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Ievads

Augsne ir nozīmīga koku augšanai un attīstī-
bai – tā kalpo par minerālvielu un ūdens avotu, 
kā arī  augsnē koki nostiprinās ar saknēm. Tā 
ir kompleksa sistēma, ko veido organiskās un 
neorganiskās vielas, ūdens un gaiss. Augsne 
ir mājvieta neskaitāmiem organismiem – bak-
tērijām, aļģēm, sēnēm, tārpiem, kukaiņiem, arī 
dažādiem lielākiem dzīvniekiem, piemēram, kur-
mjiem. Augsnei ir liela nozīme Zemes kopējā 
biosfērā – tā piedalās ūdens, skābekļa, slāpekļa 
un oglekļa aprites ciklos. 
 Dabiskos apstākļos augsnes sastāvs un 
īpašības atkarīgas no klimata, ģeogrāfiskā 
novietojuma, konkrētas vietas topogrāfijas un 
vēsturiskās zemes apsaimniekošanas. Savukārt 
pilsētās dabiska augsne nereti ir daļēji vai 

pilnīgi degradējusies un cilvēku ietekmēta. 
Saimnieciskās darbības ietekmē augsne tiek 
piesārņota un pakļauta augsnes erozijai.
 Lai izprastu augsnes īpašības un iespējamās 
problēmas, nepieciešama augsnes izpēte, ko 
var teikt ar zondēšanu un augsnes paraugu 
ievākšanu un analīzi. 
Kokiem nepiemērotus augsnes apstākļus iespē-
jams uzlabot, augsni ielabojot, mainot tās struk-
tūru, meliorējot vai tieši pretēji – nodrošinot 
mitrumu, kā arī agrotehniski apstrādājot un 
papildus mēslojot. Zināšanas par augsnes aps-
tākļiem un to piemērotību kokaugiem ļauj izvē-
lēties nepieciešamo augsnes apsaimniekošanas 
veidu, lai nodrošinātu kokaugiem ilgmūžību un 
labu vitalitāti.
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I.

Augsnes raksturojums

Augsne ir irdens litosfēras virsējais slānis, 
ko veido organisko vielu, minerālu, ūdens un 
gāzveida vielu maisījums. Augsne ir nozīmīga 
Zemes biosfēras daļa, kas caur dažādu vielu, 
piemēram, skābekļa, oglekļa un slāpekļa, kā 

arī ūdens aprites cikliem ir ciešā mijiedarbībā 
ar litosfēru, atmosfēru un hidrosfēru. Augsnes 
slāni sauc par pedosfēru (no grieķu valodas 
pedon – zeme, augsne) (1.attēls).

1.  AUGSNES DEFINĪCIJA 
 UN NOZĪME

1. attēls. Augsnes jeb pedos-
fēras saistība ar citiem Zemes 
apvalkiem. (pēc J.Gerrard 
(2000)
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Lielākā daļa augšņu uz Zemes veidojusies 
Pleistocēna laikā, t.i. laika posmā pirms 2,5 milj. 
– 11,7 tūkst. gadu. Augsne veidojas klimatam un 
dzīvajiem organismiem iedarbojoties uz augsnes 
cilmiezi. Augsnes veidošanos nosaka ģeogrāfiska 
atrašanās vieta un šai vietai raksturīgie minerāli, 
mikroorganismi, mitruma apstākļi un dažādi 
apkārtējās vides procesi, piemēram, erozija. 
Būtisks rādītājs ir augsnes auglība, ko nosaka 
organisko vielu daudzums augsnes sastāvā. 
Augu augšanai piemērotu augsni veido ~50% 
cieto daļiņu (minerāli un organiskās vielas), 
25% gaiss un 25% ūdens (2.attēls). Augsnes 
sastāvdaļu savstarpējā attiecība var mainīties 
atkarībā no konkrēta augsnes tipa, kā arī zemes 
izmantošanas un apstrādes veida. Augsnes 
minerālā daļa pārveidojas vislēnāk, savukārt 
izmaiņas augsnes organiskajās vietās, ūdens 

un gaisa daudzumā, kā arī ķīmiskajā sastāvā 
un procesos var notikt ļoti strauji. 
Augsnei ir vairākas nozīmīgas funkcijas:
• nodrošināt augu, tajā skaitā, kokaugu 

augšanu;
• nodrošināt ūdens apriti, attīrīšanu un 

uzglabāšanu;
• nodrošināt dzīvotni augsnes organismiem 

(baktērijām, vienšūņiem, sēnēm, dažādiem 
bezmugurkaulniekiem u.c.)

• tieša ietekme uz procesiem Zemes 
atmosfērā. 

• augsne ir nozīmīga lauksaimniecības pro-
dukcijas ražošanā;

• dalība vielu apritē (oglekļa, skābekļa, ūdens 
aprites cikls);

• augsnei ir kultūrvēstures un vēsturiska 
vērtība. 

2.attēls. Augu attīstībai piemērotas augsnes sastāvs.
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2.1.  AUGSNES BLĪVUMS 
  UN TILPUMMASA 

Augsnei piemīt fizikālās īpašības. Tā atšķiras 
ar dažāda veida un izmēra porām, kā arī atšķi-
ras cietās daļiņas, kas spēj veidot dažāda lie-
luma agregātus. To nosaka augsnes minerālais 
sastāvs, organisko vielu daudzums augsnē, aug-
snes ķīmiskās īpašības un citi faktori. Augsnes 
blīvumu raksturo cietās fāzes tilpummasa un 
augsnes tilpummasa. 
Cieto daļiņu tilpummasa ir vidējā augsnes daļiņu 
tilpuma vienības masa, kas izteikta mērvienībā 

g cm-3. Šo tilpummasu nosaka galvenokārt aug-
snes minerālais un granulometriskais sastāvs. 
Minerālaugšņu cietās fāzes vidējā tilpummasa 
ir 2,65 g cm-3.
Par augsnes tilpummasu uzskata dabiskās sakār-
tas jeb augsnes cieto daļiņu savstarpējā izvieto-
juma absolūti sausas augsnes tilpuma vienības 
masu. To izsaka g cm-3 vai t m-3. Šajā tilpumā 
ietilpst gan augsnes cietā fāze, gan augsnes 
tukšumi. Augsnes tilpummasa raksturo augsnes 
kopējo porainību, piemēram, maza tilpummasa 
(zem  1,3 t m-3 ) norāda uz porainu augsni, kam 
būs labākas drenējošas īpašības un tā būs vairāk 

Augsne uzskatāma par nozīmīgu un atjauno-
jamu dabas resursu. Nereti augsnes auglība 
nosaka zemes tirgus vērtību un daudzviet to 
izmanto zemes kadastrālās vērtības aprēķi-
nāšanai. Informācija par augsnes īpašībām un 

auglību nepieciešama agronomiem, mežkopjiem, 
teritorijas plānotājiem, kā arī ainavu arhitektiem 
un dārzniekiem, plānojot un ierīkojot dažādus 
stādījumus. 

2.  AUGSNES 
 FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS 
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piemērota augu attīstībai. Augsnes tilpummasa 
ir nozīmīgs rādītājs augsnes kvalitātei. 

2.2.  AUGSNES PORAINĪBA

Augsnes aerāciju, gaisa un ūdens režīmu, tem-
peratūru un mikroorganismu aktivitāti ietekmē 
tukšumi starp augsnes agregātiem un cietajām 
daļiņām, jeb augsnes porainība. Augsnes poras 
jeb tukšumi veidojas, ja augsnes daļiņas savstar-
pēji nesaskaras un blīvi nepieguļ cita citai, kā arī 
sakņu augšanas procesos, dzīvnieku darbības 
ietekmē, izskalošanās procesos. Augsnes tuk-
šumi jeb poras var būt daudzveidīgi. Augsnes 
porainību izsaka kā cm3 vai arī procentos.
 
Augsnes poru veidus iedala sīkāk (3.attēls): 

• augsnes tekstūras poras veidojas saistībā 
ar augsnes tekstūru (to, cik daļiņas cieši 
viena otrai pieguļ);

• pūslīši ir noslēgtas sfēriskas vai eliptiskas 
poras, kas veidojas augsnes sablīvēšanās 
procesā, kad augsnes gaiss tiek nosprostots;

• augsnes dobumi rodas augsnes dzīvnieku 
darbības rezultātā;

• ejas ir pagarinātas vai izstieptas augsnes 
poras jeb tukšumi, kas rodas dzīvnieku dar-
bības vai sakņu augšanas ietekmē;

• plaisas veidojas augsnei sasalstot un atkūs-
tot, samirkstot un izžūstot, kā arī sablīvē-
šanās procesā. Augsnes plaisām ir dažādi 
veidi: garozas plaisas, cauri horizontiem 
ejošās plaisas, sezonālās plaisas, īslaicīgas 
plaisas, pastāvīgas plaisas (4.attēls).

