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Šī publikācija ir daļa no materiālu kopuma koku vērtētāju izglītošanai, kas izstrādāts projekta TREE 
ASSESSOR ietvaros. Projekta mērķis bija uzlabot koku vērtētāju apmācību kvalitāti, efektivitāti un 
lietderību, izstrādājot visaptverošu apmācību programmu un mācību materiālus koku diagnostikas jomā. 

Koku novērtēšana pēdējos gados ir strauji augoša joma zaļo teritoriju apsaimniekošanā. To veicina vairāki 
sociālie, juridiskie un tehniskie faktori. Pirmkārt, sabiedrības prasības attiecībā uz zaļo teritoriju apsaim-
niekošanas pakalpojumiem pieaug. Klimata pārmaiņu laikā pilsētnieki sagaida, ka pilsētās tiks ieviesti un 
uzturēti koki, lai mazinātu "siltuma salas" efektu un lietusgāžu ietekmi. Koki arī padara pilsētu par pievilcī-
gāku dzīvesvietu un palielina īpašuma vērtību. Pilsētas iedzīvotāji aizvien biežāk pieprasa, lai koku ciršana 
tiktu ierobežota un tiktu veikta tikai tajos gadījumos, kad tas ir pamatoti, ņemot vērā koka stāvokli. No 
otras puses, infrastruktūras attīstība un atjaunošana nozīmē, ka aizvien vairāk pilsētu un ceļmalas koku 
tiek bojāti, un to bojājumu vai apkārtējās vides izmaiņu ietekmes novērtēšanai nepieciešama diagnostika.

No otras puses, ar kokiem saistītos negadījumos cietušie aizvien biežāk pieprasa kompensāciju tiesā, 
kam nepieciešams ekspertu novērtējums. Lai izvairītos no problēmām ar tiesām un apdrošinātājiem, 
koku apsaimniekotāji ievieš koku stāvokļa novērtēšanas sistēmas, kas aptver lielas teritorijas, pat veselas 
pilsētas. Neraugoties uz koku novērtētāju pieaugošo nozīmi un lielo sociālo un materiālo atbildību, koku 
diagnostika joprojām nav standartizēta profesija. Projekts TREE ASSESSOR ir atbilde uz nepieciešamību 
ne tikai sakārtot jau esošo koku novērtēšanas saturu un principus, bet arī izplatīt un ieviest jaunus stan-
dartus vai vadlīnijas, kas Eiropā intensīvi izstrādātas 21. gadsimta otrajā desmitgadē.

Ievads
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Grāmatā izmantotie apzīmējumi:

Koku novērtēšanas pamatlīmenī ietilpst ievērojams zināšanu un darbību apjoms, kas nepieciešams, lai 
novērtētu koka stāvokli, noteiktu apdraudējumus kokam un tā apkārtējai videi, noteiktu šo apdraudējumu 
iespējamos cēloņus un lemtu par turpmāko rīcību, tostarp norādes padziļinātai/speciālistu novērtēšanai. 
Inspektoru kompetencē būtu jāiekļauj koku novērtēšana, ņemot vērā to ģinti, sugu, koka vēsturi un tā 
individuālās īpašības. Lai novērtētu koku pamatlīmenī, ir nepieciešamas zināšanas un prasmes, lai noteiktu 
galvenos koka apdraudējumus.
Rokasgrāmata ir sadalīta sadaļās, kas atbilst galvenajām koku pārbaudes tēmām. Pirmajā nodaļā ir sniegta 
informācija par vispārīgiem koku novērtēšanas jautājumiem, kā arī sniegta atsauce uz riska pārvaldību. Koku 
pārbaude ir viens no riska pārvaldības pīlāriem, kas parasti ir plašāka pasākumu un procedūru programma.
Otrā nodaļa ir veltīta koku apskatei. Tajā aprakstītas inspicēšanā izmantotās pamatmetodes un parametri.
Nākamajā sadaļā ir aprakstītas diagnostikas pamatfunkcijas. Praksē ir sastopami daudz vairāk diagnostikas 
pazīmju, un tās sastopamas kopā un dažādās konfigurācijās.
Ceturtā un piektā nodaļa ir veltīta novērtēšanas intervāla norādīšanai un koku pārbaudes ziņojuma saga-
tavošanai. Šajā sadaļā ir iekļauta arī pārbaudes veidlapa ar piemēriem.
Pēdējā nodaļā sniegts vispārīgs pārskats par biežāk izmantotajiem ieteikumiem saistībā ar koku uzturēšanu. 
Pārskats ļauj pēc pārbaudes veikt atbilstošu koku kopšanu.
Rokasgrāmatas beigās pievienotajos pielikumos ir norādīts raksturlielumu un citu nosacījumu sadalījums 
par koku tipiem un sugām.

Krāsas uz malas atbilst dažādām 
rokasgrāmatas sadaļām.

Rokasgrāmatas ceļvedis

Uz tumši zila fona papildu norādījumus 
un skaidrojumus.

Zaļais punkts tekstā norāda atsauces 
uz definīcijām, kas atrodamas

Koka ikona ar palielināmo stiklu 
norāda.

Ar bultiņām norādīta svarīga detalizēta 
informācija fotoattēlos.
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Ievads

I.

 ŠAJĀ NODAĻĀ JŪS UZZINĀSIET:

  

  ATSLĒGVĀRDI UN JAUTĀJUMI:

• Kāpēc tiek novērtēti koki
• Kas ir koku stāvokļa novērtēšana
• Kādas ir parastās koku novērtēšanas metodes
• Kādas ir diagnostikas iespējas koku novērtēšanā
• Kādi ir galvenie jautājumi, ko izmanto ar kokiem saistīto risku pārvaldībā?
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koku apskate koku diagnostika vizuālais novērtējums VTA risks

inventarizācija

izmantošana

apdraudējums riska tolerances modelis

riska pārvaldība

diagnostikas raksturojums
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Koku augšanas un attīstības gaitā notiek strukturālas izmaiņas, kas var ietekmēt koka vai tā daļu stāvokli 
kopumā. Cilvēka darbības var izraisīt arī nelabvēlīgas izmaiņas koku funkcionēšanā. Vēl nesen viens no 
galvenajiem iemesliem, kādēļ tika veikta koku novērtēšana, bija prasība nodrošināt drošību koku tuvumā. 
Tāpēc, identificējot un prasmīgi novērtējot koka vai tā apkārtnes iezīmes, kas norāda uz paaugstinātu 
koka vai tā daļu krišanas risku, un pēc tam sniedzot pareizus ieteikumus par koku apsaimniekošanu un to 
īstenošanu, nelaimes• gadījuma risku var samazināt līdz zemākajam iespējamam līmenim.

Mūsdienās koku uzturēšana labā stāvoklī tiek uzskatīta par vienlīdz svarīgu koku novērtēšanas mērķi. 
Regulāra novērtēšana palielina iespēju, ka koki labāk attīstīsies sarežģītos pilsētas apstākļos, un ļauj 
mums uzraudzīt un mazināt slimību un citu faktoru negatīvo ietekmi, kas izraisa koku bojāeju. Tomēr bieži 
vien galvenais iemesls, kāpēc mēs tos novērtējam, joprojām ir bailes no krītošiem kokiem un atbildība 
par sekām.

Risks – konflikta vai kaitējuma iespējamība.
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1
 Informācija par to ir atrodama TREE ASSESSOR sērijas rokasgrāmatā "Instrumentālā koku diagnostika". 

INVENTARIZĀCIJA

KOKA NOVĒRTĒŠANA

Koku novērtēšanu var veikt dažādos detalizācijas līmeņos, izmantojot dažādus rīkus, metodes un proce-
dūras. Parasti ir divi galvenie līmeņi: pamata un padziļinātais.
Lai gan koku novērtēšana bieži tiek veikta klātienē, arvien populārāka kļūst arī attālināta koku novērtēšana, 
izmantojot modernās tehnoloģijas, piemēram, lāzerskenēšanu1.
Koku inventarizācija tiek veikta arī kā daļa no koku apsaimniekošanas, bet tā pati par sevi neietver koku 
novērtējumu. 

1.1.  KĀPĒC TIEK NOVĒRTĒTI KOKI 

1.2.  KOKU NOVĒRTĒŠANAS LĪMEŅI

KOKA NOVĒRTĒŠANA PADZIĻINĀTA KOKA 

NOVĒRTĒŠANA

1.2.1. INVENTĀRS

Daudzās valstīs terminu "apsekojums" vai "inventarizācija" joprojām lieto aizvietojami ar terminu "novēr-
tēšana". Valstīs, kurās jau ir ieviesti koku novērtēšanas standarti, parasti šie termini ir skaidri nošķirti, 
lai izvairītos no pārpratumiem un nepareizas darba specifikāciju izmantošanas. Tāpēc projektā TREE 
ASSESSOR koku inventarizācija tiek definēta kā informācijas un koku parametru apkopošana, nevērtējot 
to lomu un nozīmi. Tāpēc koku inventarizācija atbild uz šādiem galvenajiem uzdevumiem:

Koku inventarizācijai ir jāizmanto mērinstrumenti. To var veikt tradicionālā veidā (uz drukātām papīra 
veidlapām), kā arī izmantojot elektroniskās datu vākšanas un apkopošanas ierīces. Ja datu vākšana un 
koku kartēšana tiek veikta elektroniski, gan datu vākšanai, gan koku kartēšanai ir jāizmanto atbilstoša 
aparatūra un programmatūra, kurā jautājumu (anketas) veidā ir ietverts koku datu apraksts, tostarp 
sugas, pamatdimensijas, atrašanās vietas dati un ar tiem saistītas piezīmes, kas palīdz noteikt vai ietekmēt 
turpmākos koka apsekošanas vai uzturēšanas darbus. Inventarizācija neietver koka novērtējumu, bet ir 
nepieciešams pirmais solis pirms pienācīga novērtējuma (novērtēšanas) veikšanas.

• sugu atpazīšana,
• koku mērīšana (parasti: stumbra diametrs/apkārtmērs, koka augstums, vainaga platums, 

vainaga pamatnes augstums u. c.),
• koku kartēšana un marķēšana2

.

2
 Vairāk par šo tēmu lasiet citās sērijas TREE ASSESSOR grāmatās 
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1.2.2. PAMATNOVĒRTĒJUMS

Pamatnovērtējums ir visa koka vizuāls novērtējums, ko veic no zemes līmeņa. Novērtētājam ir jāaplūko 
koks no visām pusēm, novērtējot apkārtni, stumbra pamatni, stumbru, skeletzarus, zarus, dzinumus un 
lapas, parasti izmantojot vienkāršus instrumentus (zondi, āmuru, binokli utt.). 

Galvenais novērtējuma ierobežojums pamatlīmenī ir vāja izpratne (vai tās trūkums) par koka stumbra 
stāvokli, sakņu sistēmu vai vainaga augšējām daļām. Koku apskates laikā var izmantot vienkāršus rīkus, 
lai iegūtu vai padziļinātu zināšanas par koku un tā potenciālajām diagnostiskajām īpašībām. Papildu 
aprīkojuma izmantošana nav obligāta, ja vien šāda prasība nav formulēta darba specifikācijā. 

Pamatojoties uz pamatnovērtējuma rezultātiem, var izvēlēties un izstrādāt piemērotas apsaimniekošanas 
metodes, lai saglabātu koku, samazinot vides riskus. Ja pamatnovērtējuma līmenis un apjoms nav pietie-
kams, lai pieņemtu lēmumu, pamatojoties uz konstatētajām pazīmēm, būtu jāiesaka speciālista novērtējums.

Koku kontroles process ietver šādus uzdevumus:
• identificēt un noteikt koka atrašanās vietu,
• apzināt un novērtēt koka apkārtni saistībā ar tā izmantošanu un dzīvotnes apstākļiem,
• vizuāli novērtēt koku, ņemot vērā pārbaudāmās raksturīgās iezīmes, koka attīstības 

stadiju, sugas īpatnības, 
• novērtēt koka stāvokli,
• identificēt saistītos organismus, 
• novērtēt sabiedrības drošības apdraudējumu, 
• sniegt ieteikumus par koka un tā apkārtnes/vides apsaimniekošanu,
• reģistrēt novērojumus,
• sagatavot un iesniegt ziņojumu, atzinumu.

Identificējiet novērtējamo koku

KOKU PAMATA PĀRBAUDES SHĒMA

Vērojiet koku no attāluma, 
lai to apskatītu pilnībā

Apskatiet koku, pārbaudot 
visas tā daļas. Ja nepieciešams, 

izmantojiet zondi, āmuru vai 
citus noderīgus instrumentus

Apkopojiet novērtējumu un norādiet
secinājumus

Kokam nav nepieciešama 
kopšana vai papildu 

izvērtēšana

Norādiet nākamo termiņu 
stāvokļa novērtējumam 

Tālāk jāveic
specializētais novērtējums

Kokam ir nepieciešama 
kopšanas ieteikumu īstenošana

Norādiet kāda kopšana
jāveic

Norādiet, kāda ir steidzamība

Ja kopšana jāveic periodiski,
norāda tās intervālu

Novērtējiet vides izmantošanu

1

2

3

4

5

 

6

I II III

Norādiet, kura tehno-
loģija būtu jāizmanto

Novērtējiet koka parametrus: 
dzīvotspēju, stabilitāti, stāvokli, 

uzturēšanas perspektīvas.
Ja nepieciešams, norādiet 

konstatētās diagnostikas pazīmes
un novērtēt to nozīmi.

1.
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1.2.3. PADZIĻINĀTAIS NOVĒRTĒJUMS

Padziļināts novērtējums tiek veikts, lai detalizēti analizētu konkrētas koka daļas, identificētās īpašības vai 
vides un biotopa apstākļus. To bieži vien īsteno kā ieteikumu, kas izriet no koku pamatnovērtējuma. Parasti 
padziļinātam novērtējumam ir nepieciešami specializēti rīki un/vai metodes. Novērtēšanas metodes un 
diagnostikas rīku izvēle jāpielāgo novērtējuma jomam. 

Specializēts koku novērtējums ir ekspertu novērtējums, kura mērķis ir detalizēti analizēt visa koka vai tā 
atsevišķu daļu stāvokli un to nozīmi videi un pašam kokam. Pamatojoties uz ekspertu novērtējumu, var 
izvēlēties un izstrādāt atbilstošus pasākumus koka uzturēšanai un risku mazināšanai tā apkārtnē.

Padziļinātā koka novērtēšana var ietvert specifiskas informācijas ievākšanu, izmantojot vairākas metodes. 
Standarta uzlabotas novērtēšanas metodes ietver šādas jomas:

Salīdzinājumā ar pamata novērtējumu, speciālista novērtējums var sniegt precīzākus un pilnīgāk izstrādātus 
ieteikumus par koku kopšanas darbiem. Pamatojoties uz speciālistu novērtējumu, var attiecīgi mainīt vai 
pielāgot turpmākos ieteikumus koka un tā daļu stabilitātes uzlabošanai un koka uzturēšanai (piemēram, 
uzlabojot biotopa apstākļus, tostarp mēslošanu, mulčēšanu u. c.). Dažās situācijās var būt nepieciešams 
izmantot vairākas metodes un rīkus, lai iegūtu visaptverošu novērtējumu. Ir svarīgi atcerēties, ka atsevišķiem 
diagnostikas rīkiem (tostarp kalkulatoriem) ir ierobežojumi un tie kalpo dažādiem novērtēšanas mērķiem. 
Tāpēc to izmantošanai un rezultātu interpretācijai ir nepieciešamas augsta līmeņa zināšanas un pieredze.

• izpēte koka vainagā - nepieciešama piekļuves tehnika un piemēroti instrumenti,
• stabilizācijas sistēmu novērtēšana,
• koksnes bojāšanās konstatēšana stumbrā vai zaros, stabilitātes novērtēšana 

augsnē, stumbra jutība pret lūzumiem,
• izmantot kalkulatorus, lai novērtētu koku statiku vai aprēķinātu tā sauktos 

drošības koeficientus,
• vecu koku un dižkoku (VETERAN TREE) novērtēšana, 
• detalizētu biotopa apstākļu analīzi,
• detalizētu augsnes stāvokļa novērtējumu,
• specializēta saistīto organismu (tostarp aizsargājamo sugu) izpēte, 
• koku sakņu sistēmas struktūras un ģeotelpiskās izplatības izpēte (piemēram, 

ģeoradars, augsnes noņemšana),
• koka biomehāniskā analīze un stabilitātes/drošības novērtējums,
• fizioloģisko parametru, piemēram, gāzu apmaiņas un ūdens potenciāla, novērtēšana,
• koku vērtības aprēķināšana,
• kaitēkļu un slimību izplatības un nozīmīguma analīze.

KOKU VĒRTĒTĀJU KOMPETENCE

Koku novērtētāja projektā ir izstrādāts kompetenču kopums un apmācību programma koku novērtētājiem 
vairākos līmeņos. Sīkāki apraksti ir iekļauti sērijas publikācijā.
Koku novērtēšanas pamatprincipi un padziļināta koku novērtēšana – vadlīnijas profesionāļu apmācībai.

KOKU INVENTARIZĀCIJA

PAMATNOVĒRTĒJUMS – PĀRBAUDE

SPECIALIST ASSESSMENT

mērlentes, palielināmās brilles, 
tradicionālās un digitālās kar-
tes, GPS, altimetri, tālmēri, GIS 
lietojumprogrammas, aprēķinu 
programmatūra, planšetdatori.

1. tabula: Koku vērtētāju kompetence

arborista zonde, āmurs, inkremen-
tālais urbis, binoklis, fotoaparāts.
vai digitālo kameru - kā atsevišķu 

ierīci vai viedtālrunī/tabletē.

skaņas tomogrāfija, pretestības tomo-
grāfija, urbji, statiskās un dinamiskās 
slodzes pārbaudes iekārtas, kalku-
latori un programmatūra rezultātu 
analīzei un apstrādei, sakņu detek-
tori (piem., TreeRadar), ar saspiestu 
gaisu darbināms instruments sakņu 
rakšanai, koku kāpšanas aprīkojums

• spēja noteikt koku un krūmu sugas
• prasme lietot iekārtas saskaņā ar instrukcijām 

un standarta vadlīnijām.
• vispārējās digitālās prasmes

• prasmes un iemaņas koku apsekošanā, 
tostarp prasme izmantot zondi. un āmuru

• prasme lietot iekārtas saskaņā ar 
ar instrukcijām un standarta vadlīnijām

• vispārējās digitālās prasmes

• ability to use specific equipment in accordance 
with its manual and standard guidelines 

• specific training conducted by the manufacturer 
or training centre, often certified

• in the case of aerial inspection, training in access 
techniques 
 

Piemērs 
apstrādi

Nepieciešamā pieredze un kvali-
fikācija saistībā ar instrumentu 
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Novērtēšana tiek veikta katram kokam atsevišķi. Tas tiek veikts no zemes līmeņa, koks tiek novērtēts 
no visām pusēm.

Galvenā metode, ko izmanto pārbaudē, ir vizuāla koka novērtēšana, izmantojot vienkāršus instrumentus 
(zondi, āmuru, binokli utt.). Novērtējumā tiek ņemtas vērā visas koka daļas un tā apkārtne. Tiek noteiktas 
diagnostikas pazīmes un pamatparametri, piemēram, koka apkārtnes izmantošanas īpašības, tā stāvoklis, 
stabilitāte, dzīvotspēja un vērtība. Pamatojoties uz koku apskates rezultātiem, var veikt pasākumus, lai 
padarītu apkārtējo teritoriju drošāku un uzlabotu koka stāvokli. 

Koku stāvokļa novērtēšana jāveic strukturēti, sistemātiski un labi dokumentēti. Ir pieļaujama datu ievākšana 
un uzglabāšana gan papīra formā (piemēram, koku stāvokļa novērtēšanas veidlapas), gan elektroniskā 
formā (piemēram, piemērotas lietojumprogrammas vai datorprogrammas koku novērtēšanai un pārvaldībai). 
Novērtējumu ir svarīgi dokumentēt grafiskā veidā (piemēram, fotogrāfijas, zīmējumi).

Kāpēc VTA?

VTA saīsinājums ir atvasināts no termina "vizuālais koku novērtējums/visual tree assessment". VTA ir 
Klausa Mateka (Claus Mattheck) izstrādāta metode (Matheck et al., 2015). Tajā ir vadlīnijas par diagnostikas 
pazīmēm, bet koku statikas novērtēšanai tiek izmantoti arī dažādi koeficienti. Pēdējos gados šis termins 
tiek lietots plašāk nekā iepriekš minētās metodes norādes, un tas ir sinonīms vizuālai koku novērtēšanai 
vai vienkārši koku stāvokļa novērtēšanai. Novērtējot kokus, izmanto ne tikai redzi, bet arī dzirdi (piemēram, 
izmantojot āmuru vai zondi) un tausti (piemēram, mizu, lapas vai dzinumus). Tāpēc mēs iesakām saglabāt 
terminu VTA Mattheck oriģinālajai VTA metodei un koku pamatnovērtējumam.

