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Par uguns pielietošanu dabas aizsardzībā – atklāta zinātnieku vēstule
Pēdējā mēneša laikā Latvijas plašsaziņas līdzekļos ievērojama uzmanība
pievērsta plānotajiem kontrolētās dedzināšanas pasākumiem Gaujas Nacionālajā
parkā (GNP). Šī ziņa ir rosinājusi nonākt atklātībā dažādiem viedokļiem. Tostarp
dzirdami apgalvojumi par pasākuma bezjēdzību, tā iznīcinošo dabu u.tml.
Mēs esam pārliecināti, ka mūsu valstī lēmumiem par ikvienas darbības
pieļaušanu vai nepieļaušanu jābūt balstītiem uz zināšanām un pilnīgu izpratni par
izvēles sekām. Tā kā mūsu ikdienas darbs ir saistīts ar aktuālo zinātnisko informāciju
dabas aizsardzības jomā gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, mums ir zināms, ka
starptautiski atzītu zinātnisko pētījumu publikācijās un praktisko piemēru izvērtējumos
ir pierādīts, ka atbilstošos apstākļos kontrolēta dedzināšana palielina Ziemeļu
skujkoku mežu bioloģisko daudzveidību, tuvinot šos mežus to dabiskajam stāvoklim.
Īpaši nozīmīgs šāds mērķis ir aizsargājamo dabas teritoriju atbilstošajās zonās.
Kontrolētā dedzināšana ir vispārzināma prakse meža apsaimniekošanā, it sevišķi
dabas aizsardzībā. Vairākos gadījumos tai nav citu pilnvērtīgu alternatīvu. Šī prakse ir
pamatoti attiecināma uz visu dabas reģionu, kurā iekļaujas arī Latvija.
Kontrolēta dedzināšana dabas aizsardzības nolūkos vienmēr ir ļoti rūpīgi
uzraudzīts process no ugunsdrošības viedokļa un ar to tā atšķiras no nekontrolētiem
un bezmērķīgiem kūlas ugunsgrēkiem. Visbiežāk tiek plānots nodedzināt tikai
zemsedzi, paaugu un pameža stāvu.
Cilvēka saimnieciskā darbība turpina samazināt bioloģisko daudzveidību, un ir
pamats domāt, ka šis process turpināsies, ja vien netiks veikts liels ieguldījums

biotopu atjaunošanā, pirmkārt, aizsargājamās teritorijās. Vēlamies atgādināt, ka
dažādu politisko, plānošanas un normatīvo dokumentu veidā Latvija ir sevi pieteikusi
kā nopietnu dalībnieku globālā procesā, kura izaicinājums ir apturēt bioloģiskās
daudzveidības samazināšanos.
Mūsdienu pasaulē dabas aizsardzība vairs nav tikai retas sugas ierakstīšana
Sarkanajā grāmatā un skaista nosaukuma piešķiršana kādām dabas teritorijām. Mēs
aicinām politisko un administratīvo lēmumu pieņēmējus ļaut notikt mērķtiecīgai un
jēgpilnai dabas aizsardzības rīcībai. Viens no daudziem nepieciešamiem pasākumiem
ir arī kontrolētas dedzināšanas pielietošana. Detalizētāks mūsu viedokļa pamatojums
un avoti ar aktuālāko zinātnisko pētījumu atziņām doti pievienotajā anotācijā
„Kontrolētās dedzināšanas nozīme un tās izmantošanas pieredze”.
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Kontrolētās dedzināšanas nozīme un tās izmantošanas pieredze
Anotācija
Starptautiski atzītu zinātnisko pētījumu publikācijās un praktisko piemēru
izvērtējumos ir pierādīts, ka atbilstošos apstākļos kontrolēta dedzināšana palielina
Ziemeļu skujkoku mežu bioloģisko daudzveidību, tuvinot šos mežus to dabiskajam
stāvoklim. Tā ir vispārzināma prakse meža apsaimniekošanā, it sevišķi dabas
aizsardzībā. Vairākos gadījumos tai nav citu pilnvērtīgu alternatīvu [1, 5, 6]. Šī prakse
ir pamatoti attiecināma uz visu dabas reģionu, kurā iekļaujas arī Latvija. To apstiprina
gan zinātnisko pētījumu rezultāti, gan dažādu projektu ietvaros veiktās Latvijas mežu
vēstures analīzes un bioloģisko daudzveidību visvairāk ietekmējošo faktoru
izvērtējums [2, 3, 4, 8, 9].
Mūsdienu pasaulē cilvēce ir pārtraukusi vai būtiski ierobežojusi vairākas dabas
norises, kas pirmatnējos apstākļos bija nozīmīgas ekosistēmu uzturēšanā un
ietekmēja evolūcijas procesu. Viens no šādiem procesiem ir bijis dabiskie mežu
ugunsgrēki. Mūsdienās no pagātnes atšķiras ne vien ugunsgrēku plašums, bet arī
degšanas skartie meži ir citādi. Lielākoties tie ir mežkopju izkopti meži, kur kokaudzes
struktūra ievērojami atšķiras no dabiska meža un tiem netiek ļauts pēc ugunsgrēka
attīstīties dabiski, no tiem tiek izvākta atmirusī koksne u.tml. Tādēļ no bioloģiskās
daudzveidības uzturēšanas viedokļa mūsdienu meždegas kopumā nevar uzskatīt par
pilnvērtīgu aizstājēju dabiskajiem meža ugunsgrēkiem.
