PĒTĪJUMS mežā
8. – 9. klasēm

Lai mežs būtu ražīgāks, mežsaimnieki to kopj – retina.
Jūsu galvenais uzdevums mežā – veikt koku mērījumus apļveida parauglaukumos,
lai noteiktu un salīdzinātu koksnes ražu 2 dažādi koptās mežaudzēs!

Audze Nr. 1

Audze Nr. 2

Atrodiet katrā audzē 4 parauglaukumu centrus – ar Nr. iezīmētus 4 kokus, kas kā punkti redzami arī LVMGeo aplikācijā.
Katra komanda (vismaz 4 cilvēki) izvēlas savu parauglaukumu, kurā mērīs kokus.
Apļveida parauglaukuma robežu nosaka ar 5,64 m garu auklu, kura ir noteiktā laukuma (100 m2) rādiuss.
Visiem kokiem parauglaukumā komanda izmēra apkārtmēru un augstumu atbilstoši shēmai.
Centrālais pierakstītājs – tur auklu pie
parauglaukuma centra koka un pieraksta
mērījumu rezultātus.
Apkārtmēra mērītājs – turot 5,64 m garās
auklas galu, iet pa apli kopā ar pārējiem
komandas dalībniekiem un ar mērlentu
nomēra visu aplī ietilpstošo koku apkārtmēru
1,3 m augstumā. Ziņo par rezultātiem
Centrālajam pierakstītājam.
Augstuma vizētājs – vizē koku augstumu
ar 70 cm spieķīti, kura garums ar iegriezumiem
sadalīts 10 vienādās daļās. Atkāpjas no koka,
kamēr spieķītis pilnībā aizsedz skatam koku un
vizē uz stumbra vietu, kura sakrīt ar zemāko
7 cm atzīmi uz spieķīša.
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Augstuma mērītājs – ar mērlentu nomēra
attālumu no koka saknēm līdz vietai uz
stumbra, uz kuru no attāluma norāda (Y)
augstuma vizētājs. Ziņo par rezultātiem
Centrālajam pierakstītājam.

Y

Papildus varat abās mežaudzēs izveidot mazus kvadrātveida parauglaukumus (1 x 1 metrs)
zemsedzes augu uzskaitei, kā arī noteikt temperatūru, mitrumu un apgaismojumu audzē.

FORMULAS
koksnes ražas
aprēķiniem klasē:

Koka augstums (H, metros) = Y x 10 (jo ar spieķīti koks tiek vizēts 10 daļās un uzmērīta tiek 1/10).
Koka rādiuss (R, metros) = koka apkārtmērs : 2π
Koka tilpums (V, m3) = π R2 x H x veidskaitlis (atbilstoši koka sugai un augstumam)
Koksnes raža/krāja parauglaukumā = uzmērīto koku tilpumu summa (m3)
Koksnes raža mežaudzē vienā hektārā = vidējā koksnes raža 4 parauglaukumos (m3) x 100 (jo hektāra
attiecība pret parauglaukumu 10 000/100) + iepriekš iegūtā koksne (m3) atjaunotajā mežaudzē saskaņā ar
LVMGeo datiem.
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