1.3.  KAS IR KOKU STĀVOKĻA NOVĒRTĒŠANA

Diagnostisks elements ir uz koka vai ap koku esoša pazīme, kas liecina par koka struktūru, bojājumiem, 
koksnes trupes• telpisko izplatību un sadalīšanās pakāpi vai biotopu6, sniedzot svarīgu informāciju 
par koka stāvokli. 3. nodaļā ir aprakstītas visbiežāk sastopamās Diagnostikas iespējas.

Diagnostiskā pazīme ir salīdzinoši jauns termins, kas parādās koku novērtēšanas kontekstā. Šis termins 
tika ieviests, lai nošķirtu koka īpašības no koksnes defektiem, ko izmanto mežsaimniecībā . Tas ir tāpēc, 
ka daudzi koksnes defekti ir dabiskas koku īpašības, kas ietekmē koksnes piemērotību saimnieciskai 
izmantošanai, bet var nebūt nozīmīgi koka vai tā daļu stāvoklim vai stabilitātei. Daži tā sauktie koksnes 
"defekti" var pat palielināt stabilitāti, piemēram, māzeri•, reakcijas koksne.

Koku stāvokļa novērtēšanas laikā savāktie dati raksturo koka pašreizējo stāvokli (novērtēšanas laikā), 
bet tajos nevar ņemt vērā izmaiņas un īpatnības, kas radušās laikposmā pēc novērtēšanas. Ne visas pazī-
mes un bojājumus var noteikt, un ne visus koka vai tā daļu krišanas riskus var paredzēt, kas, cita starpā, 
var būt saistīts ar novērtēšanā izmantotajām metodēm un instrumentiem vai apstākļiem novērtēšanas 
periodā. Bieži vien koku bojājumus parastos laikapstākļos var paredzēt un novērst, veicot sistemātisku un 
ekspertu veiktu novērtējumu. Tomēr jebkuru koku, neatkarīgi no tā, vai tam ir vai nav bojājuma pazīmes, 
var ietkmēt ārkārtēji ārēji spēki, piemēram, brāzmains vējš, spēcīga snigšana u. c., un klimata pārmaiņu 
dēļ šādi ekstremāli laika apstākļi kļūst arvien biežāki. Jāņem vērā, ka koka vai tā apkārtnes diagnostikas 
pazīmes var nebūt novērojamas un pareizi interpretējamas novērtēšanas dienā, ņemot vērā novērtētājam 
nezināmus faktorus, kas saistīti ar koku, tā īpašībām, koka apkārtnes izmantošanu un biotopa un/vai laika 
apstākļu ietekmi uz koka stāvokli un cilvēku darbībām.

1.4.  DIAGNOSTIKAS PAZĪMES KOKU NOVĒRTĒŠANĀ

1.5.  IEROBEŽOJUMI KOKU NOVĒRTĒŠANAI

Koksnes trupe – koksnes šūnu sieniņu sastāvā esošo savienojumu bioķīmiska noārdīšanās. 
Tā sastāv galvenokārt no celulozes, hemicelulozes un lignīna, kas maina koksnes fizikālās 
īpašības
Māzers – punveida izaugums uz koka stumbra ar izlocītu blīvu šķiedru un snaudošo pum-
puru sakopojumu
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Riska pārvaldība un vides drošības nodrošināšanair viens no koku stāvokļa novērtēšanas pamatmērķiem. 
Turpmāk ir aprakstīti literatūrā izmantotie pamatjēdzieni, kas jāzina katram koku inspektoram/novērtētājam. 
Tie ir šādi: risks, apdraudējums, koka stāvoklis, izmantošana, riska tolerances modelis.

Viens no galvenajiem koku novērtēšanas terminiem ir risks. Parasti koku novērtēšanā ar risku saprot 
varbūtību, ka var notikt notikums, kas var radīt kaitējumu īpašumam vai cilvēkiem. Papildus tam 
risks var būt saistīts arī ar koka bojāeju, tā stāvokļa pasliktināšanos vai slimību un patogēnu parādīšanos.

NORĀDĪJUMI PAR LOMU SADALĪJUMU KOKU NOVĒRTĒŠANĀ

1.6.  KOKU STĀVOKĻA NOVĒRTĒŠANA UN DROŠĪBAS 
  PĀRVALDĪBA AP TIEM

KOKU ĪPAŠNIEKS/

APSAIMNIEKOTĀJS

KOKU VĒRTĒTĀJI/

INSPEKTORI

ARBORISTS/KOKU 

STRĀDNIEKS

• sniedz pieprasītos pakalpojumus: koku drošības pārbaude pirms koka 

kopšanas, koku vainagu kopšana, nozāģēšana, mehāniskās aizsar-

dzības sistēmas, koku augšanas apstākļu uzlabošana, biotopu un 

dzīvotņu stāvokļa uzlabošana, koku pārstādīšana, koku nomaiņa.

• identificē vajadzību pēc turpmākas kopšanas vai kontroles 

(piem., drošības pasākumi).

• izstrādā un apstiprina darba apjomu, tostarp laika grafiku (kopā ar īpašnieku), 

nosaka pārbaudāmo teritoriju un koku stāvokli, novērtē vides apstākļus

• novērtē un klasificē iespējamos vides riskus

• novērtē un klasificē iespējamos draudus koku ilgtspējai, analizē riska

• novērtējumu, norāda vai nepieciešams padziļināts novērtējums, izstrādā

• darba plānu, iesaka pārbaužu biežumu.

• sagatavo ziņojumu

• pienākums ir uzturēt koku

• definē un dara zināmus koku novērtēšanas un apsaimniekošanas principus, 

nosaka koku pārbaudes nepieciešamību, nosaka budžetu, definē pārbaudes 

teritoriju, novērtēšanas līmeni, darba apjomu, novērtēšanas biežumu, nosaka

• darba prioritātes, izvēlas kādu no turpmāko darbu iespējām

Drošības uzturēšana koka tuvumā ir prioritārs uzdevums, kas izriet no juridiskās atbildības. Saskaņā ar 
spēkā esošajiem tiesību aktiem zemes apsaimniekotājam ir pienācīgi jārūpējas par drošību. Citiem vār-
diem sakot, viņam/viņai jāsamazina risks līdz iespējami zemākajam līmenim. Šis princips attiecas ne tikai 
uz kokiem, bet ir universāls visās cilvēka darbības jomās. Tieši šo principu dēļ ir nepieciešama regulāra 
automašīnas tehniskā stāvokļa vai mājas apkures iekārtu, elektroinstalāciju novērtēšana. 

Riska novērtējums parasti ietver nevēlama notikuma iestāšanās iespējamības novērtējumu un zaudējumu, 
ko šis notikums var radīt, novērtējumu.  
Ar kokiem saistītu negadījumu risku ietekmē divi galvenie faktori: 

KOKA STĀVOKLIS – varbūtība, ka koks vai tā daļa nokritīs. 
Praksē kā pirmo riska komponentu novērtē koka stāvokli. Nogāzties var gan veseli koki vai to daļas, 
gan nokaltuši vai kalstoši. To krišanas varbūtības novērtējums balstās uz nestabilu daļu identificēšanu. 
Koku var novājināt koksnes trupe, ko izraisa sēnes vai cita mehāniska problēma, piemēram, zaru lūzums 
vai V veida stumbru atplīsums ar ieaugušu mizu•. Stabilus un veselus kokus var sabojāt arī ekstremāli 
laika apstākļi vai citi faktori, kas novērtēšanas dienā nav identificējami. Parādās arī neizskaidrojami zaru 
lūzumi• bez jebkādiem novērojamiem simptomiem pirms lūzuma.

• koka stāvoklis
• zemes izmantošana ap koku.

Ieaugusī miza rodas V veidā zarotu subdominējošu stumbru saauguma vietā
Pēkšņa zaru nolūšana vasarā ir brīvs termins, ar ko apzīmē pieaugušu koku zarus, kuriem nav 
vājināšanās pazīmju, bet kuri negaidīti lūzt no koka, bieži vien pēc karsta un sausa laika perioda.

•
•
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IZMANTOŠANA – varbūtību, ka cilvēks vai īpašums attiecīgajā vietā būs pakļauts krītoša koka vai tā daļas 
iedarbībai, ko nosaka teritorijas izmantošana.

Nosakot apdraudējumu, ņem vērā to, vai kritušā koka vai tā daļas sasniedzamajā attālumā atrodas cilvēki 
vai īpašums. Zemes izmantošanas intensitāte var noteikt koku kontroles režīmu. Zemes apsaimniekotāja 
pienākums ir samazināt koku krišanas risku. Lai saglabātu drošību, meža platību apsaimniekotājiem, pie-
meŗam, regulāri jāizstrādā koku stāvokļa novērtēšana – meža apsaimniekošanas projekts.

DROŠĪBAS FAKTORS

Ar terminu "drošības koeficients" (tāpēc arī saīsinājums SF) var sastapties koku novērtēšanā, jo īpaši 
specializētajā novērtēšanā. Tas ir skaits vai procentuālā daļa no parādot slodzes attiecību pret slodzi 
(piemēram, 2,5 vai 250%).

Instrumentālās diagnostikas gadījumā izmanto formulas, aprēķinus un mērījumus, lai aprēķinātu, kādi spēki 
iedarbojas uz koku (slodze) un cik izturīga ir pārbaudītā koka daļa zem slodzes (nestspēja). Tiek uzskatīts, 
ka kokiem drošības koeficientam jābūt vismaz 1,5 (150%). Vairāk par drošības faktoru varat izlasīt sērijā 
"Koku novērtētājs". Instrumentālā koku diagnostika.

Ja ēkas jumta nestspēja ir 20 t un paredzamais maksimālais sniega svars ir 10 t, tad koeficients drošība ir 2.

SF =  
20t

SF= 2 = 200%

RISKA TOLERANCES MODELIS

Riska pieļaujamības jeb tolerances modelis (ToR) ir pieeja lēmumu pieņemšanai, pamatojoties uz riska 
pieļaujamības pakāpi, citiem vārdiem sakot, vai risks ir kopumā pieņemams, nepieņemams vai pieņemams 
un tolerējams. Mēs uzskatām, ka pieņemamajā teritorijā ieguvumi no koku klātbūtnes ir lielāki par riskiem, 
kas saistīti ar to iespējamo negatīvo ietekmi (piemēram, krišanu). Nepieņemams risks attiecas uz kokiem, 
attiecībā uz kuriem mēs atzīstam, ka ir jāīsteno ietekmes mazināšanas pasākumi. Pieļaujamā zona ir zona, 
kurā riska pieņemamība būs atkarīga no riska samazināšanas izmaksām un ieguvumiem. Pieļaujamajā 
platībā jāapsver, vai ieguvumi no riska samazināšanas ir pietiekami, lai attaisnotu intervences (šajā izpratnē 
kopšanas) izmaksas.

Novērtējot kokus, nevar gaidīt, ka risks tiks pilnībā novērsts. Mēs nevaram apliecināt, ka koks ir pilnīgi 
drošs. Tāpat kā braucot ar automašīnu, mēs nevaram novērst sadursmju risku. Tos varam samazināt, 
piemērojot satiksmes noteikumus. Izmantojot šo analoģiju, ceļu satiksmes drošības jomā mēs cenšamies 
uzturēt risku kopumā pieņemamā līmenī. Literatūrā tiek lietots termins ALARP (As Low As Reasonably 
Possible). "iespējami zema riska pakāpe", sk. "Common Sense Risk Management of Trees", NTSG 2011). 
Tas ir ļoti svarīgs termins, novērtējot risku ap kokiem, jo parāda, ka nav iespējams sagaidīt pilnīgu drošību, 
un mūsu rīcībai ir jābalstās uz veselo saprātu. Ja ir pārsniegts noteikts rīcības līmenis, turpmākie cen-
tieni nenodrošina būtisku riska samazinājumu, un jebkurš finanšu un laika resurss ir ierobežots, un tas ir 
jāizmanto ekonomiski.

Pasaulē ir izstrādātas daudzas koku novērtēšanas rokasgrāmatas un vadlīnijas. Turpmāk uzskaitīti daži 
no tiem, kurus parasti izmanto dažādās pasaules daļās. Koku novērtēšanai koku kopšanas nozarē ir daudz 
publikāciju, standartu un normu. Viena no atpazīstamākajām ir Klausa Mateka (Claus Mattheck), kurš ir 
VTA (vizuālā koku novērtējuma) metodes radītājs un publikāciju sērijas "Koku ķermeņa valoda" autors 
("Koku ķermeņa valoda", 2015). Vēl viena starptautiska publikācija ir "Koku riska novērtējums", ko publicē 
Starptautiskā kokkopības biedrība (ISA). Publikācijā izklāstītajā metodoloģijā ir ietverts koeficientu un 
rādītāju kopums, lai novērtētu riska līmeni. Daudzās valstīs, pamatojoties uz šo metodoloģiju, ir izstrādātas 
vienkāršotas riska novērtējuma versijas, taču šķiet, ka ISA metodoloģija ir viskonsekventākā un nodrošina 
augstu novērtējuma kvalitāti. Organizācija izmanto savu metodoloģiju, lai piešķirtu ISA koku riska novēr-
tēšanas kvalifikāciju (ISA TRAQ). TRAQ iegūst pēc kursa apguves un eksāmena nokārtošanas, līdzīgi kā 
Polijā tiek iegūts sertificēta koku inspektora sertifikāts. Iepriekš minētās metodes ir balstītas uz kvalitatīvu 
novērtējumu, kura pamatā ir vizuāls koka novērtējums un diagnostisko pazīmju noteikšana. 

Nedaudz atšķirīgu pieeju piedāvā VALID koku riska novērtējums jeb kvantitatīvais koku riska novērtējums 
(QTRA, Ellison, 2005), kas arī balstās uz koku apskati un novērtē negadījuma statistisko risku, ņemot

10t

(slodze)
(kravnesība)

SF=

1.7.  PĀRSKATS PAR KOKU NOVĒRTĒŠANAS METODĒM
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vērā iespējamo bojājumu vērtību. Šo vērtību salīdzinājums ar profilaktiskās ārstēšanas izmaksām palīdz 
pieņemt racionālu lēmumu par iejaukšanos.

Vēl viena grupa ir nozares standarti. Vācijā plaši atzīta un tiek izmantota metode, kas aprakstīta koku 
stāvokļa novērtēšanas vadlīnijās Baumkontrollrichtlinie (FLL 2010). Šīs vadlīnijas izstrādājusi FLL - zaļās 
uzturēšanas profesiju apvienība, kuras uzdevums ir izstrādāt un izplatīt nozares standartus. Pēdējos gados 
koku novērtēšanas standarti ir izstrādāti arī Polijā, Čehijā, Slovākijā, Austrālijā un daudzās citās valstīs.

InspekcjI  
I DIagnostykI 

Drzew

STANDARD

sIIDD 001:2021

Copyright © Quantified Tree Risk Assessment Ltd. 2019

 Zbiór dobrych praktyk metody
Quantified Tree Risk Assessment

VERSION 5

Koku novērtēšana ir neatņemama riska pārvaldības un sabiedrības• drošības sastāvdaļa. Novērtējuma 
secinājumi ir saistoši un ietekmē turpmākās koku uzturēšanas darbības. Nepamatota koka atzīšana par 
bīstamu var radīt zaudējumus īpašumam un tā sniegto• (ekosistēmas) pakalpojumu vērtībai. Tāpēc 
novērtējumam jābalstās uz pašreizējām zināšanām. Tāpēc ir nepieciešams regulāri papildināt zināšanas, 
apmeklējot apmācības, kursus un lasot jaunāko literatūru. 

Pārbaužu uzskaite jāveic saskaņā ar jaunākajām zināšanām un labāko praksi. Parakstot un iesniedzot 
dokumentāciju, inspektors apliecina, ka koku novērtējums ir veikts profesionāli un rūpīgi. 

Jāizvairās no interešu konfliktiem. Ja koku novērtēšanas uzņēmums piedāvā pakalpojumus, kas saistīti ar 
ieteikumu īstenošanu (piemēram, koku apgriešanu un kopšanu), par to jāinformē klients un jānodrošina, 
ka secinājumi un ieteikumi ir pilnībā neatkarīgi no citiem piedāvātajiem pakalpojumiem.

Apzinieties savas kompetences robežas. Ja koka stāvokļa novērtējums pārsniedz inspektora prasmes 
vai pieredzi, par to jāinformē līgumslēdzēja iestāde un uzdevums jānodod kādam citam, kas ir kvalificēts 
to veikt. Ja inspektors izmanto jaunākās zināšanas, veic novērtējumu precīzi un ticami, pamatojoties uz 
vispārpieņemtām metodēm, viņš/viņa tādējādi ievēro pienācīgu rūpību.

1.8.  ATBILDĪBA PAR KOKU PĀRBAUDI

Sabiedriskā drošība – apstākļu un institūciju kopums, kas aizsargā iedzīvotāju dzīvību, 
veselību, īpašumu no bīstamām parādībām un parādībām, kas var traucēt iedzīvotāju 
normālu funkcionēšanu. Sabiedrības drošība ir arī sabiedrības stāvoklis, kas nodrošina tās 
efektīvu funkcionēšanu.  
Ekosistēmu pakalpojumi – daudzie un dažādie labumi, ko cilvēkiem sniedz dabiskā vide un 
veselīgas ekosistēmas.  

Cilvēki, kas novērtē kokus, var saskarties ar situācijām, kas apdraud drošību. Pirms novērtēšanas uzsākšanas 
jāveic vizuāla izmantošanas• zonas apskate, lai pārbaudītu, vai uz koka vai ap koku nav būtisku apdrau-
dējumu (piemēram, iekārti zari, iekārušies koki utt.). Ja tiek konstatētas tiešas briesmas, novērtēšana 
ir jāpārtrauc un jāizsauc attiecīgie dienesti (piemēram, Valsts ugunsdzēsības dienests). Neveiciet koku 
novērtēšanu nelabvēlīgos laika apstākļos (piemēram, pērkona negaisa, stipra vēja, spēcīga lietus un sni-
gšanas laikā). Videi, kurā strādā koku inspektors, pirmām kārtām ir jābūt viņam drošai. 

1.9.  DROŠĪBA KOKU STĀVOKĻA NOVĒRTĒŠANAS LAIKĀ

Izmantošanas zona – teritorija, kurā cilvēki vai īpašums var būt apdraudēts, krītot kokam vai tā daļai..

•

•

•
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KOPSAVILKUMS

Koki jānovērtē, lai noteiktu un novērtētu koka vai tā apkārtnes iezīmes, kas norāda 
uz paaugstinātu koka vai tā daļu krišanas risku, un lai novērtētu koka stāvokli.

Diagnostiskā pazīme ir koka, tā organismu vai apkārtējās vides īpašība, kas sniedz 
svarīgu informāciju par koka stāvokli vai statiku. Parasti šīs pazīmes liecina par 
bojājumiem, koksnes trupēšanu, strukturālām izmaiņām vai dzīvotnes stāvokli.

Koku novērtēšanu iedala pamata (novērtēšana) un padziļinātā (novērtēšana jeb 
diagnostika). Inventarizācija, kas ir koku pamatdatu reģistrēšana, nav iekļauta koku 
novērtēšanas metodēs. 

Koku novērtēšanai ir daudz metožu. Parasti novērtēšanas pamatlīmenis ir vizuāls 
novērtējums, t. i., ārēji redzamu diagnostisko pazīmju noteikšana.

Koku pamatnovērtējums, izmantojot vizuālās novērtēšanas metodes, ir galvenais 
veids, ko izmanto riska pārvaldībā saistībā ar kokiem.

Novērtēšana tiek veikta katram kokam atsevišķi. Tas tiek veikts no zemes līmeņa, 
un koks tiek novērtēts no visām iespējamām pusēm.
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Koku stāvokļa novērtēšana

II.

 ŠAJĀ NODAĻĀ JŪS UZZINĀSIET:

 ATSLĒGVĀRDI UN JAUTĀJUMI:

• Kā raksturot un aprakstīt kokus
• Kādi ir koku novērtēšanas pamatinstrumenti  
• Kā noteikt koku vērtību
• Kādi ir pamatparametri koku apsaimniekošanā
• Cik liela nozīme koka novērtēšanā ir videi
• Kā raksturot koka izmantošanu tā apkārtnē
• Kādas ir diagnostikas pazīmes un kā tās novērtēt

zonde

saknes

bez lietošanas reta lietošana bieža lietošana nepārtraukta lietošana

izmantošanas zonā esošās iekārtas koku stāvoklis koku stabilitāte vitalitāte koka vērtība

izmantošanas zona jauns koks nobriedis koks koks novecošanās vecumposmā

attīstības stadijaBoforta skala vēja iedarbība

siluets

habituss polardēšana

diagnostikas āmurs

izmantošanas intensitāte

koka struktūra

pamatvainags

stumbrs

sekundārais vainags

stumbra pamatne

koku bojājumi

vainags

vides izmantošana
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Galvenā metode, ko izmanto koku apskatei, ir vizuāls koka novērtējums, ko veic no zemes līmeņa. Principā 
koku pārbaudēs nav nepieciešams izmantot instrumentus. Tomēr, tā kā vienkāršie rīki var sniegt papildu, 
nozīmīgu informāciju par novērotajām diagnostikas pazīmēm, to izmantošana ir īpaši ieteicama:

Kādu informāciju sniedz rīki koku pārbaudē, kādi ir to ierobežojumi un kā interpretēt rezultātus?

