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Pavasaris dzīvajā dabā un meteoroloģiskie apstākļi: 
Ukri, 1990.-2000. 

Animate Nature and Weather in the Springtime: Ukri, 1990-2000 
 

Andris Ģērmanis 
 
Ievads 
Pētījums balstās uz fenoloģiskajiem un meteoroloģiskajiem novērojumiem, kas veikti Dobeles 
rajona Ukru pagastā. Šo darbu es uzsāku, mācoties Tērvetes pamatskolas 5. klasē, vēlāk – Ukru 
pamatskolā un Bēnes vidusskolā. Uz to pamudināja neparasti siltā 1989./90. gada ziema, kad jau 
februāra sākumā sāka ziedēt atsevišķi lakstaugi. Tas šķita ļoti interesanti, un es šos datumus 
pierakstīju. Nākamā gada pavasarī saistoši likās salīdzināt 1991. gada novērojumus ar iepriekšējā 
gadā pierakstītajiem datumiem. Tā pamazām interese par norisēm dzīvajā dabā pārvērtās par 
pastāvīgu pētniecisku darbu. Pēc dažiem gadiem uzsāku novērot laikapstākļus. Šodien 
novērojumos iesaistījusies visa ģimene. 
Veicot fenoloģiskos novērojumus Dobeles rajona Ukru pagastā, atzīmētas ļoti lielas fenoloģisko 
fāžu iestāšanās laika atšķirības. Īpaši interesanti dati ir par pavasari, kad daba mostas. Saprotams, 
ka atšķirību cēloņi jāmeklē vispirms meteoroloģisko apstākļu (gaisa temperatūra, sniega sega, 
augsnes atkušana, Saules spīdēšanas ilgums, nokrišņi) starpgadu svārstībās.  
Pavasara fenoloģiskās fāzes ik gadu iestājas atšķirīgos datumos. Hronikās teikts, ka, piemēram, 
1537./38.gada decembrī un janvārī Latvijā dārzi bijuši vienos ziedos, arī 1817.gada janvārī jau 
ziedējuši ķirši [Kleinberga 1989]. Tā kā fenoloģisko fāžu sākumu ietekmē meteoroloģiskie 
apstākļi, centos rast atbildi, no kā tad ir atkarīgs fenoloģisko fāžu iestāšanās sākums. 
Ukri atrodas Zemgales līdzenuma galējā DR stūrī, Tērvetes upes augštecē. Novērojuma vietas 
ģeogrāfiskās koordinātas ir 56°22’ Z pl un 23°10’ A gar. Attālums līdz Rīgai – ap 100 km, līdz 
Dobelei – ap 40 km. Reljefs samērā līdzens, absolūtais augstums (no70 līdz 89 m vjl) pieaug 
rietumu virzienā, pārejot Zemgales līdzenumam Vadakstes viļņotajā līdzenumā un Austrumkursas 
augstienē. Pagastā meži aizņem trešo daļu platības, bet tā austrumu daļā, kur tiek veikti novērojumi, 
– pat pusi [Ģērmanis un Krauklis 2001].  
Ukri pieskaitāmi Zemgales līdzenuma agroklimatiskajam rajonam [Temņikova 1958], tātad 
apvidus ir viena no siltākajām un sausākajām vietām Latvijā. Pavasaris sākas jau 24.martā [Zirnītis 
1968]. Atsevišķos periodos vērojama aktīva cikloniskā darbība, – īpaši februārī, kad puteņo, jūlijā, 
kad vērojamas stipras lietusgāzes un oktobrī, kad ir vētras [Kalniņa 1995]. Salīdzinot klimatisko 
apstākļu pētījumus Ukros ar Dobeles agrometeoroloģiskās stacijas datiem, jāsecina, ka visticamāk 
gaisa temperatūra Ukros ir nedaudz zemāka, bet nokrišņu daudzums – lielāks.  
Pagastā vērojama samērā liela dabas daudzveidība, savulaik šeit saglabātas neizcirstas platlapju 
mežu platības, kam ir liela nozīme gan bioloģiskās daudzveidības uzturēšanā, gan kultūrainavas 
veidošanā. 
Šī darba mērķis ir izvērtēt meteoroloģisko apstākļu ietekmi uz pavasara fenoloģisko fāžu iestāšanās 
laiku. Tajā apkopoti svarīgākie fenoloģiskie un meteoroloģiskie novērojumi Ukros, kā arī tie 
analizēti; aplūkota atsevišķu fenoloģisko fāžu iestāšanās laika atkarība no meteoroloģiskajiem 
apstākļiem; raksturota meteoroloģiskā un bioklimatiskā pavasara gaita Dienvidlatvijā. 
 
Materiāls un metodika 
Pavasaris ir gadalaiks, kad Saules augstums ar katru dienu palielinās, pieaug Saules radiācija un 
līdz ar to arī siltuma daudzums. Meteoroloģiskais pavasaris, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra 
stabili paaugstinās virs 0°C, Latvijā vidēji sākas no 20.līdz 28.martam [Andžejevska 1999], turklāt 
pavasaris ir vienīgais gadalaiks, kas vispirms sākas valsts rietumu daļā, tikai pēc tam aptver 
austrumu rajonus. Par bioklimatiskā pavasara sākumu fenologi uzskata vai nu sniega segas sairšanu 
[Sproģe 1978], vai arī lazdu ziedēšanas sākumu [Ozola 1984], turklāt starp šiem datumiem nav 
būtiskas atšķirības. Meteoroloģiskais pavasaris beidzas, kad vidējā diennakts gaisa temperatūra 
stabili paceļas virs +15°C, mūsu valstī vidēji tas notiek ap 9. – 18.jūniju [Andžejevska 1999]. 
Jāatzīmē, ka atsevišķos gados (piemēram, 1998) meteoroloģiskā vasara var tā arī nemaz neiestāties. 
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Savukārt bioklimatiskā pavasara beigas Latvijā iezīmē rudzu ziedēšanas sākums [Ozola 1984], pēc 
citiem datiem – pēdējās pavasara salnas, kā arī ceriņu, ābeļu un pīlādžu ziedēšanas beiguposms, 
kas sakrīt ar gaisa vidējo diennakts temperatūru 13-14°C [Kalniņa 1995]. 
 

 

1.attēls.  Novērojumu vieta (Zemzari). 
Figure 1.  The place of meteorological and phenological observations. 
 
Pavasarim raksturīga strauja gaisa temperatūras paaugstināšanās, un fenologi ik dienu var fiksēt 
kādas jaunas fenoloģiskās fāzes iestāšanos. Turklāt meteoroloģiskie apstākļi šajā gadalaikā spēj 
variēt vairāk nekā, piemēram, vasarā. Jāpiebilst, ka tas ir sausākais gadalaiks, lai gan ūdeņu 
visapkārt netrūkst, jo tos piegādā sniega un ledus kušana, augsnes atkušana. Svarīga pavasarī ir 
vidējās diennakts temperatūras paaugstināšanās virs +5 un +10°C, kas sevišķi nozīmīgi ir augu 
valsts attīstībai. 
Pirmie fenoloģiskie novērojumi Latvijā uzsākti 19.gs. 20.gados, bet lielu ieguldījumu metodikas 
izstrādāšanā un pilnveidošanā devusi bijusī Latvijas PSR Fenoloģiskā komisija, kas darbojās 
Ģeogrāfijas biedrībā [Sīmane 1982]. 
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Veicot novērojumus, vismaz reizi divās dienās aizstaigāju līdz tuvējai pļavai, mežam, laukam 
(1.attēls), lai pārliecinātos, vai konkrētā fenoloģiskā fāze jau nav iestājusies. Šim nolūkam izstrādāti 
speciāli maršruti. 
Kaut arī jau gadu gaitā aptuveni kļuvis skaidrs, kura fenoloģiskā fāze seko kurai, un ar vislielāko 
prieku dodos apskatīt, vai atkal kas jauns nav sācis ziedēt un plaukt, reizēm neizbēgami gadās kaut 
ko nokavēt. Vasarā lielāku uzmanību veltu lauksaimniecības kultūrām, bet rudenī novērojumu atkal 
ir krietni vairāk, jo tad daudzām koku sugām atzīmēju lapu dzeltēšanas un krišanas fāžu sākumu, 
fiksēju gājputnu aizlidošanu utt. Zināms, te parādās arī dažas problēmas, piemēram, zosis rudenī 
aizlido vairākkārt, tuvojoties katram nākamajam aukstuma vilnim, u.c. [Ģērmanis 1999]. Turklāt 
svarīgi atzīmēt, ka katrai fenoloģiskajai parādībai izdala a un b fāzi; a fāze iestājas, kad minētā 
parādība novērojama 10, bet b fāze – 50 apmērā. Svarīgi ir ne tikai novērojumus veikt, bet arī 
apstrādāt un analizēt iegūtos datus. Šim nolūkam izstrādātas speciālas tabulas, ar kuru palīdzību 
var datumus pārvērst skaitļos, lai tālāk veiktu nepieciešamos aprēķinus.  
Meteoroloģiskos novērojumus veicu ar nestandarta instrumentiem. Agrāk gaisa temperatūras 
mērīšanai izmantoju divus bimetāliskos termometrus, kas novietoti pie ēkas ziemeļu loga, bet tagad 
izmantoju precīzu elektronisko termometru, kas pats fiksē arī maksimālo un minimālo temperatūru. 
Nokrišņu mērīšanai un savākšanai izmantoju plastmasas vanniņu ar stāvām malām un taisnu 
pamatni, kā arī lineālu. Augsnes un ūdens temperatūras mērīšanai izmantoju parastu dzīvsudraba 
termometru. Kultūraugu sakņu svēršanai izmantoju svarus. Daudzus citus novērojumus izdaru 
vizuāli, bez īpašiem instrumentiem. Meteoroloģisko novērojumu programma gadu gaitā ir 
mainījusies (1. tabula). Vispilnīgākie novērojumi ir par 1996. un 1997. gadu. Ukros tikusi novērota 
gaisa temperatūra, parādības, nokrišņi, mākoņu daudzums, Saules spīdēšanas ilgums, augsnes un 
ūdens temperatūra, sniega segas biezums, ledus kārtas biezums, kartupeļu un biešu svars, 
maksimālās un minimālās temperatūras u.c. novērojumi. 

