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SEZONALITĀTES PĒTĪJUMI LATVIJAS 

AINAVĀ: NO MARŠRUTPĒTĪJUMIEM LĪDZ 

SATELĪTIEM



Sezonalitāte = fenoloģijas izpētes objekts

2

Interdisciplināra zinātņu nozare, kura pēta (ne)dzīvās dabas 

parādību periodiskumu, savstarpējo saistību, ietekmējošos 

faktorus



Senākie pierakstītie dati: Ķiršu Prunus subertilla ziedēšanas sākums, Kioto, Japānā 

no 705.g.m.ē. (Koch et al, 2008)



Piao, Shilong & Liu, Qiang & Janssens, Ivan & Fu, Yongshuo & Dai, Junhu & Liu, Lingli & Lian, Xu & Shen, Miaogen & Zhu, Xiaolin. (2019). Plant phenology and global climate change: 

Current progresses and challenges. Global Change Biology. 25. 10.1111/gcb.14619. 

Novērojumu līmeņi un metodes

Lokālais

Globālais/reģionālais

Mikro jeb individuālais 

līmenis 

Brīvprātīgie novērotāji

Torņi ar sensoriem

Video/foto kameras

Droni, ortofoto

Satelītattēli



Latvijā pirmie, fragmentāri fenoloģiskie novērojumi sākti 19. gadsimta 

30. gados. Novērojumu datus publicēja Tērbatā 1866. gadā.

Sistemātiski fenoloģiskie novērojumi tiek veikti kopš 1927. gada, sākumā 

tos publicēja brošūru sērijā ”Fenoloģiskie novērojumi Latvijā”. Kara laikā 

novērojumi tika pārtraukti.

Pēc Otrā Pasaules kara fenoloģiskos novērojumus Latvijā veica arī 

Hidrometeoroloģiskā dienesta pārvaldes meteoroloģiskās stacijas un 

posteņi. Novēroja gan kultūraugus, gan svarīgākos savvaļas augus.

Joprojām fenoloģiskos novērojumus veic sabiedriskie brīvprātīgie 

fenoloģiskie novērotāji.

Fenoloģijas vēsture Latvijā



Ko fenologi novēro Latvijā?

Fenoloģiskajās tabulās gada garumā 

iekļautas 345 fenoloģiskās parādības. 

Atstātas arī brīvas vietas, kur iespējams 

fiksēt parādības, kuras fenoloģiskajās 

tabulās nav iekļautas.

Tiek fiksēts arī pirmais pērkons, pēdējās 

sniega segas paliekas, pirmā un pēdējā 

salna uz augsnes, pirmais sniegs, siena 

pļaujas sākums, dēstu izstādīšana, 

pēdējā aršana un citi.



Ko fenologi novēro Latvijā?

● 14 gājputnu sugu atlidošana;

● 11 citi zoofenoloģiskie novērojumi;

● 9 dārza augu ziedēšana;

● 3 sīkkrūmu ziedēšana;

● 23 pļavas augu ziedēšana;

● 16 meža lakstaugu ziedēšana;

● 23 koku un krūmu lapu plaukšana un ziedēšana



Ko fenologi novēro Latvijā?

● 7 kultūraugu fenoloģiskās parādības (sēja, asni, vārpošana, 

skarošana, ziedēšana, nogatavošanās, novākšana);

● 23 koku un krūmu lapu dzeltēšana un krišana, augļu 

nogatavošanās;

● 3 sēņu augļķermeņu parādīšanās;

● 7 ogulāju augļu nogatavošanās;

● 6 gājputnu sugu aizlidošana





Fenoloģisko novērojumu datu bāze

10Kalvane, G., Kalvans, A., Ģērmanis, A. (2021) Long-term phenological data set of multi-taxonomic groups, 

agrarian activities and abiotic parameters from Latvia, northern Europe. Earth System Science Data (ESSD).



https://zenodo.org/record/3982086#.YC0lIGgzbIU



(Kalvane et al, 2021)

Sezonalitāte Latvijas 

ainavā jeb fenoloģiskais 

kalendārs 

Pavasara fāzēm lielāka iestāšanās 

laika izkliede. Galvenais 

ietekmējošais faktors – gaisa 
temperatūra;

Rudens fāzēm – galvenokārt, 

lokālie faktori



Fenoloģiskie 

trendi - klimata 

mainības 

bioindikatori



Fenoloģijas 

pielietojums

Apdrošināšana

MežsaimniecībaLauksaimniecība

Citizen 
science

RIS 3 zināšanu ietilpīga 

bioekonomika

Medicīna 

Tūrisms



Paldies par uzmanību!