Diagnostikas āmurs  ļauj analizēt skaņas tonalitāti un rezonansi, vai stumbrā ir dobumi un vai tie ir plaši. 
Ja ar āmuru trāpāt pa koka stumbru, varat dzirdēt toņa izmaiņas, un, ja pēkšņi dzirdat dobju (kā pa bun-
gām), iespējams, varat secināt, ka neskarta koka siena šajā vietā ir plāna. Ja skaņa nāk no visām pusēm 
ap stumbru, ir aizdomas, ka stumbra iekšpusē ir plašs dobums. Ja skaņa skan tikai no vienas puses, 
interpretācija var būt atšķirīga: vai nu stumbrā ir plaša dobuma dobums, vai arī ir tikai aplievas dobums 
(virsmas dobums) vai atdalīta miza. 

Ar āmuru piesitiet stumbram no augšas uz leju, apejot stumbru. Ir lietderīgi arī uzlikt brīvu roku uz 
stumbra, jo dobajos stumbros skaņas viļņi izplatās, un ar roku var sajust maigas vibrācijas. 

2.1.  KOKU NOVĒRTĒŠANAS PAMATINSTRUMENTI

• Diagnostikas āmurs – svarīgs instruments, ko izmanto, lai noteiktu stumbra/roga 
vietas ar iekšējiem dobumiem, aplievas sadalījumu vai noplēstu mizu. Gumijas, koka 
vai plastmasas (celtniecības) āmurs, kas pielāgots koku stāvokļa novērtēšanai. 

• Arborista zonde – tērauda stienis ar rokturi, ko izmanto, lai noteiktu koksnes 
trupēšanas gadījumus un tās apjomu (īpaši noderīga, lai novērtētu skeletsaknes). Pārbaudot celmu ar āmuru, ņemiet vērā atdalīto mizu. Attēlā redzams robīnijas celms. Stumbrs ir 

pilns, bet kokam ir izveidojušās raksturīgas kolonnas. Starp kolonnām miza ir atdalīta no koka. Šādā 
situācijā, pieskaroties mizai, radīsies skaņa, kas līdzinās tukša stumbra skaņai. Tad ir vērts ieskatīties 
mizas plaisās, ja tādas ir, lai redzētu, vai dziļāk zem mizas ir koksne. Baltā robīnijair koks, kuram  
regulāri sastopamies ar šādu situāciju.

Šīs liepas gadījumā ar āmura testu atklāja, ka stumbrā ir dobums. Stumbrs pa perimetru ir noslēgts, 
un nav ārējo pazīmju, kas liecinātu par dobuma esamību. Ņemot vērā auskultatīvo izmeklēšanu un 
plaša dobuma konstatēšanu, koks tika kvalificēts speciālista novērtējumam. Datortomogrāfijas 
izmeklējums apstiprināja, ka stumbrā ir dobums. Dobums aizņem aptuveni 70 % no pārbaudītā 
šķērsgriezuma, un veselas koka sienas biezums ir aptuveni 7-15 cm.
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Sakņu pārbaudi ar zondi veic leņķī, ar vienu roku turot rokturi, bet ar otru - stieni, lai tas nebūtu saliekts. 

Pārbaudi sākam no sakņu vietas un pakāpeniski attālināmies ik pēc pārdesmit cm, pārbaudot sakņu stāvokli. 

Šo procesu atkārto ap stumbra pamatni. 

Arborista zondi galvenokārt izmanto, lai pārbaudītu skeleta sakņu stāvokli, kā arī palīdz noteikt, cik plašas 
ir stumbra dobuma vietas. Daudzās valstīs plaši izmanto arboristu zondes, un ir daudz veidu - no plānām 
un elastīgām līdz biezākām un stingrākām. Novērtējot saknes, mēs iedzenam zondi zemē un meklējam 
saknes, un pēc tam mēģinām noteikt, vai saknes nav pārklājušas koksnes bojājumi. Ja tie ir plānāki stieņi 
(3-4 mm), kas izgatavoti no elastīga tērauda, tad, kad zonde tiek iedzīta trupējošajā koksnē, būs dzirdama 
raksturīga skaņa. Tomēr, pamatojoties uz to, ir ļoti grūti noteikt trupēšanas pakāpi un tās ietekmi uz koka 
stabilitāti (izgāšanās iespēju). Tikai tad, ja zonde iekļūst ļoti dziļi stumbrā (saknēs), t. i., ja mēs jūtam 
pretestības trūkumu, var rasties aizdomas, ka koksnes audu sadalīšanās ir ļoti pavirzījusies uz priekšu 
un attiecīgā sakne principā nav stabila. Vēl viens ierobežojums ir novērtēšanas vieta - tā notiek saknes 
augšējās plaknes zonā, tāpēc mēs nevaram noteikt, vai saknes sānu daļā un apakšējā daļā nav bojājumu. 
Tomēr šis tests ir ļoti svarīgs riska novērtējumam, jo, pamatojoties uz to, var norādīt, ka ir nepieciešami 
turpmāki pētījumi par koka stabilitāti gruntī. 

Ar zondi var arī pārbaudīt, cik plašas ir dobuma vietas stumbrā un vainagā. UZMANĪBU: Nekad neievietojiet 

zondi dobumā, ja ir aizdomas, ka to apdzīvo putni, sikspārņi un citi zīdītāji, piemēram, eži dobumos pie stumbra 

pamatnes. 

CITI NODERĪGI RĪKI KOKU APSKATEI IR ŠĀDI:

Binoklis ir viens no koku inspektora pamatinstrumentiem. Ar binokli pārbauda koka vainaga augšējo 
daļu, identificē dobumus, sēņu augļķermeņus, dobumus, putnu ligzdas, plaisas, vājos sazarojumus 
un citas diagnostikas pazīmes, kuras ir grūti pamanīt no zemes līmeņa.

binokļidiagnostikas āmursarborista zondi lupa kompass

līdzeklisGPS planšete veidlapa plašete mērlenta
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2.2.  KĀ APRAKSTĪT KOKU STĀVOKLI

2.2.1. KOKA SILUETS, HABITUSS

Aplūkojot koku no attāluma, var redzēt tā siluetu . Ainavā var atrast visdažādākos kokus: sākot ar dabiskiem, 
dekoratīviem un formētiem kokiem, beidzot ar bojātiem, „galotņotiem” un atjaunotiem kokiem. Kokam, kas 
aug atklātā vietā un nav būtiski apgriezti vai bojāti, ir dabisks augšanas veids. Šādiem kokiem bieži vien 
ir sugai raksturīgs siluets (sk. Collins Guide – Trees).

Dekoratīvās formas visbiežāk sastopamas vēsturiskajos dārzos un arborētumos. Koku formas ir vis-
dažādākās. Par tām parasti rūpējas dārznieks vai vietējais arborists. 

Regulāri sastopami koki ar polardgalvām  , tie ir koki, kuru vainagi ir sistemātiski apgriezti, un apgriešanas 
vietā ir izveidojusies raksturīga "galva". Šādam kokam parasti ir viens relatīvi īss stumbrs, no kura atzarojas 
telpiski ieveidoti skeletzari vai arī dzinumi veidojas tieši uz stumbra bez skeletzaru starpniecības. Mūsu 
ainavā visbiežāk polardēti sastopami vītoli un liepas. Citās valstīs tiek saglabātas arī augstas polardveida 
formas. Var sastapt arī polardētus ozolus, ošus un dižskābaržus. Ja kokus regulāri apgriež, tie parasti ir 
salīdzinoši labā stāvoklī. Tomēr bieži vien vidē sastopami iepriekš apgriezti koki, kas ir “izkrituši” no regu-
lārās apgriešanas cikla. Šādiem kokiem dažu, strukturāli izvietotu skeletzaru vietā var būt ļoti sabiezināti 
vainagi, kas sastāv no ievērojama izmēra un daudzuma atvasēm. Angļu valodā to sauc par lapsed pollard 
– koku, kas nav iekļāvies polardēšanas ciklā.

Citu kategoriju veido bojāti koki, ūdenszari, sekundārais vainags un pārāk intensīvi apgrieztie koki. Tie 
ir koki, kuru vainagi ir sabojāti. Var atrast kokus, kas ir nocirsti pilnībā (palicis tikai stumbrs), dažkārt ar 
mērķi, lai iegūtu samazinātu vainaga formu vai daļēji apzāģēti.

Bieži sastopama kļūdaina prakse apzīmēt nocirstu koku kā polardētu un koku „galotņošanu” raksturot 
kā polardēšanu!

Tāpēc, aprakstot koku, mēs varam norādīt, vai tā habituss ir dabisks, formēts vai bojāts.

Koka siluets – koka virszemes daļas (stumbra un vainaga, tostarp zaru izvietojuma) vispārējā 
forma.
Polardēti koki – kultivēts un dekoratīvs koks ar sistemātiski veidotu vainagu. Regulāras 
apgriešanas rezultātā veidojas raksturīga "galva", virs kuras periodiski tiek noņemtas atvases.
Nocirsts koks – koks, kas ir bojāts, nogriežot lielu daļu vainaga vai atstājot stumbru vienu. 

•

•

•

Aprakstot vainagu, mēs varam norādīt, vai vainags ir primārais (t. i., ko koks izveidojies spontāni dabiskās 
augšanas procesu rezultātā) vai sekundārais (t. i., izveidojies pēc apgriešanas vai pamatvainaga izlūša-
nas). Ir lietderīgi arī norādīt, kura vainaga daļa ir skartā, piemēram, vainaga augšējā daļa ir primārā, bet 
apakšējā daļa ir sekundārā, kas sastāv no atvasēm vai otrādi. Tas palīdz aprakstīt koka attīstības vēsturi 
un vainaga vispārējo stāvokli.

Parastais ozols/Quercus robur ar dabisku augāju vasarā.

Parastais ozols/Quercus robur (tas pats, kas kreisajā pusē – skats no pretējās puses) ziemā. 
Redzama koka vainaga dabiskā forma ar raksturīgo zaru izvietojumu. Jāatzīmē, ka šis koks ir 
agrīnā brieduma stadijā, kad vainagā vēl dominē galotne, bet tas jau ir novājināts, un ievērojami 
attīstās vainaga sānu daļas.
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Viens no Vindzoras vecākajiem dižozoliem. Tās vecums tiek lēsts ap 1000 gadu. Stumbrs lielākoties 
ir nokaltis, un kokam ir vairākas kambiālās kolonnas, kas savieno saknes ar vainagu. Viss sākotnējais 
vainags ir zaudēts, un kokam tagad ir tikai sekundārais vainags, kas izveidojās vainaga atkāpšanās 
procesā. Vainaga stāvoklis: vainags ir pilnībā sekundārs, kas radies vainaga zaudēšanas/izņemšanas 
procesa rezultātā.

Veidotas dekoratīvo liepu rindas Nīderlandē. Koki katru gadu tiek formēti – polardēti un špalierēti. 

Liepas Gdaņskā Olivā. Kokiem ir tipiska, pareizi apsaimniekota vainaga forma. Uz kokiem ir raksturīgas 
"galvas". Apgriešana tiek veikta regulāri, tiek noņemti tikai ūdenszari, sekundārais vainags, dzinumi.

Šī koka vainags vismaz vienu reizi pagātnē ir stipri 
samazināts, līdz ar to neatgriezeniski bojāts, bet 
pēc tam nav mērķtiecīgi veidots. Griezumi veikti 
nepareizi un pavirši, zari ir pārāk biezi (vairāk nekā 
5 cm diametrā), atlikušajā vainagā ir tikai neliels 
skaits dzīvu dzinumu. Šāda apstrāde neatgriezeniski 
bojā koku un var izraisīt arī tā bojāeju. 
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2.2.2. PAGAIDU UN PASTĀVĪGAIS VAINAGS

Atšķir pagaidu• vainagu un mērķa• vainagu kokiem, kuriem nepieciešams piemērot stumbra augstums 
bez zariem (gaismas profils). Tas galvenokārt attiecas uz kokiem gar satiksmes ceļiem (piemēram, šosejām, 
ceļiem, ietvēm, celiņiem). Pagaidu vainagu veido zari, kas aug no stumbra līdz augstumam, kuram galu 
galā jābūt bez zariem (līdz mērķa vainaga pamatnei). Pagaidu vainags ir tikai jaunībā un, iespējams, agrīnā 
briedumā – tas pakāpeniski tiek noņemts, veicot formas griezumus. Vainaga veidošana jāveic sistemāti-
ski, lai mērķa vainagu sasniegtu, atdalot mazus zarus. Vainaga veidošana jāsāk ne vēlāk kā 3 gadus pēc 
stādīšanas, un tā jāatkārto ik pēc 2-5 gadiem, līdz ir izveidojies vēlamais vainags.

Ja pieauguša koka vainags sniedzas pāri brauktuves malai, to nedrīkst saukt par pagaidu vainagu. 
Šīs vainaga daļas noņemšana parasti ietver resno zaru apgriešanu, kas kokiem ir ļoti kaitīga. Turklāt pie-
auguša koka vainaga apgriešana negatīvi ietekmē tā stabilitāti, jo tā paaugstina vēja spiediena punkta 
centru un pagarina sviras garumu, tādējādi palielinot spēkus, kas vējainā laikā iedarbojas uz stumbra 
pamatni. Šādā situācijā labāk ir sistemātiski saīsināt zarus, kas aug ceļa virzienā, lai izvairītos no veselu 
zaru noņemšanas pie stumbra. 

Ceļa gabarīta augstumam (profilam brīvam no koku zariem) Latvijā3 jābūt ne mazākam par:

Nosakot mērķa vainaga vainaga augstumu, jāņem vērā sugas un šķirnes īpatnības (piemēram, pārkarsušie 
zari). 

Izņēmuma situācijas ir koku stumbri ceļa profilā vēsturiskās alejās utml., kur tiek izliktas speciālas infor-
matīvas zīmes un nodrošināti arī citi satiksmes organizācijas un drošības tehniskie risinājumi.

Novērtējot koku, ir vērts norādīt, vai kokam ir pagaidu vainags. Ja koka vainags iestiepjas malā, bet tas 
ir nobriedis koks, tas ir jānorāda.

Laukā augošs, nobriedis ozols, kura vainaga apakšējā daļa agrāk ir apgriezta. Koku vainaga augšējā 
daļa ir primārā. Tomēr vainaga apakšējā daļā ir redzami ūdenszari, kas veido sekundāro vainagu. Tas 
nav vainaga samazināšanās process, tā ir zaudēto vainaga daļu atjaunošana.
Vainaga stāvoklis: vainaga augšējā daļa primārā, vainaga apakšējā daļa sekundārā, stumbra atvases.

galvenais vainags

sekundārā korona

Pagaidu vainags – jauna koka vainaga apakšējā daļa, ko plānots noņemt, veicot sistemātisku 
atzarošanu. Tas galvenokārt ir sastopams uz kokiem, kas atrodas blakus satiksmes ceļiem.
Mērķa vainags – vainaga daļa, kas var brīvi attīstīties un kuru nav nepieciešams apgriezt 
gabarītu dēļ. Atsevišķu koku gadījumā mērķa vainags var sākties jau zemes līmenī.

Ceļa platums – brīva telpa virs brauktuves, kas paredzēta transportlīdzekļu kustībai, apstāšanai 
vai stāvēšanai. Ceļu gabarītus var iedalīt mērinstruments vertikālais attālums (virs brauktuves) 
un horizontālais attālums (gar brauktuvi).

3
 Citās valstīs, lūdzu, skatiet spēkā esošos noteikumus, kas reglamentē gājēju celiņu augstumu.

• 4,50 m (nepieciešamības gadījumā šo augstumu var palielināt līdz 5,00 m) - virs valsts un 
pašvaldības, kā arī piebraucamajiem ceļiem, mērot no bortakmeņa.

• 2,5 m gabarīta augstums virs ietves vai velosipēdu ceļa, mērot no bortakmeņa.

•

•

•
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Pieaugušu koku aleja ar mērķtiecīgi koptiem vainagiem. Kad koki bija jauni, tos regulāri apzāģēja. 
Griezumi tika veikti aptuveni 20 gadu laikā ar 3-5 gadu intervālu. Pateicoties regulārai apstrādei, 
griešanas brūces bija nelielas un ātri aizauga. Pašlaik uz stumbriem nav redzamu apzāģēšanas brūču, 
un kopumā tie ir labā stāvoklī. Tie arī nerada stabilitātes problēmas.

Labajā pusē – pieaugušas liepas pēc atzarošanas cikla pabeigšanas. Kreisajā pusē – nesen iestādīta 
liepa. Koka vainags ir tikai pagaidu vainags. Koks ir aptuveni 4 m augsts, un nepieciešamais gabarīts 
ir gandrīz 5 m. Turpmākajos gados koku sistemātiski apgriezīs. 

Pagaidu kronis

Mērķa kronis
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2.2.3. KOKA STRUKTŪRA

SAKŅU SISTĒMA

Dabiski augoša koka sakņu sistēma veido aptuveni 1/3 no tā masas. Lielākā daļa sakņu parasti atrodas 
augšējā augsnes slānī 30-70 cm dziļumā. Koku, kas brīvi auguši brīvā dabā, saknes sniedzas vairākas reizes 
tālāk par vainagu, bet apbūvētā vidē to ģeotelpiskā izplatība ir grūti paredzama. Tāpēc sakņu sistēma 
nav vainaga spoguļattēls ne dziļuma ziņā attiecībā pret vainaga augstumu, ne horizontālā izvietojuma 
ziņā attiecībā pret vainaga horizontālo projekciju uz zemes. Saknes var iedalīt divās galvenajās katego-
rijās: skeleta jeb balsta un barošanas jeb uzsūcošajās. Lai gan to funkcijas ir grūti nošķirt, vienkāršoti 
var teikt, ka pirmās no tām stiprina koku pie zemes, bet otrās nodrošina ar ūdeni un minerālvielām. Lai 
nodrošinātu koka stabilitāti zemē, ļoti svarīga ir zona, kurā atrodas skeletsaknes, un to stāvoklis. Zona ir 
teritorija ap koku, kuras rādiuss ir 3-4 koku stumbra diametri, mērot 1 m augstumā (Piezīme: tā kā Latvijā 
kokus uzmēra h 1,3 m augstumā, mērot no sakņu kakla, koku sakņu aizsargzona noteikta 5 x koka stumbra 
diametru attālumā ap koka stumbru un tiek saukta par kritisko sakņu aizsardzības zonu). Novērtējot koku, 
ir svarīgi norādīt, kuras saknes ietekmē konkrētā diagnostiskā pazīme.

SAKŅU KAKLS/STUMBRA PAMATNE

Sumbra pamatne, saukta par sakņu kaklu, ir pārejas zona starp sakņu sistēmu un stumbru. Par stumbra 
pamatu var uzskatīt augstumu no zemes līmeņa līdz sakņu kontraforsu  galam vai līdz augstumam, kas 
atbilst aptuveni 1/4 stumbra diametra, vai vietai, kur beidzas izteikts stumbrs blīzums (paresninājums), 
mērot pie pamata. Stumbra pamatnes stāvoklis ir ļoti svarīgs visa koka stabilitātei. Šajā koka daļā slodze 
no vainaga caur stumbru tiek pārnesta uz sakņu sistēmu, un, ņemot vērā sviras – stieņa garumu, spēki 
šeit būs vislielākie.

Sakņu uzbriešana - sabiezējumi pie stumbra pamatnes, kas ir sava veida stumbra paplašinājums. •

STUMBRS

Stumbrs ir koka daļa, kas savieno saknes un vainagu. Papildus fizioloģiskajām funkcijām stumbram ir 
arī svarīga mehāniskā funkcija, jo tas pārnes vainaga spēkus uz saknēm, kas stiprina koku pie zemes. 
Izdala vienstumbra un daudzstumbra kokus. Attiecīgi daudzstumbru kokiem būtiska pazīme ir stumbru 
atzarošanās jeb stiprinājuma veids.