1. tabula 
Meteoroloģiskie un fenoloģiskie novērojumi Ukros 

Novērojumu veids Laika posms 

Pavasara fenoloģiskie novērojumi Kopš 1990. gada 

Fenoloģiskie novērojumi visiem gadalaikiem Kopš 1994. gada 

Gaisa temperatūra Kopš 15.03.1993. 

Mākoņainums Kopš 1993. gada 

Vējš Kopš 1993. gada 

Nokrišņu daudzums Kopš 16.06.1994. 

Nokrišņu ilgums 16.06.1994.-31.08.1997. 

Saules spīdēšanas ilgums 16.06.1994.-31.08.1997. 

Ūdens temperatūra “Zemzaru” dīķī Kopš 15.06.1994. 

Augsnes temperatūra Kopš 01.07.1994. 

Agrometeoroloģiskie novērojumi Kopš 1994. gada 

Sniega segas biezums Kopš 16.11.1993. 

Atmosfēras parādības Kopš 1993. gada 

 
Pašlaik katru diennakti laikapstākļu novērojumi Ukros tiek veikti 3 reizes – plkst. 6; 14 un 21.Šajā 
laikā atzīmē faktisko gaisa temperatūru, mākoņu daudzumu, vēja stiprumu, nokrišņus un parādības. 
Papildus pieraksta nokrišņus un parādības, kas novērotas starp šiem noteiktajiem laikiem. Vasarā 
plkst. 15 tiek mērīta augsnes (10 cm dziļumā) un ūdens temperatūra (0,5 m dziļumā), bet ziemā – 
sniega segas biezums. Plkst. 21 tiek izmērīts diennakts nokrišņu daudzums, kā arī pierakstīta 
maksimālā un minimālā temperatūra, kāda tā bijusi iepriekšējā diennaktī. 
 
Iegūtie dati  
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Galvenais jautājums, uz ko jārod atbilde, ir, kāpēc viena un tā pati fenoloģiskā fāze vienu gadu 
iestājas, piemēram, februāra sākumā, bet citu gadu – aprīļa vidū. Viennozīmīgu atbildi dot būs 
grūti, jo acīmredzot katras fenoloģiskās fāzes iestāšanās datumu nosaka atšķirīgu meteoroloģisko 
apstākļu kopums, turklāt katrā citā gadījumā katra atsevišķa meteoroloģiskā elementa īpatsvars arī 
ir citāds. Tomēr nedrīkst padoties šo gaidāmo grūtību priekšā. 
Apskatīsim deviņu augu ziedēšanas sākumu 11 gados (4. tabula). Ir aprēķināti vidējie fāžu 
iestāšanās datumi, kā arī iespējamās fāžu iestāšanās atšķirības, kas aprēķinātas dienās. Agrākajām 
pavasara fenoloģiskajām fāzēm ir lielākas starpgadu svārstības nekā tām, kas iestājas aprīlī un 
maijā. Domāju, ka šī sakarība jāskaidro ar to, ka agrāko fenoloģisko fāžu iestāšanos lielā mērā 
ietekmē tieši sniega sega, precīzāk, tās sairšana. Pastāvīgas sniega segas sairšana var notikt ļoti 
atšķirīgos datumos, pēc vidējiem ilggadējiem rādītājiem Dobeles rajona dienvidos tas var notikt no 
6. februāra līdz 18. aprīlim [Kalniņa 1995], turklāt atsevišķās ziemās pastāvīgas sniega segas var 
nemaz nebūt (piemēram, 1989./90.g. ziemā). 
Aprēķināts, ka gada vidējā temperatūra Ukros ir +5,9. Aukstākais mēnesis ir janvāris (-3,8), 
siltākais – jūlijs (+17,0). Absolūtais temperatūras maksimums (+34,2) novērots 2000.gada 22. 
jūnijā, bet minimums (-31,4) – 1996.gada 10. februārī. Pēdējos gados vidējais nokrišņu daudzums 
sasniedzis 725,8 mm. Sausākais mēnesis ir marts (26,4mm), bet visvairāk nokrišņu izkrīt oktobrī 
(99,5 mm). Diennakts nokrišņu daudzums vislielākais bija 2000.gada 20. maijā – 71,4 mm, bet 
mēnesī – 192,2 mm – 1998.gada jūlijā. Dienu skaits ar nokrišņiem gadā sasniedz 184 dienas. 21 
dienu gadā nokrišņu daudzums diennaktī pārsniedz 10 mm, no tām 3 dienās – 30 mm. 1994. gadā 
bija 42 dienu ilgs sausuma periods. 60 dienas gadā novērojama migla, bet 23 dienas – pērkona 
negaiss. Valdošie vēji pagastā ir DR/R vēji. Lielais mežainums samazina vēja ātrumu piezemes 
slānī, turklāt upēm tekot virzienā no DR uz ZA, palielinās DR vēju atkārtošanās. Tas savukārt rada 
lielāku nokrišņu daudzumu. Gadā vidēji skaidrs laiks ir 92 dienas; mākoņains laiks – 170 dienas; 
apmācies laiks – 103 dienas. Pirmais sniegs Ukros uzkrīt oktobra otrajā pusē – novembrī, bet kaut 
cik noturīga sniega sega veidojas decembra otrajā pusē. Maksimumu tā sasniedz februārī. Martā 
raksturīga arī strauja sniega segas kušana (2.attēls). Tomēr absolūtais sniega segas maksimums (72 
cm) 9 gadu periodā (1993.-2001.) novērots aprīļa sākumā, 1996. gada ziemā, kuras laikā faktiski 
nebija atkušņu un ziemas periodā izkritušie nokrišņi saglabājās līdz pavasarim. Apskatot dienu 
skaitu ar sniega segu, jāsecina, aprīlī sniega sega novērojama vidēji 3 dienās.  
Aprīlis ir palu mēnesis. Ūdens temperatūra maksimumu sasniedz jūnija 3. dekādē – augusta 1. 
dekādē, kad 0,5 m dziļumā tā ir 22. Siltākais ūdens novērots 1994. gada 30. jūlijā – +28,0. 
Agroklimatiskie apstākļi ļauj Ukros audzēt visas Latvijas dienvidu rajoniem piemērotās augļukoku 
un ogulāju šķirnes. Veģetācijas periods ilgst 187 dienas (no 17. aprīļa līdz 19. oktobrim). Diennakts 
vidējo gaisa temperatūru summa 5,0 Ukros sasniedz 2425,1, bet 10,0 – 1931,2. Pirmās 
rudens salnas uz augsnes var novērot atsevišķos gados jau augusta 2. dekādē, bet pēdējās pavasara 
– jūnija 2.-3. dekādē. Meteoroloģiskais pavasaris Ukros sākas 26. martā, vasara – 25. jūnijā, rudens 
– 22. augustā, ziema – 17. novembrī [Ģērmanis 2001]. 
 
