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Ievads 

Ūdens izraisītās erozijas veidoto formu izpētes  

aktualizēšana ir saistīta arī mūsdienu pētījumu metožu -  

ĢIS un tālizpētes metožu izmantošanas iespēju 

paplašināšanos (James et al., 2007; Baruch and Sagi, 

2011; Höfle et al., 2013; Shruthi et al., 2014).  

 

Arī Latvijā pēdējos gados ir veikti vairāki pētījumi 

(Krišāns, 2011; Kukemilks, 2012; Soms, 2013). 
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Ievads 

Saskaņā ar publicētajos avotos norādītajiem datiem gravu 

tīkla blīvums minētajā teritorijā ir vislielākais Latvijā un tā 

vērtības sasniedz 2 līdz 2,4 kmkm-2 (Āboltiņš, 1971). 

 

Lai gan par Gaujas Nacionālajā parkā esošajām gravām un 

ar tām saistītajiem procesiem ir veikti daudzi pētījumi 

(piemēram, Venska, 1982; Saltupe, 1982; Vanaga, 

1986), kā datu avots izmantots kartogrāfiskais materiāls. 
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Ievads 

Teritorijās, kuras sedz meža veģetācija, negatīvo reljefa 

formu identificēšana no topogrāfiskajām kartēm var būt 

neprecīza (James et al., 2007; James & Hunt, 2010; 

Julian et al., 2012; Castillo et al., 2012).  

 

Tas, ka agrākajos pētījumos publicētie rezultāti var būtiski 

atšķirties no faktiskās situācijas dabā, apliecina arī 

Latvijā pēdējos gados iegūtie dati (Krišāns, 2011). 
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Ievads 

Aerolāzerskenēšanas datu izmantošana gravu reljefa 

identifikācijai un pētījumiem tiek pielietota citās pasaules 

valstīs (piemēram, James et al., 2007; Baruch and Sagi, 

2011; Popit et al., 2014). 

 Papildus impulsu pētījumu veikšanai deva tas, ka Gaujas 

Nacionālā parka teritorijā šo datu ieguvi ir veicis 

nodibinājums „Vides Risinājumu Institūts” „FOR-REST 

LIFE+” projektā, un attiecīgi ir pieejami LiDAR dati. 
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Attēla vietne: http://for-rest.daba.gov.lv/public/ 



Pētījuma tēmas izvēles pamatojums un 

aktualitāte 

Izpētes teritorijā ir ļoti saposmots reljefs, 

kura iezīmes lielā mērā noteikuši fluviālie 

erozijas procesi, t.sk. gravu veidošanās. 

Lai arī GNP ir veikti pētījumi konkrētajā 

jomā, tomēr jāatzīmē, ka tie ir veikti 

daudzus gadus atpakaļ 
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Pētījuma mērķis 

Veikt lineārās erozijas formu identificēšanu un to 

ģeogrāfiskā izvietojuma analīzi Gaujas Nacionālā parka 

teritorijā, šim nolūkam izmantojot no 

aerolāzerskenēšanas datiem ģenerētu digitālo zemes 

virsmas modeli un tā apstrādi ģeogrāfisko informāciju 

vidē. 
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Pētījumu teritorija 

8 



Pētījumu metodes 
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Pētījumu metodes 

Kļūdas digitālajā zemes virsmas modelī un to novēršana. 
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Lāzera impulsa atstarošanās no gravas gultnē esošiem objektiem, piem., nogāzušos koku stumbri, laukakmeņi  



Pētījumu metodes 

Koku stumbri un šūnas ar trūkstošu augstuma vērtību 
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Pētījumu metodes 

Kļūdas DEM un to novēršana. 
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Pētījumu metodes 

Kļūdas DEM un to novēršana. 
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1. etaps: DEM pēcapstrāde ar Spatial Analyst rīku Focal Statistics 



Pētījumu metodes 

Kļūdas DEM un to novēršana. 
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2. etaps: DEM pēcapstrāde ar Spatial Analyst rīku Fill 



Kļūdas DEM un to novēršana. 

Pētījumu metodes 
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Gravu ievalku gultnē ģenerēts hidroloģiskais tīkls 

Pētījumu metodes 
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Gravu ievalkas reprezentējoši dati. 

 

Pētījumu metodes 

17 



Spatial Analyst rīks Flow Direction – noteces virziena rastra formāta 

slāņa atvasināšana. 

 Spatial Analyst rīks Flow Accumulation – noteces koncentrēšanās 

vietu rastra formāta slāņa atvasināšana. 
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Gravu ievalkas reprezentējošu datu atvasināšana no DEM: 

Rīks Reclassify - jauns slānis, saglabājot tikai tās šūnas, kas drenē 

virsmas laukumu lielāku par nodefinēto. Divi atkārtojumi: 5000 

rastra vienības, drenē platību virs 0,5 ha un 1000 rastra 

vienības, drenē platību virs 0,1 ha. 