VAINAGS

Vainagu var iedalīt vairākās daļās, tostarp vainaga pamatnē, zaros, dzinumos un lapās.  Vainaga pamatne 
ir vieta, kur no stumbra izaug pirmie skeletzari vai zari. 
Vienkāršoti sakot, zari, kas ir resnāki par 10 cm, ir skeletzari, bet zari līdz 1-3 cm diametrā ir dzinumi. 
Aprakstot vainagu, ir lietderīgi norādīt, kurā daļā ir diagnostiskā pazīme. Vainagu var būt lietderīgi sadalīt 
daļās: apakšējā, vidējā un augšējā, ārējā un iekšējā, kā arī perimetrālā. Tāpāt var lietot arī debespuses 
sektora apzīmējumu, piemēram, iekāries zars vainaga vidusdaļā DR sektorā.

Atzarojumu un atzarošanās pakāpes (bifurkācijas*) līmeņu sistēmas izmantošana.

*Bifurkāciju rinda jeb atzarošanās pakāpes sākas stumbra pamatnē ar vērtību 0 un ar katru atzarošanos 
palielinās par vienu līmeni. Pirmās kārtas atzarošanās – tā ir pirmā atzarošanās pakāpe, šajā gadījumā 
stumbra ar atzaru, kura konuss ir stiprināts galvenajā stumbrā. Pirmās atzarošanās pakāpes  zars ir tas, 
kas izaug no galvenā stumbra. Turklāt ir jānorāda augstums, kurā atrodas koka daļa, un var pievienot 
debespuses virzienu, kurā koka daļa aug.
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BIFURKĀCIJU

Bifurkāciju rinda jeb atzarošanās pakāpes sākas stumbra pamatnē ar vērtību 0 un ar katru atzarošanos 
palielinās par vienu līmeni. Pirmās kārtas atzarošanās – tā ir pirmā atzarošanās pakāpe, šajā gadījumā 
stumbra ar atzaru, kura konuss ir stiprināts galvenajā stumbrā. Pirmās atzarošanās pakāpes  zars ir tas, 
kas izaug no galvenā stumbra. Turklāt ir jānorāda augstums, kurā atrodas koka daļa, un var pievienot 
debespuses virzienu, kurā koka daļa aug.

miris zars

nestabili zaru stiprinājumi, 
nav reakcijas koksne

1 3 m

8 m W

E

3

Pazīmju apraksts Atzarošanās pakāpe Augstums Virziens

2.3.  KOKU VĒRTĪBA

Koki ir būtiska zaļās infrastruktūras• sastāvdaļa, lai gan bieži vien netiek pietiekami novērtēti. Tomēr 
bez tiem mēs nevaram iedomāties cilvēkam draudzīgas ainavas. Koki ir svarīgs faktors, kas uzlabo dzīves 
kvalitāti pilsētās: tie ražo skābekli, filtrē gaisu no piesārņojošām vielām un aizsargā pret troksni. Pateicoties 
ēnošanai un siltumu absorbējošai transpirācijai, tās pazemina temperatūru un mazina „karstuma salu” 
fenomenu, kas ir ļoti svarīgi, ņemot vērā klimata sasilšanu. Turklāt zinātnieki ir atklājuši, ka koki ir nomie-
rinošs faktors - rajoni bez kokiem ir bīstamāki un mazāk draudzīgi iedzīvotājiem. Cilvēki, kas dzīvo zaļās 
apkaimēs, vieglāk atpūšas un ir apmierinātāki ar dzīvi, līdz ar to viņi ir arī produktīvāki, veselīgāki un mazāk 
noslogo veselības aprūpes sistēmu. 

Kopš 19. gadsimta koki kā zaļā infrastruktūra ārpus pilsētām ir atzīti par lauku ainavas mikroklimatu uzla-
bojošu un lauksaimniecisko ražošanu veicinošu faktoru, ko vairākkārt apstiprinājuši dažādos klimatiskajos 
rajonos veikti zinātniski pētījumi. Tas ir saistīts, pirmkārt, ar to, ka tiek kavēti vēji, kas izžāvē un erodē 
augsni, un ar transpirāciju, kas stimulē ūdens apriti atmosfērā un līdz ar to arī nokrišņu daudzumu. Otrais 
faktors ir tas, ka koki palielina lauku ainavas bioloģisko daudzveidību, jo īpaši apputeksnētāju kukaiņu 
skaitu un daudzveidību. 

Alejām, parkiem un citām mežu teritorijām ir īpaša nozīme bioloģiskās daudzveidības• ziņā – tie ir biotopi 
un ekoloģiskie  koridori. Jo vecāki koki, jo vairāk tajos atrodamo organismu, tostarp tie, kas ir tiesiski 
aizsargājami un iekļauti īpaši aizsargājamu sugu sarakstos. Vērtīgākie ir veci, dobumaini koki, kurus kā 
ligzdošanas un patvēruma vietas izmanto daudzas putnu, sikspārņu, citu zīdītāju, bezmugurkaulnieku 
sugas, no kurām daudzas nav sastopamas nekur citur. Daudzās teritorijās tieši mežaudzēs (pamežos, 
ceļmalās un citos ārpus saimnieciskās darbības mežos) ir vislielākā veco lapu koku mežu koncentrācija, 
jo lielākā daļa mežu ir salīdzinoši jauni. No veciem kokiem antropogēnās ekosistēmās atkarīgo apdrau-
dēto sugu bezmugurkaulnieku skaits antropogēnās ekosistēmās bieži vien atbilst vai pat pārsniedz 
mežos reģistrētos rādītājus. Turklāt daudzas apdraudētas sugas dod priekšroku kokiem atklātām vietām, 
piemēram, Eiropas Savienībā aizsargājamie lapu koku praulgrauži. Arī lielākajai daļai sikspārņu un putnu 
sugu kokainā zaļā infrastruktūra• pilsētās un ciemos ir izdzīvošanas nosacījums (Witkoś-Gnach. K (red.), 
Tyszko-Chmielowiec P. (red.), 2014).

Zaļā infrastruktūra – stratēģiski plānots dabisko un daļēji dabisko teritoriju tīkls ar citiem 
vides elementiem, kas izveidots un pārvaldīts tā, lai nodrošinātu plašu ekosistēmas pakal-
pojumu klāstu.
Bioloģiskā daudzveidība – dzīvības formu daudzveidība kādā teritorijā.
Ekoloģiskais koridors – teritorija, kas nodrošina augu, dzīvnieku vai sēņu migrāciju.

•

•
•
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Ieguldījums kokos ir ieguldījums nākotnē. Un, tāpat kā jebkuram ieguldījumam, arī tam ir nepieciešami 
zināmi izdevumi. Pelēkās infrastruktūras uzturēšana rada izmaksas, taču tās sniegtie ieguvumi parasti ir 
lielāki par tām, un mēs nevaram iedomāties labi funkcionējošu pilsētu, piemēram, bez stabila ceļu tīkla. 
Tāpat kā mēs gūstam labumu no ceļiem, ietvēm, lietus notekcaurulēm vai fotoelektriskām iekārtām (pelēkā 
infrastruktūra), arī koku klātbūtne mūsu apkārtnē sniedz vairākus ieguvumus. Koku unikalitāte ir tā, ka 
to funkciju (ekosistēmas pakalpojumu) klāsts ir ļoti plašs. Tomēr koki ir vienīgie infrastruktūras objekti, 
kuru vērtība pieaug no iestādīšanas dienas līdz pat mūža galam, un to materiālie ieguvumi palielinās, tiem 
nobriestot un palielinoties vainaga lielumam. 

Koku vērtību var novērtēt, izmantojot zinātniski izstrādātas metodes un rīkus, piemēram, i-Tree, kas nosaka 
ekosistēmu pakalpojumu vērtību. Parasti koku vērtību novērtēšana tiek veikta kā daļa no speciālistu 
novērtējuma. 

Veicot pārbaudi, cita starpā ir vērts pievērst uzmanību aizsardzības statusam:
• dabas piemineklis• 
• koks aug īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (liegumi, dabas parki, nacionālie parki utt.)
• aizsargājamo vai vērtīgo sugu dzīvotnes (https://ozols.gov.lv/pub)
• daļa no telpiskā plānojuma, piemēram, parks, aleja, koku rinda utt.

Īsumā, lai jūs to labāk saprastu - kokus var uzskatīt par unikālu ainavas rotājumu, lietus kanalizāciju, gaisa 
attīrītāju, skābekļa ražotni, oglekļa piesaistītāju, dziedniecības līdzekli un daudz ko citu vienā. Šādi unikāli 
un daudzfunkcionāli zaļās infrastruktūras elementi ir būtiski, lai mēs varētu labi dzīvot. Koki galvenokārt 
ir vajadzīgi mums, cilvēkiem.

Dabas piemineklis – ĪADT (īpaši aizsargājama dabas teritorija) aizsargājamām alejām, aizsar-
gājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem, aizsargājamiem kokiem – vietējo un citzemju sugu 
dižkokiem (koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā virs koka sakņu kakla vai augstums 
nav mazāks par šo MK noteikumu Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2.pielikumā minētajiem izmēriem) un teritoriju ap 
kokiem vainagu projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tās (mērot no aizsargājamā 
koka vainaga projekcijas ārējās malas)

•

Ja
ku

b 
Jó

ze
fc

zu
k 

at
tē

ls

2.
3.

 K
O

K
U

 V
ĒR

T
ĪB

A



TREE ASSESSOR TREE ASSESSOR

52 53

Labs piemērs, kā informēt par koku vērtību, ir vairākās valstīs izmantotās TreeTag kartes. Šīs kartes 
sniedz ekosistēmu pakalpojumu vērtības aprēķinus, kas izteikti skaitļos. Tās ir izstrādājuši Nīderlandes 
uzņēmuma Pius Floris darbinieki.

Novērtējot lielāku koku grupu, ieteicams veikt pamatnovērtējumu (sk. 2. Tabulu). Šajā novērtējumā izšķir 
trīs pamatvērtības: dendroloģisko, kultūras un dabas. Piešķirot vērtību, jāņem vērā galvenās koka īpašības.

2. tabula: Koku novērtēšana, pamatojoties uz Koku apskates un diagnostikas standartu

A 
augstvērtīgi koki, 
kuru paredzamais 
atlikušais mūžs ir 

ilgāks par 10 gadiem.

B 
vidējas vērtības koki, 

kuru paredzamais 
atlikušais mūžs ir 
vismaz 2-10 gadi.

C 
koki ar viszemāko 

vērtību, kuru paredza-
mais atlikušais mūžs 
nepārsniedz 2 gadus, 

vai jauni koki, kuru 
diametrs ir mazāks par 

15 cm.   

Koki, kas ir izcili sugas 
pārstāvji, jo īpaši, ja 
tie ir reti sastopami. 

Arī tie, kas veido 
nozīmīgu meža daļu.

Koki un koki ar zemāku 
vērtību nekā A katego-
rijā. Arī tie, kurus varētu 

iekļaut A kategorijā, 
bet to stāvoklis to 

neļauj, jo ir diagnos-
tiskas pazīmes, kas 

norāda uz paredzamo 
koka ilgtspēju, kas 

mazāka par 10 gadiem.

Mazvērtīgi un sliktā 
stāvoklī esoši koki, 
kas neļauj tos kla-

sificēt iepriekš 
minētajās grupās.

Koki un meži ar īpašu 
vizuālo vērtību, kam ir 
nozīmīga loma ainavā.

Koki aug grupās, kas 
tiem piešķir lielāku 
vērtību nekā tad, ja 

tie augtu atsevišķi, un 
koki, kas aug grupās, 

bet izvietoti tā, lai 
tie maz ie-tekmētu 

vietējo ainavu.

Koki aug mežā, bet maz 
ietekmē grupu, kurā 
tie aug. Koki un meži, 
kam ainavā ir maza 
un īslaicīga vērtība.

Koki un meži, kas ir 
vērtīgu un/vai aiz-
sargājamu sugu 

dzīvotnes vai poten-
ciālas dzīvotnes.

Koki, kuros redza-
mas iezīmes, kas 

nākotnē var nodrošināt 
dzīvotnes vērtīgām un 
aizsargājamām sugām.

Koki bez būtiskas 
aizsardzības vērtības.

Koku 
kategorija 1 – dendroloģiskā 

vērtība
2 – kultūras un 

 ainaviskā vērtībae
3 – dabiskā  

vērtība

Vērtēšanas kritēriji
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2.4.  IZMANTOŠANAS NOVĒRTĒJUMS

Ar izmantošanas novērtējumu koka tuvumā mēs saprotam cilvēku un/vai īpašumu, kam ir būtiska vērtība, 
klātbūtni. Koku novērtējuma ietvaros papildus tiek veikta lietošanas intensitātes klasifikācija, cita starpā, 
lai noteiktu kontroles intervālu. Tiek pieņemts, ka biežāk jānovērtē platības ar lielāku izmantošanas inten-
sitāti. Bieži izmantotajās koku novērtēšanas metodēs, jo īpaši kvantitatīvajās (QTRA, VALID), kā viens no 
galvenajiem riska novērtējuma pīlāriem tiek izmantota lietošanas pakāpe. 

Veicot koku pārbaudi, jānorāda, kādam nolūkam koks tiek izmantots, un tas jāņem vērā, veicot turpmākos 
koka uzturēšanas pasākumus. Vienkārši var pieņemt, ka, jo lielāka ir izmantošana, jo lielāka ir varbūtība, ka 
koks vai tā daļa var tikt bojāta, ja koks vai tā daļa nokrīt. No otras puses, vietā, kur izmantošana ir zema, 
pat ja koka stabilitāte ir ievērojami vājināta, bojājumu varbūtība ir maza, lai gan to nekad nevar izslēgt. 

Ir lietderīgi novērtēt kokus vietās, kur to iespējamā krišana varētu radīt bojājumus. Neapstrādātās terito-
rijās koku novērtējums var būt piemērots galvenokārt vērtīgiem kokiem (piemēram, dabas pieminekļiem, 
veciem kokiem), par kuriem jums īpaši rūp un kuru stāvokli vēlaties uzraudzīt, lai nodrošinātu to ilgtspēju.

2.4.1. APDRAUDĒJUMA ZONA

Izmantošanas (potenciālā apdraudējuma) zona ir zona, kurā var nokrist koka daļas, ja tas nogāžas pilnīgi vai 
daļēji. Kokiem, kas aug uz līdzenas zemes virsmas ar regulāru vainagu, visa koka nogāšanās gadījumā šīs 
zonas rādiuss ir 1,5 reizes lielāks par koka augstumu. Kokaugiem, kas aug nogāzēs, ar neregulāru vainagu, 
šo zonu var attiecīgi mainīt. Iemesls, kādēļ buferis ir lielāks par koka augstuma rādiusu, ir tas, ka stumbra 
daļas un zari kritiena laikā var lūzt un aizlidot tālāk, īpaši kokiem ar nokaltušām daļām.
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2.4.2. IZMANTOŠANAS VEIDS/OBJEKTS

Objekts var būt jebkas, kam ir vērtība un ko var sabojāt krītošs koks vai tā daļa, piemēram, dzīvojamā ēka, 
automašīna, sols, rotaļu laukums u. c., un, protams, cilvēki un citi dzīvi objekti - dzīvnieki vai augi (piemēram, 
citi koki vai krūmi). Veicot ēku novērtēšanu, ir svarīgi noteikt, vai iespējamie bojājumi apdraud pašu ēku 
vai arī tās iemītniekus. Atcerieties, ka ēkas iemītnieki parasti ir pasargāti no krītoša koka un visbiežāk tie 
necieš tiešus ievainojumus. Tā kā cilvēka dzīvība ir novērtēta kā augstākā iespējamā vērtība, ir ļoti svarīgi 
noteikt, kā cilvēks izmanto koka apkārtni.

Novērtējuma laikā ir lietderīgi norādīt cilvēku izmantošanas pakāpi, kā arī objektu veidu, iedalot 
tos zonā vainaga projekcijas robežās un zonā, kuras rādiuss ir 1,5 reizes lielāks par koka augstumu.

2.4.3. IZMANTOŠANAS INTENSITĀTE

Izmantošanas novērtējumā jāiekļauj analīze par cilvēku uzturēšanās biežumu vietā, kur iespējama koka 
vai tā daļas krišana. Izmantošanas intensitāte ir atkarīga no kustības intensitātes, un to novērtē katrā 
gadījumā atsevišķi, ņemot vērā vietas īpatnības. Zemes izmantošanas novērtējuma kritēriju piemēri, kurus 
var izmantot arī monitoringa zonu noteikšanai, pamatojoties uz šo kritēriju, ir sniegti turpmāk.

Cilvēku klātbūtnes neesamību 1,5 koku augstuma rādiusā vai gadījuma rakstura cilvēku klātbūtni var 
uzskatīt par nelietošanu.

Reti var tikt izmantotas gar mazas satiksmes ceļiem, parkos un dārzos ārpus galvenajiem ceļiem, pilsētu 
mežos u. c. vietās.

Bieža lietošana attiecas uz ceļiem ar mērenu satiksmes intensitāti, gājēju un velosipēdu ceļiem parkos un 
dārzos, sporta objektiem un populāru vietu un objektu apkārtni, kas periodiski piesaista lielu cilvēku skaitu. 

Pastāvīga izmantošana attiecas uz vietām, kuras cilvēki izmanto visbiežāk. Šajā kategorijā ietilpst pilsētu 
centri, intensīvi noslogoti ceļi, vietas, kuras cilvēki apmeklē ļoti bieži un regulāri. Nepārtraukta lietošana 
nenozīmē, ka zem koka vienmēr kāds atrodas, taču lielāko dienas daļu tā ir klātesoša.

Visas vietas, kurās koku stumbra diametrs ir mazāks par 15 cm, mērot 1,3 m augstumā, tiek uzskatītas 
par neapdraudētām. Tomēr tie ir jāinventarizē, jo tiem var būt nepieciešama apstrāde, piemēram, vainaga 
veidošana. Arī mazo koku gadījumā ir svarīgi uzraudzīt to stāvokli. 

Laika apstākļi ir svarīgs faktors, kas var ietekmēt koka vai tā daļas gāšanos. Koku bīstamības pakāpe parasti 
ir atkarīga no vēja stipruma. Vējainā laikā kritiena iespējamība ir vislielākā, savukārt koku izmantošana 
tad ir daudz mazāka nekā parasti. Tas jo īpaši attiecas uz atpūtas zonām, nacionālajiem parkiem, pilsētas 
parkiem vai citām teritorijām, kur piekļuve var būt īslaicīgi ierobežota nelabvēlīgu laika apstākļu laikā.

1,5 x h
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Sudraba kļava (Acer saccharinum) – koka vainaga 
projekcijā atrodas autostāvvieta, iebrauktuve 
īpašumā un valsts ceļš - tie ir galvenie objekti, 
kas jānorāda kā objekti lietošanas teritorijā. Ēkas 
jānorāda arī 1,5 koku augstumā. Lietošanas 
pakāpe ir nepārtraukta.

Melnais alksnis Alnus glutinosa – koks aug pil-
sētas parkā, pie viena no galvenajiem celiņiem. 
Koku vainaga projekcijā un 1,5 koku augstumā ir 
ierīkots celiņš un soliņi. Vieta tiek regulāri apme-
klēta, bet lielākoties cilvēki pavada tikai nelielu 
dienas daļu tieši ap koku. Tāpēc šis lietojums ir 
atzīmēts kā biežs.

Stublājainais ozols Quercus robur – monumen-
tālā ozolu aleja Rīgā (LV). Zem koku vainagiem 
ir gājēju un velosipēdistu celiņš, bet pa kreisi 
– autostāvvieta. Ceļš tiek bieži izmantots, bet 
autostāvvietas dēļ tā izmantošana jānorāda kā 
nepārtraukta. 1,5 koku augstumā atrodas ēkas, 
kas arī tiek pastāvīgi izmantotas.

Stublājainais ozols Quercus robur 'Robinson' 
- dabas piemineklis, kas aug uz salas, Bebru 
upē (PL). Koks aug citu veterānu koku tuvumā. 
Koku tuvumā nav ne ceļu vai taku, ne arī objektu. 
Teritorija ir brīvi pieejama. Šo vietu ik pa laikam 
apmeklē vietējie iedzīvotāji un pieminekļu koku 
mīļotāji. Sporādiska klātbūtne ir nenozīmīgs lie-
tojums, tāpēc mēs turpināsim norādīt uz to, ka 
tas netiek izmantots. Tā vērtības un statusa dēļ 
koku regulāri pārbauda Boleslavecas komūnas 
darbinieks.
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2.5.  VIDES NOVĒRTĒJUMS

2.5.1. VĒSTURE

Katrs koks ir atšķirīgs, un tam nepieciešams individuāls novērtējums. Vienlaikus un līdzīgos apstākļos 
stādīti koki var būtiski atšķirties stabilitātes un stāvokļa ziņā. 
No otras puses, mūsu uzmanību vajadzētu pievērst tam, ka kaimiņos ir nokritis koks. Piemēram, koku rinda 
gar nesen remontētu ceļu. Ja viens koks ir nokritis, tas var liecināt, ka tā saknes ir bojātas būvdarbu laikā, 
un ir vērts pārbaudīt pārējo koku stabilitāti. 

