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Jaunie amati LVMI Silava
Šī gada janvārī institūta administrācijā tika izveidoti jauni amati. LVMI Silava direktors JURĢIS JANSONS stāsta:
attīstoties institūtam un stiprinoties tā lomai meža nozarē, mēs sapratām, ka atsevišķas kompetences institūta darbā mēs vairs
nedrīkstam skatīt tikai pētījumu virzienu ietvaros. Tāpēc liels paldies kolēģiem, kuri atbalstīja iniciatīvu stiprināt administratīvo
kompetenci. Īpašs paldies kolēģiem, kuri piekrita darboties šajos amatos. Jāsaka, ka ilgi man viņus pārliecināt un pierunāt nenācās.
Par to, kas mainīsies institūta ikdienas darbā, stāsta kolēģi, kuriem šie amati uzticēti.
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Silava Klimata
laboratorijas
vadītājs:
Mana amata mērķis ir nodrošināt
Klimata laboratorijas infrastruktūras izveidošanu un laboratorijas ilgtermiņa darbības programmas izstrādi,
kā arī plānot un nodrošināt laboratorijas
ikdienas darbību.
Šobrīd Klimata laboratorija ir attīstības
stadijā un tuvākajā laikā plānots
uzsākt otrās kārtas būvniecību un
pilnvērtīgu tās aprīkošanu.
Klimatkamerās un siltumnīcas kamerās
eksperimentus veiksim uz apsildāmiem
audzēšanas galdiem. Mikroklimatu
telpās nodrošināsim ar augstspiediena
gaisa mitrināšanas, gaisa ventilācijas un
kondicionēšanas sistēmu. Augu laistīšanu un
barošanu veiksim ar laistāmo stieni. Katrā telpā
papildus būs iespējams mainīt CO2 daudzumu
un apgaismojumu ar LED gaismekļiem.
Ūdens apgādes sistēma visam laboratorijas
kompleksam plānojam kopēju, lai nodrošinātu

katras kameras apgādi ar nemainīgas kvalitātes
ūdeni. Visu iekārtu kontroli un vadību katrā
telpā nodrošināsim ar programmējamu
kontrolieri (PLC), kas veiks arī mērījumu datu
uzkrāšanu.
G U N T A R S
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Silava meža resursu prognožu
sistēmas
vadītājs:
Mana
darba
mērķis ir izstrādāt
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programmu meža
resursu izmaiņu
modelēšanai.
Galvenais šīs programmas uzdevums būs
koksnes resursu prognozēšana, mainot dažādas
apsaimniekošanas alternatīvas.. Modelis ir
svarīgs instruments, lai pierādītu, kā nākotnes
mežu var mainīt, mērķtiecīgi izmantojot
mūsu institūtā radītās zināšanas.
Par programmas izstrādes gaitu mēs regulāri
informēsim kolēģus. Ceru, ka tikšanās laikā
saņemsim daudzus ierosinājumus, kā šo
prognožu modeli nemitīgi attīstīt.
LVMI Silava ir plašākā zināšanu bāze
meža nozarē, līdz ar to šāda veida prognožu

sistēmas rīks ļaus institūtam objektīvi un
ātri izvērtēt un sniegt atbildi, kas notiks ar
meža resursiem nākotnē pie viena vai otra
apsaimniekošanas režīma vai lēmuma.
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Zinātnisko objektu informācijasvadītāja:
Mana
darba
mērķis ir nodrošināt institūta
zinātniskās
izpētes objektu
informācijas
pārvaldību,
kā arī komunikāciju ar meža un zemes
īpašniekiem, kuru teritorijā ir izvietoti
zinātniskās izpētes objekti. Manā pārziņā
ir Silavas zinātnisko objektu reģistrs, tā
aktualizācija un informācijas saskaņošana
ar LVM un citiem meža un zemes īpašniekiem,
kā arī ar Meža valsts reģistru. Sadarbībā ar
Meža pētīšanas staciju zinātniskās izpētes
objektu informācijas pārvaldībā plānojam
ieviest un attīstīt GEO platformu Paļaujos
uz institūta kolēģu atsaucību un turpmāku
sadarbību!