Meteoroloģiskie apstākļi pavasarī 
Pavasaris ir pārejas gadalaiks. Ar katru dienu palielinās Saules augstums. Tas rada arvien lielāku 
siltuma pieplūdumu. Gaisa temperatūras līknē vērojams straujš kāpums (2. tabula). Pēdējos gados 
novērots, ka maijā vidējā temperatūra ir krietni noturīgāka nekā martā un var atšķirties tikai 2 grādu 
robežās. Straujāk temperatūra ceļas no marta uz aprīli, nevis no aprīļa uz maiju. Marta vidējā 
temperatūra ir 7,2  zemāka nekā aprīlī, bet maijā, salīdzinot ar aprīli, temperatūra ceļas par 4,7 . 
Savukārt siltam aprīlim parasti seko arī silts maijs. Minimālā temperatūra vēl martā var būt zem -
20, bet maijā gandrīz ik gadu tā noslīd zem 0, turklāt tas iespējams arī mēneša otrajā pusē. 
Maksimālās temperatūras aprīlī un maijā atšķiras daudz mazāk, nekā, salīdzinot aprīli ar martu (2. 
tabula). Aprīlī gaisa temperatūru maksimumi biežāk novērojami mēneša 3. dekādē, kamēr maijā 
karstas dienas var iekrist jebkurā mēneša dekādē. Tomēr maijā, kad zied ievas, vērojama 
temperatūras krišanās.  
Pavasaris Ukros ir sausākais gadalaiks, tomēr ūdeņu visapkārt netrūkst sniega un ledus kušanas, kā 
arī augsnes atkušanas ietekmē. Pēc nokrišņu daudzuma sausākais mēnesis ir marts (arī visā gadā), 
jo tad vidēji izkrīt tikai 28,5 mm nokrišņu. Maijā nokrišņi ir daudz intensīvāki. Martā vidēji tikai 
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0,4 dienās nokrišņu summa diennaktī pārsniedz 10 mm. Aprīlī un maijā šādu dienu skaits pieaug 
attiecīgi 1,4 un 1,2. Nokrišņi virs 30 mm diennakts laikā martā un aprīlī vispār nav raksturīgi, bet 
maijā diennaktī var nolīt pat 71,4 mm, kā tas novērots 2000. gada 20. maijā. Savukārt dienu skaits 
ar nokrišņiem martā ir lielāks nekā maijā. 
 

2. tabula 
Meteoroloģisko novērojumu rezultāti pavasara mēnešos 

 

Mēnesis 
Gads 

Vidēji 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Vidējā gaisa temperatūra (C) 
Marts - - - -5,1 -0,4 -1,8 1,1 0,8 -1,1 
Aprīlis - - - 4,3 2,9 6,5 7,6 9,4 6,1 
Maijs - - - 11,4 9,7 11,7 9,5 11,6 10,8 
Gaisa temperatūru minimumi (C) 
Marts - -15 -6 -20,7 -15 -17 -7,5 -8,5 -12,8 
Aprīlis -5 -1 -4 -13 -9 -8 -5,7 -2,7 -6,1 
Maijs 1 -3 -4 -2 -1 1 -2,9 -2,3 -1,7 
Gaisa temperatūru maksimumi (C) 
Marts 10 11 10 9,1 12,5 13 16,8 10,8 11,7 
Aprīlis 25 19 26 26 21 24 20,9 26,7 23,6 
Maijs 26 23 30 28 27,1 26 26,7 27,9 26,8 
Nokrišņu daudzums (mm) 
Marts - - - 15 17,5 37,2 26,5 46,4 28,5 
Aprīlis - - - 30 74,4 49,8 35,5 21,8 42,3 
Maijs - - - 87 94,4 27,5 22,0 84,0 63,0 
Dienu skaits ar nokrišņiem  
Marts - 22 19 8 18 15 8 18 15,4 
Aprīlis - 18 16 5 20 15 19 9 14,6 
Maijs - 12 17 18 13 14 8 8 12,9 

 

2.attēls Sniega segas gada gaita pa mēnešiem (cm) 
 
Pavasarī ir lielākais relatīvais Saules spīdēšanas ilgums, tuvojoties vasarai, tas samazinās (3. 
tabula).  
 

3. tabula 
Mākoņainums 

Apmākšanās pakāpe Marts Aprīlis Maijs 

Skaidrs laiks 5,5 3,8 2,7 

Neliels mākoņu daudzums 4,5 6,0 7,5 

Mainīgs mākoņu daudzums (mākoņains laiks) 13,0 15,2 17,8 
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Ievērojams mākoņu daudzums (apmācies laiks) 8,0 5,0 3,0 

 
Dzīvā daba pavasarī (fenoloģisko parādību iestāšanās laika atkarība no meteoroloģiskajiem 
apstākļiem).  
Pētījumā izvēlētās fenoloģiskās fāzes raksturo pavasara dažādus posmus, gadalaika sākumu un 
beigas. Tomēr šajā darbā nav aplūkoti dati par ogulāju un augļu koku ziedēšanu, jo vēl nepieciešami 
papildu novērojumi par salnu ietekmi. 
  
Sniegbaltā sniegpulkstenīte Galanthus nivalis – ziedēšana 
Sniegbaltā sniegpulkstenīte Latvijā ir iecienīts krāšņumaugs. Iemesls tam ir tas, ka sniegbaltā 
sniegpulkstenīte uzzied agri pavasarī. Savvaļā sniegbaltā sniegpulkstenīte aug Priekškaukāzā 
[Vasile 1998]. 11 gadu novērojumi Ukros rāda, ka sniegbaltā sniegpulkstenīte visagrāk uzziedējusi 
2. februārī (1999.g.), bet visvēlāk – 17.aprīlī (1996.g.), tātad starpība starp šiem datumiem ir 74 
dienas. Vidēji fāze iestājas 3.martā, aptuveni 3 nedēļas pirms lazdu ziedēšanas un stabilas vidējās 
diennakts temperatūras paaugstināšanās virs 0°C. Sniegbaltā sniegpulkstenīte ir ģeofīts, tā spēj 
pilnībā attīstīties zem sniega segas un uzziedēt līdz ar tās nokušanu [Liepa 1991], turklāt sniegbaltā 
sniegpulkstenīte var pārciest diezgan zemas gaisa temperatūras. Šī auga ziedēšanas sākumu limitē 
sniega segas sairšana.  
Sniega segas kušanas sākums tomēr ir stipri nosacīts datums, jo Latvijas mainīgajās ziemās sniega 
sega nokūst un izveidojas no jauna vai katru mēnesi, reizēm pat katru nedēļu, īpaši jau siltajās 
90.gadu ziemās. Atsevišķos gados vispār nav iespējams šādu fāzi izdalīt. Un tomēr tā ir ļoti svarīga 
fenoloģiskā fāze. Parasti sniegbaltā sniegpulkstenīte uzzied ne vēlāk kā nedēļu pēc sniega segas 
kušanas sākuma (5. tabula). 1999.gada novērojumi apliecina, ka augs spēj pilnībā attīstīties zem 
sniega segas, lai uzziedētu, tikko īpašos mikroklimatiskos apstākļos piesaulītē sairst sniega sega. 
Savukārt pēc 1996.gada sniegiem bagātās ziemas, kad aprīļa sākumā sniega segas biezums 
sasniedza 72 cm, bija nepieciešams ilgs laiks, lai sniegs nokustu. Šādos apstākļos varēja novērot 
augu izsušanu, tomēr sniegbaltā sniegpulkstenīte spēja izspraukties cauri sadēdējušajai sniega segai 
un uzziedēt, sasniedzot ievērojamu garumu. 1997.gadā gan sniegs sāka kust agri (februārī), taču 
laiks bija samērā mainīgs, sniega sega kusa un veidojās no jauna, tā aizkavējot sniegbaltās 
sniegpulkstenītes uzziedēšanu. Jāpiebilst, ka minētais augs zied ilgāk, ja pavasaris ir vēss. 
 
 



 

 

 

Dažu augu ziedēšanas sākums 
 

Suga 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Sniegbaltā 
sniegpulkstenīte 

02.02. 11.03. 29.02. 18.03. 13.03. 25.02. 17.04. 01.03. 14.02. 04.03.

Zilā vizbulīte 08.02. 25.03. 13.03. 01.04. 31.03. 26.03. 18.04. 10.03. 01.04. 21.03.

Māllēpe 01.03. 29.03. 24.03. 02.04. 01.04. 30.03. 17.04. 02.04. 03.04. 22.03.

Baltais vizbulis 20.03. 14.04. - 20.04. 16.04. 20.04. 18.04. 17.04. 14.04. 02.04.

Dzeltenais vizbulis 15.03. 16.04. - 23.04. 21.04. 22.04. 19.04. 17.04. 17.04. 03.04.

