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Pētījumu teritorija 

Avots: Dabas aizsardzības pārvalde Dabas parks 
“Daugavas loki” 



Pētījumu teritorija 

 



Mērķis un uzdevumi 

Mērķis:  izstrādāt dzīvotnes piemērotības indeksa bebriem 
noteikšanas metodiku un to pielietot dabas parka “Daugavas 
loki” teritorijai. 

 

Uzdevumi:   

1) Iepazīties ar zinātnisko literatūru, apkopot tur minēto 
informāciju par bebriem svarīgiem faktoriem, kas nosaka to 
dzīvotnes izvēli. 

2) Izvērtēt faktoru nozīmīgumu un svarīgākos no tiem iekļaut 
piemērotības indeksa modelēšanā. 

3) Veikt katra faktora vērtību klasifikāciju. 

4) Veikt faktoru ģeotelpisko analīzi ArcĢIS vidē. 

5) Iegūt dabas parkā “Daugavas loki” bebriem piemērotu 
dzīvotņu karti. 

6) Pārbaudīt modeļa atbilstību realitātei. 

 

 



Materiāli un metodes  
(1. solis – zinātniskā literatūra) 

Faktori, kas nosaka dzīvotnes piemērotību bebriem*: 

• Ūdenstilpnes  klātesamība – hidroloģiskais tīkls; 

• Ūdenstilpnes lielums; 

• Upes dziļums; 

• Upes platums; 

• Krastu materiāls; 

• Krastu augstums; 

• Reljefs; 

• Barības pieejamība - veģetācija; 

• Ūdenslīmeņa svārstīvbas 
 

 
(*Pinto et al., 2009; Lizarralde, 2004; Hartman and Tōrnlōv, 2005; South 
et al., 2000; MacDonald et al., 1995, 2000; Grunnel, 1998; Beier and 
Barrett, 1987; Howard and Larson, 1985) 



Faktori, kas nosaka dzīvotnes piemērotību bebriem: 

• ūdens klātesamība – hidroloģiskais tīkls; 

• ūdenstilpnes lielums; 

• upes dziļums; 

• upes platums; 

• krastu materiāls; 

• krastu augstums; 

• reljefs; 

• barības pieejamība – veģetācija un biotopa veids; 

• ūdenslīmeņa svārstības. 
 

 

Materiāli un metodes  
(2. solis – faktoru izvēle) 



• Katrs faktors tiek iedalīts vairākās klasēs, 
atbilstoši zinātniskajā literatūrā minētiem 
kritērijiem. 

• Ar ĢIS reklasifikācijas rīkiem klasēm tika 
piešķirtas relatīvās  vērtības no 10 (max.) līdz 1 
(min.) 

Materiāli un metodes  
(3. solis – faktoru vērtību klasifikācija) 



Hidrogrāfiskais tīkls 

• Analīzē tiek iekļautas tikai patstāvīgās ūdensteces. 

• Ar funkcijas Buffer palīdzību ap tām tiek izveidotas noteikta 
platuma joslas*. 

 

 

 

 

 

 

 

• Pēc tam vektordati tiek konvertēti par ESRI Grid formāta 
rastra datiem  

Joslas platums, m Relatīvā vērtība 

40 10 

60 8 

100 6 

200 2 

(*Pinto et al., 2009; Parker et al., 2001; Nolet et al., 1994; Balodis, 1990; Howard 
and Larson, 1985)   



Hidrogrāfiskais tīkls 

Joslas platums, m Relatīvā vērtība 

40 10 

60 8 

100 6 

200 2 



Hidrogrāfiskais tīkls 



Nogāžu slīpums 

• Sākotnēji tiek iegūts teritorijas digitālais virsmas 
modelis, veicot bij. PSRS armijas ģenerālštāba 
topogrāfisko karšu (M 1:10 000) vektorizēšanu. 

• Pielietojot funkciju – slope, tiek iegūts nogāžu slīpuma 
modelis ESRI Grid rastra formātā dabas parka teritorijai, 
kas savukārt tiek reklasificēts*. 

Nogāžu slīpums, grādos Relatīvā vērtība 

< 2 10 

2 - 4 8 

4 - 6 4 

> 6 0 

(*Lizarralde, 2004; Grunell, 1998; Beier and Barrett, 1987) 



Nogāžu slīpums 

Nogāžu slīpums, grādos Relatīvā vērtība 

< 2 10 

2 - 4 8 

4 - 6 4 

> 6 0 



Nogāžu slīpums 



• Vērtēšana tika veikta pēc dominējošās koku sugas (Valsts meža dienesta 
dati), datu iztrūkumu vietās – pēc meža esamības/neesamības. 