Koku sugu reakcija
mainīgos klimata apstākļos
LVMI Silava pētnieks Roberts Matisons 2017. gada 1. oktobrī uzsāka pēcdoktorantūras pētījumu par kokaugu augšanu –
koku sugu attīstību mainīgos klimata apstākļos, kura mērķis ir paaugstināt izpratni par atsevišķu koku sugu reakciju
uz abiotisko faktoru mainību un reakcijas plastiskumu dažādā klimatā. Par pētījumā iegūtajiem pirmajiem rezultātiem
un turpmāk plānoto stāsta pētnieks ROBERTS MATISONS..
. PĒTĪJUMĀ par koku sugu reakciju mainīgos
klimata apstākļos koku augšana netiks
vērtēta tikai pēc pieauguma, bet analizēta
sīkāk – gadskārtu šūnu līmenī. Katra šūna
nes sevī daļu no gadskārtas īpašībām – gan
ūdens vadības spēju, gan arī mehānisko
funkciju – koka saturēšanu kopā.
Lai veiktu pētījumu, ar mikroskopijas
metodēm sagatavojam paraugu, kas
raksturo šūnas – galvenokārt šūnas
dobumu un šūnapvalka biezumu. Pētījumā ievāksim paraugus
no skujkokiem, bērza un ozola, jo tām atšķiras taksonomija,

koksnes īpašības un ekoloģiskā piederība.
Paraugus ievāksim ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā – no Somijas
līdz Vācijai, jo pastāv koku reģionālās un lokālās atšķirības.
Paraugus iegūsim arī no provenienču stādījumiem, jo šajos stādījumos
koki jau ir atbilstošā vecumā, lai veiktu analīzi ar dendroloģijas
metodēm. Iegūtos rezultātus skatīsim retrospektīvi, ņemot klimatisko
apstākļu datus laika griezumā un salīdzinājumā. Koksne ir sava veida
arhīvs, jo koka pieauguma veidošanās ir ļoti ilgstošs process laika
vērtējumā, līdz ar to analizējams apjomīgs datu daudzums.
Sadarbībā ar Latvijas Universitāti analizēsim koksnes blīvumu,
kas ir svarīgs no saimnieciskā viedokļa. Pētījumā mēģināsim
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noskaidrot, cik lielā mērā šūnas anatomija izskaidro koksnes
blīvumu, jo blīvumu veido ne tikai šūnapvalka biezums,
bet arī šūnapvalka nanostruktūra. Ir pamats pieņēmumam, ka
pētījumā pierādīsies būtiska atšķirība starp proveniencēm un populācijām.
Pētījuma ietvaros paredzēts arī eksperiments siltumnīcā,
lai noskaidrotu, kāda varētu būt kociņu savstarpējā konkurence
mainīgos klimata apstākļos jau pašā sākotnējā stāvoklī –
uzreiz pēc uzdīgšanas Pirms dažām nedēļām man bija iespēja
būt Šveicē, WSL institūtā, lai apgūtu iemaņas, kā veikt koksnes
anatomijas mērījumus. Mācīšos koksnes paraugu griešanu
ar mikrotomu – šādā veidā veselam koksnes urbumam pilnā
garumā var izveidot ļoti plānu griezumu – 10, 15, 20 mikrometru biezu slānīti, kuru pēc tam iekrāso, nofiksē un nofotografē,

iegūstot augstas izšķirtspējas attēlu. Katrai gadskārtai
tādējādi izmērāmi dažādi raksturlielumi.
WSL institūtā, apmācību sākumā, mani iepazīstināja ar
dendroekoloģijas virziena kolēģiem, un mans uzvārds viņiem
bija zināms. Tas nozīmē, ka mūsu – institūta zinātnieku –
sagatavotās publikācijas lasa. Arī turpmāk mums biežāk
jāpopularizē savu pētījumu rezultāti zinātniskos izdevumos,
lai kļūtu vēl vairāk pazīstami!

Gadskārtas šūna.

