājums starp riestiem purva augšanas apstākļos 
viena kilometra rādiusā ap nejaušiem punktiem.  
 

Riesti, kuri atrodas pārejas zonā starp purvu un mežu, apvidū ar visblīvāko grāvju 

tīklu ir riests „Kaltene”, savukārt riests „Ance” rajonā ar vismazāko ūdensteču 

blīvumu (14. attēls un 2. pielikums).   

Attēlos no 11. līdz 14., kā arī 2. pielikumā dotā informācija drīzāk atspoguļo 

meliorācijas darbu plānošanas likumsakarību, kad mitrākā augsnē tika ierīkots blīvāks 

meliorācijas grāvju tīkls. Par to uzskatāmi liecina arī vidējā meliorācijas sistēmu 

blīvuma augstākā vērtība – purva augšanas apstākļos, kas divas reizes pārsniedz šī 

rādītāja vērtību meža augšanas apstākļos. Likumsakarīgi, ka starp trijām izdalītajām 

augšanas apstākļu kategorijām salīdzinot nejaušo punktu vidējos attālumus līdz 

tuvākajai ūdenstecei, gan arī vidējo meliorācijas sistēmu blīvumu, meliorācijas 

intensitāte būtiski atšķīrās (Mann-Whitney U test; P<0.001). 

Veicot meliorācijas intensitātes homogēno grupu noteikšanu pēc atbilstošās 

kategorijas vidējā aritmētiskā (pēc post hoc metodes), tika konstatēts, ka ūdensteču 

blīvuma un nejaušo punktu attāluma līdz tuvākai ūdenstecei vidējās vērtības starp 

riestiem katras augšanas apstākļu kategorijas ietvaros savstarpēji atšķīrās un vairumā 

gadījumu tie netika apvienoti homogēnās grupās, bet katrs tika izdalīts atsevišķā 
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grupā. Vienīgi riesti „Pārabaine” un „Meirāni” purva augšanas apstākļos (pēc 

meliorācijas sistēmu blīvuma), „Tērande” un „Ķeipene” (pēc meliorācijas sistēmu 

blīvuma) un „Tērande” un „Zūras” (pēc attāluma līdz ūdenstecei) meža augšanas 

apstākļos un „Murats” un „Serži” (pēc meliorācijas sistēmu blīvuma) un „Slītere” un 

„Igauņi”, „Igauņi” un „Serži”, kā arī riests „Murats” un „Mazsalaca” (pēc attāluma 

līdz ūdenstecei) purva–meža augšanas apstākļos tika izdalīti homogēnos pāros. Var 

secināt, ka meliorācijas intensitāte analizētajos riestos ir nevienmērīga, tādēļ to 

dalījums veikts ņemot vērā dabā esošās noteces īpatnības.  

 
14. attēls. Ūdensteču blīvuma salīdzinājums starp riestiem purva-meža augšanas 
apstākļos viena kilometra rādiusā ap nejaušiem punktiem.  

 

Balstoties uz augstāk minēto meliorācijas intensitātes raksturojumu, riesti katrā 

augšanas apstākļu kategorijā tika iedalīti divās klasēs – stipri meliorēti un maz 

meliorēti (1. tabula). Pēdējā klasē tika iekļauti arī meliorācijas neietekmētie riesti – 

„Ance”, „Pagrabkalni” un „Kalna sils”, katrs attiecīgi tam atbilstošajā augšanas 

apstākļu grupā, šajos riestos ūdensteču blīvuma vērtību „fonu” galvenokārt nosaka 

dabiskās ūdensteces. Minētajos riestos, daļā no nejaušajiem punktiem, attālums līdz 

tuvākai meliorācijas sistēmai pārsniedza vienu kilometru, kas bija noteikts par robežu 

līdz kurai šīs attālums tiek aprēķināts. Riestā „Kalna sils” šādi bija – 113 (29%), riestā 



 27

„Pagrabkalni” – 8 (3,5%) un riestā „Ance” – 156 (60%) nejaušie punkti (no kopējā 

nejaušo punktu skaita). 

 
1. tabula. Riestu dalījums atbilstoši meliorācijas intensitātei. 

 
Jāmin, ka brīdī, kad būs pieejams datu slānis ar atdalītām ūdenstecēm 

(meliorācijas sistēmas no dabiskajām ūdenstecēm), riestu dalījums atbilstoši 

meliorācijas intensitātei var mainīties. 

6.2. Meliorācijas intensitātes ietekme uz riestu zemsedzi 
Gan purva, gan meža augšanas apstākļos statistiski būtisks projektīvā seguma 

pieaugums, palielinoties meliorācijas intensitātei, tika konstatēts mellenēm (15. attēls) 

un vaivariņiem. Tas var nozīmēt, ka meliorācijai savā ziņā ir gan pozitīvs, gan 

negatīvs efekts, jo katram no šiem sīkkrūmiem ir sava loma. Vaivariņi veicina riesta 

nepārskatāmību, bet mellenes uzlabo medņu barības bāzi, savukārt grāvji palielina 

cāļu noslīkšanas risku. Šo apstākli būtu nepieciešams pārbaudīt salīdzinot meliorācijas 

vecumu un konkrētos augšanas apstākļus riestos. Aizaugšana ar šiem sīkkrūmiem 

būtiski palielinājās ne tikai tiešā meliorācijas sistēmu tuvumā, bet arī citur riestā, 

gadījumā, ja mežs vai purvs riesta apkārtnē ir ticis meliorēts. Savukārt zilenes visos 

trīs augšanas apstākļos parādīja būtisku saistību ar attālumu līdz tuvākai ūdenstecei – 

jo tuvāk nejaušais poligons atradās meliorācijas sistēmai, jo lielāks zileņu projektīvais 

segums. Ticamu skaidrojumu šādai sakarībai šobrīd dot nevaram. Purvu riestos 

aizaugums ar zilenēm palielinājās ne tikai tiešā meliorācijas sistēmu tuvumā, bet bija 

vērojams viscaur riestā, ja tas atradās meliorētā purvā. Viršiem Calluna vulgaris 

                       
            
Augšanas apstākļi riestā: Mežs  Augšanas apstākļi riestā: Purvs-Mežs  Augšanas apstākļi riestā: Purvs  

                     

Riests  

Meliorācijas 
ietekmes 
intensitāte  Riests  

Meliorācijas 
ietekmes 
intensitāte  Riests  

Meliorācijas 
ietekmes 
intensitāte  

            
Ķeipene  Maz meliorēts  Mazsalaca  Maz meliorēts  Gulbju purvs  Maz meliorēts  
Kalna sils  Maz meliorēts  Igauņi  Maz meliorēts  Pagrabkalni  Maz meliorēts  
Tērande  Maz meliorēts  Murats  Maz meliorēts  Meirāni  Stipri meliorēts  
Čūskērglis  Maz meliorēts  Kaltene  Stipri meliorēts  Olgas purvs  Stipri meliorēts  
Dores purvs  Maz meliorēts  Ance  Maz meliorēts  Mindaugas  Maz meliorēts  
Puteri  Maz meliorēts  Serži  Maz meliorēts  Pārabaine  Stipri meliorēts  
Zūras  Stipri meliorēts  Slītere  Maz meliorēts      
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būtiskākas izmaiņas tika konstatētas tikai meža un purva-meža augšanas apstākļos. 