Narcise 31.03. 16.04. 26.04. 24.04. 20.04. 22.04. 21.04. 30.04. 20.04. 13.04.

Smaržīgā vijolīte 17.03. 05.04. - 14.04. 12.04. 14.04. - 10.04. 09.04. 30.03.

Gaiļbiksīte - 16.04. - 24.04. 17.04. 21.04. - 04.05. 27.04. 17.04.

Ārstniecības pienene - 16.04. - 26.04. 28.04. 30.04. 07.05. 01.05. 24.04. 22.04.
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5. tabula 

Sniegbaltās sniegpulkstenītes uzziedēšana un sniega segas kušanas sākums 
 

Gads 
Sniegbaltās 

sniegpulkstenītes 
uzziedēšanas datums 

Sniega segas kušanas 
sākums 

Starpība (dienas) 

1994. 07.03. 13.03. 6 

1995. 16.02. 25.02. 9 

1996. 04.04. 17.04. 13 

1997. 07.02. 01.03. 22 

1998. 10.02. 14.02. 4 

1999. 06.03. 04.03. -2 

2000. 02.02. 10.02. 8 

 
Zilā vizbulīte Hepatica nobilis – ziedēšana 
Zilā vizbulīte ļoti bieži sastopama lapu koku mežos un krūmājos [Pētersone un Birkmane 1958]. 
Kaut arī literatūrā atzīmēts, ka tā zied aprīlī, maijā [Ābele 1998], pēdējo 11 gadu laikā Ukros 
vidējais uzziedēšanas datums bijis 22. marts, tikai 3 gados zilā vizbulīte sākusi ziedēt aprīļa sākumā 
vai vidū, bet 1990.gadā – pat jau 8.februārī. Zilā vizbulīte ir Eiropas platlapju mežu augs [Pētersone 
un Birkmane 1958] un tai jāuzzied, kamēr koki vēl nav salapojuši. Lai iestātos šī fenoloģiskā fāze, 
gaisa temperatūrai jābūt pozitīvai vismaz nedēļu, tomēr tai nav izšķirošā loma. Sniega sega var 
aizkavēt zilās vizbulītes uzziedēšanu (1996.g., sk. 4.tabulu), bet saulains, gaišs laiks var to 
paātrināt. Agrāk zilā vizbulīte uzzied piesaulītē, kur turklāt ātrāk atkūst augsne un paaugstinās tās 
temperatūra. Parasti (80 – 85 % gadījumu) zilā vizbulīte uzzied ne vēlāk kā 2 nedēļas pēc 
sniegbaltās sniegpulkstenītes uzziedēšanas ( 4. tabula). Izņēmums ir 1998. un 2000. g. (sk. 
4.tabula), kad starpība starp fenoloģiskajām fāzēm palielinājās līdz 5-6 nedēļām. Tas jāskaidro ar 
to, ka šajos gados bijuši silti periodi februārī, kad strauji uzziedējušas sniegbaltās sniegpulkstenītes, 
bet tad periodiski atgriezusies ziema, no jauna izveidojusies sniega sega, tā aizkavējot zilo vizbulīšu 
uzziedēšanu. 
 
Baltalksnis Alnus incana, parastā lazda Corylus avelana – ziedēšana 
Ar baltalkšņa un lazdas ziedēšanu sākas pavasara atmoda [Sproģe 1978]. 
Baltalksnis pēc literatūrā atrodamajiem datiem sāk ziedēt (tā ziedēšanas periods īss) martā – aprīlī 
[Keirāns 1993], vai aprīļa sākumā [Cinovskis 1994]. Arī par parastās lazdas ziedēšanas sākumu 
min martu – aprīli [Pētersone un Birkmane 1958], turklāt pasvītro, ka tās uzzied pirms lapu 
plaukšanas [Keirāns 1993].  
Pēdējo 7 gadu laikā Ukros abas sugas ziedējušas martā, tikai vēlajā 1996.gada pavasarī šī fāze 
iestājās aprīļa vidū, kas uzskatāms par izņēmumu (6.tabula). Vidēji baltalksnis sāk ziedēt jau 
18.martā, bet lazdas – 20.martā. Tradicionāli ar lazdu ziedēšanas sākumu saista bioklimatiskā 
pavasara iestāšanos un vidējās diennakts temperatūras pāreju pār 0°C [Ozola 1984]. Tomēr šī 
sakarība ir daudz sarežģītāka. Gandrīz visos gados baltalksnis un lazda sāka ziedēt, kad vidējās 
diennakts temperatūras jau bija pozitīvas, taču pēc tam vēl laiku pa laikam atgriezās aukstums un 
vidējā diennakts temperatūra pazeminājās zem 0°C. Domājams, jāņem vērā ne vien stabilas, bet arī 
neatgriezeniskas vidējās diennakts temperatūras pārejas laiks. Lazdas ziedēšanas sākums 1994., 
1995., 1996., 1999.un 2000.gadā tiešām sakrita ar stabilu vidējās diennakts temperatūras pāreju pār 
0C, taču tajos gados, kad lazda sāka ziedēt ļoti agri – pašā marta sākumā (1997., 1998.), bija 
vērojamas lielas novirzes ( 6.tabulu). Tas skaidrojams ar to, ka šajos gados bijuši silti februāri, bet 
martā un aprīlī bija vērojami aukstuma viļņi. Arī citos pētījumos norādīts, ka agrajos pavasaros 
bieži atgriežas aukstuma periodi, un šie pavasari parasti ieilgst [Sproģe 1978]. 
Mikroklimata ietekmē parastās lazdas un baltalkšņi, kas aug mežos, sāk ziedēt vēlāk par ceļmalās, 
mežmalās un atklātās vietās augošajiem. 
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6. tabula 
Baltalkšņa un parastās lazdas uzziedēšanas sākums un vidējā diennakts temperatūra 

(T) 

Gads 
Baltalksnis 
sāk ziedēt 

T todien, °C 
Parastā 

lazda sāk 
ziedēt 

T todien, °C 
T neatgriezeniski 

paceļas > 0°C 

1994. 30.03. +3.0 30.03. +3.0 30.03. 

1995. - -  21.03. +2.0 31.03. 

1996. 14.04. +1.0 16.04. +2.6 12.04. 

1997. 01.03. +2.1 03.03. +4.6 20.04. 

1998. 01.03. -0.9 01.03. -0.9 05.04. 

1999. - -  22.03. +0.5 25.03. 

2000. 13.03. +0.8 14.03. +3.3 20.03. 

Vidēji 18.03. +1.2 20.03. +2.2 03.04. 

 
 
Bērzi Betula pendula – sulu cirkulācija 
Sulu cirkulācijas sākums bērzos arī ir viena no agrākajām pavasara fenoloģiskajām fāzēm. 
Pētījumos noskaidrots, ka, tikko sāk atkust augsne, sākas sulu cirkulācija kļavām, bet divas nedēļas 
vēlāk – bērziem [Sproģe 1978]. Bērzu sulu cirkulācijas sākumu ietekmē gaisa temperatūra, sniega 
segai ir mazāka nozīme, ko pierāda, piemēram, 1996., 1998.u.c. gadu novērojumi.  
 

7.tabula 
Sulu cirkulācijas sākums bērzos un gaisa temperatūra šajos datumos 

 

Gads 
Sulu cirkulācijas 
sākums bērzos 

Gaisa temperatūra todien, C 

minimālā maksimālā vidējā 

1994. 28.03. -6 +3 -0,7 

1995. 21.03. -2 +6 +3,0 

1996. 04.04. -6 +9 +0,4 

1997. 09.03. -2,6 +12,3 +3,2 

1998. 28.02. -1 +5 +2,1 

1999. 07.03. -3 +8 +1,5 

2000. 14.03. +2 +5 +3,3 

 
Šīs fāzes iestāšanās dienā vidējā diennakts gaisa temperatūra vēl nav stabili pacēlusies virs 0, bet 
maksimālā gaisa temperatūra šajā laikā parasti jau ir pozitīva, toties minimālā gandrīz vienmēr 
noslīd zem 0°C (7. tabula). Iespējams, ka sulu cirkulācijas sākumu nedaudz ietekmē arī Saules 
spīdēšana. Līdz masveidīgam fāzes sākumam, kad var tecināt bērzu sulas, paiet vairākas nedēļas. 
Fāze ir ilgstošāka, ja pavasaris ir agrs, bet līdz lapu plaukšanai paiet ilgāks laiks. Agros pavasaros 
sulu cirkulācija bērzos var sākties jau 28.februārī (1998.g.), bet ļoti vēlos pavasaros 4.aprīlī 
(1996.g.). Ukros fāze vidēji iestājas 16.martā, kas ir agrāk par meteoroloģiskā pavasara iestāšanos. 
Interesanti dati ir par 1996.g., kad sulu cirkulācija bērzos sākās tad, kad sniega segas vidējais 
biezums sasniedza 53 cm. Līdz ar aukstuma periodisku atgriešanos pēc sulu cirkulācijas sākuma 
šis process var stipri samazināties vai pat izsīkt. Iespējams, ka sākumā sulu cirkulācija novērojama 
tikai dienas stundās, bet te nepieciešami plašāki pētījumi. 
 