3. attēls. Augsnes poru jeb tukšumu veidi: A. smilts daļiņas, B. ejas, C. sazarotas ejas, D. iežu fragmenti, 
E. pūslīši, F. neregulāri tukšumi.
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Augsnes porainību ietekmē augsnes cilmiezis 
un veids:
• grantī augsnes porainība ir 35%;
• smilts nogulumos 39%-42%;
• mālsmiltī 45%
• smilšmālā 47%-50%
• mālā >52%
• kūdrā 78%-95%. 

Porainība atkarība no augsnes slāņa atraša-
nās dziļuma – virsējos slāņos tā ir lielāka, bet 
zemākos – mazāka. Augsnes virsējos slāņos ir 
vairāk organisko vielu, aktīvāka dzīvnieku un 
augu darbība, kā arī notiek lielākas tempera-
tūras svārstības. 

2.3.  AUGSNES STRUKTŪRA

Augsnes struktūru veido cieto daļiņu un porai-
nas telpas savstarpējā attiecība, kā arī augsnes 
cieto daļiņu apvienošanās lielākos veidojumos 

– agregātos. Augsnē ar labām strukturālām 
īpašībām ūdens un gaiss piekļūst vienmērīgi, 
nodrošinot koku sakņu augšanu un augsnes 
mikrofloras attīstību. Augsnes agregātu sabruk-
šana var radīt sablīvētu virsējo slāni, kas kavē 
nokrišņu iesūkšanos augsnē un veicina erozijas 
procesus. 
Augsnes struktūru veido arī dažādi procesi – 
augsnes samitrināšanās un izžūšana, sasalšana 
un atkušana, kā arī dzīvnieku un augu sakņu 
darbība. Galvenā augsnes struktūras īpašība 
un auglīgas augsnes pazīme ir spēja pretoties 
ūdens ārdošajai darbībai, saglabājot savu formu 
un īpašības ūdens vidē, proti – augsnei jābūt 
ūdensizturīgai. 
Augsnes struktūru nosaka, ņemot vērā tās izteik-
tības pakāpi, jeb struktūras agregātu tipu un 
veidu. Ir sastopamas bezstruktūras augsnes 
(augsnes bez struktūras jeb iekšējā izkārtojuma) 
un struktūras augsnes (novērojams daļiņu iek-
šējais izkārtojums). 

4. attēls.
Augsnes plaisas.
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Bezstruktūras augsnes iedala pulverveida un 
masīvās augsnēs. Pie pulverveida augsnēm 
pieskaita, piemēram, kāpu smilts augsnes. Pie 
masīvas bezstruktūras augsnes pieder smaga, 
blīva māla augsne. 
Struktūras augsnēm agregācijas procesā rodas 
mikroagregāti, savukārt, tiem apvienojoties rodas 
makroagregāti. Struktūrgregātus iedala atkarībā 
no to formas: kubiska, graudaina, plākšņveida, 
prizmatiska vai ķīļveida. (5.attēls)

No agronomiskā viedokļa vērtīgākā ir ūdensiztu-
rīga drupataina struktūra. Nozīmīgākās darbības 
augsnes struktūras uzlabošanai ir šādas:
• augsnes irdināšana tai optimālā mitrumā;
• augsnes bagātināšana ar organiskajām 

vielām;
• skābu augšņu kaļķošana un iesāļu augšņu 

ģipšošana. 

5.attēls. Augsnes struktūras iedalījums: A. noapaļota, B. graudaina, C. pulverveida, D. ķīļveida, 
E. šķautņaina, F. stabveida, G. plākšņveida, H. masīva, I. prizmatiska.
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2.4.  AUGSNES KONSISTENCE

Augsnes konsistence ir nozīmīgs rādītājs, kas 
jāņem vērā gan būvniecībā, gan zemkopībā. 
Konsistence apvieno tādas īpašības kā irdenums, 
plastiskums, lipīgums un izturība pret spiedi. 
Visas šīs īpašības atkarīgas no māla daļiņu dau-
dzuma augsnē. Augsnes konsistences noteik-
šanai raksturo sausu, mitru un slapju augsni. 
Sausa augsne pēc konsistences var būt: brīva, 
mīksta, viegli cieta, cieta, ļoti cieta, sevišķi cieta. 
Konsistenci nosaka saspiežot augsnes piciņu. 
Brīvas augsnes daļiņas nav savstarpēji saistītas, 
savukārt cietas augsnes piciņa ir izturīga pret 
saspiešanu. 
Slapjas augsnes konsistenci raksturo lipīgums 
un plastiskums. Lipīgums ir augsnes materiāla 
adhēzijas īpašība attiecībā pret citu objektu. 
Lipīgums augsnei dabiskos apstākļos mainās 
atkarībā no ūdens daudzuma augsnē un dabiskās 
sakārtas sagraušanas līmeņa. 
Augsnes plastiskums ir augsnes materiāla spēja 
slodzes ietekmē pakāpeniski mainīt savu formu 
un saglabāt to. Lauka apstākļos augsnes plastis-
kumu nosaka viļājot augsnes piciņu rokās, līdz 
izveidojas nūjiņa ~3mm  diametrā. Plastiskuma 
raksturošanai izmanto šādus lielumus: nav plas-
tiska, viegli plastiska, plastiska, ļoti plastiska. 
Sausai un pārmitrai augsnei plastiskums nepie-
mīt. Lielāks plastiskums ir novērojams smalka-
jām augsnes daļiņām. Smiltīm plastiskums nav 
raksturīgs, savukārt māla augsnēm raksturīga 
izteikta konsistence – tās ir gan lipīgas, gan 
plastiskas. 

2.5.  AUGSNES MITRUMS

Ūdens augsnē nonāk ar nokrišņiem, kā arī daudz 
retāk iespējama augsnes mitrināšana ar augsta 
līmeņa gruntsūdeņiem. Veģetācijas augstums 

būtiski ietekmē saņemto nokrišņu daudzumu. 
To ietekmē lapu virsmas indekss (lapu virsma 
pret zemes virsmu m2m-2). Koku vainagi aiztur 
mitrumu, tas sāk iztvaikot pat lietus laikā. Koku 
lapās lietus lāsēm ir tendence saplūst, tādēļ uz 
zemes tās nonāk smagākas un lielākas, šādi, 
iespējams, sablīvējot atsegtu augsni zem koku 
vainagiem, radot ūdens erozijas risku. 
Ūdens iesūkšanos augsnē nosaka augsnes 
sastāvs, arī vietas topogrāfija (līdzenums, nogāze 
utt.). Lielā slīpumā lietus ūdens notek nogāzes 
pakājē, nepaspējot iesūkties augsnē. Iesūkšanos 
traucē augsnes sablīvēšanās, savukārt, asfalta 
un betona virsmās iesūkšanās nenotiek gandrīz 
nemaz. 
Mitruma iztvaikošana no augsnes zem koku 
vainagiem notiek daudz mazākā apjomā, nekā 
atklātās vietās ar skraju veģetāciju un atsegtu 
augsni. Veģetācijas slānis aiztur saules ener-
ģijas nokļūšanu augsnē, tādējādi arī samazinot 
iztvaikošanas apjomus. 
Ūdens īpatsvars augsnē ir cieši saistīts ar aug-
snes sastāvu un iežiem. Piemēram, smilšainām 
augsnēm ir neliels virsmas laukums uz 1 gramu 
augsnes. Šādām augsnēm raksturīgas lielas brīvā 
telpa starp cietajām augsnes daļiņām. Savukārt 
mālainām augsnēm ir liels virsmas laukums uz 1 
gramu augsnes un neliela telpa starp daļiņām. 
Ūdens, nokļūstot augsnē, aizpilda brīvo telpu 
starp cietajām daļiņām. Smilšainās augsnēs 
brīvās telpas ir daudz un ūdens saglabājas uz 
cieto daļiņu virsmām, savukārt mālainā augs-
nēs tas aizpilda visu brīvo telpu. Ne vienmēr 
augsnē esošais ūdens ir pieejams augiem, pie-
mēram, brīvās māla augsnēs ar zemu organisko 
vielu saturu būs daudz ūdens, taču augi varēs 
izmantot nelielu daļu. Turpretī ar organiskajām 
vielām bagātās, labi aerētās smilšainās augsnēs 
gandrīz viss ūdens augsnē esošais ūdens būs 
pieejams augiem. Lielu ūdens daudzumu spēj 
uzsūkt augsnes ar augstu organisko vielu saturu. 
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2.6.  AUGSNES TEMPERATŪRA