Arī šajā gadījumā bija statistiski droša saistība viršu projektīvajam segumam 

palielināties meliorācijas sistēmu tuvumā. Ja purva-meža augšanas apstākļos pieaug 

kopējais meliorācijas sistēmu blīvums, tad būtiski palielinās viršu projektīvais 

segums. Tāpat kā iepriekš minētajām sīkkrūmu sugām, arī brūklenēm Vaccinium vitis-

idaea visos augšanas apstākļos tuvāk pie meliorācijas sistēmām tika konstatēta 

projektīvā seguma palielināšanās (3. pielikums). Kopumā, pieaugot meliorācijas 

ietekmei samazinās sfagnu Sphagnaceae, ķērpju Ascomycetes un spilvju, bet mežā 

esošajos riestos arī sūnu, projektīvais segums (15. attēls). 

Atsevišķos gadījumos dažādos augšanas apstākļos tika konstatētas savstarpēji 

pretējs veģetācijas klašu projektīvā seguma izmaiņu virziens atkarībā no meliorācijas 

intensitātes. Situācija skaidrojama ar dažādu lokālu faktoru ietekmi, kura summējās 

atšķirīgā meliorācijas intensitātes ietekmē uz veģetācijas klašu projektīvo segumu, tā 

galvenokārt tika konstatēta purva-meža riestos (piemēram, vaivariņi un ķērpji), kas, 

visticamāk, skaidrojams ar to, ka šie riesti ir izteikti mozaīkveida (neviendabīgi 

apstākļi). Atšķirīgs projektīvā seguma izmaiņu virziens tika novērots arī dažiem 

tipiskiem purva augiem, piemēram, dzērvenēm, spilvēm, kā arī ciņu skaitam. Purva 

un purva-meža apstākļos meliorācijas ietekmē to projektīvais segums samazinās, 

turpretī meža apstākļos – pieaug. Tas skaidrojams ar jau minēto meliorācijas sistēmu 

blīvāku plānošanu mitrākos mežos kombinācijā ar mitru ieplaku klātbūtni 

(3. pielikums).  
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15. attēls. Spilvju sastopamība nejaušajos parauglaukumos riestā „Olgas purvs”. 

 

Riestos, kuriem ir stipri meliorēti purva augšanas apstākļi būtiski palielinājās 

mežam raksturīgu sugu projektīvais segums (4. pielikums), kā arī to īpatsvars. Tā 

piemēram, dabiskos un maz meliorētos purvu riestos dominējošā veģetācijas klase 

bija sfagni (17. attēls, A), turpretī meliorācijas degradētos purvos – mellenes 

(17. attēls, B).  

Meliorācijas degradētos meža augšanas apstākļu riestos būtiski samazinājās 

paaugstināta mitruma apstākļiem raksturīgo, galvenokārt neliela augstuma, augu 

projektīvais segums (5. pielikums) un to īpatsvars. Maz meliorētos mežos dominējoša 
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veģetācijas klase bija sūnas (17. attēls C), bet stipri meliorētos – mellenes un zilenes 

(17. attēls D). 

Zīmīgi, ka purva-meža augšanas apstākļos stipri meliorēto riestu zemsedzē 

vienlaikus bija vērojama abām iepriekš apskatītajām augšanas apstākļu kategorijām 

raksturīgās tendences – purvam raksturīgo sfagnu un spilvju ciņu samazināšanās, gan 

arī būtiska mežam raksturīgu sugu projektīvā seguma (6. pielikums) un īpatsvara 

palielināšanās. Šajā kategorijā apvienoti riesti ar dažādā mērā izteiktu purva-meža 

mozaīku vai pāreju starp tiem, līdz ar to arī neizdalās kāda viena dominējošā 

veģetācijas klase, bet izmaiņas vieglāk uztveramas aplūkojot vairākas dominējošās 

klases ar lielāko īpatsvaru. Tā, piemēram, maz meliorētos riestos lielāks nejaušo 

parauglaukumu vidējais projektīvais segums bija sfagniem, sūnām un graudzālēm 

(17. attēls E), turpretī stipri meliorētos – brūklenēm un graudzālēm Gramineae; 

Poaceae (17. attēls F).  

 
16. attēls. Nejaušie parauglaukumi riestā „Pārabaine”, kuros konstatēti vaivariņi. 
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Izvērtējot izmaiņas sugu sastāvu raksturojošajos indeksos, iegūtais rezultāts 

kopumā liecina par meliorācijas izraisītām būtiskām izmaiņām riestu zemsedzes sugu 

sastāvā un struktūrā. Gan purva, gan purva-meža augšanas apstākļos esošajos riestos 

meliorācijas ietekmē veģetācijas klašu daudzveidība samazinās (18. attēls), kā arī 

samazinās sugu dominance (19. attēls). Pie tam visos gadījumos šī atšķirība bija 

statistiski būtiska (Mann-Whitney U tests; P<0.001). Šis fakts apstiprina jau novēroto 

likumsakarību (4. un 6. pielikums) stipri meliorētos riestos samazināties purva 

zemsedzei (piem. sfagniem un spilvēm), kurai dabiskos apstākļos ir tendence veidot 

monodominantas audzes, savukārt vaivariņu projektīvais segums, palielinoties 

meliorācijas intensitātei – būtiski pieaug (16. attēls). Tajā pat laikā dabiskā purvā 

vienmēr ir atrodamas mikroreljefa formas (ciņi, pauguriņi utml.), kuras nodrošina 

augšanas apstākļus plašākam sugu spektram, vienlaikus nepieļaujot to vienlaidus 

izplatību un dominēšanu pārāk mitros, sfagniem piemērotos, apstākļos.  

Meža augšanas apstākļos stipri meliorētos riestos tika konstatēta augstāka 

veģetācijas klašu daudzveidība (18. attēls) un to dominance (19. attēls). Arī šajā 

gadījumā atšķirības bija statistiski būtiskas (Mann-Whitney U tests; P<0.001). 

Salīdzinot ar purvu vai purvu-mežu augšanas apstākļiem, mežā esošajos riestos 

meliorācijas ietekmē bija vērojama intensīvāka zemāko zemsedzes veģetācijas klašu 

(piemēram, sūnu un sfagnu) samazināšanās vai pat pilnīga izzušana, to vietā 

palielinoties pārējo veģetācijas klašu daudzveidībai.  
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B. Stipri meliorēti purvi 
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C. Maz meliorēts mežs 
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D. Stipri meliorēts mežs 
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E. Maz meliorēts purvs-mežs 
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F. Stipri meliorēts purvs-mežs 
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17. attēls. Veģetācijas klašu projektīvā seguma vidējo vērtību īpatsvars (%) nejaušos 
parauglaukumos maz meliorētos un stipri meliorētos riestos purva, meža un purva-meža 
augšanas apstākļos.  
(Procentos izteiktā vērtība norāda pēc augšanas apstākļiem un meliorācijas intensitātes definētajā riestu grupā 
(sk. attēlā A,B,C...F) esošās veģetācijas klases visu nejaušo parauglaukumu projektīvā seguma vidējās 
vērtības īpatsvaru šajā grupā). 
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18. attēls. Veģetācijas klašu daudzveidības (Šenona-Vīnera indekss H) atšķirības 
nejaušajos parauglaukumos maz meliorētos un stipri meliorētos riestos purva, meža un 
purva-meža augšanas apstākļos. 
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Augšanas apstākļi riestā
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19. attēls. Veģetācijas klašu dominances (Simpsons indekss D) atšķirības nejaušajos 
parauglaukumos maz meliorētos un stipri meliorētos riestos purva, meža un purva-meža 
augšanas apstākļos. 
 

Veģetācijas klašu vērtību telpiskās struktūras likumsakarību analīze parādīja, ka 

vidējais riestu telpiskās autokorelācijas indekss visās veģetācijas klasēs bija pozitīvs 

(22. attēls). Tas norāda, ka klāsteru veidošanās visos, izņemot klasi „ūdens”, gadījumos 

bija statistiski būtiska. Ņemot vērā šo likumsakarību, iepriekš aprakstītā veģetācijas klašu, 

attāluma līdz tuvākai ūdenstecei un ūdensteču blīvumu viena kilometra rādiusā ap 

nejaušiem punktiem būtiskā pozitīvā korelācija (3. pielikums) vairumā gadījumu 

interpretējama kā lielākas analizētās veģetācijas klases vienlaidus monodominantas audzes 

veidošanās meliorācijas ietekmē.  
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20. attēls. Veģetācijas klašu projektīvā seguma telpiskā autokorelācija.  
(Jo lielāka indeksa vērtība, jo izteiktāka nejaušo parauglaukumu ar lielāku projektīvo segumu sagrupēšanas 
telpiskās agregācijās. Visu (izņemot „ūdens”, kur Z=1,36) aprēķināto Morena I indeksu Z vērtības bija 
lielākas par 1,96, tātad varbūtība, ka veģetācijas klašu ar augstāku vērtību sagrupēšanās ir nejauša, ir mazāka 
par 5%).  
 

Savstarpēji salīdzinot maz meliorēto un stipri meliorēto riestu telpiskās autokorelācijas 

indeksus katrā no augšanas apstākļiem, statistiski droša atšķirība tika konstatēta tikai divās 

veģetācijas klasēs purvā esošajos riestos. Gan vaivariņiem, gan graudzālēm maz meliorētos 

riestos bija izteiktāka tendence veidot monodominantas audzes nekā tas tika novērots stipri 

meliorētos riestos.  

 

6.3. Meliorācijas ietekme uz koku sugu sastāva, augstuma un vecuma 
struktūru 

Analizējot purva augšanas apstākļos esošo riestu mežaudzes augstumu tika konstatēta 

tā saistība ar attālumu līdz tuvākai meliorācijas sistēmai. Priedes, lapu koki un sausokņi 

maz meliorētos purvos bija būtiski augstāki, turpretī egles – būtiski zemākas nekā stipri 

meliorētajos purvos. Savukārt priežu, egļu un lapu koku vecums maz meliorētajos purvos 

bija lielāks, pie tam, priežu un egļu gadījumā šī atšķirība bija statistiski būtiska 

(7. pielikums). Koku apkārtmēra novērtējums parāda, ka stipri meliorētos purvu riestos 

priedes bija būtiski resnākas par maz meliorētajos purvu riestos esošajām, turpretī lapu 

koki un sausokņi – būtiski tievāki bija maz meliorētos purva riestos. Ticamākais 

skaidrojums šādām, starp sugām pretējām, diametra izmaiņu tendencēm ir saistīts ar pirms 

meliorācijas purvā augušo priežu pastiprinātu pieaugumu meliorācijas ietekmē un lapu 

koku ienākšanu agrāk neaizņemtajās platībās. Konstatētās būtiskās atšķirības koku 

vecuma, augstuma un diametra izmaiņās parāda meliorācijas izraisīto medņu riestu 
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aizaugšanu, kas purvu augšanas apstākļos galvenokārt izpaužas, kā pastiprināta jauno 

priedīšu un bērziņu audžu veidošanās. 

Purva-meža augšanas apstākļos bija vērojama meliorācijas ietekme, kas līdzīga jau 

iepriekš aprakstītajai. Arī šeit lapu koki stipri meliorētajos riestos bija būtiski zemāki 

(9. pielikums). Kaut arī datu struktūras dēļ šajos augšanas apstākļos nebija iespējams veikt 

testu vecuma un diametra salīdzināšanai, tomēr arī šajā gadījumā lapu koku nelielais 

vidējais augstums visticamāk bija saistīts ar jaunu un tievu bērziņu pastiprinātu augšanu, 

savukārt priedēm stipri meliorētos apstākļos vidējais augstums bija lielāks, nekā maz 

meliorētos. Tas izskaidrojams ar to, ka pēc intensīvas meliorācijas būtiski pieaug koku 

krāja. 

Meža augšanas apstākļos tika konstatēts, ka priežu un lapu koku vidējais augstums 

stipri meliorētos riestos bija zemāks, pie tam šī atšķirība bija statistiski droša 

(8. pielikums). To, ka meža augšanas apstākļos stipri meliorētajos riestos egļu un priežu 

vidējais vecums bija būtiski lielāks nekā maz meliorētajos, noteica uzmērīto riestu 

specifika – riesti „Tērande” un „Zūras” salīdzinot ar pārējiem šīs grupas riestiem ir ar 

lielāku vidējo kokaudzes vecumu. Tomēr lielāks koku vecums, kombinācijā ar nelielo 

augstumu, kas lapu koku gadījumā nesasniedz pat 1 m, parāda, ka meža augšanas apstākļos 

meliorācijas ietekmē būtiskākās izmaiņas notiek pameža un paaugas stāvos. Tajā 

ievērojamas platības sāk aizņemt jaunie bērzi, kārkli, kā arī egles. Tātad, pat mežos ar 

ievērojamu pirmā stāva koku vecumu notiek ievērojamas sugu sastāva, augstuma un 

vecuma struktūras izmaiņas. Šādas izmaiņas notiek arī gadījumā, ja valdaudze pirmā stāva 

augstumu ir sasniegusi pirms meliorācijas ierīkošanas. 

Tā kā koku vecums, apkārtmērs un augstums bija savstarpēji cieši korelējoši mērījumi, 

tad, lai parādītu meliorācijas intensitātes rezultātā notiekošās izmaiņas, tālāk sniegta 

analīze tikai par koku augstuma izmaiņām atkarībā no attāluma līdz tuvākai ūdenstecei. 

Kā redzams 20. attēlā, visām analizētajām koku sugām (arī sausokņiem) stipri 

meliorētos riestos purva augšanas apstākļos bija vērojama izteikta tendence tuvāk 

meliorācijas sistēmām samazināties koku augstumam.  
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21. attēls. Koku augstuma izmaiņas atkarībā no attāluma līdz tuvākai ūdenstecei riestos 
purva augšanas apstākļos.  
(rS – Spīrmena rangu korelācijas koeficients. Zīme pie korelācijas koeficienta norāda izmaiņu virzienu – 
pieaugot attālumam līdz tuvākai ūdenstecei atbilstošās koku sugas augstums samazinās (–) vai palielinās (+). 
P – Spīrmena rangu korelācijas statistiskā būtiskuma līmenis).  
 

Pie tam, samazinoties attālumam līdz tuvākajai ūdenstecei, priežu augstums būtiski 

pieauga gan stipri meliorētos, gan maz meliorētos riestos. Lapu koku gadījumā būtiska 

negatīva korelācija tika konstatēta stipri meliorēta purva apstākļos, turpretī maz meliorētos 

purva apstākļos tika konstatēta pretēja tendence – jo tālāk tie atradās no ūdensteces, jo 

lielāks bija to augstums, savukārt meliorācijas sistēmu tuvumā ievērojami pieaug nelielu 

kociņu augšanas blīvums.  
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22. attēls. Koku augstuma izmaiņas atkarībā no attāluma līdz tuvākai ūdenstecei riestos 
meža augšanas apstākļos.  
(rS – Spīrmena rangu korelācijas koeficients. Zīme pie korelācijas koeficienta norāda izmaiņu virzienu – 
pieaugot attālumam līdz tuvākai ūdenstecei atbilstošās koku sugas augstums samazinās (–) vai palielinās (+). 
P – Spīrmena rangu korelācijas statistiskā būtiskuma līmenis).  
 

