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Pētījumu teritorija



Materiāli un metodes

 Ņemot vērā, ka Daugavas senielejai joprojām nav 

pieejami augstas izšķirtspējas LiDAR dati, kas 

pasaulē tiek plaši izmantoti šāda rakstura pētījumos, 

ĢIS analīzes veikšanai nepieciešamie

 vektorformāta, 

 rastra formāta,

 TIN-formāta dati tika iegūti, manuāli vektorizējot un tālāk 

apstrādājot lielmēroga topogrāfiskajās kartēs reljefu 

atainojošos informācijas slāņus, t.i. horizontāles un 

augstumatzīmes. 



Materiāli un metodes

 Vienlaicīgi, izmantojot topogrāfiskajās kartēs esošo 

horizontāļu zīmējuma interpretāciju jeb tā saucamo 

„contour-crenulation method”, tika identificētas 

beznoteces ieplakas, kuras tika vektorizētas kā 

polygon ģeometrijas objekti.



Materiāli un 

metodes

 Lauka pētījumi

 Pētījumu punktu piesaiste 

ar GPS

 Reljefa formu 

morfometriskā uzmērīšana



Materiāli un metodes

GPS iekārtu izmantošana:

 (GPS) jeb satelītnavigācijas 

iekārta TRIMBLE JUNO 

SB;

 divfrekvenču GPS iekārtu 

TRIMBLE Pathfinder 

ProXRT.

Punktu piesaiste Baltijas augstumu sistēmai ar divfrekvenču GPS iekārtu TRIMBLE 

Pathfinder ProXRT 



Rezultāti

 Kopumā Daugavas upes meandros tika identificētas 

60 beznoteces ieapaļas ieplakas



Rezultāti

 Beznoteces ieapaļās ieplakas plāna skatījumā ir 

ovālas vai iegarenas un to stāvās nogāzes bieži vien 

saposmo nelielas lineārās erozijas formas, t.i., gravas. 



Rezultāti

 Kopumā beznoteces ieplakas dabas parka teritorijā ir 

izolētas, tomēr atsevišķos gadījumos ieapaļās 

negatīvās reljefa formas veido grupas, kur atsevišķas 

ieplakas viena no otras atdala tikai neliels, 2 līdz 3 m 

augsts pacēlums un to virkne izvietota lielākā kopējā 

reljefa padziļinājumā.



Rezultāti

 Ģeogrāfiski negatīvās reljefa formas veido grupas jeb 

klasterus. 



Rezultāti

 Ģeotelpiskās analīzes gaitā iegūtie rezultāti liecina, ka 

beznoteces ieapaļās ieplakas, kā arī to veidotie 

klasteri Daugavas meandros ir izvietojušies virknēs 

vai subparalēlās izstieptās grupās, turklāt jāņem vērā 

arī tas, ka šīm negatīvajām reljefa formām ir gandrīz 

identiska garenasu orientācija. 

Beznoteces ieplaku garenasu orientācijas (azimutu) 

ģeostatistiskās analīzes rezultāti 

Daugavsargu loka klasterim (A), 

Tartaka loka klasteriem Nr. 2 (B) un Nr. 1 (C), 

Zvainieku loka klasterim (D) 

Ververu loka klasterim (E) 



Rezultāti

 Izvietojums Daugavas virspalu terases virsmas



Rezultāti

 Izvietojums Daugavas virspalu terases virsmas



Rezultāti

 Beznoteces ieplaku hipsometriskais novietojums



Rezultāti

 Morfometriskie parametri



Rezultāti



Rezultāti



Rezultāti

 Ieplaku nogāžu slīpuma noteikšana un erozijas riska 

noteikšana



Rezultāti

 Zemes lietojuma veida noteikšanai beznoteces 

ieplakās



Secinājumi 

 Apsekoto beznoteces ieapaļo ieplaku morfoloģija 

atšķiras no tipiskām glaciokarsta formām.

 Ņemot vērā šo formu izvietojumu senielejā, to ģenēze 

laika griezumā nevar būt saistīta ar holocēnu, tādējādi 

šīs formas iezīmē procesus leduslaikmeta beigu 

posmā un līdz ar to ir nozīmīgas paleoģeogrāfiskās 

liecības Daugavas ielejas attīstības agrīnajiem 

posmiem. 

 Beznoteces ieplakas ir savdabīgi reljefa objekti, kas 

nav sastopami citu Latvijas upju ielejās.



Paldies par uzmanību!