Novērtējot kokus, ir svarīgi analizēt citu apkārtnē esošo koku bojājumu vēsturi un vides apstākļu izma-
iņu vēsturi. Ja šādi bojājumi ir radušies, ir vērts noskaidrot, kāpēc tie ir radušies, un noskaidrot, vai šie 
nosacījumi attiecas arī uz novērtējamo koku.

Uzmanība jāpievērš arī tehniskajai infrastruktūrai, kas atrodas koku tuvumā. Par sakņu bojājumiem var 
liecināt daudzas lietas, piemēram, hidranti, akas, ūdens teknes, ceļa segums atjaunošana, apgaismes stabi 
u. c. Tās var liecināt, ka koka tuvumā ir veikti rakšanas darbi un bojātas saknes. Tie var liecināt par to, ka 
koka tuvumā ir veikti rakšanas darbi, kuru rezultātā ir bojātas koka saknes.

Internetā pieejamie rīki var būt ļoti noderīgi, lai uzzinātu, kas gadu gaitā ir noticis ap kokiem. Plaši pieejami 
satelītattēli ar iespēju izvēlēties datumus no laika grafika. Ļoti noderīgs var būt arī kartēšanas lietojum-
programmās izmantotais ielas skats. 

2.5.2. LAIKAPSTĀKĻI

Lielākā daļa koku izgāšanās vai to daļu nolūšana ir saistīti ar spēcīgu vēju vai citām laikapstākļu parādībām 
(vētra, snigšana, spēcīgs lietus, apledojums u.c.). Novērtējot kokus, ir svarīgi ņemt vērā tipiskos laikapstākļus. 
Tāpēc ir svarīgi tos pārzināt attiecīgajā reģionā. Vienas valsts teritorijā var būt ievērojamas laikapstākļu 
atšķirības, piemēram, piekrastes vai kalnu apgabalu dēļ. Tur biežāk pūtīs stiprs vējš. Vairāk par vēja datiem 
TREE ASSESSOR SĒRIJĀ (instrumentālā koku diagnostika). 

Koku vai to daļu nogāšanās parastos laika apstākļos parasti ir saistīti ar faktoru klātbūtni, kas bojā koku, 
un tos var novērtēt, pamatojoties uz nopietnu izpēti. Ja vēja brāzmas sasniedz vairāk nekā 80 km/h (22,2 
m/s), var tikt bojāti pat veseli koki ar labu stabilitāti (ISA, 2017).

Boforta skala ir 12 ballu skala, kas raksturo vēja stiprumu. Izstrādāti kritēriji vēja ietekmes novērtēšanai 
uz jūras virsmu un objektiem uz sauszemes. 9. stipruma vējš pēc Boforta skalas lielākajā daļā apgabalu ir 
normāla laikapstākļu parādība. Koku krišana šādā situācijā bieži vien ir saistīta ar to, ka koks ir novājināts. 
Vēji ar ātrumu 11+ tiek uzskatīti par ekstremāliem. Atbilstoši skalas īpašībām pat veselus kokus var sabojāt 
šāds vēja stiprums.
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Nesenas būvniecības gadījumā, lai gan novēr-
tēšanas laikā viss var izskatīties labi, ap koku 
var būt notikušas lielas pārmaiņas. Siena un 
bruģis norāda, ka, iespējams, ir veikti rakšanas 
darbi sakņu zonā/būvdarbi. Ir mākslīgi ieviesta 
apūdeņošana, kas var izraisīt ilgtsošu grunts pār-
mitrināšanos Arī stādījumu ierīkošana zem koka 
var kaitēt tā stāvoklim. Šajā gadījumā apkārtne 
liecina, ka ir notikušas būtiskas izmaiņas, kas ir 
mainījušas koka dzīvotni, augsnes apstākļus un, 
iespējams, bojājušas saknes.

Liepu alejā esošajiem kokiem vienlaikus tika norak-ta grunts 
un bojātas saknes. Nākamo 2-3 gadu laikā uz kokiem sāka 
parādīties sausuma pazīmes, un atsevišķi koki sāka atmirt. 
Šajā gadījumā nozīmīga ir biotopu apstākļu maiņas vēsture. 
Pirmkārt, krītošie koki maina atlikušo koku vēja izturību. 
Otrkārt, lielākās daļas koku stāvoklis ir paslik-tinājies.
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Meža koki, kas aug gar nelielu pašvaldības ceļu. Lai gan koku apskate galvenokārt tiek veikta pilsētās 
un ceļmalās augošiem kokiem, regulāri jāpārbauda arī meži, ko šķērso valsts ceļi. 

Sausuma un astoņzobu mizgrauža klātbūtnes dēļ mežaudze tika stipri izretināta (2019. gadā tika 
izcirsti nokaltušie un vaboļu invadētie koki). Tā rezultātā atlikušo koku stāvoklis ir ārkārtīgi mainījies. 
Pirms tam tie auga pilnīgi kompakti, bet pēc tam tie tika ievērojami atsegti. Pēkšņās iedarbības maiņas 
dēļ pie tuvākā spēcīgā vēja koki izgāzās. Šajā dienā netika saņemti meteoroloģiskie brīdinājumi par 
eks-tremāliem vai bīstamiem laikapstākļiem. Vēja brāzmas sasniedza aptuveni 90 km/h jeb 25 m/s. 
Dažu stundu laikā koki aptuveni 2 ha platībā "gulēja uz zemes". Tiem nebija būtisku diagnostikas 
pazīmju, bet vides apstākļu maiņa bija pārāk liela. 
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0 8

1

3. tabula: Boforta skala, 0 – 12 balles Boforta skala, 0 – 12 balles
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0 63-75

1–6

7–11
76-87

12–19
88-102

20–29

30–39

103-117

40–50

117 NAV 
PIEMĒROJ 

AMS

51–62

0 680-0,2 17,2-20,7

0,3-1,5

1,6-3,3
20,8-24,4

3,4-5,4
24,5-28,4

4

9
84

17
96

25 5,5-7,9

8,0-10,7

28,5-32,6

10,8-13,8

32,7 
un vairāk

13,9 - 17,1

35

111

44

56

bezvējš vētrains

vēja vēsma

viegls vējš
vētra

lēns vējš
stipra vētra

mērens vējš

mēreni 
stiprs vējš

ļoti stipra 
vētra

stiprs vējš

orkāns

ļoti stiprs 
vējš

Dūmi ceļas gaisā stāvus vai gan-
drīz stāvus. Koku lapas nekustas. 

Ūdens virsma poguļgluda.

Liecas lieli koki, lūst tievi zari. 
Cilvēka gaita pret vēju ievērojami 
apgrūtināta. Tālu no krasta dzir-
dama ūdeņu bangojuma dunoņa.

Dūmi ceļas uz augšu ieslīpi. Var 
noteikt vēja virzienu. Uz ūdens 
virsmas nelieli zvīņveida vilnīši.

Vēja kustību jūt uz sejas. 
Čaukstkoku lapas. Uz 
ūdens īsi, stāvi viļņi.

Vējš lauž resnos koku zarus, 
nodara nelielus bojājumus 

ēkām, izkustina no vietas vie-
glus priekšmetus. Jūrā ir garas, 

plīstošas putu klātas viļņu 
grēdas. Tikai vietām – viļņu 

ieplakās – ūdens brīvs no putām.
Kustas lapas un sīkie zariņi. Sāk 
kustēties garāka zāle un labība. 
Viļņu virsotnes plīst bez putām.

Vējš lauž atsevišķus kokus, 
nodara citus postījumus. 
Jūra ir baltās putās, vēja 

uzrautās šļakatas pilda gaisu 
un samazina redzamību.Lokās tievie koku zari. Gaisā ceļas 

putekļi. Viļņojas zāle un labība. 
Jūrā viļņi kļūst garāki, virsotnēm 

plīstot, rodas baltas putas.

Lokās koku gali un tievākie stum-
bri. Sāk veidoties viļņu grēdas, 

jūra balti "zied", 
krastā dzirdama šalkoņa.

Vējš lauž resnu koku stum-
brus, plēš jumtus un nodara 

citus ievērojamus postījumus. 
Jūras virsma blīvi pārklāta ar 
putām, horizontālā redzamība 

jūras virzienā minimāla.

Lokās resni koku zari, šalc 
mežs. Zāle un labība brīžam 

liecas līdz zemei. Dūc telegrāfa 
vadi. Viļņi jūrā sāk plīst, bango-

juma šalkoņa pāriet dunoņā.

Ļoti lieli postījumi. Vējš izrauj 
kokus ar visām saknēm.

Lokās koku stumbri, liecas lieli 
zari. Cilvēks, ejot pret vēju, 

izjūt pretestību. Dzirdama vēja 
svilpšana gar ēkām, nekustī-

giem priekšmetiem. Viļņi kraujas 
augstumā un bieži plīst.

* SKALA TIEK LIETOTA SASKAŅĀ AR "WMO GUIDE TO METEOROLOGICAL INSTRUMENTS AND 
METHODS OF OBSERVATION. WMO-NO.8" (2008 EDITION, UPDATED IN 2010), SECRETARIAT OF THE 
WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION, GENEVA, SWITZERLAND, 2012.

Befora  
skalas
pakāpe

Befora  
skalas
pakāpe

Vēja brāzmu 
ātrums
[km/h]

Vēja brāzmu 
ātrums
[km/h]

Vidējais 
vēja ātrums  

[km/h]

Vidējais 
vēja ātrums  

[km/h]

Vēja ātrums
(vidējais 10 
minūtēs),

m/s

Vēja ātrums
(vidējais 10 
minūtēs),

m/s

Vēja 
nosaukums

Vēja 
nosaukums

Phenomena on land Phenomena on land
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2.5.3. VĒJA IEDARBĪBA

Koki augot pielāgojas apkārtējai videi. Tie, kas atrodas blakus citiem kokiem vai ko pasargā ēkas, ir 
augstāki un ar slaidākiem vainagiem nekā koki atklātās ainavās. Gaismas pieejamību ietekmē citu koku 
vai objektu tuvums, taču tikpat liela ietekme ir vēja maiņām. Grupā augoši koki veido vienotu veselumu, 
kas efektīvi pretojas vējam. Ja koki no grupas tiek izņemti (pat atsevišķi), tie var tikt pakļauti spēkam, 
kam tie nav sagatavoti. Tas visbiežāk notiek mežos, kur pēc meža apsaimniekošanas pasākumiem un koku 
novākšanas no vainagu centra atlikušie koki var vieglāk lūzt vai apgāzties. Līdzīga ietekme ir arī atsevišķu 
koku likvidēšanai no līnijkokiem un alejām. 

Koks, kas aug kvartālā starp ēkām vai citu aizsargājošu objektu tuvumā, nebūs gatavs izturēt spēcīgus 
vējus. Ja mēs nojaucam ēkas un atstājam koku, mēs krasi mainām apstākļus un palielinām risku, ka vējš 
var iznīcināt koku. 

Veicot pārbaudi, pievērsiet uzmanību tam, vai koks ir audzis pašreizējos apstākļos vai arī pēdējos gados 
ir notikušas izmaiņas, kuru rezultātā ir mainījusies vēja iedarbība. Ja izmaiņas nav labvēlīgas un jūs esat 
noraizējies par koka stabilitāti, varat ieteikt veikt speciālista pārbaudi. Tomēr, ja izmaiņas nav bijušas 
būtiskas un notikušas pirms vairākiem gadu desmitiem, pastāv liela iespēja, ka koks ir pielāgojies jau-
najiem apstākļiem. 

Dižkoks īve. Koks aug blakus ēkai, par kuru 
tas ir nedaudz zemāks. Koks ir daļēji pakļauts 
vēja iedarbībai.

Vītols piekrastes joslā pie pludmales. Vējam 
pilnībā pakļauts vientuļš koks. 
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Attēlos redzama vides izmaiņu ietekme uz koku stāvokli. Koks kreisajā pusē ir audzis atsevišķi, 
bet koki labajā pusē ir kompakta grupa. Koku izcirtumu un koku grupu gadījumā novērtējumā un 
plānotajā apstrādē jāņem vērā iespējamā ietekme uz citiem grupas kokiem. Šajā gadījumā galējā 
koka likvidēšana negatīvi ietekmē grupas iekšējos kokus.

II.
 K

O
K

U
 S

TĀ
V

O
K

ĻA
 N

O
V

ĒR
T

ĒŠ
A

N
A



TREE ASSESSOR TREE ASSESSOR

66 67

2.5.5. AUGSNES APSTĀKĻI

Lai koks pareizi attīstītos, ir svarīgi atbilstoši augsnes apstākļi. Galvenie faktori, kas ietekmē augsnes 
stāvokli, ir tilpums, dziļums, mitrums, blīvums, piesārņojums, bioloģiskā daudzveidība un kvalitāte (fizikāli 
ķīmiskās īpašības). Pilsētu kokiem raksturīga problēma ir ierobežotais sakņu vietas apjoms, citas būtiskas 
problēmas ir augsnes sablīvēšanās, kas izraisa gaisa trūkumu augsnē un ūdens notece ārpus sakņu aiz-
sniedzamības, minerālvielu trūkums, bet ceļmalas kokiem nopietna problēma ir arī sāļums. Parka apstākļos 
tā var būt arī citu augu konkurence par ūdeni vai barības vielām. 
Veicot pārbaudi, ņemiet vērā, vai augsne ir sablīvēta. Par to var liecināt, ja augsnē nav citu augu, kā arī, ja 
jums ir grūti iedzīt zondi zemē, tas liecina par to, ka augsne ir pārāk sablīvēta. Vienkāršu augsnes pārbaudi 
var veikt ar lāpstu.

Vairāk par augsnes novērtēšanu lasiet publikācijā Tree Assessor “Augsnes”.

Soliters Atlantijas ciedrs, kas aug lielā pilsētas parkā. Ap koku ir žogs, kas ierobežo tā izmantošanu. 
Šāda risinājuma priekšrocība ir ne tikai tā, ka tiek ierobežota cilvēku klātbūtne ap kokiem, kuru 
stabilitāte ir vāja, bet arī tiek saglabāti labāki augsnes apstākļi. Turklāt tika izmantota mulčēšana. 

Mulčēšana ir koku kopšanas metode, kas ietver šķeldas, priežu mizas (vai abu veidu maisījuma) 
klājumu, un tai ir pozitīva ietekme gan uz vecākiem, gan tikko iestādītiem kokiem. Tai ir pozitīva 
ietekme uz biotopu ap koku: mitruma uzturēšana, augsnes maksimālās temperatūras pazemināšana, 
nezāļu augšanas nomākšana, augsnei labvēlīgās floras un faunas attīstības pastiprināšana, sakņu 
blīvuma palielināšana, mikorizas aktivitātes palielināšana, augsnes sablīvēšanās samazināšana, 
barības vielu izdalīšanās augsnē.

Turklāt tika veikta īslaicīga apūdeņošana, jo tika novērota koka vitalitātes pavājināšanās. Šie pasākumi 
palīdzēja uzlabot koka dzīvotnes apstākļus.

Veicot alejas koku papildināšanu, stādīšanas pasākumi tika veikti divas reizes. Dažus gadus pēc 
stādīšanas jaunie koki uzrādīja vājāku vitalitāti (1 pēc Roloff skalas). Koki aug šaurās zaļās joslās gar 
brauktuvi, taču vietas, šķiet, ir pietiekami daudz. Ap kokiem aug zāle, taču arī tās kvalitāte vietām ir 
slikta. Lai pārbaudītu augsnes stāvokli, tika veikta vienkārša vizuāla novērtēšana. 

Vispirms tika veikta apsekošana ar parasto arborista zondi. Ievērojama pretestība parādījās jau 
aptuveni 5 cm dziļumā. bija tik liela pretestība, ka zondi bija grūti iedzīt pat ar lielu spēku.
Pēc tam tika izmantots penetrometrs (augsnes pretestības testēšanas ierīce). Tests parādīja, ka aug-
snes pretestības robeža ir ievērojami pārsniegta. Turklāt augsnes paraugs tika paņemts, izmantojot 
īpašu rokas urbi. Tests parādīja, ka augšējos 7-8 cm bija auglīga augsne, bet tā bija tik sablīvēta, ka 
tajā nevarēja attīstīties saknes. Zemāk tas bija daudz sliktāk - ļoti sablīvēta grants un smilts.
Izrādījās, ka stādīšanas laikā tika pievienots humuss un augsne tika uzirdināta tikai nelielā bedē tik 
daudz, lai iestādītu koku. Apkārt augsne bija pārāk sablīvēta, un koka saknes nevarēja attīstīties. 
Tas ietekmēja koku novājināto stāvokli.

Jāatzīmē arī tas, ka mēslotā auglīgā augsne ir pārāk sablīvēta, tāpēc tā zaudē savu vērtību.
Šādā gadījumā ir lietderīgi nomainīt augsni ap koku, lai tas varētu augt labos apstākļos vēl vairākus 
gadu desmitus.

Kopumā jāsecina, ka pašreizējie augsnes apstākļi ir nelabvēlīgi, taču tos var diezgan viegli būtiski 
uzlabot.
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2.6.  KOKU PĀRBAUŽU PAMATPARAMETRI

Koku apskates detalizāciju nosaka, pamatojoties uz līgumslēdzējas iestādes specifikācijām. Tas var ietvert 
daudzveidīgu prasību kopumu. Novērtēšanas pamatapjoms ietver:

Visu nozīmīgo diagnostikas pazīmju identificēšana var būt ļoti laikietilpīga un neefektīva. Turklāt ievadīto 
parametru skaits var būt tik liels, ka tas neļauj efektīvi pārvaldīt kokus. Lai varētu pārvaldīt lielu skaitu 
koku, ir ļoti lietderīgi izmantot parametru kategorijas, kas ļauj efektīvi sagrupēt kokus un attiecīgi izvēlēties 
apstrādi un rīcības steidzamību. Pamatapsekojuma apjomā koku datiem jāietver vismaz koku stāvokļa un 
stabilitātes, kā arī vitalitātes novērtējums.

2.6.1. VITALITĀTE 

Koka vitalitāte jeb dzīvotspēja nosaka tā spēju dzīvot un augt pašreizējos apstākļos. Dzīvotspēja mainās 
līdz ar koka vecumu un attīstību. Koku dzīvotspējas novērtēšanai ir daudz metožu, sākot no laboratorijas 
metodēm, hlorofila satura testiem, vainaga gaismas caurlaidības testiem un, beidzot ar dzinumu augšanas 
analīzi, kas ir pieejama arī bezlapu periodā. Viena no izplatītākajām metodēm, ar koku apskatei izmanto 
dzīvotspējas novērtēšanu, ir pēdējā minētā metode. Šajā gadījumā noderīga ir Roloffa skala4

 , kuras pamatā 
ir vainaga struktūras vizuāla analīze (dzinumu pieauguma veidā). 

Izmantojot šo metodi, ir svarīgi atcerēties, ka dažādu koka daļu vitalitāte var atšķirties, un parasti to 
novērtē vainaga augšējā 1/3 daļā. Tas ir tāpēc, ka pirmie vājinātas vitalitātes simptomi ir redzami vistālāk 
esošajās vainaga daļās. 

Dzīvotspēja jāsaprot koku attīstības kontekstā. Tas nozīmē, ka jauniem kokiem būs lielāka vitalitāte (garāki 
pieaugumi) nekā pieaugušiem kokiem. Veselam jaunam kokam Roloffa skala parasti ir 0, nobriedušam 
kokam Roloffa skala ir 1, bet nobriedušam kokam Roloffa skala ir 2. Novecojušiem vai mirstošiem kokiem 
Roloffa skala ir nespecifiski attēli, un, lai noteiktu detalizētu diagnozi, atsevišķām vainaga daļām var būt 
nepieciešams atsevišķs vitalitātes novērtējums. Ātri augošie dzinumi parasti uzrāda Roloff 1. pakāpes 
attēlu neatkarīgi no kopējās koka vitalitātes, un tāpēc, veicot kopējo novērtējumu, tie nav jāņem vērā.

Dažādām sugām dzinumu augšanas modelis atšķiras, bet vispārējs noteikums ir tāds, ka kokam ar labu 
vitalitāti ir garš apikālais un sānu dzinumu augšanas modelis. Īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai nejauktu 
0. un 2. pakāpi, novērtējot augšējo dzinumu un sānu dzinumu augšanas attiecību neatkarīgi no to kopējā

• koku pamatdati (suga, atrašanās vieta, identifikācijas numurs).
• dendrometriskie dati (stumbra apkārtmērs, augstums, vainaga parametri un citi).
• koku novērtējums (attīstības stadija, stabilitāte, stāvoklis, vitalitāte, augšanas perspektīvas).

garuma. Izaugsmes vitalitātes vājināšanās vispirms izpaužas tādējādi, ka sānu dzinumu augšana ir saīsināta. 
Nākamajā posmā tiek saīsināti arī galvenie dzinumi. Ja dzīvotspēja ir stipri novājināta, dzinumi izretinās. 
Skalu ar pusciparu skaitļiem izmanto arī kokiem, kas atrodas pārejas posmos.

