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Vai Jūs zināt, kas veido meža nozares zinātniskos pamatus Latvijā?
Mežzinātne - zinātņu nozare par meža ekosistēmu struktūru, funkcijām,
dinamiku un attiecībām ar cilvēku sabiedrību. Δ ir mežkopības un ilgtspējīgas
mežsaimniecības teorētiskais pamats (Meža enciklopēdija, II sējums).

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts ’’Silava’’ – neatkarīgs ietvars
mežzinātnieku darbam un izaugsmei Zemkopības ministrijas
institucionālajā sistēmā

Zinātne, par kuru maksāja Latvijas biznesa sektors (2016)
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts…
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Vai Jūs zināt, kurš ir viens no lielākajiem mītiem
par Latvijas mežu un mežsaimniecību?

Tas, ka cilvēks, atjaunojot un kopjot mežu, neredz sava darba
rezultātus.

Mīta stabilitāte ir radījusi:
• normatīvās mežsaimniecības sindromu un slogu – cilvēkus
atjaunot un kopt mežu jāpiespiež ar spēka metodēm
• veidojusi sabiedrībā izpratni par mežsaimniecību kā iegūstošo
rūpniecību – cilvēki par savu misiju nereti uzskata ierobežot
un apkarot meža izciršanu

Vai Jūs zināt, ar ko atšķiras meža ciršana no izciršanas?
Mežu savulaik izcirta lauksaimnieki un pilsētnieki, līdumu veidā
meža vietā iztaisot laukus un apbūves zemes, lai cilvēki Latvijā varētu
dzīvot un izaudzēt sev pārtiku

Mežu cērt mežinieki, lai meža rūpniecībai būtu kokmateriāli un lai nākošajām
paaudzēm izveidotu kvalitatīvākas, veselīgākas un ražīgākas mežaudzes

PASAULES LATVIEŠU ZINĀTNIEKU KONGRESA
LAUKSAIMNIECīBAS UN MEŽA ZINĀTŅU SEKCIJA
Rīgā, 2018. gada 19. jūnijā

Mežzinātņu doktors Imants Baumanis
2001. gadā pašrocīgi stādītā hibrīdās
apses mežaudzē Ogres apkārtnē
2018. gada 18. jūnijā

Vai Jūs zināt, kāpēc Latvijā var un vajag kopt jaunaudzes?
Pamatprincips – rets mežs jaunībā, biezs un ražīgs mežs vecumā

3

V, m ha

-1

Koku augšana pareizi audzētā kokaudzē salīdzinājumā ar pašreizējām audzēm
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LAIKS (KOKU AUGSTUMS METROS)

Aiznākamās paaudzes tiks pie lielākas krājas uz resnākiem kokiem ciršanas vecuma mežā

Nākamās paaudzes tiks pie baļķiem, kuri būs izauguši ātrāk - jaunākā mežā

Siltumnīcas efekta gāzu un oglekļa piesaistes pētījumi Latvijā
Izveidoti nacionālie oglekļa piesaistes
modeļi, koriģējot līdz šim lietots
vispārējos ES modeļus (A.Bārdulis,

A.Lazdiņš, 2013)
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