Līdzīga augstuma izmaiņu tendence maz meliorētos meža augšanas apstākļos bija 

priedēm, eglēm un lapu kokiem (22. attēls), kā arī priedēm un eglēm maz meliorētos 

purva-meža augšanas apstākļos (23. attēls). Samazinoties attālumam no ūdensteces to 

augstums būtiski samazinājās, norādot uz ievērojamu jauno kociņu īpatsvaru.  
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23. attēls. Koku augstuma izmaiņas atkarībā no attāluma līdz tuvākai ūdenstecei riestos 
purva-meža augšanas apstākļos.  
(rS – Spīrmena rangu korelācijas koeficients. Zīme pie korelācijas koeficienta norāda izmaiņu virzienu – 
pieaugot attālumam līdz tuvākai ūdenstecei atbilstošās koku sugas augstums samazinās (–) vai palielinās (+). 
P – Spīrmena rangu korelācijas statistiskā būtiskuma līmenis).  
 

Stipri meliorētajos riestos meža un purva-meža augšanas apstākļos konstatētā augstuma 

negatīvā korelācija ar attālumu līdz tuvākajai ūdenstecei, kas norāda, ka meliorācijas 

rezultātā notikušas izmaiņas ne tikai pamežā, bet arī pirmā stāva koku augstumā. Kaut arī 

korelācija nebija statistiski būtiska, var uzskatīt, ka šeit, līdzīgi kā tas tika konstatēts 

dzērveņu un spilvju gadījumā, zināma loma bijusi meliorācijas plānošanai, kad blīvāks 

grāvju tīkls ierīkots tieši mitrākos mežos. Līdz ar to, tālāk no meliorācijas sistēmām 

saglabājas pārmitras ieplakas, kurās arī pirmā stāva koku augšana noris lēnāk un tie ir 
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mazāki. Tomēr, lai pārliecinātos par to, būtu nepieciešams analizēt meliorācijas ietekmi 

ņemot vērā tās ierīkošanas laiku un darbības intensitāti. Tāpat būtu vēlams veikt koku 

vecuma un tā pieauguma izmaiņu analīzi dažiem no pētījumā iekļautajiem riestiem. 

Kokaudzes šķērslaukuma mērījumi šobrīd ir analizēti desmit riestos – „Gulbju purvs”, 

„Mazsalaca”, „Ķeipene”, „Kalna sils”, „Pagrabkalni”, „Tērande”, „Čūskērglis”, „Igauņi”, 

„Dores purvs” un „Murats”. Kā redzams, riestos, kuri iepriekš veiktajā analizē ir uzskatīti 

par stipri meliorētiem, mērījumi nav analizēti. Neskatoties uz nelielo analizēto riestu 

skaitu, tika konstatētas būtiskas izmaiņas atkarībā no attāluma līdz meliorācijas grāvjiem. 

Kā redzams 24. attēlā, gan meža, gan purva-meža augšanas apstākļos priežu skaits 

šķērslaukumā būtiski palielinājās nejaušajos parauglaukumos, kuri atradās tuvāk 

ūdenstecēm. Purva-meža augšanas apstākļos arī egļu gadījumā tika konstatēta statistiski 

droša saistība palielināties to skaitam šķērslaukumā, gadījumos, kad samazinājās attālums 

līdz meliorācijas sistēmām.  

 
 
24. attēls. Priežu, egļu un lapu koku skaita izmaiņas šķērslaukumā atkarībā no attāluma 
līdz tuvākai ūdenstecei riestos purva, meža un purva-meža augšanas apstākļos.  
(rS – Spīrmena rangu korelācijas koeficients. Zīme pie korelācijas koeficienta norāda izmaiņu virzienu – 
pieaugot attālumam līdz tuvākai ūdenstecei atbilstošās koku sugas augstums samazinās (–) vai palielinās (+). 
P – Spīrmena rangu korelācijas statistiskā būtiskuma līmenis, ns = P>0,05 – nav būtiskas korelācijas.  
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Kaut arī daļā analizēto augšanas apstākļu netika konstatētas būtiskas atsevišķu koku 

sugu skaita izmaiņas, tomēr ir pamats uzskatīt, ka šāds rezultāts ir tikai nepietiekamā 

analizējamo objektu skaita dēļ. Arī purva augšanas apstākļos konstatētā priežu skaita 

pieaugums nejaušajos poligonos tālāk no meliorācijas sistēmām varētu būt iemesls pārāk 

lielajai viena riesta specifisko īpatnību ietekmei uz rezultātu. Tā kā purva augšanas 

apstākļos šķērslaukums tika analizēts tikai diviem riestiem, tad šajā gadījumā konstatētā 

pretējā tendence ir izskaidrojama ar riestā „Gulbju purvs” esošās minerālaugsnes saliņas 

radīto ietekmi.  

Analizējot koku skaita izmaiņas atkarībā no attāluma līdz tuvākam meliorācijas 

grāvim, tika konstatēts, ka purva augšanas apstākļos tuvāk grāvjiem būtiski palielinājās 

lapu koku un egļu skaits. Savukārt, meža augšanas apstākļos egļu un purva-meža apstākļos 

priežu skaits būtiski palielinājās, palielinoties attālumam no meliorācijas grāvjiem 

(25. attēls).  

 
25. attēls. Priežu, egļu un lapu koku skaita izmaiņas nejaušajos parauglaukumos atkarībā 
no attāluma līdz tuvākai ūdenstecei riestos purva, meža un purva-meža augšanas apstākļos 
 



 42

Detalizētākai meliorācijas izraisīto izmaiņu novērtēšanai, visas koku sugas tika 

sadalītas astoņās augstuma klasēs. Zemākajā klasē tika iekļauti kociņi līdz 10 cm, uzskatot, 

ka tie šobrīd vēl neveido medņiem būtiski ietekmējošu aizaugumu. Savukārt katra nākošās 

klases augšējā robeža tika noteikta ik pēc 0,5 m, bet augstākajā klasē tika iekļauti visi koki, 

kuru augstums pārsniedz 3 m. Analizējot katru no šīm augstuma klasēm atsevišķi, tika 

konstatēts, ka purva augšanas apstākļos tuvāk meliorācijas sistēmām būtiski palielinās 

priežu skaits līdz 10 cm un virs 3 m augstuma skalām. 
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Linear (augstums 0.5 - 1.0 m)

 
26. attēls. Lapu koku skaita izmaiņas nejaušajos parauglaukumos atkarībā no attāluma līdz 
tuvākai ūdenstecei riestos purva augšanas apstākļos.  
Šeit attēlots nejaušajos parauglaukumos konstatēto lapu koku vidējais skaits, attālumu līdz ūdenstecei sadalot 
100 m platās joslās.  
 

Arī vidējais lapu koku skaits nejaušos parauglaukumos purvā esošajos riestos uzrādīja 

būtisku negatīvu korelāciju ar attālumu līdz grāvjiem. Zīmīgi, ka šajā gadījumā stilistiski 

ticams koku skaita pieaugums tika konstatēts augstuma klasēs, kuru palielinātais blīvums 

var veidot medņu riesta teritorijai nepiemērotas (t.i. nepārskatāmas) audzes (26. attēls). 

