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SATURS

Ievads

※Vēsturisks atskats: terminu tulkojumi un dažādā interpretācija

※Krasta zonas un tai pieguļošās teritorijas ieteicamā terminoloģija

Noslēgums



Ievads

Laika gaitā ir radušās un pastāv nozīmīgas, brīžiem pat šķietami nepārvaramas atšķirības
vienu un to pašu piekrastes un krasta zonas terminu lietojumā un izpratnē ne tikai
dažādās cilvēka darbības jomās (jūras tiesībās, telpiskajā plānošanā, inženierbūvniecībā,
zvejniecībā), bet pat ģeoloģijas un fizikālās ģeogrāfijas speciālistu vidū.

Kāpēc tad īsti ir radušās terminoloģiska rakstura neskaidrības un atšķirības jūras piekrastes

un krasta zonas terminoloģijā un terminu saturā?

Ap 50% no Pasaules iedzīvotājiem dzīvo
sauszemes piekrastē, jūras mūsdienu krasta
zonas tiešā tuvumā. Sauszemes piekraste un
krasta zona ir svarīga, jo tā ir:
nozīmīga ekoloģiskā niša un rekreācijas vieta;
ekonomisks resurss un sakaru koridors.

Tādējādi, piekraste un krasta zona vienalicīgi ir
pētniecības un telpiskās plānošanas,
starptautisko tiesību un civiltiesību, kā arī cita
veida interešu objekts.



Termins “piekraste”.

Tulkojumi no svešvalodām:
Poberzhye (krievu) – piekraste, krastmala; jūras piekraste, jūrmala; piekraste, krasts.
Coast (angļu) – krasts; piekraste. Eberhards (2003: 3. lpp.) – piejūra = coast (angļu), primorye
(krievu) un jūras malas daļu, kas piekļaujas un apskalo sauszemi.

Definīcijas:
Piekraste, piekrastes josla, arī krasta zona – jūras un sauszemes saskares josla (zona), kuras
robežās izplatīti senie un tagadējie jūras nogulumi un reljefa formas. Sastāv no sauszemes
daļas (piejūras) un jūras daļas (jūrmalas) – tagadējās jūras seklūdens joslas (Latvijas
enciklopēdiskā vārdnīca, 2002).

Piekraste zona, piekraste – krastam pieguļoša teritorija, kurā vērojamas tagadējā jūras baseina
vai seno jūras baseinu darbības pēdas (Veinbergs, 1997). Ko nozīmē termins “krasts’’?

Piekraste – šaurāka vai platāka josla, kurā norisinās mijiedarbība starp divām atšķirīgām vidēm
ar saviem specifiskiem procesiem, nogulumiem, un ekosistēmām. Tā ir ļoti dinamiska zona, kas
atrodas nepārtrauktā jaunveidošanās un reizē arī esošo veidojumu un nogulumu noārdīšanas
procesā, laika gaitā mainoties vietējiem, reģionālajiem un globālajiem hidrometeoroloģiskajiem,
ģeoloģiskajiem, tektoniskajiem un bioloģiskajiem procesiem un antropogēnajai darbībai šajā
zonā (Eberhards, 2003: 3. lpp.).

Piejūra ietver tagadējo jūras krastu ar pludmali un priekškāpu joslu vai stāvkrastu vietās, kur
jūra nograuž krastu un senākos jūras veidojumus iekšzemē (kāpu grēdas, lagūnu līdzenumus,
purvus, ezerus u.c.) (Eberhards, 2003: 3. lpp.). Cf. Piekrastes zona, piekraste (Veinbergs,
1997).

Terminu tulkojumi un dažādā interpretācija



Atšķirības termina “shore’’ (tulkoj. krasts)
interpretācijā angļu valodā divās dažādu
autoru shēmās.

Augšējā attēlā terminiem “shore’’ (krasts)
un “beach’’ (pludmale) ir identiska
nozīme, bet apakšējā attēlā abu terminu
nozīme būtiski atšķiras.

Ievērojiet, ka apakšējā attēlā pludmales
jēdzienā tiek ietverta arī “nearshore’’
(tulkoj. tuvkraste) un “inshore’’ jeb
“shoreface’’ (tulkoj. atkraste – 2015.
gada jaunvārds).

Plūdmaiņu jūras krasti: terminu atšķirības



Bezplūdmaiņu krasti: klasiskie termini no krievu valodas

Shematisks bezplūdmaiņu jūras profils (pielāgots pēc Zenkovich, Popov, 1980).

