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Anotācija. Latvijas meži atrodas pārejas zonā jeb ekotonā starp nemorālo un boreālo zonu - 

boreonemorālajā starpzonā (Sjörs 1963; Ozenda 1994, Krauklis, Zariņa 2002), un pēdējās desmitgadēs 

Latvijā arvien biežāk tiek novērots, ka mežos pazeminās boreālo mežu koku sugu un palielinās nemorālo 

mežu koku sugu īpatsvars (Laiviņš 1998). Un būtiski būtu noskaidrot, kā edafiskie faktori ietekmē ozolu 

paaugas attīstībā priežu mežos. Raksta mērķis ir noskaidrot augsnes faktora lomu ozolu paaugas attīstībā 

priežu mežos Pierīgā. Pētījumā tika konstatēts, ka priežu un bērzu izveidošanos un attīstību ietekmēja O 

horizonta biezums un augsnes skābums. Un lai ieviestos un pieaugtu ozols, būtisks ir augstāks pH un 

slāpekļa koncentrācija.  

Atslēgas vārdi: edafiskie faktori, boreonemorālā zona, Pinus sylvestris, Quercus robur, paauga.  

 

Pēdējās desmitgadēs Latvijā, kas atrodas pārejas zonā jeb ekotonā starp nemorālo 

un boreālo zonu – boreonemorālajā starpzonā (Sjörs 1963; Ozenda 1994; Krauklis, 

Zariņa 2002), arvien biežāk tiek novērots, ka mežos pazeminās skuju koku sevišķi 

priedes (boreālo mežu elements), bet pieaug sekundāro lapu koku un, zīmīgi, arī 

platlapju sugu – ozola, oša, kļavas, gobas (nemorālo mežu elementi) īpatsvars. Turklāt 

boreonemorālajā zonā platlapju meži, tajā skaitā ozolu audzes, atrodas sava izplatības 

areāla ziemeļu daļā un tiek uzskatīts, ka temperatūras paaugstināšanās ietekmēs 

platlapju izplatības areāla palielināšanos, paaugstinot koku sugu daudzveidību, kā tas 

jau novērots citām sugām ziemeļu platuma grādos (Garcia-Lopez, Allue 2012; Weber 

et al. 2008).  

Pilsētas mežos priedi jau tagad nomaina citas koku sugas, un tam turpinoties 

sagaidāma priedes nomaiņa ar citām sugām koku stāvā, visbiežāk tiek prognozēts ar 

ozolu (Quercus robur L.) dienvidu boreālos mežos un mērenā klimata mežos (Weber 

et al. 2008; Matias, Jump 2012; Olsson et al. 2013; Laiviņš 1998) un āra bērzu (Betula 

pendula Roth.) ziemeļu mežos. 

Pētījums tika veikts Vecdaugavas meža masīvā (570 ha) (1. attēls), kas atrodas 

Rīgas ziemeļaustrumos.  

Pētītajā teritorijā dominējošā suga ir parastā priede (Pinus sylvestris L.), kas veido 

88% no kopējās meža platības un audzes vecums lielākoties ir 80–100 gadi. Pētāmie 

priežu meži atrodas uz nabadzīgām Arenosol augsnēm. Koku pirmo stāvu veido priede, 

paaugā gandrīz visos parauglaukumos tika kontstatēts ozols, bieži sastopams arī bērzs. 

Kopumā tika apsekoti 23 parauglaukumi pēc nejaušības principa, kas reprezentē 

pētāmo teritoriju. Apsekotajās vietās tika noteikta veģetācija un paņemti no nedzīvās 

zemsegas (O) un virsējā minerālā (Ah vai E, dziļums 0–10 cm) horizonta augsnes 

paraugi 3 atkārtojumos analīzei laboratorijā. Tika veikta arī ozolu paaugas blīvuma 

uzskaite visā pētāmajā teritorijā. Kā redzams pēc uzskaites datiem izveidotajā kartē 

(2. attēls), ozoli paaugā nav sastopami samērā lielā teritorijā – aptuveni pusē no pētāmās 

teritorijas. 
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1. attēls. Vecdaugavas meža masīva atrašanās Rīgas pilsētā (izveidojusi Amatniece) 

 

 
2. attēls. Ozolu blīvums paaugā (izveidojusi Amatniece) 

 

Tika konstatēts, ka vislielākā ozolu izplatība paaugā ir vērojama mitrākās un 

noēnotākās vietās, ar blīvāku veģetāciju. Savukārt vietās bez ozoliem paaugā ir izteikti 
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mazāks mitrums, vairāk apgaismojums, veģetācija gan uz zemsedzes, gan augstākos 

stāvos ir diezgan reta, arī reljefs ir pauguraināks. 

