
Meži

Mirusī koksne, 
dabisko mežu sēnes, ķērpji, 

sūnas

Vija Znotiņa



Mirusi koksne, atmirusi koksne, liela izmēra 
koksnes atliekas 

dead wood, coarse woody debris CWD



Kāpēc mežā vajadzīga mirusī koksne? 
• Meža struktūra 
• Meža atjaunošanās 
• Sugu daudzveidība

Zviedrijā 26% no aizsargājamām sugām atkarīgas no 
kritalām, 21% no sausokņiem

• ietekmē augsnes veidošanos, uzkrāj barības 
vielas un mitrumu 

• biomasa, vielu aprite



Atmirušo koksni iedala

Stāvoša – sausoknis, stumbenis – snag
Guloša – kritala – dawned log
-> Guloša kritala: lūzusi, izgāzta, zāģēta 

Vēl: pēc sugas, pēc sadalīšanās pakāpes, pēc 
izmēra, 

mikroklimata, kontakta ar augsni, uc



Linder 1998.
Mežu, arī kritalas, nokartēja 1922. gadā, 

atkārtoja 1994. 

Priedes: gandrīz visas kritalas un 
sausokņi no 1922. saglabājās līdz 
1992. 

Egles: kritalas sadalījušās

-> Atmirušas priedes saglabājas > 70 
gadus (ziemeļu klimatā) 

-> egles sadalās ātrāk nekā priedes



Cik ilgi sadalās (no nupat kritušas līdz pilnīgi 
satrūdējušai)? 

Sadalīšanās – 50% un 95% sadalīšanās 
(masas zudums / laika vienībā)

95% - no dažiem gadu desmitiem (tropos) līdz gadu 
simtiem (ziemeļos) 

Jo: vairums koksnes sēņu darbojas 3-35 0C, 
optimums 25-30 0C



Maz pētījumu

Skandināvijā 95% sadalīšanās: 

• Egle: pie jūras līmeņa viduszviedrijā 70 
gadi, ziemeļos 200 gadi 

• Egle 90 gadi

Karēlijā: 
• Egle, priede 90 gadi 

• Bērzs sadalās ātrāk nekā egle un priede



Sadalīšanās ātrumu ietekmē:
– diametrs, 
– suga, 
– klimats 
– mikroklimats (mazs apgaismojums, liels mitrums paātrina) 

Koka diametrs: 
– Mazāks diametrs – ātrāk sadalās
– Diam.līdz 10 cm - sadalīšanās strauji pieaug, samazinoties diametram;

– Diam. virs 10 cm - lēnāk



1. Nesen atmiris; miza pie koksnes; 
zem mizas nav micēlija (vai nedaudz) 

2. Viegli sadalījies; miza atdalās, zem tās attīstīts micēlijs;
trupe 3 cm dziļi koksnē (mēra ar nazi) 

3. Vidēji sadalījies; trupe >3 cm dziļi, bet serde cieta;
atbalstās uz zariem, pauguriem, akmeņiem nevis pilnīgi 
guļ uz zemes. 

4. Ļoti sadalījies; trupe visā kritalā. Kritala pielāgojusies 
mikroreljefam. šķērsgriezumā ovāla. 

5. Gandrīz pilnīgi sadalījusies. Atsevišķos posmos pilnīgi 
sadalījusies. Atlikušās daļas var būt apaugušas. 

---- Nokrītoša CWD nereti ir viegli - vidēji sadalījusies. 

Stokland 2001 

Kritalu sadalīšanās pakāpes, Stokland 2001 



Apmalotā piepe jeb parastā apmalpiepe Fomitopsis pinicola

augļķermeņi daudzgadīgi 
inficē skujkoku celmus, sausokņus, kritalas. uz augošiem 

kokiem retāk, mehānisku bojājumu vietās. 
Inficētā koksne kļūst dzeltenbrūna, vēlāk bālganas joslas un 

svītras. -> plaisas.



Neīstā posas piepe jeb parastā cietpiepe Phellinus igniarius

augļķermeņi daudzgadīgi. 
daudzām lapkoku sugām, bieži.
koksne kļūst sarkanbrūna -> gaišdzeltena -> norobežojas no veselās 

koksnes ar tumšbrūnu gredzenu. 



