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Physical geography - Science and

systems of the human environment

(Strahler A.G.)



http://www.newscientist.com/article/dn18370-
shipping-map-tracks-marine-aliens.html
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Dabas ģeogrāfijas katedrai piederīgie

Bakalaura darbu tēmas:
• Ainava kā mantojums, cilvēka darbības pēctecību 

dažādās izpausmes ainavās

• Ainavu vēsture(s) un biogrāfijas

• Dažādi ainavas elementi, vietas, daba un to nozīmes 

cilvēku dzīves telpā

Pētījumu virzieni:

Ainavas pēctecīgums

Ainavu plānošana un pārvaldība

Vēsturiskā ăeogrāfija (ainavu vēsture)

Ne-reprezencionālā ăeogrāfija (ainavas kā pieredze)

Anita ZariĦa, Dr.geogr.

anita.zarina@lu.lv

Dažas pēdējos gados izstrādātās bakalaura darbu tēmas ainavu ăeogrāfijā

• Dundagas muižas sociāli ăeogrāfiskās un telpiskās struktūras Kurzemes guberĦas laika 
posmā (M. Abaja, 2011)

• Slēgtā dzelzceĜa līnija Liepāja-VaiĦode: vēsturiskā un fenomenoloăiskā ainava (J. 

Saulītis, 2011)

• Ikšėiles ainavas biogrāfija: Rīgas HES radītās pārmaiĦas (D. KĜaviĦš, 2010)

• Piekrastes ainava kā dzīves telpa: BigauĦciema – Ėesterciema posma vēsturiskās 
ainavas (K. Krumberga, 2010)

• Jaunās mājvietu ainavas: Amatciema piemērs (I. Vecenāne, 2010)

• Kurzemes “cietokšĦa” frontes līnija un tās ietekme uz ainavu Dobeles - Lestenes posmā 
(A. Ādamsons, 2010)

• Ainavu dziednieciskā funkcionalitāte pilsētu slimnīcās (S. Saldābola, 2009)

• Zemgales ainavu savdabība: ciemu vēsture un morfoloăija Īslīces pagastā (D. Spulle, 

2009)

prof. Agrita Briede
e-pasts: agrita.briede@lu.lv

Zinātniski pētnieciskā darbība

• Latvijas klimata mainības tendences un to ietekmējošie faktori;

• Klimata mainība Latvijā un tā ietekme  uz hidroekosistēmām

Tēmas vai tēmu virzieni studentiem

• Meteoroloģisko rādītāju izmaiņas Latvijas teritorijā

• Latvijas un atsevišķu reģionu klimata raksturojums

• Upju vides stāvokļa vērtējums. 



Studentu izstrādātās tēmas. Piemēri

• Pērkona negaisu ilglaicīgās izmaiņas un raksturs Kurzemē 

• Veģetācijas perioda raksturs Latvijā

• 2005.gada janvāra vētras izvērtējums Klimata mainības tendences 
Ainažos un Ventspilī 

• Ekstremālo gaisa temperatūru raksturs un tendences Latgales 
reģionā 

• Saulaino dienu skaita izmaiņas Rīgas pilsētā

• Mikroklimata iezīmes Iļģuciemā 

• Feimankas upes hidromorfoloģisks vērtējums 

• Ziemas un pavasara sezonas tipi Latvijā

• Fizioloģiski ekvivalentās temperatūras ilgtermiņa izmaiņu 
novērtējums Latvijā

• Liela mēroga atmosfēras cirkulācijas un to ietekme uz
Latvijas klimatu

• Krēslas ietekme uz ceļu satiksmes negadījumiem Rīgā

Ilglaicīgais pērkona negaisu 
dienu skaits un reģistru skaits 
Kolkā no 1960.-2009. 
gadam

Sala dienu izmaiņas 
Latvijā no 1961. – 2010. 
gadam

Dienu skaits ar 
tropiskajām naktīm 
Latvijā no 1961. – 2010. 
gadam 

Saules spīdēšanas ilgums Latvijā Maksimālais dienu skaits ar sniega segu

•Olga Ritenberga 

•Mob.: 28640516

•olga.ritenberga@lu.lv

•LU ĢZZF 201.kab.

AEROBIOLOĢISKU RĀDĪTĀJU 
IZMANTOŠANA ATMOSFĒRAS PIEZEMES 

SLĀŅA BIOMETEOROLOĢISKO 
PROCESU IZPĒTĒ



Aerobioloģija ir zinātnes nozare kas pēta bioloģiskas 
izcelsmes mikroskopiskas daļiņas gaisā, kuras tiek pasīvi 
transportētas ar gaisa plūsmu, ieskaitot šo daļiņu nonākšanu 
gaisa plūsmās, izkļūšanu no tām un ietekmi uz cilvēku un 
dzīvnieku organismu

Dispersija un transports
Nogulsnēšanās

Atk.pacelšanās

EMISIJA

Gaisa 
mitrums+ 
temperatūra

Vējš, nokrišņi, atm. stabilitāte

Pēta processus, kas ietekmē 
piesārņojuma koncentrāciju gaisā

gravitācijas spēks
nokrišņi

Horizontālā pārnese 1000km attālumā



Novērojumi
Average daily airborne pollen concentration (2003-2010) 
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Rādītāju ietekme

Dr. geogr. Gunta Kalvāne

Gunta.kalvane@lu.lv

121. telpa



NOZARE: BIOKLIMATOLOĢIJA//BIOMETEOROLOĢIJA

klasiski tiek definēta kā zinātne, kura pēta klimata ietekmi uz 
dzīvajiem organismiem

BIOKLIMATOLOĢIJA

Fenoloģija 
(Phenology)

Cilvēka bioklimatoloģija
(Human bioclimatology)

FENOLOĢIJA – zinātne par klimatisko un citu faktoru ietekmi uz norisēm augu 
un dzīvnieku dzīvē, piemēram, lapu plaukšana, putnu migrācija, ziedēšanas 
izmaiņas utml. 

