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Pētījuma nepieciešamības pamatojums

Starptautiskajā mērogāStarptautiskajā mērogā

Nacionālajā mērogāNacionālajā mērogā

Lokālajā mērogāLokālajā mērogā

Ziemeļeiropas klimats kļūs arvien piemērotāks 
laika pavadīšanai āra, kas labvēlīgi ietekmēs 
dabas tūrisma attīstību Latvijā

Mērķis kļūt par ES līderi  «dabas kapitāla 
saglabāšanā, palielināšanā un ilgtspējīgā
izmantošanā»

• «zaļo teritoriju» ilgtspējīga izmantošana, 
izmantojot vietējo rekreācijas potenciālu;

• mežaparka izveide

Lai saglabātu dabas kapitālu no cilvēku negatīvās ietekmes ir nepieciešams ieviest efektīvu 
resursu pārvaldības modeli, balstoties uz ekosistēmas esoša stāvokļa novērtējumu.



Pētījuma teritorija

Stropu estrāde

Dzelzceļnieku 
slimnīca

DPR slimnīca

Ķīmiķu 
mikrorajons

2. attēls. Daugavpils pašvaldības noteiktā Stropu mežaparka robeža un 
nozīmīgākie ap pētījuma teritoriju izvietotie objekti. A. Smoļakova, 
2013.

1. attēls. Pētījuma teritorijas atrašanās vieta. A. Smoļakova, 2014.



Pilsētas mežu jēdziens un izmantošanas iespējas

Pilsētas mežs - mežaudze pilsētas administratīvās teritorijas robežās, 
kam, saskaņā ar tā sabiedrisko nozīmi, ir nepieciešama pārvalde, lai 
saglabātu šīs teritorijas ainavisko, estētisko un kultūrvēsturisko 
vērību.
Latvijā Meža likums (+ saistošie MK noteikumi) nosaka tādas 
piepilsētas mežu labiekārtošanas iespējas, kā parku vai mežaparku 
izveide.  
Daugavpilī:
•Meži aizņem 22% no pilsētas teritorijas;
•Plānota 7 mežaparku izveide;
•Vīzija: «Aktīvai atpūtai paredzētas un 

sakoptas parku un mežu teritorijas»

Atpūta dabā vienmēr noved pie izmaiņām dabiskajā vidē! 

3. attēls. Rekreatīvai slodzei pakļautā teritorija 
Stropu meža masīvā. Foto:  Smoļakova, 2013



Taku jēdziens un ietekme uz meža ekosistēmu 

Takas - nostaigāti līnijveida nogabali, kas veidojušies intensīvas 
kājāmgājēju kustības rezultātā:
•patvaļīgi veidojušās takas (cilvēkiem regulāri pārvietojoties no vienas vietas uz otru)

•organizētas takas (konkrētam nolūkam speciāli izveidotas)

4. attēls. Organizētas takas Skatas mežaparkā, Gēteborgā. Foto: A. Smoļakova, 2013

Lai koncentrētu apmeklētāju kustību un samazinātu nostaigāšanai ietekmei 
pakļautās teritorijas, takām jābūt marķetām, konstruētām un pārvaldītām!



Materiāli un metodes

Piemērotas analīzei: orientēšanās kartes 1:10 000 mērogā;

Karšu precizitāte tika apspriesta ar to autoru;

Karte 1:20 000 mērogā tika izmantota, ņemot vērā to detalizētības pakāpi;

Karšu digitalizācijai tika izmantota ESRI ArcGIS 10.0 programmatūra.

Kartogrāfiskā materiāla analīze

5. attēls. Analīzei izmantotās orientēšanās kartes.



Rezultāti
Kartogrāfiskā materiāla analīze

AA

BB

Kartes pamatne: 1976. gada orientēšanās karte 

«Estrāde» M: 1:10 000.

Kartē atspoguļota Stropu meža masīva R daļa. 

Kopējais taku un stigu garums: 28,2 km 

Dominējošie virzieni: 

«Ķīmiķu mikrorajons – Stropu ezera piekraste»

«Ķīmiķu mikrorajons – Dzelzceļnieku slimnīca»

Visvairāk nostaigātās teritorijas:

ap Stropu Estrādi un  Daugavpils logopēdisko 

internātpamatskolu. 



Rezultāti
Kartogrāfiskā materiāla analīze
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Rezultāti
Kartogrāfiskā materiāla analīze

Kartes pamatne: 2011. gada orientēšanās karte 

«Estrāde» M: 1:10 000 

Kartē atspoguļota Stropu meža masīva R daļa. 

Kopējais taku un stigu garums: 44,5 km 

Izmaiņu nav: > daļa garāko taku posmu.

Jauno taku veidošanās:

• 200 – 300 metru platā joslā gar Ķimiķu 
mikrorajonu;

• pie Daugavpils logopēdiskās 
internātpamatskolas.