Veģetācija un biotopu veids 

Vieta pēc 
nozīmīguma* 

Koku suga Punkti 

1. apse 10 

2. vītols 9 

3. alksnis 7 

4. bērzs 6 

5. 
 

ozols, liepa, goba, 
kļava, vīksna, kārkls 

5 

6.  egle 2 

7.  priede 1 

Bāzes vērtība mežam 1 

Bāzes vērtība lapukoku mežam 5 

Bāzes vērtība skujukoku mežam 1 

(*Fustec et al., 2003; 
Smith, 1998; Naiman 
et al., 1988; 
Busher, 1996; 
Warren, 1926; 
Doucet and Fryksell, 
1993; Curry-Lindahl 
,1967; Naiman et al., 
1986; Lahti and 
Helminen) 



Veģetācija 
• Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecības dati. 

Priekšrocības: Satur precīzu informāciju par katru 
nogabalu  (dominējošā koku suga, koku vecums, 
MAAT, utt.) 
 
Trūkumi: Nav pilnīgu datu par visu dabas parka 
teritoriju, jo nav veikta visu mežu inventarizācija 

Veģetācijas un biotopu veida 
identificēšana: izejas dati 



1) Iztrūkstošo datu papildināšana: pamatne -  Latvijas 
Ģeotelpiskās aģentūras sagatavotās ortofotokartes; 



1) Iztrūkstošo datu papildināšana: pamatne -  Latvijas 
Ģeotelpiskās aģentūras sagatavotās ortofotokartes; 

2) Privāto un valsts mežu nogabalu datu apvienošana vienā 
slānī 
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Veģetācija un biotopu veids 

Vieta pēc 
nozīmīguma* 

Koku suga Relatīvā 
vērtība 

1. apse 10 

2. vītols 9 

3. alksnis 7 

4. bērzs 6 

5. ozols, liepa, goba, kļava, vīksna, kārkls 5 

6.  egle 2 

7.  priede 1 



Veģetācija un biotopu veids 
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Rezultāti: summārā karte 

vāja dzīvotnes kategorija

vidēji laba dzīvotnes kategorija

laba dzīvotnes kategorija

dzīvotne ir mazpiemērota 

dzīvotne ir vidēji piemērota 

dzīvotne ir piemērota 

 

 

  



Rezultāti: summārā karte vs 
reālā situācija dabā 

vāja dzīvotnes kategorija

vidēji laba dzīvotnes kategorija

laba dzīvotnes kategorija

dzīvotne ir mazpiemērota 

dzīvotne ir vidēji piemērota 

dzīvotne ir piemērota 

 

 

  

lauka pētījumos fiksētie bebru dambji 

 

 

  



Rezultāti: Baltas un Puņiškas 
upīšu ielejas 

vāja dzīvotnes kategorija

vidēji laba dzīvotnes kategorija

laba dzīvotnes kategorija

dzīvotne ir mazpiemērota 

dzīvotne ir vidēji piemērota 

dzīvotne ir piemērota 

 

lauka pētījumos fiksētie bebru dambji 

 

 

  



Rezultāti: Poguļankas un 
Mālkalnes upīšu ielejas 

vāja dzīvotnes kategorija

vidēji laba dzīvotnes kategorija

laba dzīvotnes kategorija

dzīvotne ir mazpiemērota 

dzīvotne ir vidēji piemērota 

dzīvotne ir piemērota 

 

lauka pētījumos fiksētie bebru dambji 

 

 

  



• Nākotnes uzdevums – izveidot modeli, kas 
aprakstītu biotopu piemērotību, ņemot vērā 
arī citus faktorus. 

• Daži ietekmējošie faktori: 

Diskusija 

Upes dziļums, m Upes platums, m Krastu augstums, m 

0,36 2 – 4 > 1,5 

0,36 – 0,7  4 – 6 1 – 1,5 

0,7 – 0,85  6 – 8 0,5 – 1 

 > 8 <0,5 



Secinājumi: 

• Ūdens tuvuma, nogāžu un veģetācijas faktori ir 
pielietojami bebriem piemērotu dzīvotņu identificēšanai, 
bet nav pietiekami precīzai dambju celtniecības vietu 
identificēšanai; 

 

• Lai identificētu bebru dambju celtniecības aktivitāšu 
iespējamās vietas, nepieciešams modelī iekļaut papildus 
faktorus. 
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