Iepriekš minētās klases bija klases ar augšējo augstuma robežu 0,5 m un 1,0 m. Papildus 

tām, arī augstuma klasē virs 3 m, tuvāk meliorācijas grāvjiem tika konstatēts būtisks koku 

skaita pieaugums. Iespējams, ka lapu loki (galvenokārt, bērzi) augstumā virs 3 m ir tie 

koki, kuri grāvju atbērtnēs iesējušies neilgi pēc meliorācijas ierīkošanas. Par to varēs 

pārliecināties, kad būs iespēja salīdzināt datus ar meliorācijas sistēmu vēsturisko 

informāciju. Arī meža augšanas apstākļos būtisks kociņu skaita pieaugums tika konstatēts 

priedīšu augstuma klasē līdz 0,5 m. 

Kopumā statistiski droša negatīva koku skaita korelācija ar attālumu līdz meliorācijas 

sistēmām tika konstatēta tikai sešās atsevišķās augstuma klasēs. Tomēr šajā gadījumā 
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jāņem vērā iespējamā artefakta ietekme, ko varēja izraisīt patvaļīgi izvēlētās augstuma 

klašu robežas. Lai raksturotu kopējo koku skaita izmaiņu tendenci, minēsim, ka purva 

augšanas apstākļos negatīvi korelācijas koeficienti bija 19 no 23 aprēķinātajiem, meža 

augšanas apstākļos – 11 no 21, bet purva-meža augšanas apstākļos – 13 no 23 šajos 

augšanas apstākļos aprēķinātajiem. Tādejādi, nepārprotami norādot uz jaunu kociņi 

pastiprinātu augšanu meliorācijas sistēmu tuvumā. 
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7. Secinājumi 
 
• No 10 apsekotajiem potenciālajiem riestiem, četros objektos konstatētas medņu 

darbības pēdas, savukārt divos objektos situācija ir jāprecizē. Tātad atkarībā no 

objektu ticamības pakāpes, gandrīz pusē objektu ir medņu riests. Šos objektus 

nepieciešams izņemt no apsaimniekošanā esošo mežu saraksta līdz to pārbaudei un 

aizsardzības statusa nodrošināšanai. 

• Jo mazāks meliorācijas sistēmas blīvums, jo lielāks projektīvais segums sfagniem, 

ķērpjiem un spilvēm, bet mežā esošajos riestos arī sūnām.  

• Jo stiprāk meliorēts purvs, jo būtiskāk palielinās mežam raksturīgo sugu 

projektīvais segums, kā arī to īpatsvars. 

• Meliorācija izraisa statistiski būtiskas izmaiņas riestu zemsedzes sugu sastāvā un 

struktūrā, kā arī samazina sugu dominanci. 

• Stipri meliorētos riestos samazinās purva zemsedze, kurai dabiskos apstākļos ir 

tendence veidot monodominantas audzes, savukārt jo lielāka meliorācijas 

intensitāte, jo vairāk vaivariņu. 

• Purva augšanas apstākļos tuvāk grāvjiem būtiski palielinās lapu koku un egļu 

skaits, kas riestu fragmentē un padara nepārredzamu. 

• Pēc visu pētījumā iekļauto objektu uzmērīšanas, kokaudzes datu apstrāde jāveic 

ņemot vērā meliorācijas ierīkošanas gadu. 

• Līdz noteiktam laikam meliorācijas ietekme uz medņu riestu var tikt uzskatāma par 

neitrālu, vai pat pozitīvu, piemēram, palielinoties meliorācijas intensitātei statistiski 

būtiski pieaug melleņu un vaivariņu projektīvais segums, tomēr līdz brīdim kad ir 

notikušas būtiskas izmaiņas zemsedzes sugu īpatsvarā. 
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1. Pielikums. Pārskats par medņu riestu apsekošanu riesta laikā 2007. gadā. 
 

                   
          

Nr. Objekta 
nosaukums 

Atrašanās vieta Riesta tips 
(atrašanās 

vieta) 

Apmeklējumu 
skaits 

Apmeklējuma 
datums 

Ziņu avots Medņu skaits Speciālo 
punktu 
skaits 

(2007.g.) 
 

1 Riests „Gulbju 
purvs” 

ZL, Ludzas iec. 
190/191.kv 

Purvs 1 11.04.07. H.Hofmanis (HH) 
un M.Strazds (MS) 

Četri gaiļi un 
viena vista 

2 

 
2 Riests ”Baltirbe”  ZL, Balvu iec. 

29/30.kv. 
Purvs 1 25.04.07. HH un MS Pieci/seši gaiļi 

un viena vista 
1 

 
3 Riests „Murats” AV, Lāzberģa iec. 

26/30/31.kv 
Purvs/mežs 1 14.05.07. G.Svārups Trīs gaiļi 3 

 
4 Riests „Kalna sils” AV, Pededzes iec. 

46.kv. 
Mežs 1 27.04.07. HH un MS Viens gailis 

un viena vista   
1 

 
5 Riests „Skuja” Slīteres NP. Mežs 1 03.04.07. HH Viens gailis 

un viena vista 
- 

 
6 Riests „Labrags” DK, 17/18.kv. Purvs/mežs 1 07.04.07. HH un MS Trīs gaiļi 2 

 
7 Riests „Ķeipene” VD, Madlienas 

iec. 101/102.kv. 
Mežs - - A.Ločmelis Seši gaiļi un 

viena vista 
4 

 
8 Riests 

„Pagrabkalni” 
VD, Jaunjelgavas 
iec. 193/194.kv. 

Purvs 1 29.04.07. HH un MS Vairāk kā divi 
gaiļi 

1 
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9 Riests „Dravas 
sūnāklis” 

VD, 
42/43/48/49.kv. 

Purvs 1 28.04.07. HH un MS Četri gaiļi 5 

 
10 Riests „Plānupes 

krusts” 
RV, Ropažu iec. 
268/286.kv. 

Mežs 1 06.04.07. MS un M.Vimba - - 

 
11 Riests 

„Mazsalaca” 
RV, Mazsalacas 
iec. 149.kv. 

Purvs/mežs 1 05.04.07. MS un A.Loks Viens gailis 1 

 
12 Riests „Dores 

purvs” 
AV, Ezeru iec. 
45.kv. 

Mežs 1 - A.Petriņš ? ? 

 
13 Riests „Degums” ZK, 

253/244/256.kv. 
Purvs/mežs 1 04.04.07. HH - - 

 
14 Riests „Pārabaines 

vecais” 
ZL, Klānu iec. 
25.kv. 

Purvs/mežs 1 17.04.07. HH un A.Vaiders Viens gailis 
un viena vista 

- 

 
15 Riests „Vārme” ZK, 256/257.kv. Purvs/mežs 1 12.04.07. HH un A.Laubergs Viens gailis 1 

 
16 Riests „Olgas”  ZL, Lubānas iec. 

541.kv. 
Purvs 1 16.04.07. HH un A.Vaiders Vairāk kā 

pieci gaiļi un 
divas vistas 

1 

 
17 Riests „Serži” VD, Ērberģes iec. 

32.kv. 
Purvs/mežs 2 09.04.07. HH un MS Pieci gaiļi un 

viena vista 
1 

 
18 Riests 

„Čūskērglis” 
ZL, Balvu iec. 
154/155.kv. 

Mežs 1 26.04.07. HH un MS Divi gaiļi 2 

 
19 Riests „Tērande” ZK, Ventas iec. 

134.kv. 
Mežs 1 08.04.07. HH un MS Četri gaiļi 1 
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2. Pielikums. Riestu meliorācijas intensitātes raksturojums purva, meža un purva-meža augšanas apstākļos.