Augsnes temperatūra ir viens no augsnes aug-
lības faktoriem, kas ietekmē augu un augsnes 
faunas dzīvi. Augsne siltumu saņem no Saules 
enerģijas un saņemtā siltuma daudzums ir atka-
rīgs no ģeogrāfiskās atrašanās vietas, zemes 
virsmas slīpuma un ekspozīcijas. Piemēram, gada 
laikā būtiski atšķiras kopējais siltuma daudzums, 
ko saņem dienvidu un ziemeļu nogāzes. Vēl viens 
siltuma gūšanas avots ir atmosfēra un nokrišņi. 
Ja tie ir siltāki par augsni, tad daļa siltuma tiek 
atdota augsnei. 
Augsnes termiskais režīms ir atkarīgs no saņemtā 
Saules radiācijas daudzuma un augsnes veida. 
Atsegta un tumša augsne sasilst ātrāk. No pār-
karšanas to pasargā veģetācija. Siltums augsnes 
dziļākajos slāņos nonāk tās siltumvadītspē-
jas dēļ. Temperatūras svārstības novērojamas 
10-15 cm dziļumā, savukārt dziļāk temperatūra 
ir nemainīga. 
Augsnes temperatūra ietekmē dažādus proce-
sus: iežu dēdēšanu, mikrobioloģisko aktivitāti, 
ķīmiskos procesus, piemēram, slāpekļa nitrifi-
kāciju, augsnes mitrumu u.c. 

Augsnes siltuma režīmu un tā svārstības noteik-
tās robežās var mainīt ar šādām darbībām:
• augsnes apstrādi (maina augu segu un aug-

snes krāsu, ietekmē mitruma iztvaikošanu);
• augsnes nosusināšana (augsne ātrāk iesilst);
• augsnes mulčēšana (pazemina vai paaug-

stina temperatūru, atkarībā no mulčas 
materiāla);

• augsnes laistīšana (pazemina temperatūru);
• augu aizsargjoslu ierīkošana, kas samazina 

siltuma zudumu vēja ietekmē. 

2.7.  AUGSNES EROZIJA

Augsnes erozija ir dabisks ģeoloģisks process. 
Cilvēka saimnieciskā darbība augsnes eroziju 
var veicināt, vai arī samazināt un apturēt. Izšķir 
trīs dažādus augsnes erozijas veidus:

• ūdens erozija;
• vēja erozija;
• mehāniskā erozija. 

Augsnes ūdens eroziju izraisa virszemes ūdeņu 
plūsma pa Zemes virsmu. To var radīt lietus lāšu 
šļakatas, vienmērīga ūdens plūsma pa zemes 
virsmu, vai arī ūdens var koncentrēties lineārās 
plūsmās. Lielāks ģeoloģisks erozijas process 
notiek izteiktā reljefā, kur ūdens erozijas rezul-
tātā veidojas sākotnēji izskalotas vagas, bet 
pēcāk – gravas. 
Augsnes izturību pret ūdens eroziju nosaka 
dažādi faktori, piemēram, augsnes granulomet-
riskais sastāvs, ūdens infiltrācijas spēja, nogāzes 
slīpums u.c. Noturīgākās pret ūdens eroziju 
ir grants nogulumi, bet vismazāk noturīgas – 
smilšmāla augsnes. Arī veģetācija ietekmē ūdens 
erozijas iespējamību: zemākais ūdens erozijas 
potenciāls būs augsnēm meža ekosistēmās, 
savukārt augstākais – atsegtai augsnei. 

Augsnes ūdens erozija pazemina augsnes aug-
lību, kā arī var ierobežot augsnes izmantošanu. 
Lai ierobežotu augsnes ūdens eroziju, veicami 
dažādi erozijas novēršanas pasākumi: 
• augsnes apstrāde, neapvēršot velēnu;
• terašu ierīkošana;
• degradētu zemju rekultivācija;
• mežu saglabāšana;
• pareiza augsnes apstrāde  (šķērsām nogā-

zes kritumam).
Augsnes vēja eroziju rodas mijiedarbībā starp 
vēju un daļiņām augsnes virskārtā. Vēja erozijas 
rašanos ietekmē dažādi faktori:
• augsnes granulometriskais sastāvs, pie-

mēram, lielāks erozijas risks ir putekļaina 
sastāva augsnēs), 

• konkrētās vietas lielums un novietojums 
ainavā (atklātā ainavā vēja erozijas risks 
lielāks), 

• augsnes mitrums (mitras augsnes nav 
pakļautas vēja erozijai);
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• dabisku šķēršļu klātbūtne (tie kalpo kā 
vējlauži);

• zemes segums (meža un zālāju ekosistēmās 
vēja erozija gandrīz nav iespējama). 

Augsnes vēja erozija var radīt dažādas negatīvas 
sekas, piemēram, samazināta augsnes auglība, 
vides piesārņojums ar putekļiem un cietajām 
daļiņām, meliorācijas sistēmu piesērējums, ūdens 
piesārņojums. 
Nozīmīgi pasākumi augsnes vēja erozijas iero-
bežošanai ir vēja aizsargstādījumu ierīkošana, 
augsnes apstrāde, neapvēršot velēnu, augu sekas 
ievērošana, vai arī dažādu agromežsaimniecības 
metožu pielietošana. 
Augsnes mehāniskā erozija ir augsnes pārvie-
tošanās tās apstrādes vai cita veida mehānis-
kās darbības rezultātā. Šim augsnes erozijas 
veidam pieskaita augsnes bojājumus, ko rada 
agrotehniska apstrāde, karadarbība, noslīdeņi 
un nogruvumi, kā arī derīgo izrakteņu ieguve, 
piemēram, grants karjeru ierīkošana. 
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3.1.  MINERĀLVIELAS AUGSNĒ

Augsnes sastāvu un ķīmiskās īpašības nosaka 
daudzi faktori: minerāli, augsnes granulome-
triskais sastāvs, augsnes veidošanās procesi, 
cilvēka darbība, organiskās vielas, klimatiskie 
un mitruma apstākļi, kā arī bioloģiskie faktori. 
Augsnes ķīmiskā sastāva veidošanā būtiskākā 
loma ir Zemes garozas ķīmiskajam sastāvam. 
Ķīmiskos elementus, kuru sastāvs augsnē ir 
mazāks par 0,001%, sauc par mikroelementiem, 
savukārt elementus, kuru sastāvs augsnē ir 
lielāks par 0,001% sauc par makroelementiem 
(1. tabula). 

Augsnes minerālo daļu iedala augsnes smal-
kzemes  frakcijā (daļiņas, kas mazākas par 2 
mm) un augsnes skeletā (daļiņas lielākas par 2 
mm – rupja grants, oļi, akmeņi). Augsnes cieto 
daļu veido dažādu veidu iežu atlūzas un minerāli. 
Minerāli ir viendabīgas, kristāliskas, parasti neo-
rganiskas vielas, kas veidojušās fizikāli ķīmiskos 
procesos. Tiem raksturīga kristāliska struktūra. 
Primārie minerāli ir rupjgraudaini un saglabā-
jušies augsnē no sākotnējiem magmatiskajiem 
vai metamorfajiem pamatiežiem. Savukārt, 
sekundārie minerāli veidojas augsnē, primārajiem 
minerāliem, ķīmiski un bioloģiski pārveidojoties 
un radot jaunus minerālus. 
Augsnes minerāli nosaka augsnes granulome-
trisko sastāvu jeb augsnes iedalījumu atbilstoši 
minerālo daļiņu izmēriem. Granulometriskais 
sastāvs ir būtisks augsnes auglības rādītājs. 
Augsnes granulometriskais sastāvs nosaka:
• augsnes fizikālās īpašības;
• augsnes gaisa caurlaidību;
• augsnes siltumietilpību;
• augsnes produktīvā ūdens daudzumu;
• augu barības vielu krājumus.

Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Pārtikas 
un lauksainiecības organizācijas (FAO) augšņu 
klasifikācijas sistēma lieto šādu augsnes smal-
kzemes granulometriskā sastāva klasifikāciju:
• māls: 0,002 mm;
• smalki putekļi: 0,002 - 0,02mm;
• rupji putekļi: 0,02 - 0,05 (0,063)mm8;
• ļoti smalka smilts: 0,05 (0,063) - 0,125 mm;
• smalka smilts: 0,125 - 0,200 mm;
• vidēja smilts: 0,20 - 0,63 mm;
• rupja smilts: 0,63-1,25 mm;
• ļoti rupja smilts: 1,25 – 2,00 mm

Katra izmēra augšņu daļiņām piemīt noteikts 
fizikālo un ķīmisko īpašību kopum, kam ir liela 
loma augsnes auglības veidošanā un uzturēšanā. 
Piemēram, augsnēs, kurās dominē māla daļiņas, 
ir palielināta mitruma ietilpība, bet palēnināta 
ūdens infiltrācija. 

Augšņu īpašības izsaka trīs komponentu klasi-
fikācija, ko attēlo ar augsnes granulometriskā 
sastāva nomogrammu (6.attēls). Šajā nomo-
grammā kreisajā stūrī ir 100% smilts, virsotnē 
– 100% māls, bet labajā stūrī – 100% putekļu. 
Izmantojot šo nomogrammu, izdala šādas aug-
snes granulometriskā sastāva pamatgrupas: 
smilts, mālsmilts, smaga mālsmils, smilšmāls, 
putekļains smilšmāls, putekļi, smags smilšmāls, 
viegls māls, viegls putekļu māls, vidējs māls, 
smags putekļu māls, smags māls un ļoti smags 
māls. 

3.  AUGSNES 
 ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS
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Skābeklis (O) – izplatītākais elements Zemes garozā 

un augsnē. Sastopams minerālos, organiskajās vielās, 

augsnes ūdenī. 

Dzelzs (Fe) – otrs izplatītākais metāls litosfērā. 

Nozīmīgs augsnes veidošanās procesos un augu viel-

maiņā. Ir daudzu minerālu sastāvā. 

Silīcija savienojumi (Si) – vairums silīcija savieno-

jumu veido zemes garozas pamatmasu. Sastopams 

minerālos. 

Mangāns (Mn) – viens no izplatītākajiem mikroele-

mentiem litosfērā. Nozīmīgs fotosintēzes procesam. 

Alumīnijs (Al) – Zemes garozā un augsnē pats 

izplatītākais metāls, tas veido vairāk kā 350 minerālu. 

Varš (Cu) – atrodams gandrīz 200 minerālu sastāvā. 

Samazina augu saslimstību ar sēnīšu slimībām. 

Kalcijs (Ca)  - metāls, kas sastopams vairāku labi 

zināmu iežu un minerālu sastāvā, piemēram, dolomītā, 

ģipsī. Nozīmīgs augu augšanā.

Cinks (Zn) – ir 66 minerālu sastāvā.  Cinka uzņemša-

na augiem atkarīga no fosfora, mangāna un dzelzs 

daudzuma augsnē. Cinks ir nozīmīgs augu metabo-

lisma procesos. 

Magnijs (Mg) – sastopams magmatiskajos iežos. 

Nozīmīgs fotosintēzes procesam. 

Kobalts (Co) – augsnē sastopams alumosilikātos. 

Ietekmē tauriņziežu spēju saistīt atmosfēras slāpekli. 

Kālijs (K) – nozīmīgs augsnes attīstības procesiem 

un augu augšanai, jo piedalās vielmaiņas procesos: 

ogļhidrātu un olbaltumvielu sintēzē. 

Bors (B) – sastopams skābajos magmatiskajos iežos 

un viegli tiek izskalots no augsnes. Nozīmīgs augu 

metabolisma procesos. 

Nātrijs (Na) – augsnē sastopams silikātu un alumosi-

likātu sastāvā. 

Molibdēns (Mo) – saistīts ar granītu un citiem skāba-

jiem magmatiskajiem iežiem. Nozīmīgs augu metab-

olisma procesos. 

Slāpeklis (N) – augsnē atrodas organiskajā ma-

teriālā. Nozīmīgs augu augšanai. 

Selēns (Se) – sastopams sulfīdu minerālos. Skābās 

augsnēs augiem raksturīgs selēna deficīts. 

1.tabula. Augsnes makroelementi un mikroelementi. 
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3.2.  ORGANISKĀS VIELAS AUGSNĒ

Augsnes organiskās vielas ir augsnes sastāvdaļa, 
kas veidojas no augu, dzīvnieku un mikroorga-
nismu atliekām dažādās sadalīšanās pakāpēs. 
Organisko vielu daudzums minerālajās augsnēs 
var būt robežās no 0,5% līdz 5%, savukārt ar 
organiskajām vielām bagātajās augsnēs – līdz 
pat 100%. Augsnes organisko vielu daudzums 
ir atkarīgs no augsni veidojošajiem faktoriem: 
klimata, veģetācijas, augsnes cilmieža, topo-
grāfijas un laika. 
Nozīmīgākie augsnes organisko vielu vei-
dotāji ir virszemes nobiras, atmirušas augu 
saknes, augsnes dzīvnieki un mikroorganismi. 

Lauksaimniecības augsnēs organisko vielu 
avots augsnē ir mēslošana ar kūtsmēsliem, arī 
zaļmēslojuma un augu atlieku iestrāde augsnē. 
Augsnes organiskās vielas ir viens no svarīgāka-
jiem augsnes komponentiem, kas ietekmē augs-
nes īpašības un augsnē notiekošos procesus. 
Organiskās vielas uzlabo augsnes fizikālās un 
ķīmiskās īpašības. Organiskās vielas satur visus 
augiem nozīmīgos mikroelementus un mikroele-
mentus, kas noārdoties pāriet augsnes šķīdumā 
un kļūst augiem viegli pieejami. Organisko vielu 
klātbūtne uzlabo augsnes struktūru – palie-
linās porainība, samazinās daļiņu salipšana, 
palielinās augsnes gaisa īpatsvars. Pieaugot 
augsnes organisko vielu daudzumam, uzlabojas 

6.attēls. Augsnes granulometriskā sastāva nomogramma
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augsnes mikroorganismu nodrošinājums ar barī-
bas vielām, tādējādi kopumā uzlabojas augsnes 
bioloģiskās īpašības. Organiskās vielas palielina 
augsnes noturību pret dažādiem nelabvēlīgiem 
faktoriem un procesiem, piemēram, absorbē 
smagos metālus, pesticīdus, pasargā no augsnes 
izsalšanas un erozijas.
Augsnes organisko vielu sastāvs ir sarežģīts, 
taču tajā dominē lignīna atlikumi, celuloze, hemi-
celuloze, pektīni, kā arī dažādi mazmolekulāri 
savienojumi – ogļhidrāti, olbaltumvielas, lipīdi, 
vaski, karbonskābes u.c. 
Augsnes organiskās vielas iedala atkarībā no to 
sadalīšanās pakāpes: humuss jeb trūdi un orga-
niskās atliekas. Humuss ir bioķīmisko procesu 
rezultātā labi sadalījušās augu un dzīvnieku 
atliekas, savukārt organiskās atliekas ir nehumi-
ficētas augu un dzīvnieku atliekas. Humusvielas 
veido tādus materiālus kā kūdra, sapropelis, brū-
nogles, kas spēj absorbēt lielu ūdens daudzumu 
un satur fosilo oglekli. Humusvielu veidošanos 
jeb humifikācijas gaitu ietekmē temperatūra, 
ūdens daudzums, augsnē esošie mikroorganismi, 
kā arī skābekļa un oglekļa attiecība sadalāmajās 
organiskajās atliekās.

3.3.  AUGSNES pH  

Augsnes reakcijas jeb pH ir ūdeņraža jonu kon-
centrācijas negatīvais logaritms (pH=-lg [H+]). 
Augsnes šķīduma reakcija ir neitrāla, ja pH=7, 
škīdums kļūst skābāks, ja pH vērtība ir mazāka 
par 7, savukārt šķīdums kļūst bāzisks, ja pH 
vērtība ir lielāka par 7. 

Augsnes reakcija ir viena no būtiskām īpašībām, 
kas ietekmē augu augšanu. Katram augam ir savs 
optimāls pH intervāls. Vairumam kultūraugu, 
kuri tiek audzētu māla un smilšmāla augsnēs, 
optimāls augsnes pH ir 6,5 – 7, bet smilts un 
mālsmilts augsnēs tas ir 6,0-6,5. Augsnes reak-
cija ietekmē barības vielu pieejamību augiem. 
Piemērotā pH augi labāk spēj izmantot augsnē 
esošās barības vielas. Augsnes mikroorganismu 
darbībai piemērots pH intervāls no 6 līdz 8. Šajā 
intervālā aktīvi notiek organisko vielu noār-
dīšana, kā arī aktīvi darbojas simbiotiskās bak-
tērijas, kas fiksē atmosfēras slāpekli. Atkarībā no 
augsnes pH, mainās arī dažādu mikro un makro 
elementu pieejamība augiem, kā arī augsnes 
mikroorganismu un sēņu aktivitāte (7.attēls).