Vitalitātes pakāpes pēc Roloff skalas (Roloff, 2015)

0

1

2

3

Koks ir dzinumu straujas augša-
nas garumā fāzē; gan augšējie, 

gan sānu dzinumi aug dinamiski 
un vienmērīgi, radot galvenokārt 

garus dzinumus. Vasarā koks 
veido blīvu, viendabīgu lapotni.

Koks ar nedaudz aizkavētu 
dzinumu augšanu, sānu dzi-
numi ir īsāki par augšējiem 

dzinumiem, kas piešķir zariem 
šķēpveidīgu augumu un lapām 
vainagā, kas arī ir lapu veidā.

Koks ar izteikti palēninātu visu 
dzinumu augšanu (ir tikai īsi 
dzinumi), koka augšana sta-

gnē augstumā, skaidras plaisas 
vainagā, kad tas ir lapotnē.

Koks ar atmirstošiem vainaga 
fragmentiem vai mirstošs.
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4
 Latvijā novērtējot vitalitāti, pārsvarā nosaka defoliāciju, dehromāciju, analizē viengadīgo dzinumu pieaugumu un mizas pieaugumu stumbrā.
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KĀ NOVĒRTĒT KOKA VITALITĀTI:

1. Norādiet, kurā attīstības fāzē atrodas koks.
2. Aplūkojiet dzinumus vainaga augšpusē (dažkārt noder binoklis).   

 
 
 
 
 
 

3. Novērtēt, vai vitalitātes posms ir piemērots attīstības posmam. Dzīvotspējas novērtējuma piemēri ir 
atrodami turpmāk.

     optimālais                   novājināts              stipri novājināta

VITALITĀTES PAKĀPES PĒC ROLOFF SKALAS

DZĪVOTSPĒJAS NOVĒRTĒJUMS, ŅEMOT VĒRĀ KOKA DZĪVES POSMU

0-0,5

1-1,5

2-2,5

3-3,5

1. Ja visi dzinumi ir iegareni (gari dzinumi)•, koka vitalitāte pēc Roloffa skalas ir 0.
2. Ja galvenie dzinumi ir pagarināti, bet sānu dzinumi ir saīsināti (īsi dzinum •), koka vita-

litāte pēc Roloffa skalas ir 1.
3. Ja galvenie dzinumi ir saīsināti un sānu dzinumi ir saīsināti, koka vitalitāte pēc Roloffa 

skalas ir 2.
4. Ja dzinumi ir izretināti, daži ir zaudēti un atlikušie dzinumi ir izteikti saīsināti, koka dzīvot-

spēja pēc Roloffa skalas ir 3 balles.

Garie dzinumi, kā norāda nosaukums, ir gari, vismaz dažus centimetrus gari. Tiem ir pilnībā 
izveidojušies sānu pumpuri, no kuriem nākamajā gadā attīstās jauni dzinumi.
Īsie dzinumi ir no dažiem milimetriem līdz dažiem centimetriem gari.

jaunieši termiņš tiesnesis

•

•

Pirms dažiem gadiem stādīts parastais dižskābardis Fagus sylvatica. Koks aug optimālos biotopa 
apstākļos. Koka vainags attīstās vienmērīgi un dinamiski. Katru gadu dzinumi ir gari, aptuveni 20-40 
cm gari. Tādējādi visi dzinumi ir garie dzinumi. Saskaņā ar Roloffa skalu tā ir visaugstākā vitalitātes 
pakāpe. Tajā pašā laikā tas ir arī optimālais dzīvotspējas līmenis koka attīstības sākumposmā.

dzinumu augšana
2020. gadā.

dzinumu pieau-
gums 2021. gadā

1

1

1

1

1 viens gads 

Ikgadējais pieaugums uz vienu dzinumu

2 gadi

3 gadi

2

3

1

2

2

3
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Iepriekš redzamajā grafikā redzams, ka, kokam attīstoties, mainās vitalitāte. Ja koka dzīvotspēja pavājinās 
pārāk agri, tas var liecināt par problēmu. Piemēram, vitalitātes skala 2 ir optimāla.
nobriedušam kokam, bet jaunam kokam tas norāda uz problēmu.
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Attīstās dižskābarža pumpuri pavasarī. Redzams arī pagājušā gada garais pieaugums. Joprojām 
redzamo pumpuru zvīņas paliks aiz tiem, un no šī punkta var izmērīt dzinumu augšanu. Šajā gadījumā 
dižskābardis aug labi un tam ir gari augšējie un sānu dzinumi – Roloffa skalā 0.

Ja uzmanīgi aplūkojat dzinumus, redzamas pagājušā gada pumpuru rētas. Atrodot šīs vietas, jūs 
varat redzēt, kā koks ir audzis pēdējo gadu laikā. Vecākas rētas jau var būt aizaugušas un mazāk 
redzamas. Veicot šo novērtējumu, mēs varam redzēt, kā gadu gaitā ir mainījusies vitalitāte.
Jauniem kokiem, izmantojot vitalitātes novērtējumu, parasti ir iespējams noteikt stādīšanas gadu 
– parasti pirmajā gadā pēc stādīšanas vitalitāte ir vājāka. 

Zariņš no pieaugušas liepas augšējās daļas. Visi dzinumi ir saīsināti (īsi kāti). Pēc Roloffa skalas 
tā ir 2. pakāpe, bet attīstības stadijas kontekstā koka vitalitāte ir optimāla.  

Galvenā dzinuma ilga augšana jaunai Krimas 
liepai - 0 pēc Roloff skalas. Arī sānu dzinumi ir 
iegareni. Tas ir optimālais jauna koka vitalitātes 
periods.
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Dzinumu šķēpveida forma norāda, ka sānu 
dzinumi ir saīsināti. Tas ir raksturīgi Roloff 1. 
posmam. Tā kā koks ir jauns, šis skats norāda 
uz vāju vitalitāti. Fonā var redzēt citus kokus 
ar labāku vitalitāti. Turklāt koka lapas ir sama-
zinātas, apvītušas un apdzeltējušas. Kokam 
acīmredzami ir problēmas ar piekļuvi ūdenim, 
un par to ir jārūpējas, jo īpaši laistot. 

Pieaudzis koks, par kuru autostāvvietas būv-
niecības laikā neviens nerūpējās. Ir ne tikai 
nogrieztas koka saknes un iznīcinātas koka 
saknes, bet vienlaikus vainīgie ir palielinājuši 
risku, ka koks var apgāzties. 
Vitalitātes ziņā ir redzams stipri izretināts 
vainags. Fotogrāfija uzņemta pēc nokaltušo 
zaru un zaru noņemšanas. Visi dzīvie dzinumi 
ir saīsināti un stipri izretināti, daži dzinumi ir 
nokaltuši. Pēc Roloffa skalas tā ir 3. pakāpe, 
un attīstības fāzes kontekstā koka dzīvotspēja 
ir stipri novājināta.  

Iepriekšējās veģetācijas sezonas dzinumi bija ar 2. Roloffa pakāpi, tātad tas bija optimāls dzīvotspējas 
līmenis lielu dimensiju dižskābardim. Tomēr slimības dēļ koks dažu nedēļu laikā nokalta. Fotogrāfija 
uzņemta vasarā, fonā var redzēt citus kokus pilnām lapām.
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2.6.2. STĀVOKLIS

Koku fiziskais stāvoklis ir rādītājs, kas raksturo koka spēju pareizi nodrošināt visus dzīvības procesus, 
tostarp kompensēt koku bojājumus un citas negatīvas ietekmes no dzīvās un nedzīvās vides. Koka 
reakcija uz esošajiem bojājumiem netiek vērtēta, ņemot vērā tā stabilitāti, bet gan bojājumu ietekmi uz 
koka veselību. Jānošķir koku veselība un koku stabilitāte.

Faktori, kas ietekmē koku stāvokļa novērtēšanu:

Novērtējuma līmeņi ir aprakstīti, pamatojoties uz to, ka, jo vairāk koka daļas ir novājinātas, jo sliktāks ir 
stāvoklis. Piemēram, ja tikai nelielā vainaga daļā (atsevišķos dzinumos) ir vērojama augšanas pasliktināšanās, 
tad koks kopumā joprojām būs salīdzinoši labā stāvoklī. Tomēr, ja uz stumbra ir kāda iezīme, piemēram, 
plaša nekroze, kas ietekmē visu daļu barošanos, visa koka stāvoklis tiks novērtēts kā stipri novājināts.

• asimilācijas aparāta stāvoklis (piemēram, lapu krāsa, nedabisks izskats, hlorozes, 
patogēnu klātbūtne),

• bojājumi, kas ietekmē koka dzīvības procesus (piemēram, nekroze, mehāniski bojājumi), 
- reakcijas uz radušos bojājumu (piemēram, koka audu augšanas ātrums, reakcijas 
koksnes rašanās), 
- slimību un patogēnu sastopamība un nozīme,

• dzīvotspēja koka attīstības fāzē,
• vides un biotopa apstākļi.

1
ļoti labi

2
labi

• sakņu, stumbra un vainaga bojājumu nav.

• nelielu zaru un zaru kalšanu, ko izraisa dabiski procesi - līdz 10%, neietekmējot 

koka fizioloģiju.

• asimilācijas aparāts nav bojāts

• nav nekādu pazīmju, kas liecinātu par slimībām vai patogēniem, kurus 

būtuvērts pieminēt.

• pieņemamas brūces pēc pareizi veiktām procedūrām (ļoti laba reakcija uz 

brūcēm, spēcīgi augoši blakus audi, aizaugušas brūces vai aizaugumi).

• Roloff vitalitātes klases saderība ar koka attīstības stadiju (sk. 6.5. punktu).

• sakņu bojājumu pazīmes, kas koka stāvoklim ir maznozīmīgas (līdz 30 %).

• nelieli stumbra un galveno zaru bojājumi (līdz 30 % stumbra vai zaru 

apkārtmēra), kam ir nenozīmīga ietekme uz koka fizioloģiju.

Pakāpe* Raksturojums

4. tabule: koku stāvoklis

*Latvijā tiek lietota fiziskā novērtējuma skala 0-10, LKAB http://www.kokiem.lv/darbam/dokumenti/

2
labi

3 
novājināts

4 
stipri 

novājināts

5
kritisks

• sauso un kalstošo zaru apjoms līdz 30 %, kas nedaudz ietekmē koka fizioloģiju.

• līdz 30 % asimilācijas aparāta bojājumu ar nenozīmīgu ietekmi uz fizioloģiju. koki

• slimību biežums bez būtiskas nozīmes koku stāvoklim

• vāja, bet pamanāma reakcija uz brūcēm, brūču audu augšana, brūces aizaugošs

• maznozīmīgu sēņu sugu augļķermeņu klātbūtne koka stāvoklim.

• sakņu bojājuma pazīmes līdz pat 50 %, kas nepārprotami ietekmē koka stāvokli.

• stumbra pamatnes, stumbra un galveno zaru bojājumi (līdz 50 %no stumbra 

apkārtmēra), kas nepārprotami ietekmē koka fizioloģiju.

• izolētu sēņu sugu augļķermeņu klātbūtne uz stumbra un galvenajiem zariem 

ir ļoti svarīgi koka fizioloģijai.

• sauso un kalstošo zaru līdz pat 50 %, kas nepārprotami ietekmē koka stāvokli.

• līdz pat 50 % asimilācijas aparāta bojājumu, kas nepārprotami ietekmē koka stāvokli.

• vainaga daļā līdz 50 % no tā apjoma iespējamas iespējamās pazīmes, kas liecina par  

sakņu bojājumi (līdz 50 %), piemēram, izrakumos, uzbērumos utt.

• reakcija uz fizioloģiski nozīmīgām koka brūcēm (uz stum-

bra un galvenajiem zariem) ir vājāka,

• vāji augoši blakus audi, brūces nav aizaugušas.

• slimību klātbūtne, kas var ietekmēt visu koku (ievērojama stāvokļa pavājināšanās). koki)

• ja galvenās pazīmes, kas norāda uz stāvokli "traucēts", ir vairāk nekā 2, koka 

z stāvoklis būtu jānosaka kā ļoti novājināts.

• vairāk nekā 50% sakņu bojājumu pazīmes, kas būtiski ietekmē koka stāvokli.

• stumbra pamatnes, stumbra un galveno zaru bojājumi (vairāk nekā 50% 

no stumbra/stumbra apkārtmēra), kas būtiski ietekmē koka fizioloģiju.

• plašas brūces uz stumbra un galvenajiem zariem, kas aptver vairāk nekā 50 % stumbra/

zaaru apkārtmēra un kam ir ievērojama ietekme uz koku fizioloģiju, kas kavē asimilātu 

vadīšanu, reakciju ļoti vāji vai vispār nav uz brūcēm (nav blakus esošo audu augšanas).

• daudzu augļķermeņu klātbūtne uz to sēņu sugu stumbra un galvenajiem zariem, 

kurām ir nozīme koku fizioloģijā

• zaru un zaru sausums virs 50 % no vainaga tilpuma.

• asimilācijas aparāta bojājumi vairāk nekā 50 % no vainaga tilpuma

• slimību klātbūtne, kas nopietni pasliktina koka stāvokli.

• lielākā daļa koka ir nokaltuša vai mirst (ar neatgriezeniskiem bojājumiem).

Pakāpe* Raksturojums
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2.6.3. STABILITĀTE

Koka stabilitāte ir detalizēti jāizvērtē un jāanalizē pat tad, ja koks izskatās vesels un tā stāvoklis ir neva-
inojams. Stabilitātes novērtējums attiecas uz varbūtību, ka koks vai tā daļa nogāzīsies. Novērtējot stabi-
litāti, cita starpā tiek ņemtas vērā diagnostiskās īpašības, vide, kā arī aizsargreakcijas un kompensējošās 
reakcijas. Koka stabilitāte ne vienmēr korelē ar tā stāvokli, tāpēc mēs šos parametrus vērtējam atsevišķi.
 
Novērtēšanas laikā koka daļu lūzuma (šķelšanās) un/vai visa koka apgāšanās iespējamību novērtē tikai 
pēc simptomiem, kas ir uztverami ar acīm vai vienkāršiem instrumentiem (zondi, āmuru, binokli). 

Tāpat kā stāvokļa novērtējuma gadījumā, stabilitātes novērtējuma pakāpe ir atkarīga no tā, cik lielu koka 
daļu ietekmē diagnostiskie raksturlielumi. Ja novērotā īpašība ietekmē tikai nelielas koka daļas un neie-
tekmē visu koku, tad koka stabilitātes novērtējums būs "labs" vai "ļoti labs". Tomēr, ja diagnostisko īpašību 
kopums ietekmē visu koku, tad novērtējuma pakāpei skalā jābūt augstākai (t. i., stabilitātes novērtējumam 
jābūt vājākam). 

1
ļoti labi

2
labi

• nav pazīmju, kas varētu vājināt koka vai tā daļu stabilitāti

• nav pierādījumu, ka pastāv risks, ka koks vai tā daļa varētu nokrist 

(vai apgāžoties kokam)

• koks ir pārāk mazs/jauns, lai radītu apdraudējumu, ja notiek negadījums visa koka 

vai tā daļas krišanas (vai apgāšanās) risks

• līdz 3 cm dziļas augšanas deficīta zonas

• līdz 5 cm platas augšanas deficīta zonas līdz 5 %

• diagnostikas pazīmju diapazons ir tik mazs, ka kokam nav nepieciešams 

nekādas kopšanas procedūras

• nav pazīmju, kas vājinātu visa koka stabilitāti.

• nelieli koksnes bojājumi stumbrā un galvenajos zaros, atsevišķs dobums

• vainagā atsevišķi vāji zaroti zari

• līdz 10 cm diametra zaru ar stabilitāti samazinošu pazīmju klātbūtni

• neliela (līdz 10 % un līdz 10 cm diametrā) zaru žūšana.

• atsevišķi nelieli piekārti lūzuši zari vainagā. (līdz 10 cm diametrā)

• funkcijas apjomu parasti var samazināt, izmantojot pamatapstrādi (piem. sauso 

zaru novākšana, vainagu samazināšanas griezumi), bez nepieciešamības veikt 

specializētie darbi

Pakāpe Raksturojums
5. tabula: Koku stabilitāte

3 
novājināts

4 
stipri 

novājināts

5
kritisks

• galveno skeleta sakņu trupēšana vai zudums līdz 50 % no to skaita

• koka nedabisks stumbra sasvērums ar kompensējošas augšanas pazīmēm.

• stumbra trupes attīstība līdz 50 % no šķērsgriezuma.

• dobumi un augšanas deficīta zonas stumbrā līdz 50 % no stumbra apkārtmēra.

• vāju sēņu sugu izolētu augļķermeņu sastopamība

• koku stabilitāte, ko raksturo reakcijas koksnes izvirzījumi pie stumbra 

pamatnes un uz stumbra.

• skeletzaru problemātiskas atzarošanās vietas

• ievērojama daļa (līdz 50 % un līdz 10 cm diametrā) sausu un kalstošu zaru

• vairāku pazīmju vienlaicīga klātbūtne agrīnā attīstības stadijā.

• parasti ir nepieciešams veikt specializētus seku mazināšanas darbus.  

riski (tehniski griezumi, koka stabilizācijas sistēmas u. c.)

• ievērojama apjoma skeleta sakņu, stumbra un galveno 

zaru noārdīšanās (vairāk nekā 50 %).

• nesena koka sasvēršanās ar pazīmēm, kas liecina par sakņu stabilitātes zudumu gruntī

• uz sakņu kakla, skeletsaknēm, ap stumbru vai uz galvenajiem zariem sēņu augļķermeņu 

parādīšanās

• liels skaits dobumu un dobumi uz stumbra un galvenajiem zariem (vairāk nekā 

50 % no stumbra apkārtmēra)

• šķērseniskās plaisas stumbrā un galvenajos zaros

• stumbru un skeletzaru (V veida ar ieaugušo mizu un plaisām) ar diametru 

virs 25 cm un/vai trupi 

• vairāk nekā 50 % vai vairāk nekā 10 cm diametrā sausi un kalstoši zari

• vainagā ir iekārti, aizlauzti lieli zari, kuru diametrs pārsniedz 10 cm

• parasti var būt nepieciešamas specializētas kopšanas procedūras, kas var ievēro-

jami vājināt visu koku un saīsināt tā turpmāko mūžu, piemēram, spēcīga koku 

redukcija jeb samazināšana var būt alternatīva visa koka likvidēšanai.

• koka stāvoklis rada tiešus draudus īpašumam vai cilvēku dzīvībai un veselībai.

• koku nav iespējams stabilizēt bez ievērojamiem koka bojājumiem vai iznīcināšanas, 

ja nav cita veida, kā nodrošināt vides drošību

• pazīmes/defekta apmērs prasa koka aizvākšanu - alternatīva var būt objektā 

nozāģēto koka daļu eksponēšana

• bieži vien nepieciešama tūlītēja iejaukšanās

Pakāpe Raksturojums
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2.6.4. VECUMPOSMS

Koki laika gaitā nobriest un būtiski mainās. Šīs izmaiņas ietekmē ne tikai koku funkcionēšanu, bet arī 
esošo diagnostisko pazīmju interpretāciju un nozīmi. Attīstības posmu raksturo ontoģenētiskā attīstības 
fāze, kurā atrodas koks – vecumposms5. Dažas diagnostiskās pazīmes un to nozīme (ietekme uz koka 
stāvokli) korelē ar attīstības fāzi, tāpēc to noteikšana ļauj pārbaudīt koka kopējā stāvokļa novērtējumu 
un novērtēt tā atjaunošanās potenciālu. Arī koka attīstības stadija ir izšķiroša, lai norādītu ārstēšanas 
metodes, jo ieteikumu katalogs jaunam kokam būs atšķirīgs no ieteikumu kataloga nobriedušam kokam.
 
Ir trīs galvenie koka attīstības posmi: jaunība, briedums un vecumdienas jeb novecošanās. Ja ar to pamato 
koku apsaimniekošanas vajadzības, var izdalīt papildu posmus, īpaši jauniem kokiem, piemēram, nesen 
iestādīti jauni koki, pārstādīti jauni koki, pieauguši koki. 

Papildu - atsevišķu - kategoriju šajā teritorijā veido bojāti un bojā gājuši koki. To var attiecināt uz kokiem 
jebkurā attīstības stadijā. Bojāts koks ir koks, kas dabisku apstākļu vai nepareizas apstrādes rezultātā ir 
būtiski izmainīts. Kā piemēru var minēt kokus ar izplestiem vainagiem vai ar lielu zaudētu vainaga daļu. 
Tāpēc nobriedis koks, kas zaudējis lielu daļu vainaga, piemēram, spēcīga vēja dēļ, ir jānorāda kā bojāts 
koks - šis statuss ir pamatojums, lai piemērotu nestandarta atzarošanas diapazonu saskaņā ar Koku 
apgriešanas un kopšanas standartu.