Apšu piepe jeb apšu cietpiepe Phellinus tremulae
tikai apsēm. baltā, centrālā trupe. 
parasti vidēja vecuma un pieaugušās audzēs. Gk stumbra 

vidusdaļā, vēlāk izplatās pa stumbru uz augšu un leju. 



Īstā posas piepe jeb parastā posaspiepe Fomes
fomentarius

bērziem, ošiem u.c. 
augļķermeņi daudzgadīgi.
Atmirušos un atmirstošos kokos. 



IS brūnā cietpiepe Phellinus ferruginosus

Virsma rūsas brūna, šķērsgriezums zeltaini 
brūns. Uz dažādu lapkoku kritalām. 



IS lapkoku svečtursēne Clavicorona pyxidata

“krūmiņš”, zaru galotnēs kausveida
paplašinājumi (“svečturi”) 

Uz liela izmēra apšu kritalām



IS liesmainā egļpiepe Pycnoporellus fulgens

Uz egļu kritalām
Pēc apmalotās piepes Fomitopsis pinicola.
Ļoti labs ilglaicīgu egļu mežu indikators



IS Grifola frondosa daivainā čemurene

Uz zemes pie veciem ozoliem. 



Phellinus populicola milzu 
cietpiepe

Smaila, nagveida; kokam rēta

Phellinus tremulae apšu cietpiepe –
līdzīgā suga uz apsēm, nav IS; 















Sūnas
Faktori 
• substrāts, 
• apgaismojums, 
• augtenes un gaisa mitrums, 
• pH, 
• barības vielas, 
• konkurence utt. 

nav sakņu, barojas no atmosfēras un tā, kas uz 
substrāta

-> lai ieviestos, svarīga ir substrāta piemērotība



Faktors – mitrums

Tikai mitra sūna var fotosintezēt
lielai daļai sūnu: vairāk nokrišņu – vairāk aug 

Faktors - temperatūra 

Boreālajos mežos sūnām zemāks temperatūras 
optimums nekā vaskulārajiem augiem (aug 
jau pie +5) 



Sūnas uz kritalām
• kokā mitrums -> var augt sīkas, mitrummīlošas aknu sūnas
• lielas kritalas labākas 
• vecas, mīkstas  – ilgāk saglabā mitrumu

tipiskās kritalu sugas

SBS Hellera ķīļlape Anastrophyllum hellerianum

Praulu četrzobe Tetraphis pellucida



Faktors – substrāta pH

Bāziska augtene (pH augsts, 5.5 –
7.0)

Parastā smailzarīte Calliergonella
cuspidata

Skāba augtene (pH zems, zem 5.5) 
Kalnu divzobe Dicranum montanum
Sphagnum sugas (ne visas)



tipiskās kritalu sugas

Līklapu novelija Nowellia
curvifolia

Krāšņā dūnīte Ptilidium
pulcherrimum

Dažādlapu sekstīte
Lophocolea heterophylla



Vai sukcesija? 
• Kritalai satrūdot, tā mainās kā substrāts 

dažādām sugām 

Kolonizācija un konkurence? 
• “lielās” lapu sūnas izkonkurē sīkās aknu 

sūnas 



Lielākā meža epifītu daudzveidība vecos mežos

iemesli
– meža ilglaicība (no vēstures) 
– veci koki 
– veciem mežiem raksturīgais mikroklimats (atvērumi, 

gaismas un mitruma apstākļu daudzveidība) 



Mizas fizikālās īpašības 

• raupjums, 
•
• biezums, 
•
• stabilitāte
•
• jaunas priedes – lobās. 
•
• alksnis – miza gluda, bet nelobās 



“Skābi koki” – Dicranum montanum

“Bāziski koki” - Anomodon sp., 
Frulania tamariscinum, 
Homalia trichomanoides, 
Neckera sp., 
Radula complanata

dažādi koki – Hypnum cupressiforme



DMB IS Dakšveida mecgērija
Metzgeria furcata

Radula complanata

DMB IS nekeras Neckera sp.
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