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Pētījuma darbības

� Izmēģinājumu objektu atlase un ierīkošana.

� Siltumnīcefekta gāzu emisiju no koku stumbra virsmas un gruntsūdens 
līmeņa izmaiņu datu ieguve pirmajā pusgadā.

� Siltumnīcefekta gāzu emisiju no koku stumbra virsmas un gruntsūdens līmeņa 
izmaiņu datu ieguve otrajā pusgadā.

� Datu analīze, siltumnīcefekta gāzu emisiju vienādojumu un papildus datu 
ieguves metožu izstrādāšana.

� Eksperimentālā izstrādne: siltumnīcefekta gāzu emisiju vienādojumu 
integrēšana ietekmes uz klimata izmaiņām modelēšanas rīkā un augšanas 
gaitas modelī.
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1. Starpposma rezultāts

� Starprezultāta īss apskats:

− pabeigta izpētes objektu ierīkošana egles, bērza un melnalkšņa audzēs 
purvaiņos un kūdreņos gruntsūdens līmeņa un koku caurmēra ietekmes uz 
SEG apmaiņas uz koku stumbra virsmas raksturošanai; izstrādāts gāzes 
kameru dizains un izgatavots atbilstošs gāzes kameru skaits; aktualizēta SEG 
apmaiņas mērīšanas metodika; uzstādīti pjezometri un aprīkojums 
gruntsūdens līmeņa mērīšanai; uzsākti gāzu apmaiņas mērījumi.

� Investīcijas līdz 04.2021:

− Starprezultāta sasniegšanai ieguldīts (orientējoši uz atskaites datumu) –
precizēsies uz prezentācijas datumu.
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1. Starpposma rezultāts:  Izmēģinājumu 

objektu atlase un ierīkošana
� Ierīkoti izpētes objekti egles, bērza un melnalkšņa audzēs purvaiņos 

un kūdreņos gruntsūdens līmeņa un koku caurmēra ietekmes uz 
siltumnīcefekta gāzu (SEG) apmaiņas uz koku stumbra virsmas 
raksturošanai (12 objekti).

� izstrādāts gāzes kameru dizains un izgatavots atbilstošs gāzes kameru 
skaits (36 kameras).

� aktualizēta SEG apmaiņas mērīšanas metodika.

� uzstādīti pjezometri un aprīkojums pastāvīgai gruntsūdens līmeņa 
mērīšanai (12 gab.).
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Izmēģinājumu objektu atrašanās vieta
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Pētījumu objektu aprīkošana

� Augsnes gāzu apmaiņas mērījumu objekti 
(kur turpinās mērījumi).

� Laipas (pārmitrās vietās purvaiņos).

� Pjezometrs gruntsūdens līmeņa 
monitoringam.

� Aploces stumbra gāzu apmaiņas mērīšanai 
uzstādām tikai pirms mērīšanas.

� Lai novērstu gāzu apmaiņu, aploces 
nostiprināšanas vieta ir izlīdzināta ar 
silikonu.
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Līdzšinējos pētījumos izmantotās aploces
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Gāzes kameru dizains
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Gāzu apmaiņas mērīšanas komplekss

vairāku koku vienlaicīgai mērīšanai
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1. Starpposma rezultāts:  SEG emisiju un 

gruntsūdens līmeņa izmaiņu datu ieguve
� Gāzu apmaiņas, gaisa temperatūras 

un gruntsūdens līmeņa mērījumi (12 

obj.).

� Mērījumi uzsākti pēc tam, kad 

nedēļas vidējā diennakts gaisa 

temperatūra paaugstinājās virs 0 oC

� Uz 01.05.2021 pabeigti 3 mērījumu 

cikli.
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Prognozes par tālāko pētījuma gaitu, 

ņemot vērā līdz šim sasniegto
� Optimistiskais scenārijs:

− pētījums īstenots atbilstoši 
kalendārajam plānam un iegūtie 
rezultāti ir pietiekoši SEG emisiju 
modelēšanai;

− iegūtie mērījumu dati ir pietiekoši SEG 
emisiju faktoru izstrādāšanai;

− pētījuma rezultāti publicēti zinātniskajā 
periodikā un integrēti SEG 
inventarizācijas ziņojumā;

− pētījuma rezultāti izmantoti SEG 
emisiju mazināšanas darbību 
izstrādāšanai un iekļaušanai ZIZIMM 
sektora plānā emisiju mazināšanai.

� Pesimistiskais scenārijs:

− Nav izskatīts.
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Turpmāko darbību raksturojums
� SEG emisiju no koku stumbra virsmas un gruntsūdens līmeņa izmaiņu mērījumi pirmajā pusgadā. Rezultāts 

– gāzu apmaiņas, gaisa temperatūras un gruntsūdens līmeņa mērījumu rezultāti, iegūto datu sākotnējais 
vērtējums (līdz 30.06.2021).

� SEG emisiju no koku stumbra virsmas un gruntsūdens līmeņa izmaiņu datu ieguve otrajā pusgadā. 
Rezultāts – sākotnējie vienādojumi koku stumbra virsmas radīto SEG emisiju raksturošanai, atkarībā no 
gruntsūdens līmeņa, gaisa temperatūras un caurmēra; vienādojumi gruntsūdens līmeņa izmaiņu 
modelēšanai; publikācijas manuskripts par pētījuma rezultātiem (līdz 30.09.2021). 

� Datu analīze, SEG emisiju vienādojumu un papildus datu ieguves metožu izstrādāšana. Jauns produkts –
modelēšanas instrumenti SEG emisiju mazināšanas pasākumu īstenošanai mežaudzēs ar pārmitrām un 
meliorētām kūdras augsnēm un pētījumā novērtēto SEG emisiju samazināšanas iespēju sociāli 
ekonomiskais novērtējums (līdz 31.03.2022).

� SEG emisiju vienādojumu integrēšana ietekmes uz klimata izmaiņām modelēšanas rīkā un augšanas gaitas 
modelī. Rezultāts – socioloģiskā aptauja, aprēķinu rīks SEG emisiju no augsnes raksturošanai (līdz 
30.06.2022).


