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Izstrādāt monitoringa metodes (vienkāršo un ekspertu) apsaimniekošanas 
novērtēšanai – mežiem un zālājiem. 

Nepieciešama, lai: 
1. veiktu plašu biotopu apsaimniekošanas projektu izvērtēšanu
2. kalpotu kā resurss apsaimniekošanas plānošanai
3. novērtētu uz rezultātu orientētu agrovides pasākumu efektivitāti
4. iegūtu salīdzināmus datus zinātniskajiem pētījumiem

ACTION A.8: Preparation and approbation of methods for assessing grassland
and forest management effectiveness





Plāns 2021. – 2022. gadam

1. Literatūras pārskats (zinātniskā, LIFE un citi projekti, kuros aprakstītas 
monitoringa metodes).

2. Apsaimniekošanas mērķu un biotopu klasifikācija – nepieciešams, lai rastu 
vienotas monitoringa metodes mežu un zālāju biotopiem.

3. Metožu pirmie melnraksti (visticamāk ar obligāto un izvēles daļu, atbilstošiem 
specifiskajiem mērķiem).

4. Metožu aprobācija teritorijās, kur iepriekš veikta apsaimniekošana un tās 
monitorings.

5. Metožu pirmā versija sagatavota līdz 2023. gada maijam.



Monitoringam ir jānovērtē kvantitatīvi, 
vai mērķi ir sasniegti – īstermiņā un 
ilgtermiņā.

Jānoskaidro, kādēļ 
apsaimniekošana tiek veikta un ko 
ar to vēlas panākt.



Trūkst publikācijas (citēti SCOPUS vai 
WoS) par Latvijā veiktiem biotopu 
apsaimniekošanas projektiem.



Kādēļ trūkst pētījumi? 

Iespējamās atbildes:

1. Zinātniski pētījumi nav attiecināmi LIFE projektos

2. Monitoringa metodes neatbilst objektīvi veiktiem zinātniskajiem pētījumiem

3. Apsaimniekošanas plānojumi neatbilst objektīvi veiktiem zinātniskajiem 
pētījumiem

4. Tradicionālajos LIFE projektos veiktais monitorings ir par īsu, lai izdarītu 
pamatotus secinājumus ar projektos izvēlētajām metodēm



Apsaimniekošanas eksperimentu plānojums (dizains) 
Nosacījumi zinātniskajiem pētījumiem

BACI – before, after, control, impact

Monitorings pirms un pēc biotopu apsaimniekošanas, kontroles un apsaimniekotas 
audzes.

Nepieciešami atkārtojumi – mežaudzes (nogabali).

Daudz parauglaukumi vienā audzē ir pseidoatkārtojumi (pseudoreplication) –
neatbilst zinātniskajiem pētījumiem.



Monitoringa metodes

Kokaudzes raksturojums

LIFE un citu apsaimniekošanas projektos – pēc tradicionāli izmantotā projektīvā seguma 
(nav atkārtojams un nav precīzi).

Zinātniskajos pētījumos – caurmēri un šķērslaukumi kokiem, skaits/ha pa 
augstumklasēm, paauga/pameža stāviem (jēdzieni paauga un pamežs netiek izmantoti, 
kā arī netiek izmantoti šie termini angļu valodā).

Projektīvais segums tiek izmantots mūsdienās, lai raksturotu kokaudzi zinātniskajos 
pētījumos tikai tad, ja atkārto senu pētījumu, kurā izmantota šī metode.



Figure 1. Boxplot (median, interquartile 
and maximum) of cover (%) of Rubus
idaeus in managed plots after harvest. 
Data for 2013 represents time before 
harvest. 



Izstrādātās monitoringa metodes tiks izmantotas 
sekojošās aktivitātēs: 



c

Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija

LIFE19 IPE/LV/000010 - LIFE-IP LatViaNature

PALDIES!

Vienotas mežu un zālāju biotopu apsaimniekošanas efektivitātes 
monitoringa metožu attīstība

Dr.biol. Guntis Brūmelis profesors, LU Bioloģijas fakultāte

Dr.geogr. Solvita Rūsiņa asociētā profesore, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte


