Audžu uz kūdras augsnēm vētru bojājumu riska novērtēšanas rīka izstrāde (Nr.
1.1.1.1/16/A/260)
Realizēts projekta pirmais posms
Uzsākta ERAF līdzfinansēta projekta: “Audžu uz kūdras augsnēm vētru bojājumu riska
novērtēšanas rīka izstrāde” (Nr. 1.1.1.1/16/A/260) īstenošana. Pētījuma sākotnējā etapā
uzsākta eksperimentālo objektu izvēle un apsekošana, parauglaukumu ierīkošana, kā
arī nepieciešamās infrastruktūras iegāde un izvietošana. Uzlabojot un dibinot jaunus
kontaktus ar vēja bojājumu analīzi un modelēšanu saistīto zinātnieku aprindās, kā arī
popularizējot projektu, nodrošināta uzstāšanās ar prezentācijām 8. starptautiskajā
IUFRO Vēja un koku konferencē (“International Conference on Wind and Trees”), kas
notika Nacionālajā atmosfēras izpētes centrā (National Center for Atmospheric
Research’s, NCAR), Boulder, Colorado, ASV. Prezentētie ziņojumi, kuru
sagatavošanai projekta ietvaros veikta empīrisko datu apkopošana un analīze:
“Mehānistiska vēja bojājumu modeļa izmantošana adaptācijas stratēģiju novērtēšanai:
parastā egle Latvijā” (Application of mechanistic wind damage model to assess
adaptation strategies: case study of Norway spruce in Latvia"), kā arī “Factors affecting
wind damages in hemiboreal forests: case study in Latvia”. Līdz ar to nodrošināta viena
plānotā rezultatīvā rādītāja sasniegšana. Par konferences ziņojumiem paredzēts
sagatavot zinātniskās publikācijas līdz šī gada beigām ar to saistītam, recenzētam rakstu
krājumam.

Tāpat nodrošināta dalība konferencē 7. starptautiskajā simpozijā “Skaņu un kokaugu
fizioloģija” (“7th International Symposium on Physiological Processes in Roots of
Woody Plants”), Tartu, Igaunijā, prezentējot stenda ziņojumu “Jaunu priežu sakņu

biomasa audzēs uz minerālaugsnēm” (“Coarse root biomass of young Scots pine stands
in the forest types on dry mineral soils in Latvia”).

Šī ziņojuma sagatavošanai apkopotā un analizētā informācija tiks izmantota kā
references materiāls salīdzināšanai ar datiem no audzēm uz kūdras augsnēm. Ar šādu
pieeju pēc konferences projekta ietvaros veikts darbs, sagatavojot 2 starptautiskas
zinātniskās publikācijas: “Belowground biomass of young Scots pine stands in the
forest types on dry mineral soils in Latvia” – iesniegta starptautiskam zinātniskam
žurnālam iForest un “Carbon content of below–ground biomass of young Scots pines
in Latvia” – iesniegta starptautiskam zinātniskam žurnālam Agronomy Research.
Uzsākts darbs pie pirmā no plānotajiem 2 projekta semināriem sagatavošanas – to
plānots realizēt 11. oktobrī, pieaicinot gan projekta mērķa grupas, gan potenciālo
rezultātu izmantotāju pārstāvjus, kā arī dalībniekus no citām Baltijas valstīm.