Uz smilts augsnēm meža degšana veicina meža auglīguma samazināšanos,
kas veido dzīves telpu gaismas prasīgiem augiem un citu organismu grupu sugām,
kādas sastopamas gaišās, labi pārskatāmās priežu audzēs. Ir zināms, ka auglīguma
paaugstināšanās dēļ šādu mežu daudzums Latvijā strauji samazinās. Piemēram,
mežu valsts reģistra dati liecina, ka pēdējos 14 gados priežu sili kopumā
samazinājušies par 23%.
Kontrolētajai dedzināšanai dabas aizsardzības praksē mežos ir kompleksa
nozīme. Visbiežāk to pielieto mākslīgi veidotu, vienmuļu kokaudžu struktūras
dažādošanai dabas daudzveidības aizsardzībai paredzētās teritorijās. Darbība ietver
atmirušu koku daudzuma veicināšanu, ja to iepriekš ir bijis par maz, kokaudzes
atvērumu veidošanu, kur var iesēties jaunu kociņu grupas, tā panākot, ka vienvecuma
audzes vietā izveidojas dažādvecuma kokaudze. Savukārt apdegusī koksne un
augsne ir mājvieta t.s. pirogēnajām sugām, kam nepieciešamas tieši šādas
ekoloģiskās nišas [1, 4, 5, 6, 7]. Degumi ir arī piemērots biotops vairākām ES Sugu un
biotopu direktīvas un Putnu direktīvas sugām, piemēram, meža silpurenei, smiltāja
neļķei, zaļai vārnai, pupuķim, mārsilu zilenītim, kapucķirmim.
Noteiktos apstākļos kontrolētā dedzināšana tiek izmantota, lai līdz
minerālaugsnei nodedzinātu sūnu un humusa slāni, tā atjaunojot nabadzīgākus
augšanas apstākļus sugām, kam tādi ir nepieciešami, piemēram, plakanstaipekņiem.
Šī metode tiek pielietota ne vien meža kvalitātes celšanā (domājot nevis

mežsaimniecisko, bet dabiskuma-bioloģiskās daudzveidības kvalitāti), bet arī virsāju,
retāk dabisko zālāju uzturēšanā, dažkārt arī lai ierobežotu niedrāju pārmērīgu
izplešanos.
Kontrolēta dedzināšana dabas aizsardzības nolūkos vienmēr ir ļoti rūpīgi
uzraudzīts process no ugunsdrošības viedokļa. Visbiežāk, arī Gaujas Nacionālajā
parkā paredzētajā dedzināšanā, plānots nodedzināt tikai zemsedzi, paaugu un
pameža stāvu, tiktāl, cik to pieļauj ugunsdrošība. Proti, nav plānots pieļaut
vainaguguni, kas sasniegtu koku pirmo stāvu.
Ugunsgrēki, kas mūsdienās visbiežāk izceļas neuzmanīgas rīcības ar uguni
rezultātā, var būt dažādas intensitātes un plašuma. Rezultātā, līdzīgi kā kontrolētās
dedzināšanas gadījumā, veidojas lielāks vai mazāks daudzums atmirušas koksnes,
kas kalpo kā dzīvotne daudzām retām sugām, tāpēc arī saimnieciskajos mežos nav
pamatota līdzšinējā prakse pēc ugunsgrēka izvākt praktiski visus atmirušos kokus,
nereti arī izdzīvojušos. Biologu pētījumi pēc ugunsgrēkiem lielā platībā Slīteres
Nacionālajā parkā (SNP) un Ķemeru Nacionālajā parkā (ĶNP) parādīja [7], ka
bezmugurkaulnieku daudzveidība izdegušajās platībās palielinās un parādās retas un
īpaši aizsargājamas sugas, īpaši saproksilofāgi. Gan SNP, gan ĶNP gadījumā
izdegušās platības tika atstātas dabiskai attīstībai, tomēr, neskatoties uz ievērojamu
atmirušās koksnes daudzumu, netika novērota mizgraužu vai citu kukaiņu grupu sugu
ekspansija ārpus ugunsgrēka skartās platības.
Kontrolētā dedzināšana ir piesardzīgi un mērķtiecīgi plānots pasākums noteiktu
dabas vērtību atjaunošanai un uzturēšanai, kas ir īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
galvenais apsaimniekošanas mērķis. Latvija līdz ar citām Eiropas valstīm ir
uzņēmusies starptautiskas saistības, lai apturētu bioloģiskās daudzveidības
samazināšanos. Lai šo mērķi sasniegtu, ir vajadzīga aktīva rīcība vismaz daļā īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju platību, kā arī ārpus tām. Mežu apsaimniekošanā un
aizsardzībā ir svarīgi izprast ekoloģiskās likumsakarības dažāda tipa audzēs un
dažādu audzes struktūru nozīmi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, lai radītu
piemērotus apstākļus retām un īpaši aizsargājamām sugām.
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