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Mūsdienās, līdztekus konvencionālajām 
ģeoloģiskajām un ģeomorfoloģiskajām metodēm 
lineārās erozijas veidotā reljefa formu, t.sk. gravu 
pētījumos arvien nozīmīgāku vietu ieņem arī
ģeomātikas metožu, galvenokārt tālizpētes un ĢIS 
plašs pielietojums.
Īpaši noderīga ĢIS rīku izmantošana ir tāda rakstura 
datu ieguvei, kuru noskaidrošanai lauka apstākļos 
jāpatērē daudz laika un ievērojami resursi, piemēram, 
gravu veidošanās ietekmējošo ģeomorfoloģisko 
faktoru – nogāžu slīpuma, nogāžu garuma vai nogāžu 
ekspozīcijas skaitlisko vērtību noteikšanai. 



Šādā kontekstā augstieņu rajonos lokalizētajos 
pauguraiņu apvidos, konkrētā pētījumā gadījumā –
Latgales augstienes Z daļā esošās Burzavas 
pauguraines erozijas tīkla elementu morfoloģijas un 
to veidošanos ietekmējošo faktoru analīzei ļoti 
piemērota ir ĢIS izmantošana.



Pētāmās teritorijas novietojums Latvijā

Pētījumu teritoriju raksturo liels skaits plakanvirsas pauguru 
izvietojums kompaktā teritorijā un tajā ir konstatētas 
daudzas gravas.



Materiāli un metodes

Kā platformu izmantojot ArcGIS datorprogrammu un to rīku 
kopumu, ir uzsākti lineārās erozijas formu morfoloģijas un 
ietekmējošo faktoru analīze. 
Ņemot vērā, ka Burzavas paugurainei joprojām nav pieejami 
augstas izšķirtspējas LiDAR dati, kas pasaulē tiek plaši 
izmantoti šāda rakstura pētījumos (James et al., 2007), ĢIS 
analīzes veikšanai nepieciešamie vektorformāta, rastra formāta 
un 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” (Strahler, 1957 un 
Morisawa, 1957 modificēts pēc Bauer, 1980), tika 
identificētas arī gravas, kuras tika vektorizētas kā
polyline ģeometrijas objekti.



Materiāli un metodes

lauka pētījumu metodes, kas ietvēra ar plakanvirsas 
pauguriem saistīto erozijas formu morfoloģisko 
parametru noteikšanu.



Rezultāti un to interpretācija

No apsekotajām gravām visdziļākās un visplatākās 
gravas tika konstatētas Majaka paugura nogāzēs, 
kurās dažas gravas regresīvās erozijas gaitā bija 
iesniegušās salīdzinoši tālu paugura izlīdzinātajā
virsmas daļā.







Rezultāti un to interpretācija

Pētījumi parāda, ka teritorijā dominē īsas nesazarotas 
nogāžu gravas.





Rezultāti un to interpretācija

Gravu gultnes ir lokalizētas tikai uz nogāzēm, uz 
kurām tās veidojušās, vai arī to augšteces tikai 
nedaudz šķeļ nogāžu krotes. 



Rezultāti un to interpretācija

Mazākā skaitā tika konstatētas garas, bieži vien 
sazarotas tipiskās gravas. 



GW = 3,9872GD + 3,6516
R² = 0,9081
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Rezultāti un to interpretācija
Papildinot ĢIS analīzes rezultātus ar lauka pētījumu datiem, 
tika noskaidrots, ka abiem gravu tipiem atšķiras arī to platuma 
un dziļuma GW / GD attiecība, proti, nogāzu gravām tā ir 
mazāka nekā tipiskajām gravām



Rezultāti un to interpretācija
Pretstatā literatūrā
norādītajam, ka gravu tīkla 
veidošanos un telpisko 
izvietojumu nosaka arī
nogāžu ekspozīcija, tomēr 
erozijas skarto nogāžu 
vērsumu vektoru ĢIS analīze 
neparāda statistiski ticamu šī
faktora ietekmi Burzavas 
paugurainē, jo gravas ir 
izveidojušās uz praktiski visu 
debess pušu vērsuma 
nogāzēm

Gravu izvietojums (% no kopējā skaita) uz attiecīgas 
ekspozīcijas nogāzēm Burzavas paugurainē. 



Rezultāti un to interpretācija
Pateicoties tam, ka plakanvirsas pauguru morfoloģijas 
pazīme ir tā ieapaļā forma, gravu izvietojums uz 
paugura nogāzēm pēc hidrogrāfiskā tīkla zīmējumiem 
atbilst radiālam.



Rezultāti un to interpretācija

Ar ĢIS metodēm nosakot un vizualizējot gravas un to 
sateces baseinus, tika noskaidrots, ka to platības variē
plašās robežās un ir no 0,7 ha līdz 21,7 ha lielas.





Rezultāti un to interpretācija

Izmantojot formulas, ievietojot tajā mainīgos 
lielumus un pauguru gravu sateces baseinu vērtības, 
tika modelēts, pie kādas nokrišņu intensitātes, šiem 
nokrišņiem izkrītot katrā konkrētajā baseinā, veidojas 
gravu attīstību izraisoša notece.
Iegūtie modelēšanas rezultāti parāda, ka konkrēto 
gravu baseinos klimatiskajai normai atbilstošu 
nokrišņu izkrišanas gadījumā neveidojas notece, pie 
kuras varētu sākties erozija. 
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