Zālāju zaļošanas sākums 
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Šī fenoloģiskā fāze būtībā nozīmē veģetācijas masveidīgu atjaunošanos. Citu autoru pētījumi 
pierāda, ka tā iestājas, kad vidējā diennakts temperatūra stabili paceļas virs +5°C [Zirnītis 1968; 
Sproģe 1978]. 

8. tabula 
Zāles zaļošanas sākums un vidējās diennakts temperatūras stabila pacelšanās virs +5°C 

 

Gads 
Zāle sāk zaļot 

a – b fāze 

Vidējā diennakts 
temperatūra stabili 

paceļas >5°C 
Starpība (dienās) 

1994. 12.04. – 16.04. 21.04. 5 

1995. 21.04. – 28.04. 13.04. -8 

1996. 19.04. – 25.04. 19.04. 0 

1997. 25.04. – 29.04. 28.04. 0 

1998. 20.04. – 23.04. 17.04. -3 

1999. 11.04. – 15.04. 06.04. -5 

2000. 14.04. – 16.04. 12.04. -2 

Vidēji 17.04. – 22.04. 17.04. 0 

 
Līdzīgi tas ir arī Ukros (8. tabula). Tomēr jāizceļ vārds “stabili”, jo masveidīga zāles zaļošana 
nesākas, kad vērojams īslaicīgs siltuma vilnis agrā pavasarī. Atsevišķiem lakstaugiem lēna 
veģetācija sākas jau tad, kad diennakts vidējā temperatūra kļūst pozitīva, tas ir, pārsniedz 0°C. Šīs 
fenoloģiskās fāzes masveidīgu iestāšanos paātrina mērens lietus. 
Zāles zaļošana gadu no gada sākas aprīļa 2. vai 3.dekādē (8. tabula). Pēc vidējiem datiem – 
17.aprīlī, kas sakrīt ar vidējās diennakts temperatūras pāreju pār +5°C, kas arī vidēji notiek 17.aprīlī 
– gan pēc 1993.-2000. g. veiktajiem novērojumiem Ukros, gan pēc daudz agrākā A.Zirnīša 
pētījumā (1968) iegūtajiem datiem par Dobeles rajona dienvidiem.  
Aprakstītās sakarības attiecas uz dabisku, nepļautu zālāju, kas rudenī bioloģiski noveco, kļūstot 
pelēks. Iespējams, ka pļautie zālāji (atāls, mauriņš) Latvijas dienvidos arī ziemā zem sniega segas 
saglabā zaļu nokrāsu. Bet te nepieciešami papildus pētījumi. 
  
Parka vīngliemezis Helix pomatia sāk rāpot 
Parka vīngliemezis Latvijā ir lielākais sauszemes gliemezis, kas valsts teritorijā ievests, lai 
papildinātu mūku ēdienu gavēņa laikā viduslaikos, turklāt šodien tas ļoti labi aklimatizējies Latvijas 
dabas apstākļos [Sloka 1997]. Literatūrā minēts, ka sausā laikā un ziemošanas periodā parka 
vīngliemezis ievelkas čaulā un tās ieeju noslēdz ar pergamentveidīgu plēvi [Sloka 1997]. Autors 
novērojis, ka parka vīngliemezis kļūst aktīvs pirms un pēc lietus. Ziemas miera periodu tas beidz 
aprīļa mēneša 2. vai 3.dekādē (9.tabula). 
Parka vīngliemezis beidz ziemas miera periodu vienlaicīgi ar zāles zaļošanas sākumu vai dažas 
dienas agrāk. To varētu skaidrot ar to, ka arī parka vīngliemezim nepieciešama stabila temperatūras 
pacelšanās virs +5°C, taču jāņem vērā, ka tas, būdams augēdājs, nespēj iztikt bez zāles. Iespējams, 
ka parka vīngliemeža ziemošanas perioda izbeigšanos paātrina arī pavasarīgs lietus, novērojumos 
gan tas nav pierādīts (9.tabulu), vēl jo vairāk jāņem vērā tas, ka pēdējos gados bieži bijuši sausi 
pavasari. Tomēr varētu būt pietiekami arī ar rasu. 
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9. tabula 
Parka vīngliemeža rāpošanas sākums 

 

Gads 
Parka vīngliemezis 

sāk rāpot 
Zāles zaļošana 
(šajā datumā) 

Temperatūra dienā Nokrišņi 

1994. 17.04. + +9 - 

1995. 21.04. + +12 - 

1996. aprīļa 3.dek. + +26 + 

1997. -    

1998. 24.04. + +20 - 

1999. -    

2000. 14.04. + +13,9 + 

 
Lapu plaukšana kokiem un krūmiem 
Pēc lapu plaukšanas datumiem Ukros (10.tabula) parastākās koku un krūmu sugas var izkārtot šādā 
secībā: 
nokarenā ērkšķoga Grossularia reclinata (8.aprīlī); 
parastā ieva Padus racemosa (13.aprīlī); 
upene Ribes nigrum (13.aprīlī); 
ceriņi Syringa vulgaris (18.aprīlī) 
sarkanā jāņoga Ribes rubrum (19.aprīlī); 
parastais pīlādzis Sorbus aucuparia (21.aprīlī); 
kārkli (vītoli) Salix sp. (22.aprīlī); 
parastā lazda Corylus avellana (24.aprīlī); 
āra bērzs Betula pendula (24.aprīlī); 
baltalksnis Alnus incana (25.aprīlī); 
parastā zirgkastaņa Aesculus hippocastanum (26.aprīlī); 
ķirši Cerasus sp. (29.aprīlī); 
parastā kļava Acer platanoides (29.aprīlī); 
mājas ābele Malus domestica (30.aprīlī); 
parastā liepa Tilia cordata (2.maijā); 
parastais ozols Quercus robur (2.maijā); 
parastā apse Populus tremula (6. maijā); 
parastais osis Fraxinus excelsior (12. maijā). 