Jauns koks 

(juvenīlā stadija)

Pieaudzis koks 

(briedums, kli-

maksa stadija)

Nobriedis koks 

(nogatavošanās)

Novecojis koks 

*Iznīcināts

Tai raksturīga spēcīga apikālā dominance, un pārsvarā ir augšana uz augšu. Vainaga struk-

tūra var būt pārejas posms starp pagaidu un mērķa vainagu (ja nepieciešama profilaktiskā 

apkope).  Parasti šī fāze kokiem ilgst aptuveni 20 gadus pēc iestādīšanas.

Aklimatizēts koks, kam vērojama vainaga paplašināšanās ar skaidru virsotnes dominanci. 

Koku gadījumā, kas veidoti, lai ņemtu vērā gabarītu, tam lielākoties ir mērķa vainags.

Koks ar stabilu vainaga augstumu un apjomu ar vāju apikālo dominanti. Vainaga struktūra 

ir pastāvīga (nav pagaidu vainaga). Koks ir sasniedzis vai tuvojas maksimālajam vainaga 

izmēram (ņemot vērā sugas, atrašanās vietas un biotopa specifiku). 

Koks, kas sasniedzis izcilu vecumu kā savas sugas pārstāvis, bieži vien ar lielām stumbra 

dimensijām. Ilgdzīvotāju sugām šis posms var būt visilgākais koka dzīves posms. Vainagā 

iespējama vainaga perifēro daļu atmiršana un sekundāra vainaga veidošanās zem tā 

(dabīga vainaga samazināšana). Tiem bieži vien ir augsta dabas un kultūras vērtība. Šajā 

fāzē stumbra iekšpusē ir plaši dobumi, kas veido specifisku sugu mikrodzīvotnes.

Koks, kura funkcijas ir būtiski mainījušās dabisku apstākļu vai neparastas apstrādes 

rezultātā (piemēram, nocirsts, bojāts vainags, stumbrs, stumbrs vai saknes, krasi mainīti 

biotopa apstākļi). Šo stāvokli var konstatēt visos koka attīstības posmos. 

Izstrādes 
posms Apraksts

6. tabula: koku attīstība.

KOKU ATTĪSTĪBAS STADIJAS

jaunieši termiņšnobriešana tiesnesis

2.6.5. UZTURĒŠANAS PERSPEKTĪVAS

Koku turpmākās attīstības novērtēšanu veido laika perspektīvas prognozēšana, kurā koks spēj veikt 
dzīvības pamatprocesus (t. i., fotosintēzi, asimilātu transportēšanu – barības vielu nodrošinājumu, ūdens 
pārvietošanu), kas dod kokam iespēju optimāli attīstīties. Šis novērtējums balstās uz šādām īpašībām: 
koka stāvoklis (tostarp vitalitāte augšanas fāzes kontekstā) un stabilitāte. Koku ilgtspēja tiek noteikta 
saskaņā ar trīs pakāpju skalu:

• A – ilgtermiņa – koki ar paredzamo mūža ilgumu vismaz 10 gadi.
• B – īstermiņa – koki ar paredzamo mūža ilgumu vismaz 3 līdz 10 gadi.
• C – nav perspektīvas – koki ar paredzamo mūža ilgumu <2 gadi.
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 Precīzu koku vecumu noteikt dažkārti ir ļoti sarežģīti, resursietilpīgi un, dažkārt, pat neiespējami, tāpēc izmanto koku klasifikāciju 

atbilstoši tā ontoģenēzes posmam.
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KOPSAVILKUMS

Koku novērtējuma laikā tiek novērtētas visas koka daļas un tā apkārtne. 

Novērtējot izmantošanu, ir svarīgi norādīt izmantošanas intensitāti un objektus 
vainaga projekcijā un izmantošanas zonā, kuras rādiuss ir 1,5 reizes lielāks par koka 
augstumu. Svarīgākais ir cilvēku klātbūtne. Apkārtnes objekta veida norādīšana var 
būt noderīga, plānojot resursus un kopšanas intensitāti kokam, kā arī iespējamās 
zemes izmantošanas maiņas ("pārvietot objektu").

Koku apskate tiek veikta, izmantojot sensorās metodes, izmantojot ne tikai redzi, 
bet arī dzirdi, tausti, ožu, smaržu un citas maņas. Lai palielinātu koka novērtēšanas 
iespējas, pamatnovērtējuma ietvaros ieteicams izmantot arborista zondi un āmuru.

Koka stāvokli ietekmē tā augšanas vieta. Šī ietekme var būt gan pozitīva, gan negatīva. 
Biotopa pamatīpašības ir augsnes, ūdens, gaismas apstākļi un vēja iedarbība.

Koku populāciju pārvaldības ietvaros ir ieteicams izmantot parametrus, lai atvieglotu 
savākto datu filtrēšanu. 

Koku novērtēšanas pamatparametri ir koku stāvoklis, stabilitāte un vitalitāte. 
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Diagnostikas iespējas

III.

 ŠAJĀ NODAĻĀ JŪS UZZINĀSIET:

 ATSLĒGVĀRDI UN JAUTĀJUMI

• Kādas ir diagnostikas pazīmes
• Kā novērtēt diagnostisko pazīmju nozīmīgumu
• Kas ir kompensējošā augšana
• Kā novērtēt izvēlētās diagnostikas pazīmes 
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diagnostikas raksturojums

sēņu augļķermeņi vāja atzarošanās nestabili zaru stiprinājumi brūces nekrozes

efejasdobumi un citi koksnes zudumi sausums patogēns augsnes sablīvēšana

sekundārais vainagsaugsnes/grunts plaisāšana sakņu kamola zonā

ūdenszari atkārtojumi āmuļi asimilācijas virsma rētaudu koksne hlorozes

koka plaisas

kompensējošā augšana koksnes sadalīšanās/noārdīšanās

vainaga asimetrija



TREE ASSESSOR TREE ASSESSOR

86 87

Diagnostiskā pazīme ir pazīme, kas norāda uz bojājumiem, koka struktūru vai biotopa stāvokli un kuras 
klātbūtne ietekmē koka stāvokli. Tā kā koki spēj pielāgoties mainīgajiem apstākļiem un bojājumiem, tiek 
vērtēta ne tikai diagnostiskā pazīme, bet arī koka reakcija uz bojājumu un spēja to kompensēt. Vairāk par 
koku reakciju uz bojājumiem lasiet publikācijā Koku bioloģijas, ekoloģijas un biomehānikas pamati sērijā 
Koku novērtētājs.

Turpmāk ir norādītas kokiem raksturīgās diagnostiskās pazīmes. Šis katalogs uzskatāms par atvērtu, 
jo kokiem var būt vēl daudzas citas īpašības un dažādas to kombinācijas. Tomēr novērtēšanas principi 
joprojām ir līdzīgi: 

• vai konkrēta iezīme ietekmē koka stāvokli, 
• ja jā, kāda ir tā nozīme visa koka vai tā daļas stabilitātei un stāvoklim,
• kāda ir koka reakcija uz bojājumu,
• vai ar pārbaudi var novērtēt pazīmes būtību, vai arī ir nepieciešama papildu 

specializēta novērtēšana,
• ja šī iezīme ir nozīmīga koka stāvoklim, kādas ir metodes tās ietekmes mazināšanai 

un kādi pasākumi būtu jāveic, lai to panāktu.

ĪPAŠĪBAS, PAZĪMES BŪTISKUMA NOVĒRTĒJUMS

Atkarībā no novērtējuma līmeņa un veida var būt ieteicams norādīt visas identificētās koka pazīmes, kas 
ir nozīmīgas koka stāvoklim un/vai stabilitātei, kopā ar šo pazīmju aprakstu. Tomēr datu bāzu apkopošanai 
un pārvaldībai koku pārvaldības sistēmās ir vērts apsvērt skalu un saīsinājumu izmantošanu. Tas ļaus 
labāk pārvaldīt datus. Diagnostikas pazīmju novērtēšanai var izmantot šādu skalu:

Funkcijai nav būtiskas ietek-
mes uz stabilitāti ne para-

stos laika apstākļos, ne 
ekstremālos apstākļos.

Īpašībai ir paaugstināts risks, 
ka koks vai tā daļa var nokrist 
ekstremālos laika apstākļos, 
bet kritiens nav sagaidāms 
normālos laika apstākļos

Raksturlielumi: ir paaugstināts 
risks, ka koks vai tā daļas para-
stos laika apstākļos var nokrist.

Process, kas noved pie koka vai 
tā daļas sabrukšanas, ir sācies 
vai ir paredzams, ka tas notiks 
tuvākajā laikā, pat ja ir bezvējš.

1 – nebūtiski

2 – mēreni 

3 – būtiski

4 – kritiski

Raksturīgajam parametram nav 
būtiskas ietekmes uz koku stāvokli.

Šī iezīme samazina koku, bet tās nozīme 
ir tikai nelielā koka daļā. Labs koks reaģē 

uz bojājumu un intensīvi to kompensē.

Īpašība ievērojami pasliktina visa 
koka vai nozīmīgu tā daļu stāvokli. 

Vāja līdz mērena koku reakcija.

Īstermiņā (līdz 3 gadiem) šī iezīme izraisa 
visa koka bojāeju, tā parādās kopā ar 
koka nespēju reaģēt uz bojājumiem.

Raksturojuma 
būtiskums 

Ietekme uz stabilitāti Ietekme uz fizisko stāvokli
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KOMPENSATĪVĀ IZAUGSME

Novērtējot kokus, uzmanība jāpievērš ne tikai konstatētajām diagnostiskajām pazīmēm, bet arī tam, kā 
koks reaģē uz trūkumiem. Šādas reakcijas piemērs ir paplašinājuma veidošanās stumbra pamatnē. Tas var 
liecināt par trupi stumbra iekšpusē, ko koks kompensē ar pastiprinātu augšanu. Vēl viens kompensējošas 
augšanas piemērs ir reakcijas koksne, kas attīstās, lai kompensētu stresu, piemēram, nogāzē augošiem 
kokiem. Slodzei pakļautu zaru gadījumā var redzēt arī sabiezējumus pie zara pamatnes, kur koks nostiprinās, 
lai pielāgotos slodzei. Citas kompensējošās augšanas formas ir dažāda veida sabiezējumi, eliptiski vai 
asimetriski stumbra šķērsgriezumi, reakcijas koksne un mizas koksne. 

Faktori, kas norāda uz adekvātu reakciju:

Novērtējot diagnostikas pazīmes, ir arī jānosaka un jānovērtē koka reakcija uz konstatēto bojājumu. 

• spēcīgi augoša koksne ap brūcēm, uz mizas novērojama plaisāšana, kas radusies 
spēcīgas augšanas rezultātā,

• laba koku dzīvotspēja,
• lokāli spēcīgs gadskārtu platuma palielinājums bojājuma vietā,
• skaidri var nošķirt veselu no bojātas stumbra koksnes sektoriem,
• izaugumu („ausu”) veidošanās zem V veida zarojuma.

Koka reaģē uz V veida stumbru nestabilo saaugumu, veidojot reakcijas koksni – „ausis” 

Jauna, spēcīga parastā liepa. Saules apdeguma 
rezultātā uz stumbra redzama gareniska brūce. Šī 
ir izplatīta problēma jauniem kokiem, kas audzēti 
ēnā stādaudzētavā un pēc tam iestādīti saula-
inās vietās. Koku miza nav pielāgojusies jaunajiem 
gaismas apstākļiem un noapdeg. Šī koka gadījumā 
reakcija uz bojājumiem ir ļoti laba. Neraugoties uz 
lielo brūci, koks ap brūci spēcīgi aug. 

Saules apdegums šajā gadījumā ir svarīgāks koka 
stāvoklim, nevis stabilitātei. 

Jaunu koku rinda. Nepietiekamas stumbru aizsar-
dzības rezultātā katrs no kokiem ir bojāts. Saules 
apdegums redzams stumbru dienvidu pusē. Koki 
ir reaģējuši uz bojājumiem, radot rētaudu koksni. 
Salīdzinot ar pretējā attēlā redzamo liepu, koku 
reakcija ir vājāka.  
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Kļavlapu platāna nepārprotami reaģē uz slodzi, par ko liecina eliptiskā skeletzara forma. Tā ir kom-
pensējoša augšana. Koka vitalitāte ir optimāla, un reakcija uz slodzi ir ļoti laba. Novērtēšanas laikā tika 
norādīts, ka šo izvirzīto zaru ir daļēji jāsamazina.

3.1.1. SĒŅU AUGĻĶERMEŅI

Koksni bojājošo sēņu augļķermeņi ir svarīgs diagnostikas elements, kas signalizē par procesiem, kas bojā koku 
vai var liecināt par koka daļu bojāeju. Svarīgi ir arī mikorizas sēņu augļķermeņi, kas liecina par labu augsnes 
veselību.

Sēņu augļķermeņus nedrīkst meklēt tikai uz redzamajām koka virszemes daļām. Apkārtnē jāmeklē 
arī sēņu augļķermeņi, kas var augt uz saknēm (piemēram, Phaeolus schweinitzii, Armillaria sp.), kā arī 
mikorizas sēnes. Turklāt mēs varam atrast arī no koka nokritušus augļķermeņus (tomēr ir svarīgi pārbaudīt, 
vai tie patiešām ir no novērtējamā koka, nevis no blakus esošajiem kokiem). 

3.1.  DIAGNOSTIKAS PAZĪMES 

Ap lapegļu grupu ir sēnes – Phaeolus schweinitzii augļķermeņi. Tie atrodas līdz pat dažu metru attālumā 
no stumbra un norāda uz sakņu trupi. Šajā gadījumā pie stumbriem sēņu augļķermeņi netika atrasti. 
Trupe izraisa brūno koksnes trupi. Būtībā tas ir saprotrofs, tāpēc tas parasti norāda, ka augsnē, kurā 
tas darbojas, ir atmirušas skuju koku (priežu vai lapegļu ) saknes. 

Pie oša stumbra pamatnes redzami veci sēņu augļķermeņi. Šajā gadījumā Inonotus hispidus. To sauc 
par atzarošanas sēni, jo tā rada tādas kā senas zru griezuma retas. Tā izraisa balto trupi. Sēnes augļķer-
meņi ir sezonāli un pēc augšanas perioda nokrīt. Ja ap koku atrodat šādus augļķermeņus, uzmanīgi 
aplūkojiet, kurā stumbra vai vainaga vietā sēne ir attīstījusies. Bieži vien augļķermenis atstāj atliekas un 
krāsas izmaiņas, kā tas redzams attēlā pa labi. Foto uzņemts neilgi pēc tam, kad augļķermeņi nokrituši. 
Laika gaitā šis plankums kļūs mazāk pamanāms. 

Augļķermeņi var būt viengadīgi vai daudzgadīgi. Viengadīgo augļķermeņu gadījumā to atklāšana (parādīšanās) 
ir atkarīga no tā, kurā sezonā koks tiek pārbaudīts. Vairāk par sēnēm, kas ietekmē koku stāvokli, un to 
novērtēšanu lasiet publikācijā TREE ASSESSOR SERIES.
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Ap šīs lapegles stumbra pamatni augsnē redzamas plaisas. Tās parādās koncentriski un norāda uz 
sakņu bojājumiem. Koku jānovērtē speciālistam, kas apstiprinās, ka koka stabilitāte ir ievērojami 
pasliktinājusies. 

3.1.2. AUGSNES/GRUNTS PLAISĀŠANA SAKŅU KAMOLA ZONĀ

Augsnes/grunts plaisāšana sakņu kamola zonā var būt svarīgs rādītājs, kas liecina par koku stabilitātes 
pavājināšanos. Tas ir gadījums, kad Augsnes/grunts plaisāšana sakņu kamola zonā izraisa kustīgs sakņu 
kamols, kas nepietiekami nostiprināts augsnē. Pēc Wessolly  teiktā, sakņu zonas diametrs, kam ir būtiska 
nozīme tās stabilitātes nodrošināšanā, ir 3-4 stumbra diametri, mērot 1 m augstumā. Tāpēc visas Augsnes/
grunts plaisāšana sakņu kamola zonā, jo īpaši koncentriskas formas ap stumbru jānovērtē īpaši rūpīgi. 

Augsnes/grunts plaisāšana sakņu kamola zonā var rasties arī augsnes izžūšanas dēļ. Tomēr šajās situācijās 
plaisas būs neregulāras formas, daudzskaitlīgas un lielākā platībā.

3.1.3. RAKŠANAS DARBI SAKŅU ZONĀ/BŪVDARBI

Rakšanas darbi sakņu zonā/būvdarbi ap kokiem nopietni apdraud to stabilitāti. Tehniskās infrastruktūras 
attīstības spiediens bieži vien neņem vērā un ignorē zaļās infrastruktūras, kuras galvenais elements ir koki, 
vērtību. Rakšanas darbus ap kokiem drīkst veikt tikai saskaņā ar koku aizsardzības plānu būvniecības pro-
cesā, izmantojot tehnoloģijas, kas nodrošina atbilstošu sakņu aizsardzību (skatīt Koku un citu apstādījumu 
aizsardzības standartu būvniecības procesā). Saskaņā ar labo praksi, rakšanas darbus nedrīkst veikt koka 
vainaga projekcijā, bet pieaugušiem un vērtīgiem kokiem jāiekļauj vismaz 2-5 m buferzona ārpus vainaga 
projekcijas (optimālā koku aizsardzības zona – SOD).

Renovācija var būt laba iespēja uzlabot biotopu 
apstākļus. Ja ap kokiem ir bijis necaurlaidīgs 
segums, to var nojaukt un izmantot kokiem 
draudzīgus risinājumus. 
Šai kļavlapu platānai tas tā nebija. Telpa ap koku 
tika apbūvēta un ierobežota, būvniecības laikā 
koks netika aizsargāts (dēļi nav pietiekama aiz-
sardzība, koka aizsardzības zona būtu pastāvīgi 
jānorobežo). 

Problēmas koku stabilitātei rada ne tikai svaigas 
tranšejas. Arī augsnes apstākļi ir nelabvēlīgi 
kokiem, kas aug visu veidu mazajās apdobēs. 
Izmaiņas var būt notikušas pirms dažiem gadu 
desmitiem, taču laika gaitā kaitējums var tur-
pināties. Šādā gadījumā ir labi ar zondi detalizēti 
pārbaudīt koku un meklēt plaisas augsnē, mūrī un 
starp bruģa plāksnēm. Šādas plaisas var liecināt, 
ka sakņu kamols var būt nestabils. 

Ja ap koku ir veikti rakšanas darbi, jāizvērtē, vai tie ir pietiekami tuvu, lai samazinātu koka stabilitāti. Pētījumi 
liecina, ka vienpusēji skeletsakņu bojājumi 5 stumbra diametru attālumā (un mazāk) var ievērojami vājināt 
koka stabilitāti. Šādos gadījumos ir ieteicams veikt koku stabilitātes izpēti. 

Rakšanas darbi sakņu zonā/būvdarbi lielākā attālumā var radīt nopietnus koka bojājumus, sakņu trupi un 
atmiršanu. Šādā situācijā ir lietderīgi biežāk veikt koku stāvokļa monitoringu.

Svarīgi atcerēties, ka to sakņu skaits, kuru bojājumi būs būtiski, ir atkarīgs no koka vecuma, tā stāvokļa, 
vitalitātes, biotopa apstākļiem utt.
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Apkārtni ap platānu bija grūti un vietām pat neiespējami izpētīt ar zondi. Augsne bija tik sablīvēta, ka 
zondi nebija iespējams iedzīt zemē. Augsnes sablīvēšanās notiek visapkārt kokam, padarot augsnes 
apstākļus nelabvēlīgus. 

3.1.4. AUGSNES SABLĪVĒŠANĀS

Augsnes sablīvēšanās notiek, kad augsnes daļiņas tiek saspiestas, samazinot gaisa poru apjomu. Samazinās 
arī augsnes spēja infiltrēt un uzkrāt ūdeni. Pilsētās tas parasti notiek vietās, kur stāv vai brauc automašīnas, 
vai kur bieži pārvietojas cilvēki. 

Gaisa trūkums negatīvi ietekmē ne tikai pašu koku, bet arī augsnes organismus, tostarp mikorizas sēnes, 
apgrūtinot to darbību vai izraisot to izzušanu. Augsnes sablīvēšana var izraisīt arī fiziskus sakņu bojājumus, 
kas noved pie to novājināšanās, trupēšanas un bojāejas. 

Novērtējot koku, pievērsiet uzmanību tam vai zem koka nav novietotas automašīnas, vai nav cietie iesegumi 
un vai augsne ir sablīvēta. Paklājzāliens uz sablīvētas un smalki strukturētas pamatnes arī var apgrūtināt 
augsnes gaisa un ūdens cirkulāciju.

Augsnes sablīvētības pakāpi var viegli pārbaudīt ar zondi – ja ir grūti ievietot zondi, var rasties aizdomas, 
ka augsne ir sablīvēta. Augsnes sablīvētības novērtēšanai noder penetrometrs. 