Melleņu ģints savvaļas sugu izpēte
Institūta pētniece Agnese Gailīte 2017. gada 1. augustā uzsāka pēcdoktorantūras pētījumu par mellenājiem,
lai veiktu Latvijā sastopamo melleņu ģints sugu apzināšanu un to molekulāri ģenētisko izpēti.
Par iegūtajām pirmajām atziņām un turpmāk projekta izpildē plānoto, stāsta pati AGNESE GAILĪTE.
. ERAF Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta ietvaros institūtā esam uzsākuši
melleņu (Vaccinium) ģints ģenētisko
resursu izpēti.
Tradicionāli ģenētiskie resursi tiek saglabāti
ex situ gēnu bankās, lauka kolekcijās, in
vitro vai arī izmantojot kriosaglabāšanu.
Šobrīd šajā jomā sāk attīstīties jauns
virziens – kultūraugu savvaļas radinieku un
savvaļā ražojošo augu (Crop wild relatives
(CWR) and wild harvested plants) saglabāšana in situ, šī mērķa
sasniegšanai iztrādājot īpašu stratēģiju. Latvijā nozīmīgākie izpētes
objekti ir lopbarības zālaugi, ārstniecības un aromātiskie augi, kā
arī savvaļas ogas un augļi. Tā kā darbs šajā jomā ir tikai uzsākts,
nolēmām veikt melleņu ģints savvaļas sugu – melleņu, brūkleņu un
zileņu – molekulāri ģenētisko izpēti, lai iegūtu zināšanas, kas nākotnē
dos ieguldījumu kultūraugu savvaļas radinieku stratēģijas izstrādē un
palīdzēs nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu.
Vaccinium ģints augus izmanto kā selekcijas materiālu jaunu šķirņu
ieguvei. Arī Latvijā izveidotas vairākas brūkleņu un Eša zileņu
(Vaccinium ashei Reade) šķirnes. Savvaļas mellenes vēl arvien
netiek komerciāli kultivētas, toties ar brūkleņu selekciju nodarbojas
Lietuvas, Somijas, Zviedrijas, ASV, Polijas un Vācijas zinātnieki.
Melleņu ģintī ir ap 450 sugu. Daudzas to sugas audzē kā
dekoratīvos augus krāsaino lapu, ziedu un augļu dēļ. Pasaulē
pārsvarā ir pētītas Vaccinium ģints sekcijas Cyanococcus
sugas, kuras Latvijā savvaļā nav sastopamas (krūmmellenes
vai dārza mellenes). Zināms, ka gan mellenes, gan brūklenes ir

Brūklenājs ziedos.
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sīkkrūmi: mellenes – vasarzaļas, brūklenes – mūžzaļas.
Brūklenes ir ļoti aukstumizturīgas (var izturēt pat –40°C
vai zemāku temperatūru), toties slikti aug karstās vasarās.
Mellenēm, atkarībā no ogu krāsas, izdala vairākas formas –
ar melniem augļiem, bez klasiskā zilganā vaskveida
pārklājuma; baltiem bumbierveida, baltiem, zaļganbaltiem
un dažreiz dzeltenīgi sarkaniem augļiem.
Lūgums mani informēt, ja kāds no jums mežā atradis kādu
savdabīgas krāsas mellenāju, lai varētu to papētīt sīkāk, jo
mellenājus ar baltām vai sarkanām ogām man nav gadījies atrast.
Pētot literatūru par Vaccinium ģinti, atklāju interesantu faktu:
jau tālajā 1826. gadā Ziemeļvācijā atrasts melleņu – brūkleņu
hibrīds (V. x intermedium), kas raksturīgs Ziemeļeiropai. Parasti
tas sastopams daļēji apēnotās vietās meža ceļu malās, kuras
skārusi antropogēno faktoru ietekme. Hibrīdam raksturīga labāka
veģetatīvā vairošanās – gada pieaugums var sasniegt 10–25 cm
(brūklenei un mellenei 5–10 cm), savukārt tam vāja ģeneratīvā
vairošanās – auglis satur tikai divas līdz trīs dzīvotspējīgas sēklas.
Zilene (V. uliginosum) ir plaši izplatīts augs ziemeļu reģionos
un uzskata, kā tā varētu būt pasaulē visplašāk izplatītākā
no Vaccinium ģints sugām.
Darba gaitā ievāksim melleņu, brūkleņu un zileņu lapu paraugus
dažādās Latvijas vietās. Esam pateicīgi kolēģiem par palīdzību
ievākšanas vietu izvēlē. Pirmos paraugus ieguvām pagājušajā vasarā,
kuriem izdalījām DNS, tādējādi sākot veidot melleņu un brūkleņu DNS
kolekcijas. Tagad nodarbojamies ar analīžu veikšanai piemērotāko
DNS marķieru atlasi, kas ir laikietilpīgs darbs. Darbs turpinās, un esam
pārliecināti, ka iegūtie rezultāti būs gana interesanti.

Mellenes – vienas no iecienītākajām ogām.