Sarakstā iekavās dots fāzes iestāšanās vidējais datums. Gadījumā, ja divām sugām pēc vidējiem 
rādītājiem lapu plaukšana notiek vienā datumā, priekšroka tika dota sugai, kurai ir agrākais fāzes 
iestāšanās datums kādā no gadiem. Ja arī visagrākie datumi sakrīt, priekšroka tika dota sugai, kurai 
agrāks ir visvēlākais novērotais fāzes iestāšanās datums. 
Lapu plaukšana tātad vispirms sākas ērkšķogām. Atsevišķos gados (1999., 2000.) fāze iestājusies 
jau marta mēneša 3. dekādē. Fāze novērojama jau 3 nedēļas pirms ziedēšanas sākuma. 
5 dienas pēc tam lapas sāk raisīties parastajai ievai un upenei. Arī šīm sugām lapu plaukšana 
novērojama pirms ziedēšanas sākuma. Pirmās salapo ievas, kas aug mežmalās, kur vairāk saules. 
Vidēji 18.aprīlī sākas lapu plaukšana ceriņiem. Šis datums ir ļoti tuvs vidējās diennakts 
temperatūras stabilai pārejai pār +5°C. 
Sarkanā jāņoga lapas raisīt vidēji sāk 19.aprīlī, kur arī varētu vilkt paralēles ar vidējo diennakts 
temperatūru +5°C. 
Aprīļa 3.dekādē izvēršas masveidīga lapu plaukšana. 21.aprīlī sākas lapu plaukšana parastajam 
pīlādzim, bet dienu vēlāk salapo kārkli. Jāatzīmē, ka kārkli jau 2 nedēļas pirms tam ir sākuši ziedēt, 
bet pīlādzim no lapu plaukšanas līdz ziedēšanai paiet precīzi viens mēnesis. 
Aprīļa 3.dekādes vidū lapas sāk plaukt parastajai lazdai, baltalksnim, āra bērzam un parastajai 
zirgkastaņai. Meteoroloģiskie novērojumi rāda, ka tas ir laiks, kad gandrīz katru gadu maksimālā 
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temperatūra paceļas līdz +21, +26°C, kas īpaši svarīgi varētu būt, lai sāktos lapu plaukšana 
parastajai zirgkastaņai. 
Aprīļa pēdējās dienās lapas sāk plaukt ķiršiem, parastajai kļavai un mājas ābelei. Arī ķiršiem lapas 
sāk plaukt nedēļu pirms to ziedēšanas sākuma. 
Mūsu mežu tipiskie nemorālie kokaugu pārstāvji (parastā jeb ziemas liepa un parastais ozols) lapu 
plaukšanu sāk tikai maija sākumā. Un arī tad atsevišķos gados, piemēram 2000. gadā, var novērot 
lapu apsalšanu ozoliem un arī liepām. Vēl vēlāk lapas sāk plaukt parastajai apsei (6. maijā), bet 
visvēlāk – parastajam osim (12. maijā). Tas ir laiks, kad vidējā diennakts temperatūra jau pacēlusies 
virs +10°C, reizēm sasniedz arī +12, +13°C. Tomēr jāsaka, ka osis ir īpaši jūtīgs pret pavasara 
salnām [Cinovskis 1997]. Autora novērojumi rāda, ka gandrīz katru gadu maija vidū vērojamas 
salnas uz augsnes ;atsevišķos gados (1994., 1996., 1998., 2000.) pēdējās pavasara salnas uz augsnes 
novērotas vēl pat jūnija 2. un 3. dekādē. Tādēļ arī katru gadu novērojama ošu, īpaši jauno, 
apsalšana. Turklāt jāņem vērā, ka mežā, izcirtumā, purvainā vietā mikroklimatiskie apstākļi 
ievērojami atšķiras, īpaši jau salnu režīms.   
No metodikas viedokļa jāpiebilst, ka fenologi izdala arī pumpuru piebriešanas fāzi, kas, piemēram, 
ogulājiem var iestāties jau ziemā, ja vien iestājas salīdzinoši silts un saulains laiks. Nereti 
ērkšķogām pumpuri piebriest jau marta sākumā. Savukārt par lapu plaukšanas sākumu jāuzskata 
diena, kad parādās pirmās lapiņas, kas, protams, vēl ir ļoti mazas. Jāpiebilst arī, ka pirms lapu 
plaukšanas ir sākusies sulu cirkulācija. Piemēram, perioda ilgums starp sulu cirkulācijas sākumu 
un lapu plaukšanas sākumu āra bērzam parasti sasniedz 4-5 nedēļas. Ja apskatām lapu plaukšanas 
saistību ar meteoroloģiskajiem apstākļiem, tad te, manuprāt, jāuzsver tieši gaisa temperatūras lielā 
nozīme. Turklāt, pamatojoties uz iepriekš rakstīto, to pamato fakts, ka sugām, kas plaukst relatīvi 
agrāk, ir lielāka fāzes iestāšanās amplitūda. 
 

10. tabula 
Lapu plaukšanas sākums kokiem, krūmiem un ogulājiem 

Suga 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. Vidēji 

Baltalksnis 23.04. 22.04. 28.04. 05.05. 29.04. 17.04. 18.04. 25.04. 

Parastā lazda 23.04. 23.04. 28.04. 04.05. 23.04. 15.04. 19.04. 24.04. 

Kārkli (vītoli) - - 27.04. 02.05. 18.04. 19.04. 15.04. 22.04. 

Parastā apse - - 14.05. 10.05. 04.05. - 27.04. 06.05. 

Āra bērzs 23.04. 24.04. 24.04. 05.05. 24.04. 19.04. 19.04. 24.04. 

Parastā kļava - - 29.04. 06.05. 25.04. 27.04. - 29.04. 

Parastā ieva 14.04. 22.04. 23.04. 18.04. 12.04. 29.03. 07.04. 13.04. 

Parastais osis - - 20.05. - 12.05. 18.05. 28.04. 12.05. 

Parastais ozols - - 05.05. 11.05. 03.05. 26.04. 27.04. 02.05. 

Ziemas liepa - - 09.05. 12.05. 30.04. 24.04. 26.04. 02.05. 

Parastā zirgkastaņa 25.04. 27.04. 30.04. 07.05. 28.04. 18.04. 19.04. 26.04. 

Ceriņi 08.04. 13.04. 23.04. 04.05. 18.04. 16.04. 16.04. 18.04. 

Parastais pīlādzis 17.04. 25.04. 28.04. 01.05. 20.04. 16.04. 14.04. 21.04. 

Nokarenā ērkšķoga 08.04. 10.04. 24.04. 15.04. 10.04. 30.03. 21.03. 08.04. 

Sarkanā jāņoga 13.04. 23.04. 28.04. 20.04. 23.04. 12.04. 14.04. 19.04. 

Upene 17.04. 24.04. 28.04. 18.04. 06.04. 29.03. 30.03. 13.04. 

Ķirši 25.04. 03.05. 02.05. 08.05. 29.04. 26.04. 21.04. 29.04. 

Mājas ābele - - 02.05. 11.05. 29.04. 26.04. 22.04 30.04. 

 
Parastā ieva Padus racemosa- ziedēšana 
Šī ir viena no pavasara vidus fenoloģiskajām fāzēm. 
Parastās ievas ziedēšanas laiks ir maijs [Pētersone un Birkmane 1958; Langenfelds 1995], bet 
diezin vai varētu teikt maijs, jūnijs [Keirāns 1993]. Autora novērojumi rāda, ka Ukros šī fāze 
iestājas maija sākumā vai aprīļa 3.dekādes vidū vai beigās un šī datuma starpgadu svārstības 
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sasniedz 2-3 nedēļas (11.tabula). Atšķirībā no lazdas un baltalkšņa, ieva sāk ziedēt pēc lapu 
plaukšanas – vidēji 3 nedēļas, maksimāli – gandrīz 4 nedēļas (1997., 1999.). Pētījumi rāda, ka 
parastās ievas ziedēšanas sākumā maksimālā gaisa temperatūra dienā jau paceļas vidēji līdz +23°C, 
bet atsevišķos gados tā var būt jau +27,+28°C (1996.,1997.) (11. tabula). Lai ievas sāktu ziedēt, 
nepieciešama samērā augsta gaisa temperatūra. Tomēr ievu ziedēšanas vidus un beigu posmā tā 
vienmēr ievērojami pazeminās (sk.10. tabulu). Arī pēdējās salnas gaisā parasti vērojamas maija 
pirmajā pusē vai vidū, un pat vidējās diennakts temperatūras līknē maija vidū vērojams īslaicīgs 
kritums, ko meteorologi skaidro ar arktisko gaisa masu ieplūšanu [Kalniņa 1995], kas acīmredzot 
ir regulāra.  
 

11. tabula 
Ievu ziedēšanas sākums 

 

Gads 
Ievas sāk ziedēt Maksimālā temperatūra 

dienā (°C) 
Temperatūras pazemināšanās 

ievas ziedēšanas laikā a fāze b fāze 
1994. 08.05. 11.05. +21  
1995. 06.05. 10.05. +17  
1996. 07.05. 12.05. +28  
1997. 13.05. 16.05. +27  
1998. 01.05. 03.05. +24  
1999. 27.04. 29.04. +21  
2000. 25.04. 26.04. +23  
Vidēji 04.05. 07.05. +23  

 
Parastais pīlādzis Sorbus aucuparia – ziedēšana 
Parastā pīlādža ziedēšanas laiks – maija beigas – jūnija sākums [Pētersone un Birkmane 1958] – 
uzlūkojams par bioklimatiskā pavasara noslēguma posmu.  
 

12. tabula 
Ziedēšanas sākums kokiem, krūmiem un ogulājiem 

Suga 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. Vidēji 

Parastā zirgkastaņa 13.05. 25.05. 14.05. 30.05. 11.05. 21.05. 30.04. 16.05. 

Ceriņi 16.05. 25.05. 15.05. 29.05. 13.05. 22.05. 30.04. 17.05. 

Parastais pīlādzis 23.05. 17.05. 22.05. 04.06. 12.05. 22.05. 13.05. 21.05. 

Nokarenā ērkšķoga 29.04. 25.04. 08.05. 01.05. 28.04. 22.04. 21.04. 28.04. 

Sarkanā jāņoga 29.04. 06.05. 08.05. 04.05. 29.04. 20.04. 23.04. 30.04. 

Upene 12.05. 07.05. 07.05. 09.05. 29.04. 27.04. 25.04. 04.05. 

Ķirši 09.05. 15.05. 11.05. 13.05. 28.04. 01.05. 25.04. 06.05. 

Mājas ābele 17.05. 22.05. 15.05. 23.05. 12.05. 19.05. 28.04. 15.05. 