3.4.  AUGSNES PIESĀRŅOJUMS

Augsnes piesārņojums veidojas cilvēka saim-
nieciskās darbības rezultātā. Nozīmīgākie 
piesārņotāji ir rūpniecība, enerģētika, transports 
un lauksaimniecība. Augsnes piesārņojums var 
būt punktveida vai arī izkliedētais (jeb difūzais). 
Punktveida piesārņojumu rada, piemēram, naftas 
produktu noplūde no cauruļvadiem, atkritumu 
izgāztuves, degvielas uzpildes stacijas, transpor-
tlīdzekļu mazgāšana u.c. avoti. Difūzais augsnes 
piesārņojums rodas, piemēram, no lauksaim-
niecības zemju apstrādes ar pesticīdiem, kā arī 
dažādu vielu nokļūšanas augsnē ar nokrišņiem. 
Biežākie augsnes piesārņotāji ir smagie metāli, 
pesticīdi, dažādi naftas produkti un radioaktīvie 
izotopi. 

stipri skāba skāba nedaudz skāba neitrāls sārmains

pH 
KCL

< 4,5 4,5 - 5,5 5,6 - 6,5 6,6 - 7,2 > 7,2

pH
H20

< 5,0 5,0 - 6,0 6,1 -6,7 6,8 - 7,4 > 7,4

Table 2. Tabula ar augsnes pH klasēm. 
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7. attēls. Augsnes reakcijas ietekme uz minerālu pieejamību augiem, kā arī sēņu, baktēriju un aktinomicētu 
aktivitāti  (Pēc Foth D.Henry, 1990)

Par smagajiem metāliem uzskata tādus metālus, 
kuru relatīvais blīvums ir lielāks par 5 g cm-3.  
Augsne dabiski satur virkni smago metālu, taču 
vairums augsnē nonāk piesārņojuma veidā un 
ir dzīvajai dabai toksiski. To rada dažādi avoti – 
metalurģijas ražotnes, augšņu apūdeņošana ar 
notekūdeņiem, augšņu mēslošana un kaļķošana, 
atkritumu izgāztuves, arī transporta līdzekļi. 
Īpaši augsts augsnes piesārņojums ar smaga-
jiem metāliem ir automaģistrāļu tuvumā, pilsētu 
un lielu rūpniecisku uzņēmumu apkaimēs. Arī 

lauksaimniecisko darbību rezultātā, augsni 
mēslojot, kaļķojot un lietojot pesticīdus, augs-
nes virsējā slānī mēdz uzkrāties smagie metāli, 
piemēram, sēņu izraisīto slimību apkarošā lieto 
fungicīdus, kas satur varu (Cu). 
Smago metālu paaugstināta koncentrācija 
augsnē negatīvi ietekmē mikroorganismu dar-
bību, līdz ar to arī barības elementu pieejamību, 
kā arī tie toksiski ietekmē augu saknes un miko-
rizu, kas samazina barības vielu uzņemšanu. 
Dzīvajai dabai bīstamākie smagie metāli ir 
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dzīvsudrabs (Hg), varš (Cu), niķelis (Ni), svins 
(Pb), kobalts (Co), kadmijs (Cd), arī sudrabs 
(Ag), berilijs (Be), alva (Sn). Palielinoties augsnes 
piesārņojumam ar smagajiem metāliem, palie-
linās arī risks piesārņot gruntsūdeņus. 
Augsnes piesārņojums ar naftas produktiem 
rodas gadījumos, kad notiek avārijas ar naftas 
produktu noplūdi, piemēram, no cauruļvadiem, 
pārkraušanas termināliem, dzelzceļa teritorijās. 
Degvielas uzpildes stacijās un to tuvumā, naftas 
produktu uzglabāšanas teritorijās, arī pamestās 
militārās teritorijās. Naftas produkti ir degviela, 
dīzeļdegviela, mazuts, smēreļļas, kā arī dažādi 
naftas pārstrādes blakusprodukti, piemēram, 
sērskābes gudrons. 
Naftas produktu migrāciju augsnē ietekmē augs-
nes sastāvs un drenējošās īpašības. Piemēram, 
benzīna noplūdes gadījumā smilts gruntī naf-
tas produkti neilgā laikā var sasniegt pat 8 
m dziļus slāņus, radot arī risku gruntsūdeņu 
piesārņojumam. 
Galvenie augsnes piesārņotāji ar pesticīdiem ir 
intensīvā lauksaimniecība un mežsaimniecība. 

Pesticīdi ir speciāli sintezēti ķīmiski savienojumi, 
kas rada toksisku iedarbību uz dzīvajiem orga-
nismiem. Fosfororganiskie pesticīdi ir salīdzinoši 
nestabili un augsnē ātri sadalās, tādēļ pašreiz 
plaši izmantoti lauksaimniecībā un mežsaim-
niecībā. Hlororganiskie pesticīdi, piemēram, 
DDT, ir noturīgi piesārņotāji. Eiropas savienībā, 
arī citviet attīstītajās valstīs ir aizliegta daļa šo 
pesticīdu, tomēr vietām Āfrikas un Āzijas valstīs 
tos vēl lieto lauksaimniecībā. 
Augsnes piesārņojumu ar radioaktīvajiem izo-
topiem rada kodolizmēģinājumi, avārijas ato-
melektrostacijās, urāna un citu radioaktīvo izo-
topu saturošo iežu pārstrāde un bagātināšana, 
kodolatkritumu nepareiza uzglabāšana. Viena no 
lielākajām atomelektrostaciju avārijām pasaules 
vēsturē notika 1986.gada 26. aprīlī Černobiļas 
atomelektrostacijā, kā rezultātā vairumā Eiropas 
valstu teritorijās radās piesārņojums ar radio-
aktīviem izotopiem. Augsnes piesārņojums ar 
radioaktīvajiem izotopiem var radīt draudus 
dzīvajai dabai, kā arī ir gruntsūdeņu piesārņo-
juma risks.
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4.1.  AUGSNES MIKROORGAN 
  ISMI UN DZĪVNIEKI, 
  TO NOZĪME

Augsnes biotu, jeb dzīvo daļu veido dažādi dzīvie 
organismi – baktērijas, vienšūņi, sēnes, augs-
nes aļģes, dažādi dzīvnieki, kā arī augu saknes. 
Augsnē mītošo dzīvo organismu daudzveidība 
pārsniedz saldūdeņos un uz sauszemes mītošo 
organismu daudzveidību. Augsnes mikroorga-
nismi – sēnes un baktērijas, bioķīmiskos proce-
sos noārda organiskās vielas. Lielāki augsnes 
dzīvnieki nodrošina organisko vielu mehānisku 
sasmalcināšanu, irdināšanu un pārvietošanu. 
Mikroorganismu un augsnes dzīvnieku mijie-
darbībā notiek humusa veidošanās.
Nozīmīgus procesus augsnē veic dažādas augs-
nes baktērijas. Baktērijas aktīvi noārda augsnes 
organiskās vielas. Baktēriju šūnas no augsnes 
spēj uzņemt tikai ūdeni un vienkāršas organiskās 
vielas – monosaharīdus, aminoskābes, tauks-
kābes, glicerīnu u.c. Lai iegūtu barības vielas, 
baktērijas izdala enzīmus, šādi ķīmiskos procesos 
sadalot arī lielmolekulāros savienojumus – celu-
lozi, hitīnu, olbaltumvielas. Augsnes baktērijas 
ir daudzveidīgas un spēj sadalīt gandrīz visus 
organiskos savienojumus, kas atrodami augsnē. 
Augsnes baktērijas iedala dažādās funkcionālās 
grupās:
saprotrofās baktērijas, kas sašķeļ augu un 
dzīvnieku atliekas, kā arī tās izmanto augsnes 
attīrīšanā;
simbiontiskās baktērijas, kas veido ciešu 
sadarbību ar augiem un palīdz uzņemt slāpekli 
(piemēram, tauriņzieži, kam raksturīgas gumiņ-
baktērijas, arī baltalkšņi);
patogēnās baktērijas, kas ir izraisa augu bojā-
jumus un slimības, kā arī dzīvnieku saslimšanu;

litotrofās jeb hemoautotrofās baktērijas jeb 
arheji, kas savus dzīvības procesus nodrošina 
ķīmiski izmainot neorganiskos elementus, šādi 
ķīmiski pārveidojot iežus;
aktinomicētes, kas noārda hitīnu un celulozi, 
kā arī vidē izdala raksturīgo komposta jeb trū-
dvielu smaržu. 
 