Dominējošais augšņu tips pētītajā mežā bija Arenosol uz smilšainiem eolajiem 

nogulumiem. Augsnēm tika konstatēti vāji attīstījušies horizonti un O horizonta biezums 

variēja no 0–20 cm, vairāk attīstījies O horizonts tika noteikts ieplakās, kur izveidojies 

mitrs Moder humuss. O horizontam tika noteikta augsta C/N attiecība (virs 35) un vidējais 

pH bija 3,5. Kopējā slāpekļa koncentrācija virsējā minerālā horizontā bija zema (vidēji 

0,59mg g-1). Relatīvi augstāka organiskā oglekļa un slāpekļa koncentrācija, kā arī Ca2+, 

Mg2+, K+, katjonu apmaiņas kapacitāte un apmaiņas skābums bija augstāka O horizontā 

salīdzinājumā ar virsējo minerālo horizontu rādītājiem.  

Pētītajos parauglaukumos augsnes O horizontā pHKCl mainījās robežās no 3,0 

līdz 4,4 un E horizontā no 3,6 līdz 4,9, analizējot datus kopumā, secināms, ka augsnes 

ir skābas. Arī augsnes apmaiņas katjonu kapacitātes (KAK, mEq/100g) rezultāti norāda, 

ka augsne pētītajos priežu mežos ir nabadzīga, attiecīgi, minētais rādītājs O horizontā 

variē no 2,40 līdz 16,69 un eluviālajā (E) horizontā no 0,46 līdz 1,66.  

Pētījumā konstatēts, ka Pierīgā (Vecdaugavas meža masīvā) novērojama 

tendence, ka nabadzīgā priežu mežaudzes paaugā uz Arenosol smilts augsnēm relatīvi 

lielās platībās sastopami ozoli. Tika konstatēts, ka priežu un bērzu izveidošanos un 

attīstību ietekmēja O horizonta biezums un augsnes skābums. Lai arī ozols ir sastopams 

nabadzīgās augsnēs, pētījums apstiprina tendenci, ka tas vislabāk atjaunojas bāziskās un 

auglīgās augsnēs ar augstu katjonu apmaiņas kapacitāti. Lai ieviestos un pieaugtu ozols, 

būtisks ir augstāks pH un slāpekļa koncentrācija.  
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Summary 

Forests in Latvia are situated in the transitional zone, or ecotone, between the nemoral 

and boreal zones – the boreonemoral zone (Sjörs 1963; Ozenda 1994, Krauklis, Zariņa 2002). 

It has been observed that Latvia’s forests have seen a decrease in boreal, and an increase in 

nemoral tree species in the last few decades (Laiviņš 1998). Determining the role of edaphic 

factors in oak undergrowth development in pine forests would be a significant advance. The 

research aim is to determine role of soil factors in the development of undergrowth in pine 

forests in Rīga. The results of the research indicate that soil factors which influence undergrowth 

of pine forest are the amount of exchangeable cations and cation exchange capacity in the O 

horizon.   
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Anotācija. Apskatā sniegts īss ieskats virszemes un pazemes ūdens līmeņa novērojumos, kas veikti 

Dvietes palienē laika posmā no 2005. līdz 2015. gadam dažādu pētījumu projektos. Iegūto rezultātu 

analīze liecina, ka pavasara palu laikā galvenā nozīme Dvietes palienes ūdens līmeņa regulēšanā ir tā 

hidroloģiskajam savienojumam ar Daugavu. Savukārt vasaras un ziemas mazūdens periodos virszemes 

un pazemes ūdens līmeni Dvietes palienē nosaka galvenokārt vietējie laikapstākļi (nokrišņu daudzums, 

gaisa temperatūra).  

Atslēgas vārdi: Daugava, Dvietes paliene, gruntsūdeņi, līmeņa svārstības, laikapstākļi. 
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