 
Ukros parastais pīlādzis sāk ziedēt vidēji 21.maijā (12. tabula), tikai 1997.gadā šī fāze novērota 
4.jūnijā. Lai parastais pīlādzis uzziedētu, tam nepieciešama lielāka aktīvo temperatūru summa nekā 
parastajai zirgkastaņai un ceriņiem, jo pīlādzis sāk ziedēt 4-5 dienas vēlāk. Vidējā diennakts 
temperatūra pīlādžu ziedēšanas sākumā parasti sasniedz +12°C, lai gan tā var variēt. Savukārt daži 
autori pīlādžu ziedēšanas beiguposmu, kas daļēji sakrīt ar ceriņu, ābeļu ziedēšanas beiguposmu un 
pēdējām pavasara salnām gaisā, saista ar bioklimatiskā pavasara noslēgšanos un vasaras sākumu 
[Kalniņa 1995]. Tāpat jāpiebilst, ka pīlādžu ziedēšanas beigu posmā vidējā diennakts temperatūra 
parasti jau sasniedz +13,+14°C [Kalniņa 1995]. 
 
Gājputnu atlidošana 
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Tradicionāli fenologi fiksē 8 gājputnu (mājas strazds Sturnus vulgaris, lauku cīrulis Alauda 
arvensis, zosis Anser sp., pelēkā dzērve Grus grus, baltais stārķis Ciconia ciconia, bezdelīga 
Hirundo rustica, dzeguze Cuculus canorus, lakstīgala Luscinia luscinia) atlidošanas datumus. Tie 
ir putni, kurus laukos pazīst un vienmēr ar nepacietību gaida atgriežamies. Daļa putnu novērojami 
vizuāli, bet daži fiksējami pēc dziesmas, kas ir svarīgi, jo dažām sugām pirmie atlidojušie indivīdi 
nedzied [Ģērmanis 1999]. Vizuāli jānovēro strazdi, stārķi un bezdelīgas. Pirmā dziesma svarīga ir 
cīrulim, dzeguzei un lakstīgalai. Savukārt zosu un dzērvju vizuālie un balss novērojumi sakrīt. 
Dzīvnieku valstī gaismas perioda pagarināšanās pavasarī izraisa migrēšanas, ligzdošanas, olu 
dēšanas, spalvu mešanas, vairošanās un citus instinktus [Liepa 1991]. Tomēr gadu no gada gājputnu 
atlidošanas datumi nav pastāvīgi (13.tabula). Pirmie atgriežas tuvie migranti – putni, kuru dzimtajās 
vietās jau var atrast pietiekami daudz piemērotas barības. Pēdējie atlido kukaiņēdāji putni. Tas 
notiek vasaras sākumā, kad iestājas silts laiks [Baumanis un Klimpiņš 1997]. Bez tam arī klimatam 
(sniega sega, gaisa temperatūra) un vietas augstumam virs jūras līmeņa var būt svarīga nozīme 
[Strautzels 1935]. Tā, piemēram, novērots, ka agri atlidojušie strazdi, iestājoties aukstam laikam 
un uzkrītot biezai sniega segai, dažos gados masveidā iet bojā, bet dažreiz lido atpakaļ, lai vēlāk 
atgrieztos otrreiz. Arī lauku cīrulis 1996.gadā atlidoja 3.aprīlī, kad vēl bija pus metru bieza sniega 
sega. Strazdi togad atlidoja vēl agrāk.  
 

13. tabula 
Gājputnu atlidošana pa gadiem 

 
Suga 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Vidēji 

Mājas strazds (v) 13.03. 03.04. 25.03. 10.03. 10.03. 04.03. 20.03. 17.03. 

Lauka cīrulis (b) 10.03. 17.02. 03.04. 24.02. 21.02. 04.03. 16.03. 06.03. 

Zosis (v, b) - 22.03. 25.03. 10.03. 01.03. 22.03. 15.03. 16.03. 

Pelēkā dzērve (v, b) - 14.03. 10.04. 02.03. 22.03. 21.03. 16.03. 19.03. 

Baltais stārķis (v) 30.03. 03.04. 07.04. 30.03. 07.04. 25.03. 29.03. 01.04. 

Bezdelīga (v) 04.05. 03.05. 30.04. 29.04. 02.05. 04.05. 24.04. 01.05. 

Dzeguze (b) 02.05. 07.05. 01.05. 06.05. 26.04. 03.05. 29.04. 02.05. 

Lakstīgala (b) - - 09.05. 20.05. 07.05. - 08.05. 11.05. 

Apzīmējumi: 
 v – novērots vizuāli 
 b – novērots, pirmo reizi dzirdot dziesmu (balsi) 
 
No 8 gājputniem Ukros visagrāk atlido lauku cīrulis (vidēji 6. martā), kad nereti vēl ir sniegs un 
iespējama ziemas atgriešanās. 16. martā atlido zosis, 17. martā – strazdi, bet 19.martā – dzērves. 
Baltais stārķis vidēji atgriežas 1. aprīlī, bet ne vēlāk par 7. aprīli (1996., 1998). Maija sākumā atlido 
bezdelīgas un dzeguzes, bet 11. maijā – lakstīgalas. Tad laiks jau ir silts, ir pietiekami daudz 
barības. 
 