Augsnes faunu jeb dzīvniekus var iedalīt trīs 
daļās:
• Mikrofauna (<0,2 mm)
• Mezofauna (0,2-10 mm)
• Makrofauna (> 10 mm)

Augsnes mikrofaunai pieder dažādi vien-
šūņi (Protozoa), gauskāji (Tardigrada), virpo-
tāji (Rotatoria). Mezofaunas pārstāvji ir tārpi 
(piemēram, nematodes (Nematoda) un sīks-
liekas (Encytraeida), gliemji (Mollusca), kā arī 
augsnes mezofaunā visplašāk pārstāvētais tips 
– posmkāji (Arthropoda). No kukaiņiem augsnē 
raksturīgi primitīvu dzīvnieku bezspārnu formas 
- kolembolas (Collembola), protūras (Protura), 
diplūras (Diplura) un zvīņenes (Thysanura), 
savukārt spārnainiem kukaiņiem, īpaši vabolēm 
(Coleoptera) un divspārņiem (Diptera) augsnē 
attīstās kāpuri. Vienīgie vēžveidīgie, kas sasto-
pami augsnē, ir mitrenes (Oniscoidea). 
Augsnes makrofaunu veido dažādi lielāki 
dzīvnieki, kuri augsnē rok alas un ejas, būtiski 
ietekmējot augsnes struktūru. Makrofaunai 
pieder dažādi zirnekļi, māņzirnekļi, daudzkāji 
(Myriapoda), sauszemes gliemeži un sliekas, kā 
arī plaša kukaiņu fauna: skudras, racējlapsenes, 
blaktis, skrejvaboles, skarabeji, sprakšķi, līķva-
boles, dažādi odi un mušas. 

4.  AUGSNES EKOLOĢIJA
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4.2.  MIKORIZA, AUGSNES AĻĢES 
  UN SĒNES

Mikoriza ir simbioze starp sēni un augu saknēm. 
Tā veidojas sēnes hifām jeb pavedieniem iespie-
žoties augu sakņu šūnās, šādi palielinot uzsū-
cošo virsmu. Mikorizas procesā augi ar sēņu 
palīdzību efektīvāk uzsūc no augsnes ūdeni 
un minerālvielas, savukārt sēnes no augiem 
saņem ogļhidrātus, kas saražoti fotosintēzes 
procesā. Mikoriza konstatēta 80-95% augu sugu. 
Tās attīstība ir cieši saistīta ar augu barības 
elementu koncentrāciju augsnē. Mikoriza būs 
mazāk sastopama ar barības vielām bagātās, 
kā arī sausās augsnēs, lai gan sausu augteņu 
augi nereti spēj izdzīvot tieši mikorizas dēļ, kas 
palielina sausumizturību. Mikorizai ir arī citas 
ekoloģiski nozīmīgas funkcijas. Papildus augu 
sakņu sistēmai, mikoriza veido sazarotu hifu 
tīklu, kas saista augsnes daļiņas un palīdz vei-
dot augsnes struktūru. Mikorizas sēņu hifas 
spēj akumulēt smagos metālus, tādēļ tie augos 
nonāk mazākā koncentrācijā. Mikorizu izmanto 
kokaugu augšanas apstākļu uzlabošanā, kāpu 
nostiprināšanā, ekoloģiskajā rekultivācijā.  
Augsnē sastopamas arī parazītiskas, saprofī-
tiskas sēnes un cita veida sēnes. Saprofītiskās 

sēnes piedalās organisko vielu noārdīšanā 
– sēnes ārvidē izdala enzīmus, kas sašķeļ 
sarežģītas organiskās vielas un caur hifu sie-
niņām uzņem vienkāršas organiskās vielas un 
minerālvielas. Saprofītiskās sēnes ir tieši iesais-
tītas humusa veidošanā. Parazītiskās sēnes 
augsnē sastopamas miera stadijās un sporu 
veidā. Parazītiskās sēnes izraisa augu un dzīv-
nieku slimības, piemēram miltrasu, sakņu un 
sakņu kakliņu puves, fuzariozes u.c. Augsnē 
sastopamas asku sēnes (piemēram, bisītes un 
lāčpurni), gļotsēnes, zigomicētes, kā arī plaši 
pazīstamās bazīdijsēnes (piemēram, gailenes, 
dažādas cepurīšsēnes), kuras cilvēki plaši 
izmanto pārtikā. 
Augsnē sastopamas arī dažādas aļģes. Tās orga-
niskās vielas sintezē pašas, fotosintēzes ceļā. Uz 
mitras un atsegtas augsnes mēdz savairoties 
virszemes augsnes aļģes, kas veido zaļu plēvīti 
vai miziņu. Ir arī aļģes, kas apdzīvo augsnes 
ūdeni vai pašu augsni. Pārsvarā augsnes aļģes 
ir mikroskopiski organismi, taču savairošanās 
gadījumā tās var ieraudzīt ar neapbruņotu 
aci, piemēram, tīrumos vai uz būvgružiem. 
Visbiežāk augsnē sastopamas dažādas zaļaļģu 
Chlorophyta sugas. 



26
Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu Erasmus+ programmas ietvaros:

Stratēģiskās partnerības izglītības un profesionālās apmācības jomā

TREE ASSESSOR



27
Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu Erasmus+ programmas ietvaros:

Stratēģiskās partnerības izglītības un profesionālās apmācības jomā

TREE ASSESSOR

II.

Augsnes 
novertešana

Pirms zaļās zonas apsaimniekošanas vai 
labiekārtošanas darbu uzsākšanas nepiecie-
šama augsnes un ģeoloģiskā izpēte. Augsnes 
novērtējums sniedz izpratni par augsnes īpašī-
bām un apstākļiem, tostarp iespējamiem iero-
bežojošiem faktoriem, kas var ietekmēt koku 
augšanu. Zinot augsnes īpašības, var lemt par 
dažādiem augsnes uzlabošanas pasākumiem, 
kā arī izvēlēties konkrētiem augsnes apstākļiem 
piemērotākos augus. Augsnes novērtēšanu var 
veikt ar vizuālām metodēm, kā arī paņemot 

augsnes paraugus un veicot detalizētu analīzi 
laboratorijās.
Augsnes paraugu ievākšana ir atkarīga no 
teritorijas daudzveidības un teritorijas tālākā 
lietojuma mērķa. 
Augsnes analīzes var ievākt divos veidos:
augsnes paraugu ievākšana no augšējiem 
slāņiem, kuros attīstās augu saknes;
novērtējot augsnes profilu augsnes bedrēs 
vai veidojot dziļākus urbumus augsnes slāņu 
analīzei.

1.  AUGSNES 
 IZPĒTES NOZĪME

2.  AUGSNES 
 IZPĒTES METODES

Augsnes paraugi no augšējiem slāņiem (apmēram 
15-20 cm dziļumā) ļauj analizēt augsnes sastāvu, 
barības vielu daudzumu un pieejamību, organisko 
vielu daudzumu, kā arī identificēt iespējamās 
kokaugu problēmas. Augsnes paraugus savāc ar 
speciālu instrumentu – augsnes urbi (8. attēls), 

vai – izmantojot lāpstu. Eksperts katrā situā-
cijā izlemj, cik paraugus ievākt, taču ir  vēlams 
savākt vismaz 10 dažādus paraugus  uz 100 m2 

platību. Ja pētāmā teritorija ir liela, to ieteicams 
sadalīt mazākos segmentos ar līdzīgām īpašībām, 
piemēram, atšķirīgi apsaimniekotas teritorijas, 
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platības ar atšķirīgu augsnes granulometrisko 
sastāvu (smilšainas un smilšmāla augsnes), 
teritorijas ar dažādu topogrāfisko izvietojumu 
(piemēram, ieplaka, nogāze, kalna virsotne), 
kā arī vietas ar dažādu veģetāciju. Ja paraugu 
ņem ar augsnes urbi vai lāpstu, ir svarīgi pirms 
tam noņemt velēnu un nobiras, lai paraugā tiktu 
savākta tikai augsne. Ar lāpstu vai augsnes zondi 
iegūtos paraugus ievieto polietilēna maisiņā 
nogādāšanai laboratorijā. Ja noteiktā teritorijā 
savākto paraugu apjoms ir pārāk liels, lai tos 
savāktu maisā, tad vispirms paraugus savāc 
plastmasas spainī un sajauc, lai iegūtu vidējos 

rādītājus. Tad augsnes paraugu no spaiņa ievieto 
maisiņā. Labākais laiks paraugu ņemšanai nav 
noteikts, bet parasti to veic vasaras sākumā. 
Jāizvairās no paraugu ņemšanas pēc stiprām 
lietusgāzēm. Augsnes paraugu ievākšana jāplāno 
rēķinoties ar teritorijā augošo koku problemātiku, 
piemēram, ja koki ir uz ielas, ko ziemā kaisa ar 
sāli un kokiem ir stresa pazīmes, tad augsnes 
paraugu ņemšana jāveic šo koku sakņu zonā, kā 
arī kontroles teritorijā, kur koki ir veseli. Paraugu 
dažādošana ļaus salīdzināt un novērot dažā-
dus augsnes apstākļus, tostarp piesārņojumu, 
piemēram, sāli (NaCl).

