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aizsardzība.  
 
Tēmas apraksts 

Dabisko mežu aizsardzība un bioloģisko daudzveidību uzturošu struktūru saglabāšana 
– mežu aizsardzības un pētniecības galvenā aktualitāte pēdējos gadu desmitos.  
Pazīmes, kas liecina par bioloģisko daudzveidību mežā – meža vecuma struktūra, 
atvērumi, veci koki, atmirusī koksne, koku sugas u.c.  
Dabisko mežu biotops – definīcija, identificēšana. Speciālās biotopu sugas, 
indikatorsugas.  
Dabisko mežu attīstība. Dabisko traucējumu režīmi un sukcesija dažādu tipu mežos. 
Mežu iedalījums pēc dabisko traucējumu režīmiem u.c. pamatprocesiem. Liela mēroga 
traucējumi (ugunsgrēks, vējgāze, kukaiņu savairošanās epidēmija u.c.), maza mēroga 
traucējumi (vainaga attīstība ar izrobojumiem) un vidēja mēroga traucējumi (neliels 
uzugnsgrēks). Sukcesija pēc dažāda veida traucējumiem.  
Meža ugunsgrēks – dabisks traucējums ziemeļu skujkoku mežos. Ugunsgrēku biežums 
dažādu tipu mežos.  
Dabisko traucējumu atdarināšana ar mežsaimniecības metodēm dažādu tipu mežos 
(kailcirte, izlases cirte vai cita apsaimniekošana?).  
Bioloģiskajai daudzveidībai nepieciešamo struktūru saglabāšana mežā.  
 
Nodarbības plāns 

1. Mežu bioloģiskās daudzveidības aizsardzības izpratnes attīstība un jaunākās 
aktualitātes.  

2. Pazīmes un stuktūras, kas liecina par bioloģisko daudzveidību mežā. 
3. Dabisko mežu biotops, speciālās biotopu sugas, indikatorsugas. 
4. Dabisko mežu attīstība. Dabisko traucējumu režīmi un sukcesija pēc 

traucējumiem dažādu tipu mežos. 
5. Meža ugunsgrēks – dabiskais traucējums ziemeļu skujkoku mežos.  
6. Dabisko traucējumu atdarināšana ar mežsaimniecības metodēm 

 
Atslēgvārdi 

Mežu bioloģiskā daudzveidība, dabisks mežs, dabiska meža biotops, speciālā biotopu 
suga, indikatorsuga, dabisko mežu attīstība, traucējums, ugunsgrēks. 
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Tēmas nosaukums: Mirusī koksne, dabisko mežu piepes, sūnas, ķērpji.  
 
Tēmas apraksts 

Mirušās koksnes loma meža ekosistēmā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. 
Dažāda izpratne par mirušās koksnes saglabāšanas nepieciešamību. Mirušās koksnes 
saistība ar meža kaitēkļu savairošanos. Sadalīšanās pakāpes novērtēšana. 
Saglabāšanās ilgums, sadalīšanās ātrumu ietekmējošie faktori.  
Visbiežāk novērojamās koksnes sēnes. Vieglāk atšķiramās un biežāk sastopamās 
piepes - DMB indikatorsugas un biotopu speciālistu sugas. 
Sūnas uz kritušiem kokiem. Nozīmīgākie faktori lai uz kritalām varētu saglabāties retās 
sūnu sugas.  
Uz kritalām bieži sastopamās sūnu sugas; vieglāk atšķiramās un biežāk sastopamās 
DMB indikatorsugas un biotopu speciālistu sugas.  
Epifītisko sūnu un ķērpju sugu sastopamību ietekmējošie faktori – meža ilglaicība, koku 
vecums, mikroklimats, koku sugas, mizas fizikālās un ķīmiskās īpašības. Vieglāk 
atšķiramās un biežāk sastopamās  DMB indikatorsugas un biotopu speciālistu sugas. 
 
Nodarbības plāns 

1. Mirušās koksnes loma meža ekosistēmā un bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanā. 

2. Koksnes sēnes – mirušās koksnes noārdītājas. Tipiskās un retās sugas.  
3. Sūnas uz kritalām – nozīmīgākiem faktori, biežākās un retās sugas.  
4. Epifītiskās sūnas un ķērpji – ietekmējošie faktori, retās sugas.  

 
Atslēgvārdi 

Mirusī koksne, kritalas, sausokņi, sadalīšanās pakāpe, miuršāskoksnes saglabāšanās 
ilgums, dabisko mežu indikatorsugas, biotopu speciālistu sugas, koksnes sēnes, sūnas, 
epifītiskās sugas. 
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