                          
              

 

Nejaušo punktu attāluma līdz tuvākai ūdenstecei 
(m)  Ūdensteču blīvums 1 km rādiusā ap nejaušo punktu 

(m/km2)  

 

Riests Augšanas 
apstākļi riestā 

Nejaušo 
punktu 
skaits 
riestā Vidēji Vid. 

standartkļūda Min. Maks.   Vidēji Vid. 
standartkļūda Min. Maks. 

 
              
 Ķeipene Mežs 261 604.14 7.22 388.61 880.92  658.91 11.00 196.71 942.99  
 Kalna sils Mežs 386 863.19 6.76 538.31 1000.00  252.45 15.93 0.00 1242.91  
 Tērande Mežs 447 272.60 7.51 5.58 574.51  535.30 5.20 303.75 712.05  
 Čūskērglis Mežs 435 652.88 7.47 327.43 990.52  2227.80 59.69 13.65 4165.20  
 Dores purvs Mežs 231 455.12 9.57 163.55 756.80  1290.40 11.79 997.92 1623.93  
 Puteri Mežs 74 88.58 6.65 1.15 205.05  1993.33 8.76 1847.69 2138.34  
 Zūras Mežs 217 293.69 6.92 103.66 472.94   5575.98 48.96 4375.23 7242.49  
 Gulbju purvs Purvs 289 360.85 6.57 133.84 585.71  1265.44 19.56 755.63 2122.69  
 Pagrabkalni Purvs 228 774.58 8.48 537.24 1000.00  244.39 10.77 0.00 599.04  
 Meirāni Purvs 231 44.72 2.07 0.00 111.08  10023.51 9.61 9581.53 10239.13  
 Olgas purvs Purvs 367 92.80 3.36 0.14 252.33  5496.82 35.12 4037.72 6745.79  
 Mindaugas Purvs 272 148.72 5.93 1.93 377.86  3124.12 23.83 2205.93 3769.40  
 Pārabaine Purvs 131 41.65 1.92 0.78 79.30   11250.42 60.42 9961.91 12722.79  
 Mazsalaca Purvs-Mežs 232 512.47 8.90 201.38 776.40  1344.40 11.44 981.57 1630.62  
 Igauņi Purvs-Mežs 182 287.34 7.51 48.93 471.03  1949.98 16.45 1608.50 2319.29  
 Murats Purvs-Mežs 113 501.68 6.51 373.48 628.96  782.68 8.19 619.32 977.87  
 Kaltene Purvs-Mežs 451 97.97 3.15 0.17 259.87  6072.53 20.49 5257.02 7128.47  
 Ance Purvs-Mežs 259 942.69 5.85 641.42 1000.00  93.89 9.18 0.00 535.91  
 Serži Purvs-Mežs 197 304.97 7.87 73.94 519.92  858.55 11.10 612.50 1304.50  
 Slītere Purvs-Mežs 162 254.94 9.37 8.57 555.61  1135.40 19.16 688.24 1672.75  
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3. Pielikums. Veģetācijas klašu projektīvā seguma izmaiņas un šo izmaiņu būtiskuma līmenis atkarībā no meliorācijas 
intensitātes purva, meža un purva-meža augšanas apstākļos. 

                          
 Purvs  Mežs  Purvs-Mežs  
             

 

Veģetācijas 
klase 

Spīrmena 
rangu 

korelācija 
Attālums līdz 

tuvākajai 
ūdenstecei  

Ūdensteču 
blīvums 
m/km2  

Attālums līdz 
tuvākajai 

ūdenstecei  

Ūdensteču 
blīvums 
m/km2  

Attālums līdz 
tuvākajai 

ūdenstecei  

Ūdensteču 
blīvums 
m/km2  

                            
 Mellenes rs -0.22  0.25  -0.29  0.07  -0.03  0.01  
  P 0.000  0.000  0.000  0.028  0.441  0.852  
  n 335  335  1086  1086  554  554  
 Zilenes rs -0.16  0.24  -0.37  0.01  -0.33  0.05  
  P 0.003  0.000  0.000  0.785  0.000  0.412  
  n 368  368  455  455  263  263  
 Vaivariņi rs -0.15  0.26  -0.30  0.23  0.21  -0.31  
  P 0.000  0.000  0.000  0.001  0.000  0.000  
  n 862  862  187  187  342  342  
 Spilves rs 0.18  -0.14  0.06  0.20  0.36  -0.26  
  P 0.000  0.000  0.319  0.001  0.000  0.000  
  n 858  858  254  254  378  378  
 Virši rs 0.08  -0.01  -0.33  0.05  -0.15  0.31  
  P 0.080  0.882  0.000  0.339  0.005  0.000  
  n 442  442  321  321  355  355  
 Sfagni rs 0.40  -0.40  0.29  -0.21  0.25  0.04  
  P 0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.338  
  n 864  864  532  532  491  491  
 Ķērpji rs 0.30  -0.25  0.19  -0.15  -0.05  0.30  
  P 0.004  0.019  0.008  0.029  0.600  0.002  
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  n 91  91  198  198  105  105  
 Sūnas rs 0.01  -0.05  0.37  -0.40  -0.04  0.15  
  P 0.826  0.120  0.000  0.000  0.299  0.000  
  n 917  917  1320  1320  866  866  
 Graudzāles rs 0.33  -0.31  -0.19  0.04  -0.06  -0.02  
  P 0.000  0.000  0.000  0.262  0.257  0.703  
  n 354  354  675  675  408  408  
 Vistenes rs -0.02  0.09  -0.02  0.18  0.11  -0.03  
  P 0.713  0.120  0.845  0.092  0.343  0.825  

 n 284  284  90  90  75  75  
 Dzērvenes rs -0.17  0.01  0.28  -0.01  0.16  -0.08  
  P 0.001  0.786  0.034  0.961  0.012  0.226  
  n 340  340  56  56  251  251  
 Andromedas rs 0.13  -0.18  0.21  0.05  0.07  0.00  
  P 0.076  0.015  0.741  0.935  0.622  0.991  
  n 187  187  5  5  54  54  
 Brūklenes rs -0.31  0.29  -0.09  0.00  -0.66  0.67  
  P 0.000  0.000  0.005  0.901  0.000  0.000  
  n 573  573  863  863  368  368  
 Kasandras rs -0.04  0.05  0.33  0.14  -0.34  0.76  
  P 0.378  0.279  0.057  0.452  0.174  0.000  
  n 454  454  33  33  18  18  
  rs -0.19  0.18  0.39  0.03  0.32  -0.11  

 
Niedres 
(skaits) P 0.168  0.190  0.003  0.833  0.000  0.224  

  n 57  57  53  53  119  119  
  rs 0.16  -0.21  0.01  0.13  0.23  -0.15  

 
Spilvju ciņi 
(skaits) P 0.000  0.000  0.772  0.000  0.000  0.000  

  n 1518  1518  2051  2051  1596  1596  
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 Ciņi (skaits) rs 0.05  -0.06  -0.13  0.29  0.19  0.00  

  
P 
n 

0.033 
1518  

0.022 
1518  

0.000 
2051  

0.000 
2051  

0.000 
1596 

     0.844 
     1596 

             

  rs -0.35  0.30  -0.13  0.12  -0.31  0.14 

 
Bez 
veģetācijas P 0.000  0.000  0.001  0.003  0.000  0.015  

  n 436  436  607  607  316  316  
 Ūdens rs 0.11  0.18  .  .  -0.19  -0.06  
  P 0.819  0.702  .  .  0.488  0.833  
  n 7  7  0  0  16  16  
                            
