
Metodika

Pētījumā izmantotas CORINE zemes lietojumu klases 1990, 2000, 2012 gados, kas analizētas pa

upaju sateces baseiniem – kopējās platības šajā teritorijā, kā arī atsevišķi - ūdensteču aizsargjoslas. Ūdensteču

aizsargjoslas izveidotas no 1:50000 topogrāfiskās kartes, kurā noteikti upju garumu un atbilstoši pievienota pazīme

pēc Aizsargjoslu likuma (MK, 1997) par nepieciešamās aizsargjoslas platumu. Atbilstoši telpiski savietota

aizsargjoslu un CORINE teritoriju informācija sekojoši šos datu analizējot MS SQL Server, kopsavilkumus un

tematiskās kartes gatavojot pa ūdensteču baseinu teritorijām.

Corine klases zemes seguma izmaiņu dinamikas analīzei iedalītas piecās lielajās grupās –

lauksaimniecības, meža, pilsētu, ūdeņu, mitrzemju zemes.

Ainavas struktūras analīzei izmantots pilnais Corine klašu iedalījums, nosakot plankumu skaitu,

klašu daudzveidību un Patton daudzveidības indeksu (Brown, 1985) katrā sateces baseinā. Attiecīgi veikti aprēķini
par kopējo baseina teritoriju un tikai aizsargjoslu teritoriju.

Zemes lietojumu maiņas dinamika ūdensteču aizsargjoslās 
1990 līdz 2012 gadam

Juris Zariņš (juris.zarins@silava.lv)
LVMI “Silava “

1. attēls. Zemes lietojuma mežs izmaiņas baseinu teritorijās (kopā)

Secinājumi

Meža platību palielinājušās no 1990 līdz 2012 gadam 158 no 207 apskatītajām ūdens baseinu teritorijām.

Lielbaseinos vidēji lielākais meža platību pieaugums Daugavas baseinā 5.5% un Ventas baseinā 3.7%.

Aizsargjoslu teritorijās mežu platību pieaugums attiecīgi Daugasvas 8.8% un Ventas 5.8%.

Pēc plankumu skaita Daugavas un Gaujas baseini palikuši homogēnāki, Lielupes un Ventas baseini – sadalītāki.
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2. attēls. Zemes lietojuma mežs izmaiņas baseinu teritorijās (aizsargjoslas)

Rezultāti
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3. attēls. Zemes lietojuma mežs izmaiņas pa lielbaseinu kopējām un aizsargjoslu teritorijām, aizsargjoslu mežu īpatsvars