 

Ķiršu Prunus subertilla ziedēšanas sākuma trends, Kioto, Japānā no 705. 
gada m.ē.  - senākie rekonstruētie dati (Koch, et.al., 2006) 

PĒTĪJUMA VIRZIENI

� Bioklimatoloģijas vēsturiskā attīstība, pētījumu 
metodes;
� Bioklimatiskie/fenoloģiskie novērojumi Latvijā un 
pasaulē: izmaiņas, trendi un tos ietekmējošie faktori;
� Fenoloģisko sezonu raksturojums;
� Agrometeoroloģisko (kultūraugu fenoloģija) datu 
izvērtējums;
� Fotomonitorings: datu ieguve un analīze (digitālās 
fotogrāfijas fenoloģijā).

CILVĒKA BIOKLIMATOLOĢIJA – zinātne, kura pēta klimata ietekmi 
uz cilvēka dzīvi: uzvedība, paradumi, reakcijas

Viens no izpētes objektiem: sezonalitāte, piemēram, dzimstības un mirstības 
sezonalitāte, preču patēriņš utml.

Dzimušo skaits pa mēnešiem (% no gada) Latvijā 1993.-2009. 
gads (Osetrovs, 2010) 



doc. Solvita Rūsiņa
e-pasts: rusina@lu.lv

Pētījumu objekts
• dabiskie zālāji (pļavas un ganības)  
• smiltāji  
• meži 
• ekotoni
• Sugas

Pētījumu virzieni

• Biotas ģeogrāfija Latvijā un Eiropā
• Vietas vēstures ietekme uz biotas izplatību mūsdienās
• Biodaudzveidības izplatība un mainība laikā un to noteicošie 

faktori
• Biodaudzveidība ainavas mērogā

Pēdējos gados izstrādātie bakalaura darbu temati

• Mezofīto pļavu ģeogrāfija Austrumeiropā (I.Birzniece, 2010)

MAZO UPJU IELEJU NOZĪME KSEROTERMOFĪTĀ
AUGĀJA IZPLATĪBĀ ZEMGALES LĪDZENUMĀ (L.Gustiņa, 2009) Pēdējos gados izstrādātie bakalaura darbu temati

• DABISKO ZĀLĀJU DAUDZVEIDĪBAS DINAMIKA GAUJAS 
NACIONĀLAJĀ PARKĀ PĒDĒJO DESMIT GADU LAIKĀ      
(L.Briede, 2009)



TOPOGRĀFISKO FAKTORU NOZĪME SAUSO ZĀLĀJU SUGU 
IZPLATĪBĀ LOKĀLĀ MĒROGĀ: RĪGAS HES DAMBJA PIEMĒRS 
(K.Krastiņš, 2009) 

Pēdējos gados izstrādātie bakalaura darbu temati
Pēdējos gados izstrādātie bakalaura darbu temati

• TĀLO PĻAVU VĒSTURE UN LIECĪBAS MŪSDIENU AINAVĀ 
SLĪTERES NACIONĀLAJĀ PARKĀ: TAMNĪŠU PĻAVU PIEMĒRS 
(E.Kondratovičs, 2009)

Pēdējos gados izstrādātie bakalaura darbu temati

• AINAVAS MOZAĪKAS UN 
APSAIMNIEKOŠANAS IETEKME UZ 
EKOTONU VEIDOŠANOS DABISKO ZĀLĀJU 
EKOSISTĒMĀS (I.Pušpure, 2009)

doc. Solvita Rūsiņa

Piedāvātie bakalaura darbu temati

• bioloģiski vērtīgo zālāju ģeogrāfija un reģionālās izplatības 
īpatnības Latvijā



doc. Solvita Rūsiņa

Piedāvātie bakalaura darbu temati

Dabisko zālāju atjaunošana/veidošana – līdzdalība 
projekta realizēšanā

• Vides faktoru ietekme uz dabiska zālāja atjaunošanas sekmēm

doc. Solvita Rūsiņa

Piedāvātie bakalaura darbu temati

Engures ezera baseins – līdzdalība projekta realizēšanā

• Lauksaimniecības zemju izmantošanas vēsture un tās 
ietekme uz mūsdienu veģetāciju zvejniekciemos: Bērzciema 
piemērs; 

• Vietas vēstures ietekme uz dabisko zālāju izplatību un 
daudzveidību Engures ezera sateces baseinā; 

• Sociāli-ekonomisko un ekoloģisko faktoru ietekme uz floras 
izmaiņām 20 gadu laikā Bērzciema apkārtnē; 

• Priežu mežu koku stāva struktūras un produktivitātes 
vērtējums Engures ezera dabas parkā, 

Lauma Gustiņa, dabas ģeogrāfijas 

doktorante.

Tēmas:
•Dabisko zālāju indikatorsugu izplatība un 
dinamika Latvijas teritorijā; 
•Augu sugu izplatība gar lineāriem ainavas 
elementiem (ceļš, grāvis, stiga u.c.).

Lauma.Gustina@lu.lv
Mob.tel. 26259198

ZIGMĀRS RENDENIEKS
ģeogrāfijas doktorants
zigmars.rendenieks@gmail.com

Darbu tēmas:
� Ainavas struktūras analīze ĢIS vidē
� Mežu ainavas 
� Zemes seguma izmaiņas



Paldies par uzmanību!

Sirsnīgi aicinām
dabas ģeogrāfu pulkā! 