Nobeigums 
Ē. Sproģe [1978] bioklimatiskajam pavasarim izdala 3 apakšsezonas – sniega kušanas periodu, 
pavasara atmodu un pavasara plaukumu.Tas arī liekams par pamatu Ukros iegūto datu 
apkopojumam.  
Sniega kušanas periods te sākas jau 24. februārī, bet vēlākais datums ir bijis 4. aprīlis (1996.). 
Šajā laikā palielinās saulaino dienu skaits, īpaši martā. Agrā pavasarī koku mizai mainās krāsa, tā 
pieņem “iedeguma” nokrāsu, kas liecina par bioķīmisko procesu atjaunošanos. Šajā periodā atlido 
pirmie gājputni. Sākot atkust augsnei, uzsāk bērzos cirkulēt sulas, kas gadu no gada var notikt no 
28. februāra (1998.) līdz 4. aprīlim (1996.) Pētījumi rāda, ka agrie pavasari parasti ieilgst, tajos 
siltuma periodus nomaina aukstums, savukārt gados ar vēliem pavasariem vasaras mēneši parasti 
ir siltāki un rudens mēneši iestājas vēlāk [Sproģe 1978]. Nokūstot pavasara sniega segai un uzziedot 
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māllēpēm, agrais pavasaris ir beidzies. Ukros māllēpes vidēji uzzied 28. martā, bet 1990. gadā tas 
novērots jau 1. martā, kamēr 1996. gadā – 17. aprīlī.  
Pavasara atmoda sākas ar lazdu un baltalkšņu ziedēšanu. Baltalkšņi Ukros sāk ziedēt no 1. marta 
(1997., 1998.) līdz 14. aprīlim ( vidēji – 18. martā), bet lazdas – 20. martā (no 1. marta (1998. g.) 
līdz 16. aprīlim (1996. g.)). Ap šo laiku atlido zosis un dzērves, ap 2. aprīli (no 20. marta (1999., 
2000.) līdz 20. aprīlim (1994.)) parādās pirmie taureņi, aprīļa sākumā atlido stārķi. 22. martā uzzied 
zilās vizbulītes. Aprīļa 2. dekādē vidējā diennakts temperatūra pārkāpj +5C robežu, sākas 
veģetācijas periods, kas ir labi redzams, jo šajā laikā sāk zaļot zāle. Aprīļa beigās notiek masveidīga 
lapu plaukšana. Vēl šajā periodā izlido bites, tāpēc nepieciešams iznest bišu stropus ārā. Jau ap 8. 
aprīli sāk ziedēt kārkli. Šajā laikā ir piemēroti apstākļi koku un mežu stādīšanai. Izlases veidā var 
sākt lauku sējas darbus, Ukros tas notiek ap 22. aprīli. Agros pavasaros lauku sējas darbus vieglās 
augsnēs var uzsākt jau 4. aprīlī (1999.), bet ļoti vēlos – 6. maijā (1996.). Pavasara atmoda Ukros 
ilgst vairāk par mēnesi. 
Pavasara plaukums Ukros ilgst mazāk par mēnesi. Tas sākas ar bērzu lapu plaukšanu 24. aprīlī 
un beidzas ar pīlādžu ziedēšanas sākumu 21. maijā. Maija sākumā kā pēdējie atlido kukaiņēdāji 
putni, Ukros 1. maijā atlido bezdelīgas, 2.maijā – dzeguzes, bet ap 11. maiju – lakstīgalas. 12.maijā 
sākas lapu plaukšana parastajam osim. Maija 1. dekādes vidū sāk ziedēt ievas, bet agros pavasaros 
(2000.) tas notiek jau 25. aprīlī. Maija otrās dekādes vidū sāk ziedēt ābeles (ap 15. maiju), 
zirgkastaņas (16. maijā) un ceriņi (17. maijā), turklāt 2000.g. šīs fenoloģiskās fāzes iestājās jau 28.-
30. aprīlī, bet 1997. gadā – tikai 23.-29. maijā. Šajā laikā jāiestāda kartupeļi, turklāt diennakts vidējā 
gaisa temperatūra jau ir pārkāpusi +10C robežu, tāpēc var sēt un stādīt visas siltummīlošās kultūras 
(bietes, gurķus, ķirbjus u. c.). Maija sākumā zied pienenes un nedaudz vēlāk uzsāk lopu ganīšanu. 
Ļoti svarīga loma pavasarī ir gaisa temperatūrai, īpaši vidējai diennakts temperatūrai (agrākajās 
fenoloģiskajās fāzes), temperatūru summām (vēlākajās fāzēs), kā arī maksimālajām gaisa 
temperatūrām. Fenoloģiskajām fāzēm, kas iestājas agri pavasarī, ļoti nozīmīga ir sniega segas 
sairšana. Vairākām augu sugām ziedēšanas sākumu ietekmē gaisma. Būtiska nozīme ir augsnes 
atkušanai un iesilšanai. Atsevišķas fenoloģiskās fāzes var ietekmēt arī nokrišņi. Gājputnu 
atlidošanas gaitu ietekmē dažādu faktoru summa [Ģērmanis 2000]. Novērota arī 
fenoloģisko fāžu iestāšanās laika atkarība no citu fenoloģisko fāžu iestāšanās laika. 
Daži Ukros novērotie fenoloģisko fāžu iestāšanās datumi būtiski atšķiras no literatūrā minētajiem. 
To varētu skaidrot gan ar Ukru pagasta atrašanos pie Latvijas dienvidu robežas, gan iespējamām 
klimata izmaiņām pēdējos gados, gan visu Latviju aptverošu fenoloģisko novērojumu datu 
trūkumu.  
Pirmajām pavasara fenoloģiskajām fāzēm ir daudz lielāka starpība starp visagrāko un visvēlāko 
iestāšanās datumu nekā tām, kas sākas aprīlī un maijā. Tas ir skaidrojams ar to, ka pēdējos gados 
ziemas bijušas gan īpaši siltas un bez sniega (1988./89., 1989./90.), gan arī aukstas, ilgas, sniegiem 
bagātas (1995./96.). Aprīlī un it īpaši maijā meteoroloģiskie apstākļi jau ir krietni noturīgāki, gadu 
no gada tie variē mazāk. 
Sniegbaltās sniegpulkstenītes uzziedēšanai svarīgākais nosacījums ir sniega segas sairšana. Taču 
ziedēšanu var aizkavēt kailsals, bet paātrināt lēna sniega kušana (1996.). Savukārt zilajai vizbulītei 
svarīga ir gaisma, sniega segas sairšana un gaisa temperatūras paaugstināšanās. Sulu cirkulāciju 
bērzos ietekmē gan augsnes atkušanas laiks, gan Saules spīdēšana, gan arī vidējā diennakts gaisa 
temperatūra. Zālāju zaļošanas sākumu visvairāk ietekmē vidējās diennakts temperatūras pāreja pār 
+5°C, kā arī neliela loma šeit ir pavasarīgam lietum. Līdz ar zāles zaļošanas sākumu ziemas mieru 
beidz parka vīngliemezis.  
Baltalkšņa un it īpaši parastās lazdas ziedēšanas sākums sakrīt ar stabilu vidējās diennakts 
temperatūras pāreju pār 0°C. Ievas sāk ziedēt, kad maksimālā temperatūra dienā paceļas līdz +20 
un vairāk grādiem. Turklāt ievu ziedēšanas vidus un beigu posmā ik gadu vērojama gaisa 
temperatūras pazemināšanās, arī salnas. Koku un krūmu salapošana atkarīga no gaisa temperatūras, 
turklāt masveidīga lapu plaukšana gandrīz ik gadu notiek aprīļa 3.dekādē, kad nereti pēdējos gados 
dienā temperatūra paceļas līdz 21- 26°C. Process sākas ar lapu plaukšanu ērkšķogām (Ukros, vidēji, 
8.aprīlī) un beidzas ar ošu lapu plaukšanu (12. maijā), jo osis ļoti cieš no vēlajām pavasara salnām, 
kuras uz augsnes Ukros var novērot pat jūnija 2.un 3.dekādē, turklāt tas iespējams katru otro gadu. 
Kad vidējo diennakts temperatūru summa virs +5°C sasniedz 149-157°C, sāk ziedēt ceriņi, bet 146-
160°C temperatūru summā sāk ziedēt parastā zirgkastaņa. Šajā gadījumā temperatūras summētas 
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šādi: ja diennakts vidējā temperatūra ir +7,2C, tad tika pieskaitīti 2,2C (7,2-5,0=2,2). Parastā 
pīlādža ziedēšanas sākums saistās ar vidējo diennakts temperatūru virs +12°C, turklāt ziedēšanas 
beiguposmā tā sasniedz +13, +14°C, kas sakrīt ar pēdējām pavasara salnām gaisā un bioklimatiskās 
vasaras sākumu. Savukārt gājputntu atlidošanā svarīga loma ir kā bioloģiskajiem, tā 
klimatiskajiem, orogrāfiskajiem, un citiem ģeogrāfiskajiem faktoriem. 
 
Pateicība  
Autors pateicas profesoram Ādolfam Krauklim par pētījuma nozīmīguma saskatīšanu un raksta 
rediģēšanu. Tāpat daudz pateicības esmu parādā saviem vecākiem (īpaši – tētim) un vecmāmiņai 
par novērojumu veikšanu laikā, kad pats studēju Rīgā. 
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Summary 
The study is based on observations of nature started by the author in 1990, when he was a fifth-
year schoolboy in Tervete and continue to this day: at the Ukri Primary School, then at Bene 
Secondary School, and finally at the University of Latvia from 1997 to 2001. During the last period 
the observations have been expanded. 
The observations have been made in the vicinity of the family farmstead "Zemzari", in the Dobele 
region, Ukri parish, which is located in the southwestern part of the Zemgale plain. 
The present paper summarises the phenological and meteorological data in springtimefrom 
February/March through May/June. This season is subdivided into three periods: the thawing of 
snow, springtime awakening, and spring blooming. Within the observation period, the inception of 
a particular phenological stage may vary for more than a month. 
The first phenological stages of spring show much greater variations between the earliest and the 
latest date than those, which are later in April and May. It could be explained by the very different 
winters of the last years: on the one hand, very warm and snowless winters (1988/89, 1989/90); on 
the other hand, very chilly, long and snowy winters (1995/96). In April and May the weather is 
more stable, and the yearly variations are smaller. 
Some dates for the inception of phenological stages in Ukri differ to a considerable extent from 
those referred to in publications. It could be attributed either to the location of Ukri parish at the 
southern border of Latvia, eventual climate change in the last years, or a lack of data on 
phenological observations that cover all of Latvia. 
Observations have been carried out about the interdependence of the inception of phenological 
stages for particular observed phenomena. 
The blooming of a snowdrop Galanthus nivalis is conditioned by the melting away of snow cover; 
yet, blooming can be delayed by black frost and accelerated by the slow thawing of snow (1996). 
The blue anemone Hepatica nobilis needs daylight, the melting away of snow cover, and an 
increase in air temperature. The circulation of birch sap is affected by the time when the soil thaws, 
the quality of sunlight, and the mean diurnal air temperature. The greening of grasslands is mainly 
affected by the mean diurnal air temperature passing above +5°C, and a great role is also played by 
spring-like rain. When grass is turning green, the edible snail Helix pomatia ends its winter rest. 
The blossoming of the white alder Alnus incana and especially the European hazel Corylus avelana 
concurs with the stable transition of diurnal air temperature to above +0°C. Bird-cherries Padus 
racemosa start blossoming, when the maximum daily temperature rises above +20°C, and the 
middle and final periods of bird-cherry blossoming are characterized by an annual decrease of air 
temperature and even frost can be observed. The starting point for the blossoming of the mountain 
ash Sorbus aucuparia coincides with a durable transition of mean diurnal air temperature to above 
+12°C, and at the end of blossoming period it reaches +13°C to +14°C, which combines with the 
last spring frosts and the beginning of bioclimatical summer.  
The coming of migratory birds, in its turn, is affected by biological, climatic, orographic and other 
geographical factors. 