Datu atlasei izmantojot filtru ar 1000 rastra vienībām, tiek atainoti 

sīkāki gravu atzari un gravu ievalku tīkls sakrīt ar dabā esošo. 

Pētījumu metodes 
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Spatial Analyst hidroloģiskās analīzes rīks Stream Link – 

elementus savieno hidroloģiski saistītā tīklā 

Pētījumu metodes 
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Gravu ievalkas reprezentējošu datu atvasināšana no DEM: 

Lai izvairītos no apjomīga, manuāli veicama darba, nosakot gravu 

zarošanās pakāpi saskaņā ar A. Strālera ieviesto hidrogrāfiskā 

tīkla elementu zarošanās pakāpes sistēmu (Strahler, 1952), 

gravu ievalkas reprezentējošie rastra formāta dati tika apstrādāti 

ar paplašinājuma Spatial Analyst hidroloģiskās analīzes rīku 

Stream Order  

Turpmākajā datu apstrādes gaitā iegūtais hidroloģiski saistītā tīkla 

rastra slānis ar rīku Stream to Feature tika konvertēts par 

polyline veida vektordatu slāni, kurā tā atsevišķi elementi 

savienojuma vietās, proti, gravas un to atzari, tika topoloģiski 

savienoti 

Vizuālās analīzes un manuālās rediģēšanas ceļā tika veikta 

vektordatu papildus apstrāde, izdzēšot gravām neatbilstošus 

elementus, piemēram, ceļu ierakumus u.c. 

Pētījumu metodes 
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Gravu ievalku un reljefa virsmas modeļa sakritība 

Pētījumu metodes 
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Identificējot gravu erozijas tīklu no LiDAR datiem, 

nepieciešams pārbaudīt iegūto rezultātu atbilstību 

situācijai dabā 

   Rezultāti 
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Gravu erozijas tīkla 

zarošanās pakāpes 

analīze 

   Rezultāti 
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Gravu erozijas tīkla 

blīvuma analīze 

 

Iegūtās vērtības ievērojami 

pārsniedz līdz šim 

Gaujas senielejā 

aprēķinātos erozijas tīkla 

blīvuma rādītājus 

   Rezultāti 
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ĢIS-bāzētu erozijas tīkla izdalīšanas un 
analīzes metožu aprobācija apliecina, ka 
uz augstas izšķirtspējas DEM pamata ar 
ĢIS rīkiem ir iespējams pietiekami precīzi 
veikt gravu tīkla identificēšanu. 

 

Tomēr, ir nepieciešams dabā apsekot 
etalonteritorijas un salīdzināt ĢIS analīzē 
iegūtos rezultātus ar lauka pētījumu 
datiem. 

   Galvenie secinājumi 
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Salīdzinājums parādīja, ka lineāri izstiepto negatīvo reljefa 

formu elementu ģenerēšanas un lielāko elementu atlases 

procedūrā ar ArcGIS rīkiem kā datu filtru pielietojot 

zinātniskajā literatūrā (Maidment, 2002) ieteikto 

sliekšņvērtību 5000 rastra vienības (konkrētā DEM 

gadījumā atbilst 0,5 ha platībai), iegūtais gravu ievalku 

slānis pietiekami precīzi ataino galvenos tīkla elementus, 

taču mazākas gravas, kā arī nelieli sānu atzari tādā veidā 

netiek iekļauti tīklā. 

Atkārtojot augstāk minētās procedūras ar rastra datu filtra 

atšķirīgiem parametriem, empīriski tika noteikts, ka 

precīzākus rezultātus sniedz sliekšņvērtības 1000 

izmantošana (konkrētā DEM gadījumā atbilst 0,1 ha 

platībai). 

   Galvenie secinājumi 

27 



Nepieciešams atzīmēt, ka citu zinātnieku publicēto pētījumu 

rezultāti parāda, ka sateces baseini ar platību 0,1 ha nav 

pietiekami, lai veidotos gravas (Prosser and Abernethy, 

1996; Boardman, 1992; Montgomery and Dietrich, 1994). 

Tas savukārt norāda uz citu, šajā gadījumā ģeoloģisko un 

hidroģeoloģisko faktoru nozīmi gravu tīkla mazāko 

elementu veidošanās procesā. 

Acīmredzot īsāku gravu un nelielu atzaru veidošanās GNP 

teritorijā esošajās gravās ir saistīta ar pazemes ūdeņu 

ģeoloģisko darbību, kad devona pamatiežos norisinoties 

sufozijas un nogāžu procesiem, veidojas lokālas 

negatīvās reljefa formas.  

Lai gūtu apstiprinājumu šādam pieņēmumam attiecībā uz 

GNP gravām, nepieciešami papildus pētījumi, kas balstīti 

uz lielmēroga ģeoloģiskās kartēšanas datiem. 

   Galvenie secinājumi 
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