               

rs – Spīrmena rangu korelācijas koeficients. Treknrakstā (bold) atzīmēti statistiski būtiski korelācijas koeficienti. Zīme (+/-) pie korelācijas koeficienta norāda izmaiņu virzienu – 
t.i. pieaugot attālumam līdz tuvākai ūdenstecei vai pieaugot ūdensteču blīvumam (m/km) atbilstošās veģetācijas klases projektīvais segums samazinās (–) vai palielinās (+). 
P – Spīrmena rangu korelācijas statistiskā būtiskuma līmenis. Ar „0.000” tabulā atzīmēts būtiskuma līmenis P< 0.001 
n – Nejaušo parauglaukumu skaits, kuros konstatēta attiecīgā veģetācijas klase. 
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4. Pielikums. Veģetācijas klašu projektīvā seguma (cm) salīdzinājums nejaušos parauglaukumos maz meliorētos un stipri meliorētos 
riestos purva augšanas apstākļos (riestu iedalījumu sk. 1. tabulā). 

                                 

      
Purvs - maz 

meliorēts          
Purvs - stipri 

meliorēts      Mann-Whitney U tests  

 
Veģetācijas klase n Vidēji Vid. 

standartkļūda Min. Maks. 
  

n Vidēji Vid. 
standartkļūda Min. Maks. 

  
Z P 

 
                 
 Mellenes 245 38.23 2.86 1 256  90 166.76 14.16 2 356  -8.187 0.000  
 Zilenes 227 34.46 2.29 1 232  141 71.06 5.93 1 356  -5.018 0.000  
 Vaivariņi 539 46.12 1.62 1 232  323 96.83 5.13 1 356  -7.723 0.000  
 Spilves 471 63.11 2.97 1 298  387 109.59 6.74 1 356  -0.721 0.471  
 Virši 243 39.98 2.80 1 280  199 58.70 4.84 1 356  -2.185 0.029  
 Sfagni 662 174.74 2.92 2 340  202 72.62 5.69 3 356  -14.113 0.000  
 Ķērpji 51 18.24 2.93 1 107  40 14.23 3.70 1 137  -2.278 0.023  
 Sūnas 408 121.54 5.58 1 351  509 148.58 4.76 5 356  -4.558 0.000  
 Graudzāles 285 35.86 3.64 1 300  69 45.72 9.68 2 356  -0.666 0.505  
 Vistenes 103 26.90 4.60 1 307  181 27.33 2.81 1 247  -0.673 0.501  
 Dzērvenes 201 11.38 0.97 1 89  139 66.81 9.72 1 356  -1.164 0.244  
 Andromedas 111 6.93 0.73 1 53  76 5.91 1.19 1 65  -2.797 0.005  
 Brūklenes 388 14.85 0.71 1 137  185 52.01 4.33 1 293  -9.316 0.000  
 Kasandras 289 20.79 0.95 1 92  165 81.18 8.15 1 356  -7.035 0.000  
 Niedres (skaits) 56 71.39 9.53 1 315  1 18.00 . 18 18  -0.821 0.412  

 
Spilvju ciņi 
(skaits) 789 10.99 0.62 0 399  729 3.43 0.23 0 37  -15.534 0.000  

 Ciņi (skaits) 789 5.12 0.13 0 23  729 3.15 0.11 0 17  -11.343 0.000  
 Bez veģetācijas 196 25.43 3.49 1 356  240 68.55 5.35 3 356  -9.306 0.000  
 Ūdens 2 22.50 9.50 13 32  5 72.60 29.59 12 170  -0.775 0.439  
                                

Treknrakstā (bold) atzīmētas veģetācijas klases, kuru projektīvā seguma vidējie rādītāji maz meliorētos un stipri meliorētos purva augšanas apstākļos būtiski (P<0.05) atšķīrās. 
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5. Pielikums. Veģetācijas klašu projektīvā seguma (cm) salīdzinājums nejaušos parauglaukumos maz meliorētos un stipri meliorētos 
riestos meža augšanas apstākļos (riestu iedalījumu sk. 1. tabulā). 

                              
               

     
Mežs - maz 
meliorēts          

Mežs - stipri 
meliorēts      

Mann-Whitney U 
tests 

Veģetācijas klase n Vidēji Vid. 
standartkļūda Min. Maks. 

  
n Vidēji Vid. 

standartkļūda Min. Maks. 
  

Z P 

               
Mellenes 902 127.41 4.04 2 356  184 103.63 5.55 2 306  -0.375 0.707 
Zilenes 361 115.58 6.04 2 356  94 97.43 8.04 2 289  -0.341 0.733 
Vaivariņi 185 66.09 7.78 1 356  2 9.00 1.00 8 10  -1.137 0.255 
Spilves 243 102.86 7.88 1 356  11 15.00 6.03 1 65  -3.458 0.001 
Virši 279 80.58 6.30 1 356  42 42.74 9.43 1 332  -2.488 0.013 
Sfagni 407 125.36 4.93 2 356  125 66.30 5.06 3 286  -5.546 0.000 
Ķērpji 161 74.54 7.50 1 356  37 14.38 1.83 1 50  -5.321 0.000 
Sūnas 1139 206.03 3.09 2 356  181 65.30 3.67 3 250  15.253 0.000 
Graudzāles 547 127.29 5.81 1 356  128 85.80 8.30 1 356  -2.579 0.010 
Vistenes 88 51.41 7.24 2 356  2 88.50 45.50 43 134  -1.314 0.189 
Dzērvenes 52 40.44 8.30 2 273  4 1.75 0.48 1 3  -3.120 0.002 
Andromedas 0      5 4.20 1.20 2 8    
Brūklenes 722 48.96 2.72 1 356  141 30.09 3.10 2 191  -3.575 0.000 
Kasandras 33 111.55 21.80 2 356  0        
Niedres (skaits) 53 71.21 11.42 3 342  0        
Spilvju ciņi 
(skaits) 1834 1.47 0.12 0 61  217 0.00 0.00 0 0  -5.955 0.000 
Ciņi (skaits) 1834 1.79 0.04 0 16  217 2.43 0.19 0 26  -3.071 0.002 
Bez veģetācijas 478 44.27 3.28 1 356  129 83.71 7.47 3 332  -5.766 0.000 
Ūdens 0      0        
                              

 
Treknrakstā (bold) atzīmētas veģetācijas klases, kuru projektīvā seguma vidējie rādītāji maz meliorētos un stipri meliorētos meža augšanas apstākļos būtiski (P < 0.05) atšķīrās. 
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6. Pielikums. Veģetācijas klašu projektīvā seguma (cm) salīdzinājums nejaušos parauglaukumos maz meliorētos un stipri meliorētos 
riestos purva-meža augšanas apstākļos (riestu iedalījumu sk. 1. tabulā). 

                               

     
Purvs-Mežs maz 

meliorēts          
Purvs-Mežs 

stipri meliorēts      
Mann-Whitney U 
tests  

Veģetācijas klase n Vidēji Vid. standartkļūda Min. Maks. 
  

n Vidēji Vid. 
standartkļūda Min. Maks. 