Erozijas krasts = abrazionyy bereg; akumulācijas krasts = akumulyativnyy bereg; piekraste =
poberezhye; krasta zona = beregovaya zona; atklātā jūra = otkrytoye morye; krasts = bereg; krasta
zemūdens nogāze = podvodnyy beregovoy sklon; bangojuma plūsmas (uzrites – atrites) josla = zona
(polosa) priboynogo potoka; viļņu gāzmes josla = volnopriboynaya zona (polosa); viļņu
transformācijas josla = zona (polosa) transformatsiyi voln; pamatieži = korennyye porody; saneši =
nanosy; ilggadējais vidējais jūras līmenis = mnogoletniy uroven’ morya.

D0 = dziļums, kurā sākas dziļūdens vilņu transformācija; Dkr = dziļums, kurā sākas viļņu plīšana; L =
viļņu garums.

Ilggadējais vidējā jūras līmeņa aprēķini Metona cikls (Metonic cycle 19 gadu modulācija).



Bezplūdmaiņu krasti: piekrastes iedalījums
Piekrastes iedalījums (Eberhards, 2003), ar
terminiem angļu valodā un to tulkojumiem
latviešu valodā.

Eberhards (2003: 3. lpp.) – piejūra = coast
(angļu), primorye (krievu) un jūras malas daļu,
kas piekļaujas un apskalo sauszemi. Pretrunīga
interpretācija. Ko nozīmē termins“coast ”?

Termins “jūrmala” (nearshore angļu) tiek
attiecināts uz “…jūras seklūdens joslu, kas
stiepjas gar tagadējo krastu…” (Eberhards, 2003:
3. lpp.), kaut gan jau agrāk šis termins ir definēts
kā “…platāka vai šaurāka līdzenuma strēmele
jūras pakrastē, kuras virsa lēzeni pazeminās no
kontinenta uz jūru. Jūras pusē tā pāriet piekrastes
(mūsdienu izpratnē – atkrastes, autora piez.)
sēklē ar oļu vai smilts pamatu, bet kontinenta
pusē tā atduras kāpu grēdas vai klinšu kraujas
pamatnē” (Jūrmala, 1932–1933).

Termins “coastal dunes” latviešu valodā tiek
tulkots kā “krasta kāpas” (Eberhards, 2003), kaut
gan tās pieguļ “krastam (pludmalei)”, plašākā
nozīmē “krasta zonai (pludmalei + atkrastei)”, un
pēc būtības ir “piekrastes kāpas”.



Krasta zonas un tai pieguļošās teritorijas ieteicamie termini

Krasta zonas un tai pieguļošās teritorijas iedalījums.
Ilggadīgais jūras līmenis: maks.j.l. = maksimālais, vid.j.l. = vidējais, min.j.l. = minimālais; L = jūras viļņu
garums; D = dziļums; H = viļņu augstums.

piejūra coastal area krasta līnija, 
ūdenslīnija

shoreline, waterline augstā pludmale backshore

piekraste coast piekrastes līnija, 
pamatkrasta līnija

coastline zemā pludmale 
(priekšpludmala)

foreshore, beach 
face

krasta zona shore zone atkraste inshore, shoreface berms berm

krasts shore tuvkraste nearshore zemūdens vāls, 
baņķis

longshore bar

pludmale, liedags, 
jūrmala

beach ārkraste, tālkraste offshore gāzmes josla surf zone



Noslēgums
Šī pētījuma nolūks ir:
(1) rosināt akadēmiskas diskusijas par Zemes zinātņu terminoloģijas sistēmas izstrādi

valsts valodā;
(2) aktivizēt Zemes zinātņu terminu latviešu valodā harmonizēšanu un skaidrojumu

(definīciju) standartizēšanu;
(3) atjaunot sadarbību ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisiju, kur no

terminoloģijas apakškomisiju saraksta ir «pazudusi» ģeogrāfijas terminoloģijas
apakškomisija;

(4) pastiprināt nozaru terminoloģijas valsts valodā un svešvalodās apgūšanu augstākās
izglītības studiju procesā.

Nozaru terminoloģijas izstrāde valsts valodā ir svarīga arī Nacionālās enciklopēdijas
sagatavošanas kontekstā. Jo ir īstais brīdis, lai piedāvātu mūsdienu zinātnes līmenim
atbilstošus jaunus terminus un to skaidrojumus, kā arī izdarīt izmaiņas, piemēram,
ģeoloģisko periodu un notikumu periodizācijas vienību rakstībā.

Būšu ļoti pateicīgs par jebkuru ierosinājumu vai ieteikumu piekrastes un krasta zonas
terminoloģijas tālākajā uzlabošanas procesā.



Paldies par uzmanību!

Jautājumi?