8. attēls. Augsnes paraugu ievākšana ar: A. augsnes zondi; B. lāpstiņu un spaini.
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Augsnes profila novērtējumu izmanto, lai novēr-
tētu augsnes īpašības vertikālajos slāņos. Šāds 
novērtējums ļauj noteikt koku augšanas vietas 
vēsturisko apsaimniekošanu un dažādu traucē-
jumu klātbūtni, piemēram, būvgružus, augsnes 
sablīvēšanās pazīmes u.c. Augsnes profils ir 
pieejams vietās, kur būvniecības laikā veikti 
izrakumi, piemēram, veicot rakšanas darbus 
ceļa rekonstrukcijas laikā. Tomēr šādas atklātas 
vietas būs reti pieejamas. Augsnes vertikālā 

profila novērtēšanai tiek izmantots speciāls 
instruments - augsnes zonde, kura mehānisms 
ļauj ņemt cilindrisku paraugu dažādos dziļumos 
(7.A attēls). Augsnes profilu parasti novērtē 
1 līdz 2 m dziļumā. Zondes paraugus ievieto 
secīgi un padziļināti, lai novērtētu augsnes 
īpašības. Ja pētāmajā teritorijā ir acīmredzami 
atšķirīgi augsnes apstākļi, tad zondēšanu veic 
vairākās vietās, piemēram, sausā paugurā un 
slapjā ieplakā.

Augsnes novērtēšanu var veikt vizuāli, lauka 
apstākļos, savukārt savāktie augsnes paraugi 
tiek analizēti laboratorijā, izvērtējot dažādus 
rādītājus. Visbiežāk izmantotie augsnes novēr-
tēšanas parametri ir augsnes struktūra, blīvums, 
tekstūra, ūdens un organisko vielu saturs, pH, 
sāls saturs un mikrobioloģiskā aktivitāte.
Lauka apstākļos augsnes tekstūra tiek novērtēta 
ar tā saukto 'sajūtu metodi', kurā neliels augsnes 
paraugs tiek samitrināts, apviļāts rokās, veidojot 
cilindrisku formu, un tiek mērīts tās garums. Šī 
metode ir subjektīva.
Augsnes struktūru var novērtēt arī vizuāli, 
aprakstot augsnes agregātu īpašības, piemēram, 
formu un izmēru.
Augsnes organiskā viela tiek raksturota kā viens 
no svarīgākajiem augsnes kvalitātes rādītājiem. 
Lauka apstākļos to var novērtēt pēc krāsas: jo 

tumšāka krāsa, jo augstāks ir augsnes orga-
nisko vielu saturs. Detalizētāku analīzi nodro-
šina lielākā daļa laboratoriju. Labas kvalitātes 
augsnē organisko vielu saturam jābūt ~ 3–10% 
no svara. Augsnes pH norāda uz ūdeņraža jonu 
aktivitāti augsnes šķīdumā. Lai iegūtu precīzā-
kos augsnes pH rezultātus, paraugus ieteicams 
nosūtīt uz laboratoriju. Lauka novērtēšanai var 
izmantot dažādus instrumentus: augsnes pH 
zondi, lakmusa papīru vai dažādus indikatoru 
komplektus.
Augsnes ūdens sastāvu ir ļoti svarīgi novērtēt, lai 
identificētu augus, kas ir var tikt pakļauti ūdens 
trūkumam. Ūdens daudzumu var izmērīt dažādos 
veidos: aptuvens novērtējums, ievērojot fiziskos 
rādītājus; izmantojot elektrisko augsnes mitruma 
mērītāju, tensiometru un citu aprīkojumu.

3.  AUGSNES 
 PROFILA NOVĒRTĒJUMS

4.  AUGSNES 
 ANALĪŽU PARAMETRI
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III.

Augsnes 
apsaimniekošana

Dabiskos apstākļos augsne veidojas, mijiedar-
bojoties dažādiem faktoriem, kas nosaka aug-
snes fizikālo un bioķīmisko saturu. Šie procesi 
var būtiski izmainīties pilsētu teritorijās, kur 
dabiskos traucējumus pastiprina antropogēnie 

faktori. Tāpēc šajā sadaļā ir apkopota informācija 
par visbiežāk izmantotajām augsnes apstrādes 
metodēm, kas var uzlabot pilsētas koku veselību 
un ilgmūžību.

Augsnes ielabošana ar dažādiem materiāliem 
ir salīdzinoši vienkārša un lēta pieeja augsnes 
kopējās struktūras uzlabošanai, samazinot aug-
snes sablīvēšanos un veicinot aerāciju un ūdens 
vadītspēju. Augsnes ielabošanu var veikt gan ar 
organiskajiem materiāliem, piemēram, komposts, 
salmi, mulča, dzīvnieku mēsli), gan ar neorga-
niskajiem materiāliem (piemēram, ogles, ģipsis). 
Organiskie materiāli tiek izmantoti augsnes 
auglības paaugstināšanai, kā arī bioaktivitātes 
veicināšanai sakņu zonā un bioķīmisko īpašību, 

piemēram, reakcijas (pH) regulēšanai. Tomēr 
auglību un pH rādītājus var ievērojami regulēt, 
izmantojot arī neorganiskos materiālus, kas 
var uzlabot minerālvielu saturu. Neorganisku 
augsnes modifikāciju lieto pilsētu kokiem, lai 
uzlabotu augsnes mehāniskās īpašības, no kurām 
atkarīga porainība un ūdens uzsūkšanas spēja. 
Augsnes ielabošanas metodes jāizvēlas atkarībā 
no apstādījumu plāna, izvēlētajām kokaugu 
sugām un to vajadzībām. 

1.  AUGSNES PĀRVEIDOŠANA

2.  AUGSNES IELABOŠANA
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3.  AUGSNES pH UZLABOŠANA

4.  SĀLS IETEKMĒTU AUGŠŅU  
 APSAIMNIEKOŠANA

5.  MIKROBIOLOĢISKIE   
 PREPARĀTI

Viena no svarīgākajām augsni raksturojošām 
īpašīmā ir pH, kura izmaiņas var būt kokaugu 
augšanas ierobežojums pat ļoti labvēlīgos augša-
nas apstākļos. Tāpēc, veidojot jaunus stādījumus, 
jāievēro atbilstošs pH, kas piemērots plānotajiem 
augiem. Neatbilstoša pH ietekmi var novērot 
kā ilgstošu koku vitalitātes samazināšanos. 

Gadījumos, kad novērojama kokaugu atmiršana, 
ir svarīgi veikt augsnes pH analīzes, ko mūs-
dienās var veikt gan laboratorijā, gan arī uz 
vietas, izmantojot dažādu testēšanas aprīkojumu. 
Kad noskaidrots pH līmenis augsnē, ir iespējams 
plānot augsnes ielabošanu ar organiskiem vai 
neorganiskiem materiāliem. 