  
Z P 

 
                
Mellenes 521 111.01 4.68 2 356  33 166.00 23.87 3 356  -2.142 0.032  
Zilenes 206 90.19 6.04 1 356  57 157.81 15.20 12 356  -4.121 0.000  
Vaivariņi 335 107.99 6.62 1 356  7 114.00 30.58 5 178  -0.400 0.689  
Spilves 374 86.53 6.43 1 356  4 41.50 14.17 12 80  -0.495 0.620  
Virši 190 75.85 7.17 1 356  165 173.12 9.26 1 356  -8.956 0.000  
Sfagni 458 132.13 4.68 3 356  33 65.00 9.42 6 223  -3.421 0.001  
Ķērpji 72 62.96 10.03 2 356  33 89.88 15.90 4 356  -2.196 0.028  
Sūnas 602 147.22 4.61 1 372  264 194.94 7.42 8 356  -5.666 0.000  
Graudzāles 351 137.56 7.25 1 356  57 251.63 17.93 9 356  -5.649 0.000  
Vistenes 73 50.92 9.17 1 356  2 100.00 40.00 60 140  -1.530 0.126  
Dzērvenes 251 58.33 5.28 1 356  0         
Andromedas 54 10.37 4.80 1 253  0         
Brūklenes 190 25.01 3.16 1 356  178 203.20 8.92 9 356  14.624 0.000  
Kasandras 15 10.00 2.86 1 46  3 47.33 23.48 9 90  -1.899 0.058  
Niedres (skaits) 94 37.81 6.49 1 484  25 19.04 3.68 1 80  -1.074 0.283  
Spilvju ciņi 
(skaits) 1145 1.37 0.13 0 48  451 0.06 0.02 0 6  -7.708 0.000  
Ciņi (skaits) 1145 2.35 0.16 0 171  451 1.00 0.06 0 12  -8.983 0.000  
Bez veģetācijas 255 67.58 5.97 2 356  61 143.69 13.60 10 356  -6.513 0.000  
Ūdens 15 154.93 30.01 12 356  1 356.00  356 356  -1.521 0.128  
                               
                
Treknrakstā (bold) atzīmētas veģetācijas klases, kuru projektīvā seguma vidējie rādītāji maz meliorētos un stipri meliorētos purva-meža augšanas apstākļos būtiski (P < 0.05) 
atšķīrās. 
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7. Pielikums. Koku augstuma, vecuma un apkārtmēra salīdzinājums nejaušos parauglaukumos maz meliorētos un stipri meliorētos 
riestos purva augšanas apstākļos (riestu iedalījumu sk. 1. tabulā). 

            

    
Purvs - maz 

meliorēts      
Purvs - stipri 

meliorēts      

   n Vidēji Vid. 
standartkļūda   n Vidēji Vid. 

standartkļūda   P  

    Augstums (m)      
 Priedes 1986 3.65 0.11  1388 1.96 0.11  **  
 Lapu koki 1006 1.64 0.08  2379 0.83 0.03  **  
 Egles 25 1.31 0.24  241 1.39 0.15  *  
 Celmi 84 0.40 0.04      na  
 Sausokņi 255 3.24 0.21  51 2.59 0.39  **  
            
    Vecums (gadi)      
 Priedes 368 64.06 1.63  203 40.60 3.52  **  
 Lapu koki 2 4.50 3.50  27 3.41 0.39  ns  
 Egles 12 18.00 2.23  120 10.64 0.82  **  
 Celmi         na  
 Sausokņi 5 86.80 15.94      na  
            
    Apkārtmērs (cm)      
 Priedes 981 29.00 0.73  304 36.95 1.23  **  
 Lapu koki 133 19.12 1.36  66 7.49 0.90  **  
 Egles 4 17.25 2.46  8 26.34 7.74  ns  
 Celmi 83 21.63 2.18      na  
 Sausokņi 146 27.39 1.89  42 18.96 1.60  **  
                      
            

 
P – būtiskuma līmenis noteikts ar Mann-Whitney U testu (būtiskuma līmeņi attiecīgi * = P<0,05; ** = P<0,01; ns = P>0,05 – nav būtiski). Apzīmējums na lietots, ja 
nepietiekama mērījumu skaita dēļ tests nav veikts.  
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8. Pielikums. Koku augstuma, vecuma un apkārtmēra salīdzinājums nejaušos parauglaukumos maz meliorētos un stipri meliorētos 
riestos meža augšanas apstākļos (riestu iedalījumu sk. 1. tabulā). 

                      
            

    
Mežs - maz 
meliorēts      

Mežs - stipri 
meliorēts      

 
  n Vidēji Vid. 

standartkļūda   
n Vidēji Vid. 

standartkļūda   
P 

 
    Augstums (m)      
 Priedes 635 7.17 0.37  89 3.37 0.72  **  
 Lapu koki 539 1.91 0.14  225 0.97 0.08  **  
 Egles 569 2.35 0.17  35 0.60 0.07  ns  
 Celmi 49 1.78 0.91      na  
 Sausokņi 81 3.69 0.51      na  
            
    Vecums (gadi)      
 Priedes 299 23.29 2.39  136 110.51 4.58  **  
 Lapu koki     1 26.00   na  
 Egles 31 53.42 6.58  85 95.93 4.88  **  
 Celmi         na  
 Sausokņi 18 21.89 4.78      na  
            
    Apkārtmērs (cm)      
 Priedes 248 69.15 1.64  19 64.05 5.36  ns  
 Lapu koki 61 23.75 3.05  1 97.00   na  
 Egles 112 34.55 2.01  1 69.00   na  
 Celmi 49 21.70 3.36      na  
 Sausokņi 29 40.96 4.11      na  
                      
            

P – būtiskuma līmenis noteikts ar Mann-Whitney U testu (būtiskuma līmeņi attiecīgi * = P<0,05; ** = P<0,01; ns = P>0,05 – nav būtiski). Apzīmējums na lietots, ja 
nepietiekama mērījumu skaita dēļ tests nav veikts.  
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9. Pielikums. Koku augstuma, vecuma un apkārtmēra salīdzinājums nejaušos parauglaukumos maz meliorētos un stipri meliorētos 
riestos purva-meža augšanas apstākļos (riestu iedalījumu sk. 1. tabulā). 

                     
            

    
Purvs-mežs - maz 

meliorēts      
Purvs-mežs - 

stipri meliorēts      

 
  n Vidēji Vid. standartkļūda 

  
n Vidēji Vid. standartkļūda 

 
P 

 
    Augstums (m)      
 Priedes 1783 2.85 0.15  542 3.63 0.26  **  
 Lapu koki 2821 1.56 0.03  858 0.95 0.04  **  
 Egles 771 1.28 0.12  36 0.76 0.17  ns  
 Celmi 97 0.32 0.04      na  
 Sausokņi 168 3.09 0.28      na  
            
    Vecums (gadi)      
 Priedes 1306 15.43 1.27  121 58.26 1.32  **  
 Lapu koki 48 30.13 5.40      na  
 Egles 153 14.05 2.12      na  
 Celmi         na  
 Sausokņi 10 145.00 32.59      na  
            
    Apkārtmērs (cm)      
 Priedes 340 56.77 1.37  123 54.39 2.09  ns  
 Lapu koki 94 21.79 1.54  2 28.50 3.50  ns  
 Egles 66 35.41 3.26      na  
 Celmi 91 22.42 1.85      na  
 Sausokņi 56 33.73 3.55      na  
                     
            

P – būtiskuma līmenis noteikts ar Mann-Whitney U testu (būtiskuma līmeņi attiecīgi * = P<0,05; ** = P<0,01; ns = P>0,05 – nav būtiski). Apzīmējums na lietots, ja 
nepietiekama mērījumu skaita dēļ tests nav veikts.  


