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Kad 2012. gadā Silvija Strogonova, apkopojot maģistra
darbā informāciju no 11 datu avotiem, izveidoja ĢIS vidē
datu bāzi, kas sniedz informāciju par 4895 Latvijas
dižkokiem un 1951 potenciālajiem dižkokiem, izrādījās,
ka kopumā dati noklāja Latviju nevienmērīgi.

Rodas jautājumi: 

- Cik pilnīga var būt šo ĪADT datu bāze?;

- Cik ticama tā var būt?

- Ko mēs varam darīt, lai to izveidotu, uzturētu un izmantotu?



Dati ir:
- jāuztur; 
- jāprecizē un jāpapildina;
- un jāmonitorē…

Galvenās dižkoku datu bāzes Latvijā:

- Dabas retumu krātuve 
(http://www.dabasretumi.lv/Pieminekli/koki.htm):

- LU ĢZZF (….?);

- Julitas un Ata Klušu mājas lapa (dziedava.lv; 
http://dziedava.lv/daba/izveleta_daba.php?vt=8&di=0);

- vietējās pašvaldības un entuazisti…;

- Dabas datu pārvaldības sistēma Ozols;
- Citi; 



Latvijas dižkoku un potenciālo dižkoku karte (Strogonova, 2012)



Latvijas dižozolu raksturlielumi (Strogonova, 2012)



Silvijas Strogonovas datiDziedava.lv dati



Moricsala

Aņi



Laiviņa, Laiviņš, 1980.

Kartē attēloti 43 ozoli ar apkārtmēru 
3,5 m un vairāk (starp tiem 23 ar 
apkārtmēru no 4,0 līdz 5,1 m) un vēl 32 
lielāki ozoli.





Dižkoku izvietojums un to koku sugu pārstāvniecība Moricsalā; 2014. gads

2014.g. ekspedīcijas laikā 
Moricsalā tika konstatēti 70 
dižkoki vai savdabīgie koki 
(att.), starp tiem 12 ozoli, 2 
melnalkšņi, 1 bērzs un 55 
priedes. 
Savulaik noteiktajiem 
dižkoku kritērijiem atbilst 
ļoti maz: - ozoli ar 
apkārtmēru virs 5,0 m ir 
tikai 2 (resnākais – 5,13 m), 
priedes ar apkārtmēru 
lielāku par 3,0 m ir pat 6 
(resnākā – 3,11 m).



Aņu teritorija  
- Valkas 
novadā –
jauni 45 
dižkoki!



Noteikti citos līdzīgos 
apstākļos blakus 
Gaujas ielejā atrodami 
vēl daudzi dižkoki!





Dažs ozols par dižkoku vairs neizaugs
Daži dižkoki ir aktīvist paglābti no 
bebru zobiem…



2014.-2015. gadā ĢZZF datu apjoms ir papildinājies ar apmēram 1600
dižkoku ar augstas ticamības datiem, jo no dažādiem avotiem ir sameklēti
tie iepriekš vienkopus neapkopotie dižkoki, kam ir zināmas koordinātas.

Apmēram 300 dižkoki ir arī apsekoti un uzmērīti lauka ekspedīciju laikā. Visi
iegūtie dati tiks nodoti Dabas aizsardzības pārvaldei Dabas datu pārvaldības
sistēmas Ozols papildināšanai un ievietoti arī Latvijas Universitātes
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Karšu pārlūkā, tālākizmantošanai
pētniecības un studiju procesā.

Rezultāti



• Būtu nepieciešams izstrādāt reālu monitoringu, kā fiksēt izmaiņas 
dižkoku pasaulē, sekojot līdzi  tam, kā mainās to izskats un izmēri. 
Vienā pat nelielā teritorijā veiktie pētījumi ir jāatkārto pēc kāda laika, 
lai konstatētu izmaiņas dižkoku parametros, stāvoklī un koriģētu 
uzskaites datus. 

• Var apgalvot, ka Moricsala vai cita maza kompakta teritorija ir ideāla 
vieta šādam piemēram, jo nelielā teritorijā, kur cilvēka tiešā ietekme ir 
apzināma, varam ar vairāku gadu desmitu intervālu konstatēt būtiskas 
izmaiņas ne tikai dižkoku izvietojumā, bet arī to kopuma struktūrā…

Secinājumi



Mūsdienu tehnoloģiskās izstrādes un datu fiksācijas un apmaiņas
iespējas, t.sk. GPS uztvērēji, arī telefonos un fotoaparātos un iespēja
vietas ātra un viennozīmīgi precīza pārnešana uz koordinātu vidi –
kartēm un tālizpētes materiāliem, ļauj iegūt un uzturēt visaptverošus,
precīzus un aktualizētus datus ne tikai par dižkokiem.

Vienīgais šķērslis – metodikas aprobēšana un iedzīvināšana interesentu
zināšanās un vienlaikus arī viņu tehnoloģiskās pieredzes paplašināšanā.

Tieši sabiedriskais monitorings, kurā iesaistītos arī ģeogrāfijas un
bioloģijas skolotāji, protams, iesaistot skolēnus, kā arī šo jomu
studenti, var dot būtisku pienesumu Latvijas dižkoku datu bāzes
papildināšanai, precizēšanai un uzturēšanai.

Secinājumi



Arī dižkoki un to stāvokļa analīze ir labs vides izmaiņu indikators, kas uzrāda nepārtrauktu
ārējo apstākļu maiņu.

Piemēram, jāatzīmē, ka rakstos tiek minēts, ka priežu audzes Moricsalā pašlaik ir
sasniegušas to stadiju, kad, paredzama priedes nomaiņa ar platlapu kokiem (ozols)
(Moricsalas DAP, 2009; 39. lpp.).

Kāds noteikti drīkst, var un veiks šo procesu prognozes pārbaudīt.

Šis pētījums notika ar Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) finansiālu atbalstu

Paldies datu vācējiem: Silvijai Strogonovai, Elīnai Skorei, Laumai 
Gustiņai, Ritai Pētersonei, Artim Markotam, Dacei Markotai!

? Jautājumi ?