Rezultāti
Esošā taku tīkla kartēšana un analīze

Kartes pamatne: 1982. gada karte «Stropi» M: 1:20 000 

Kopējais taku un stigu garums: 5,2 km 

Kartes pamatne: 2006. gada karte «Slimnīca» M: 1:10 000 

Kopējais taku un stigu garums: 9,2 km 

Dominējošie virzieni (turpinās): 

«Ķīmiķu mikrorajons – Stropu ezera piekraste»

«Ķīmiķu mikrorajons – Dzelzceļnieku slimnīca»

Takas ir izvietotas salīdzinoši vienmērīgi.

Visvairāk nostaigātās teritorijas:

pie DPR slimnīcas.

Kartē atspoguļota Stropu meža masīva A daļa. 



Materiāli un metodes
Esošā taku tikla kartēšana un analīze

6. attēls. TRIMBLE Juno SB GPS 
ierīce. Foto: V. Petrovs, 2012

7. attēls. Kartēto taku korekcija. A. Smoļakova, 2013

Periods: 2012. gada 6. oktobris - 11. novembris (6 ekspedīcijas).
Ierīce:  TRIMBLE Juno SB GPS ierīce ar TerraSync Professional edition
programmatūru.
Iegūtie dati *.shp formātā tika eksportēti un apstrādāti  ESRI ArcGIS 10.0 
programmatūra.



Rezultāti
Esošā taku tīkla kartēšana un analīze

Kopējais taku un stigu garums: 56,1 km

Lielākā daļa apsekoto taku sakrīt ar kartēs 

atspoguļoto taku tīklu.

Takas nav reģistrētas:

Vairākos taku posmos Stropu meža masīva 

R daļā;

Jaunas takas:

• 200 m platā joslā gar Ķīmiķu mikrorajonu;
• pie Daugavpils logopēdiskās 

internātpamatskolas;
• uz Z no Tramvaju depo.



Rezultāti
Esošā taku tīkla kartēšana un analīze

9. attēls.  Stropu meža masīva A daļas taku tīkla garuma 
izmaiņas laika posmā no 1982. līdz 2012. gadam. 

8. attēls. Stropu meža masīva R daļas taku tīkla garuma 
izmaiņas laika posmā no 1976. līdz 2012. gadam. 

R daļa

A daļa



Rezultāti
Esošā taku tīkla kartēšana un analīze

Taku tīkls R daļā paplašinājās 
par 16,4 km (1976.-2012.)
A daļā par 2,4 km (2006.-2012.)

Takas, kas palikušas nemainīgas 
(1976. - 2012. ) aizņem 24,4 km, 
jeb 43%.



Rezultāti
Esošā taku tīkla kartēšana un analīze

Stropu meža masīva taku 
tīkla blīvuma karte, 
2012. gads

10. attēls.  Stropu meža masīva taku tīkla blīvuma īpatsvars.



Galvenie secinājumi

1. Laika periodā no 1976. līdz 2012. gadam taku tīkls Daugavpils pilsētas 
Stropu meža masīva teritorijā ir paplašinājies uz jaunu īsceļu 
veidošanās rēķina.

2. Garākie taku posmi laika gaitā pārveidojas vismazāk. 

3. Garākie taku posmi veidojas kājāmgājējiem mērķtiecīgi pārvietojoties 
starp dzīvojamajām zonām un/ vai sabiedriski nozīmīgiem objektiem. 

4. Jo mazāks ir attālums līdz dzīvojamai zonai vai sabiedriski nozīmīgiem 
objektiem, jo vairāk teritorija ir pakļauta nostaigāšanas ietekmei. 

5. Lai novērstu haotiska taku tīkla izveidi pilsētas mežos ir nepieciešama 
savlaicīga to labiekārtošana.



Daži no ieteikumiem taku tīkla labiekārtošanai

1. Lai samazinātu dažādu atpūtas veidu radīto ietekmi uz Stropu meža 
masīvu, ir nepieciešams izveidot organizētas takas saskaņā ar atpūtnieku 
grupu vajadzībām (pastaigu, veselības un sporta takas atkarībā no 
apmeklētāju fiziskās sagatavotības).

2. Organizētu taku plānošanas un ierīkošanas procesos ir nepieciešams 
iesaistīt Daugavpils sporta klubu un nevalstisko organizāciju 
pārstāvjus. 

3. Lai samazinātu īsceļu veidošanos, ir nepieciešams labiekārtot 
nostaigāšanai visintensīvāk pakļautās teritorijas.

11. attēls.  Taku marķējuma piemērs Daugavpils novada Līksnas pagastā. Foto: A. Smoļakova, 2013



Paldies par uzmanību!

Jautājumi?
Ierosinājumi?

28.01.2014