Paaugstināta sāls koncentrācija augsnē ir 
izplatīta problēma pilsētu kokiem, īpaši reģionos, 
kur ziemās uz ielām kaisa sāli, lai samazinātu 
ledus kārtiņas veidošanos uz brauktuvēm un 
ietvēm. Tā ir problēma arī sausajos reģionos, 
kur augsnes iztvaikošana pārsniedz nokrišņu 
daudzumu, tādējādi ļaujot nātriju saturošiem 
minerāliem nogulsnēties augšējos slāņos. 
Ir kokaugu sugas, kas pacieš paaugstinātu 
augsnes sāļumu, tāpēc tās var stādīt vietās 
ar šādu risku. Gadījumos, kad koku augšanas 

vietā  parādās paaugstināts augsnes sāļums, var 
izmantot bioremediācijas metodi. Tas ietver sāli 
izturīgu augu sugu stādījumus, kas uzkrāj sāli 
vai nodrošina noēnojumu augsnes augšējiem 
slāņiem, šādi samazinot ūdens iztvaikošanu un 
veicinot virszemes ūdeņu infiltrācijas ātrumu. 
Tomēr visefektīvākā īstermiņa pieeja sāļu augšņu 
apsaimniekošanā ir intensīva laistīšana, kas 
izskalo sāli no augsnes. Laistīšana jāapvieno ar 
ģipša ienesi augsnē, kas aizstāj izskaloto nātriju.

Pilsētās intensīvu antropogēno darbību ietekmē 
var rasties traucējumi arī augsnes mikroor-
ganismiem, tādējādi mazinot to pozitīvo 
devumu piemērotu kokaugu augšanas apstākļu 
nodrošināšanā. Augsnes noplicināšanas gadī-
jumā ir iespējams atjaunot augsnes mikroor-
ganismu sabiedrības, kā arī kopējo augsnes 

bagātināšanu gan ar organiskām, gan neorga-
niskām vielām. Visefektīvāk ir izmantot spe-
ciāli komerciālus radītus produktus, kas satur 
mikroorganismu komponentes un, kas paredzēti 
noteiktai lietošanai – augu augšanas veicināšanai 
vai aizsardzībai pret patogēniem.
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6.  MULČĒŠANA 
 UN MĒSLOŠANA

Mulčēšana tiek uzskatīta par visplašāk izman-
toto metodi apstādījumu augsnes kvalitātes 
uzturēšanā. Materiālu mulčēšanai ir viegli iegūt 
un uzklāt, taču tam jābūt bez kaitīgiem piema-
isījumiem, kas var izraisīt patogēnu, kaitēkļu 
vai nezāļu savairošanos. Mulčēšanas galve-
nais mērķis ir veicināt augsnes aerāciju un 
regulēt iztvaikošanu.  Mulčēšanas biezumam 
ir jāatbilst vēlamajam rezultātam, piemēram, 
lai novērstu nezāļu dīgšanu vai ūdens aizturi 
augsnē, nepieciešams uzklāt biezākus slāņus. 

Nezāļu kontrole pirms mulčēšanas un pietie-
kama laistīšana pieļauj plānāka mulčas slāņa 
lietošanu. Jāpatur prātā, ka biezāki mulčas slāņi 
palēnina augsnes ūdens uzsūkšanas ātrumu, kā 
arī sakņu elpošanu. 
Daudzos gadījumos mēslošanu veic reizē ar 
mulčēšanu. Balstoties uz augsnes analīžu 
rezultātiem, var izmantot specifiskus savie-
nojumus – minerālmēslu - augsnes auglības 
paaugstināšanai.
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Nepietiekama aerācija ir viena no biežākajām 
problēmām, kas skar augsni pilsētā. To rada aug-
snes mikroorganismu trūkums un pastiprinātas 
mehāniskās ietekmes – nomīdīšana, smagu 
priekšmetu novietošana u.c. Augsnes sablīvē-
jumu novēršanai var izmantot dažādas agrote-
hniskas pieejas, kas pārņemtas, piemēram, no 
lauksaimniecības prakses. Tomēr šāda aug-
snes apstrāde var radīt ievērojamus bojāju-
mus pilsētas kokaugu sakņu sistēmām, tāpēc ir 
jāizvērtē katras tehnikas iespējamā ietekme un, 
ja iespējams, jāpielieto augsnes agrotehniska 
apstrāde vietās, kur nav stādījumu.

7.1.   MEHĀNISKĀ AUGSNES APSTRĀDE

Augsnes mehāniskā irdināšana ir ļoti efektīva 
metode, lai uzlabotu augsnes aerācijas un ūdens 
infiltrācijas spējas. Taču šādas pieejas efekti-
vitāti nosaka samērā dziļa agregāta iespiešanās 
augsnē, kas var kaitēt koka sakņu sistēmai. 
Mehānisku augsnes dziļirdināšanu vislabāk 
veikt pirms koku stādīšana. 

Radiālā tranšeju rakšana un vertikālā 
mulčēšana
Radiālu tranšeju veidošanās no vainaga projek-
cijas ārējās malas perimetra pret koka stumbru 
var efektīvi uzlabot augsnes aerācijas un ūdens 
infiltrācijas īpašības, neradot nopietnus sakņu 
bojājumus. Šādas tranšejas iespējams piepildīt ar 
organiskiem vai neorganiskiem piemaisījumiem, 
kas var dažādot augsnes sastāvu un nodrošināt 
kokiem nepieciešamās barības vielas.

7.2.  GAISA AUGSNES APSTRĀDE 
  AR SASPIESTU GAISU

Augsnes ielabošanu iespējams veikt arī ar 
saspiestu gaisu, veicinot augsnes porainību 
un uzlabojot kopējo augsnes struktūru. Šādas 
apstrādes rezultātā necieša koka lielās un 
vidējās saknes, tikai sīkajām saknēm iespējama 
saraušana, tādēļ augsnes apstrādi ar gaisu nav 
vēlams veikt sakņu periferijā. 
Augnes struktūras salaušana ar gaisa spie-
dienu veicama vietās, kur novērojama augsnes 
sablīvēšanās. Augstspiediena gaisa plūsma 
veicina poru, plaisu un atvērumu veidošanos 
sablīvētajā augsnē, nodrošinot ūdens infiltrāciju, 
barības vielu apriti un augsnes aerāciju. Pēc 
apstrādes ar augstspiediena gaisa plūsmu, 
nepieciešama tūlītēja augsnes laistīšana. 

7.  AUGSNES IRDINĀŠANA
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9. attēls. Augsnes struktūras uzlabošana ar augstspiediena gaisa plūsmu. Foto: J.Ozols/LABIE KOKI

8.  APŪDEŅOŠANA

Pilsētas koku apsaimniekošanā ir liela nozīme 
koku laistīšanai. Ir pieejamas dažādas metožu 
un tehnisko pieeju variācijas, sākot no ūdens 
maisiem līdz centralizētām laistīšanas sistēmām. 
Tomēr ir daži aspekti, kas noteikti jāievēro, lai 
saglabātu laistīšanas efektivitāti. Pirms aktīvās 
transpirācijas fāzes – pusdienlaikā ir svarīgi 
nodrošināt pietiekamu ūdens daudzumu kokiem. 
Tādēļ laistīšanu vislabāk veikt naktī,  kad 
absorbēto ūdeni var integrēt šūnu veidošanā un 
uzglabāt, lai reaģētu uz atmosfēras pieprasījumu 

nākamajā dienā. Nepieciešamo laistīšanas dau-
dzumu palielina gaisa temperatūra, koka izmērs 
un augsnes pieejamā ūdens kapacitāte. Taču 
ierobežotu ūdens resursu gadījumā var veikt 
precīzu laistīšanu atbilstoši stresa līmeņa eko-
fizioloģiskajiem mērījumiem. Parasti laistīšanai 
jābūt vērstai uz iespējamām uzsūcošu sakņu 
vietām, saglabājot 25–50 cm augsnes slāņus 
mitrus, bet izvairoties no pārsātinājuma, kas 
var izraisīt hipoksiju.
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9.  MELIORĀCIJA

Pārlieku liels augsnes piesātinājums ar ūdeni 
novērš aerāciju, tādējādi augi tiek pakļauti 
iespējamai novīšanai anaerobos (bezskābekļa) 
apstākļos. Lai izvairītos no šādām problēmām, 
var veikt dažas pamata darbības, piemēram, 
samazināt laistīšanas apjomus, savukārt 
pārmitrās vietās ierīkot nelielu meliorāciju 

virsūdens novadīšanai. Daudzos gadījumos 
meliorāciju ir jāierīko lielākās platībās, sav-
ienojot blakus esošās sistēmas, kas nereti 
var būt ļoti dārgas. Veidojot apstādījumus 
teritorijās ar pastāvīgi augstu gruntsūdens 
līmeni, izšķiroša nozīme ir augu izvēle, kas ir 
piemēroti paaugstināta mitruma teritorijām. 
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