Diemžēl joprojām neapdomīgi tiek iznīcinātas vērtīgas alejas un ceļmalas koki. Abos attēlos redzams 
zemes pazeminājums. To dara ceļu būvnieki, lai novadītu ūdeni grāvjos. Šo procedūru parasti veic 
reizi dažos gados. Tas pazemina zemes līmeni un mehāniski iznīcina saknes, kā arī pasliktina koku 
stāvokli un īpaši to stabilitāti. 

3.1.5. GRUNTS LĪMEŅA IZMAIŅAS

Šķietami nenozīmīga zemes līmeņa paaugstināšanās, pat par 5-10 cm, var radīt nopietnas sekas. Īpaši 
kaitīga ir ūdensnecaurlaidīgu dūņu, plūstošās smilts, māla un līdzīgu materiālu iestrādāšana augsnē. Tas 
samazina augsnē pieejamā gaisa daudzumu, kas negatīvi ietekmē sakņu sistēmu un citus augsnē mītošos 
organismus, tostarp mikorizas sēnes. Lielākajai daļai koku sugu dzīvībai ir būtiska simbioze ar sēnēm 
mikorizas veidā. Tāpēc tās zudums un novājināšanās vienmēr negatīvi ietekmēs koka stāvokli. Arī zemes 
līmeņa pazemināšana ir kaitīga kokiem, jo tā erodē saknes un pakļauj tās bojājumiem.

Uz augsnes sablīvēšanos (vai ierobežojumiem dziļākajā slānī, piemēram, sablīvētas šķembas) var norādīt 
arī seklās saknes - tās ir saknes, kas atrodas tuvu augsnes virskārtai un bieži vien ir daļēji redzamas. 
Saknes kļūst seklas, ja, cita starpā, augsnes apakšējos slāņos trūkst gaisa, kas ir raksturīgi, ja augsne ir 
sablīvēta. Tāpēc seklas saknes var liecināt par vājāku stabilitāti.
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Šīs egles bojājumu pazīmes ir izteikta augsnes/grunts plaisāšana sakņu kamola zonā. Plaisas ir redzamas 
vienā pusē. Spēcīga vēja brāzma izrāva saknes, bet ne tik spēcīgi, lai koks apgāztos – vējš ir norimis, 
un koks joprojām stāv, taču, ņemot vērā sugas īpatnības, ir steidzami jārīkojas. Blakus esošajam kokam 
paveicās mazāk.

3.2.1. PĀRRAUTAS, ATDALĪTAS SAKNES

Raksturīga sakņu bojājumu pazīme ir augsnes pacelšanās vienā pusē. To var pavadīt augsnes iegrimšana 
pretējā pusē un augsnes plaisāšana. Sakņu lūzumus visbiežāk izraisa vējains laiks. To veicina arī citi jau 
esošie bojājumi (trupe, pārrautas, mehāniski atdalītas saknes). Ja vēja brāzmas ir spēcīgas vai mainās 
vēja iedarbība (mainās vides apstākļi), var tikt bojāti arī "veseli" koki.
Parasti koki ar bojātu sakņu sistēmu tiek uzskatīti par avārijas gadījumiem, kad nepieciešama steidzama 
iejaukšanās.

Tas ir arī papildu arguments par labu tam, lai veiktu koku stāvokļa novērtēšanas pēc spēcīga vēja, jo daļēji 
bojāti koki joprojām var stāvēt, kaut arī dažkārt "uz goda vārda". 

3.2.  SAKŅU SISTĒMA

Vienā pusē skaidri redzamais mikroreljefa pacēlums ir sakņu sistēmas pārrāvuma rezultāts. Koku 
sakņu sistēmā bija trupējusi, un tas, ka koks joprojām stāv, ir pateicoties eglei, uz kuras tas balstījās. 

Šim ozolam ir redzama plaisa, kas iet gar 
stumbru. Plaisa ir aptuveni 3 m gara un atro-
das slīpā koka augšpusē. Turklāt stumbra 
iekšpusē ir vairāk nekā 80 % iztrupējusi. Šo 
trīs diagnostisko pazīmju sakritība (plaisa 
sakņu kamolā, stumbra plaisa un trupe stum-
bra iekšienē) nopietni apdraud koka stabi-
litāti. Ieteikums ir zamazināt koka vainagu.
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Fanfrītu augļķermeņu augļķermeņi nav sezonāli un ātri bojājas, pazūdot pēc dažām nedēļām. Abiem 
kokiem augļķermeņi bija ap stumbra pamatni. Tas norāda uz sadalīšanos. Zondēšana apstiprināja, ka 
vairākās vietās ir trupe, un koki tika nosūtīti uz speciālistu pārbaudi. Lai gan dažkārt to saista ar koku 
sagāzumiem, būtībā tas ir saprotrofs, un tā sastopamība norāda uz atmirušām saknēm. Visvairāk 
primāro sakņu bojājumu izraisa rakšana vai pārpurvošana. Ventilators tikai noārda to, kas jau ir bojāts. 
Tomēr tas ir svarīgs rādītājs, kas liecina par sakņu bojāšanos.

3.2.2. SĒŅU AUGĻĶERMEŅI

Sēņu augļķermeņu klātbūtne koka tuvumā vau uz stumbra pamatnes ir svarīgs rādītājs, kas liecina par 
sakņu bojāšanos. No otras puses, mikorizas sēņu augļķermeņi ir labs indikators labiem biotopa apstākļiem. 
Tāpēc daudz kas ir atkarīgs no atrastās sēnes sugas. 

Attiecībā uz koksni bojājošām sēņu sugām jāatceras, ka tikai retos gadījumos sakņu bojājumus ir izraisījusi 
pati sēne. Visbiežāk tas ir sekundārs faktors, un primārais iemesls ir cits (piemēram, mehāniski bojājumi, 
augsnes sablīvēšanās, grunts applūšana). Tikai dažas sēņu sugas spēj noārdīt dzīvus koksnes audus, 
piemēram, sēne – Armillaria sp. 

Lai novērtētu šīs pazīmes nozīmīgumu, būs lietderīgi noskaidrot sugu (bieži vien nepieciešama konsultācija 
ar mikologu) un augļķermeņu apjomu (micēlija izplatību). Koksni bojājošo sēņu augļķermeņu klātbūtne 
sakņu zonā parasti norāda uz to, ka koku nepieciešams papildus novērtēt speciālistam. 

Šī dižskābarža gadījumā Eiropas lapsenes 
augļķermeņu augļķermenis ir atrodams starp 
sakņu dzinumiem. Šī ir tipiska zona, kas var 
sapūt pieaugušiem kokiem. Pārējā perimetra 
daļā augļķermeņi netika atrasti. Tā kā koks ir 
pieminekļa koks, vadītājs nolēma veikt tomoga-
fem apsekojumu, kas parādīja, ka mežvaboles 
augļķermeņu augļķermeņu vietā ir maz bojājumu.

Šis dižskābardis ir pierādījums tam, ka koki spēj 
pielāgoties jauniem apstākļiem un veiksmīgi 
pārvarēt sēņu izraisīto trupi. Uz koka gadiem ilgi 
bija vērojami vēdekļu augļķermeņi. 30 gadu laikā 
koka pamatnē bija izveidojušās jaunas saknes, 
bet sākotnējās saknes bija sapuvušas. Kad sēne 
zaudēja nefunkcionējošas koksnes krājumus, 
ar ko baroties, tā atkāpās. Tagad koks ir ļoti 
labā stāvoklī.

3.2.3. SAKŅU TRUPE

Sakņu sistēmas bojāšanās ir daļa no koku dabiskās attīstības. Tāpat kā stumbra iekšpuse vai vainaga daļas, 
arī saknes, kokam ar laiku sadalās. Nereti trupe stumbra pamatnē notiek dabiski, jo sākotnējās saknes, 
kuras ar vecumu ir aizstātas ar jaunām saknēm, atmirst, tāpat kā zari vainaga iekšpusē atmirst, jo tos 
aizēno citi zari. Tomēr plaša sakņu bojāeja var izraisīt nopietnas sekas - visa koka apgāšanos.

Tā kā saknes parasti nav redzamas, bieži vien nav iespējams vizuāli novērtēt, vai saknes ir bojātas. Sakņu 
trupes klātbūtni var noteikt netieši pēc sēņu augļķermeņu klātbūtnes un trupes klātbūtnes stumbra 
pamatnē, koka vitalitātes.
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Ceļmalā augošs osis tika nodots novērtēšanai, kas ir daļa no ceļmalas koku pastāvīgās novērtēšanas. 
Izšķirošais faktors bija mežvaboļu augļķermeņi, kas bija redzami no ceļa malas abās koka pusēs. 
Novērtēšanas laikā tika konstatētas šādas diagnostikas pazīmes:

Pēc novērtēšanas koku apsaimniekotājs nekavējoties tika informēts par koka kritisko stabilitāti. Tomēr 
viņš nekavējoties nerīkojās, un mēnesi vēlāk bezvēja laikā koks apgāzās. Bija pavasaris, un kokam 
ziedēja lapas. Pēc apgāšanās atklājās sakņu kamols, ko pilnībā pārklāja trupe. Pievērsiet uzmanību 
arī lūzumam vainagā - tur atrodas zirnekļa ērces augļķermenis.

Šis ir piemērs kokam, kas ir salīdzinoši labā stāvoklī, bet ir nestabils. Sēņu augļķermeņi liecināja par 
trupes klātbūtni saknēs. Zondēšana apstiprināja, ka bojājumu pakāpe ir nopietna. Sairšana bija tik 
plaša, ka turpmāka speciālistu izmeklēšana nebija nepieciešama.

Galvenais veids, kā pārbaudīt sakņu sistēmu, ir izmantot arboristu zondi. Novērtēšana attiecas tikai uz 
virspusējiem sakņu slāņiem, tāpēc sakņu apakšpusē esošais bojājums netiks konstatēts. Parasti mēs 
sākam apsekošanu tieši pie stumbra un veicam to aptuveni 50-70 cm attālumā no stumbra, pārbaudot 
skeletsaknes ap stumbra pamatu. Ja ir aizdomas par ievērojamu sadalīšanos, veicama sakņu šurfēšana/
uzmanīga atrakšana.

Vizuālās pazīmes, kas var liecināt par sakņu bojāšanos:
• Sēņu augļķermeņi (ir svarīgi pareizi noteikt sēņu sugu. No tā ir atkarīga koka stāvokļa 

interpretācija),
• Bojājumi un trupe stumbra pamatnē,
• Nav redzamu sakņu ieskrējienu,
• Skeletsakņu bojājumi,
• Rakšanas darbu bojājumi.

• biotopu apstākļu izmaiņas - ceļmalas grāvis ir ievērojami padziļināts. 
• norakumā bija redzami bojāto sakņu gali.
• pie stumbra pamatnes tika atrastas mežvaboles. Daudzgadīgie augļķermeņi tika atrasti 

aptuveni uz pusi no stumbra pamatnes apkārtmēra.
• pie stumbra pamatnes tika atrasts krūmcidonijas augļķermenis, kas bija nokritis pie vainaga 

pamatnes.
• novērtēšana ar zondi atklāja, ka lielākā daļa sakņu ir sadalījušās. Sadalīšanās bija tik pro-

gresējusi, ka zonde tika ievietota saknēs bez lielas pretestības.
• koka vitalitāte bija optimāla, kokam bija labi pagarināti galvenie dzinumi un saīsināti sānu 

dzinumi (1 pēc Roloffa skalas).
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Trupes apjoma būtiskuma novērtējums

Tāpat kā daudzu citu diagnostisko pazīmju gadījumā, arī sakņu sistēmā esošās trupes nozīmīguma 
novērtējums ir atkarīgs no daudziem faktoriem, tostarp koka attīstības stadijas, tā vitalitātes, dzīvotnes, 
atrašanās vietas, vides izmantošanas pakāpes, citu diagnostisko pazīmju klātbūtnes, dzīvotnes apstākļiem 
utt. Nav vienkāršu ieteikumu, kā būtu jārīkojas, tāpēc turpmāk ir sniegtas tikai vispārīgas pamatnostādnes, 
kā novērtēt bojāejas nozīmīgumu.

Ja novērtējat jaunu vai nobriedušu koku, nevajadzētu sagaidīt ievērojamu sakņu sistēmas bojāšanos, 
tāpat kā nevajadzētu sagaidīt ievērojamu sauso zaru apjomu vainagā. Ja ir trupe, parasti jauni un spēcīgi 
koki var ātrāk kompensēt šo bojājumu.
 
Pieaugušam kokam šajā attīstības fāzē parasti ir raksturīga neliela sadalīšanās, kas atrodas izolētās vietās 
pie stumbra pamatnes. 

Ja trupe ir būtiski attīstījusies, bieži vien ir nepieciešama tālāka speciālista veikta koka padziļināta 
novērtēšana. 

Ja koksne ir stipri trupējusi (t. i., ja koksne ir pietiekami bojāta, lai tai būtu neliela pretestība un ar zondi 
varētu viegli caururbt), to konstatē visā stumbra pamatnes apkārtmērā vai tā lielākajā daļā, un turklāt pie 
pamatnes ir arī citas diagnostiskas pazīmes, piemēram, koksnes trupēšanas sēņu daudzgadīgi augļķermeņi. 
Šāda līmeņa sakņu bojāšanās parasti noved pie koka stabilitātes samazināšanās gruntī un paaugstināta 
kritiena riska apkārtējā teritorijā.

Ja novērtējat koku novecošanās stadijā, jums ir jārēķinās ar sakņu sistēmas bojāšanos. Koku vērtību 
nosaka arī sadalījusies vai noārdījusies koksne, kas veido mikrobiotopu. 

Novērtējot koksnes trupēšanas nozīmi, ņemiet vērā:
• Vai ir vizuālas pazīmes, kas liecina par iespējamu bojāšanos (dobumi, nekrozes, sēņu 

augļķermeņi, apbērts sakņu kakls, vides īpatnības utt.)?
• Vai zondes pārbaudē ir konstatētas bojāšanās pazīmes, kas pārsniedz attīstības stadijai 

raksturīgo,
• Vai trupēšanas pakāpe ir tādā diapazonā, kas var ietekmēt koka stabilitāti,
• Vai ir nepieciešams papildu padziļinātais novērtējums, lai izpētītu koka stabilitāti.

3.2.4. SAKŅU BOJĀJUMI

Tipiski sakņu bojājumi var būt saistīti ar sakņu ievainojumiem vai mehāniski atdalītām saknēm. Sakņu 
bojājumi pilsētvidē vai ceļmalas kokiem bieži ir cilvēka darbības rezultāts. 

Biežāk sastopamie bojājumi var būt pļaujmašīnu radītie virspusējo sakņu bojājumi. Parasti tā nav liela 
problēma, jo bojājumi ir virspusēji un reģenerācijas mehānismi ir visspēcīgākie jaunos audos. 

Līdzīgus bojājumus var radīt arī transportlīdzekļu satiksme (raksturīgi, ja auto novieto blakus kokiem), kā 
arī intensīvas cilvēku izraisītas grunts sablīvēšanā rezultātā. Šādās situācijās ir labi norobežot teritoriju 
ap koku un uzlabot augsnes apstākļus, piemēram, mulčējot.
būvprojektos). Tāpat kā trupēšanas gadījumā, problēmas būtība ir bojājumu apjoms – jo lielāks ir pārrauto/
bojāto sakņu īpatsvars, jo lielāka ietekme uz koka stabilitāti un stāvokli. Visvieglāk to ir pamanīt, kad 
tranšeja nav aizbērta. No otras puses, pirms vairākiem gadiem veiktie rakšanas darbi sakņu zonā/būvdarbi 
var nebūt redzami, un līdz ar to nav iespējams novērtēt to nozīmi. Ja redzat svaigu bruģi ap koku, akas, 
jaunu trotuāru u. c., pajautājiet teritorijas apsaimniekotājam par darbu vēsturi.

Pētījumos ir pierādīts, ka pat vienpusēja sakņu nogriešana 5 stumbra diametru rādiusā var nopietni sama-
zināt koka stabilitāti gruntī. Šis parametrs bieži tiek uzskatīts par ierobežojošo kritēriju, veicot būvdarbus 
ap kokiem. 

PIEZĪME: skatīt standartu par koku un citu apstādījumu aizsardzību būvniecības procesā.
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Mehāniski bojājumi vienai no galvenajām 
saknēm. Šādas situācijas ir nepieņema-
mas un rada neatgriezeniskus bojājumus, 
kas ir svarīgi ne tikai koka stāvoklim, bet 
galvenokārt tā stabilitātei.
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Uz 2 no 6 koka sakņu posmiem ir redzami ievēro-
jami virsmas bojājumi. Arī sakņu josla labajā 
pusē ir pakļauta ievērojamiem bojājumiem, ko 
raksturo zondes novērtējums. Saknēm kreisajā 
pusē ap brūci redzama ievainota koksne. Turklāt 
tika konstatēta sadalīšanās starp sakņu vārpām. 
Kopumā dekompozīcija aptver aptuveni. 1/3 no 
apkārtmēra. Koks tika norādīts tālākai izme-
klēšanai par koka stabilitāti zemē. 

Viena no trim galvenajām skeleta saknēm tika 
pārrauta ietves izbūves laikā. Brūces diametrs 
bija aptuveni 30 cm. Saknes tika atdalītas 0,5 
m attālumā no stumbra, tātad koka stabilitātei 
svarīgā zonā. Bojājumi ir nopietni. Tika veikts koka 
stabilitātes pētījums, kas parādīja, ka galvenās 
saknes atdalīšanas dēļ stabilitātes zudums ir 
ievērojams. Kad saknes attīstās sablīvētās gruntīs, tās bieži vien ir seklas, t. i., tās aug blakus augsnes virskārtai 

vai virs tās. Šādā situācijā sakņošanās laikā ir ļoti viegli radīt bojājumus. Fotogrāfijās redzamas ar zāles 
pļāvēju bojātas saknes. Koks ir agrīnā brieduma stadijā, un tas uzrāda labu vitalitāti. Bojājumi nav ļoti 
smagi, un saknes joprojām ir dzīvas un spēj reaģēt uz bojājumu un aizaugt. Kokam nav citu diagnosti-
kas pazīmju, kas ļauj pieņemt, ka tas tiks galā ar sakņu bojājumiem. Pašlaik kokam nav nepieciešama 
turpmāka izpēte.

Veicot koka kopšanas darbus, jāpārtrauc zāles pļaušana vai jāgriež zāle ar rokām. Tomēr vislabākais 
risinājums būtu mulčēšana - tad nebūs nepieciešams pļaut, un sablīvētā augsne un augsnes stāvoklis 
uzlabosies.
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Būvniecības procesa laikā koka apkārtne tiek pienācīgi aizsargāta. Koks ir pastāvīgi iežogots, lai to 
varētu efektīvi aizsargāt pret bojājum
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Sakņu bojājumus ne vienmēr izraisa aktīva cilvēka darbība. Šajā gadījumā strauji augoša papele ir sākusi 
augt līdz apmalei. Ja koks turpinās augt šādā veidā, galu galā asimilāti nevarēs sasniegt saknes un 
ūdens nevarēs sasniegt vainagu, un tas būs līdzvērtīgi sakņu nogriešanai. Šādās situācijās ir jāreaģē 
ātri - ar rokām jānojauc apmales un jāļauj kokam turpināt augt.

Attēlā redzams koku bojājums. Vidējais koks ir līdzsvarotā stāvoklī. Tam nav sakņu un vainaga bojājumu. 
Koks kreisajā pusē ir zaudējis daļu sakņu, kas radušās rakšanas darbu rezultātā. Sakņu samazinājums 
un augsnes ierobežošana izraisa ūdens-hormonu līdzsvara traucējumus, un šādā situācijā kokiem bieži 
novērojama vainaga perifēro daļu atmiršana. 
Ja daļa vainaga tiek zaudēta, saknes nesaņem nepieciešamās barības vielas un iet bojā. 
Veicot koku kopšanu, jācenšas nodrošināt stabilus apstākļus to attīstībai. Jāizvairās no būtiskām 
izmaiņām visās koka daļās. Attēlā redzama tipiska sakņu neesamība, kas parasti liecina par paaugstinātu grunts līmeni.

3.3.1. APBĒRTS SAKŅU KAKLS

Lielākajā daļā koku gan pilsētās, gan atklātā ainavā var atrast kokus ar apbērtu sakņu kaklu. Sakņu 
struktūru un apjomu var ietekmēt suga un apstākļi, kādos koks aug. Bojātajiem kokiem parasti veidojas 
stumbra, sakņu atvases, sekundārais vainags. 

Tas, ka nav sakņu pieauguma, parasti liecina par paaugstinātu augsnes līmeni. Pat pavisam neliela augsnes 
līmeņa paaugstināšana (par dažiem centimetriem atkarībā no augsnes veida) var ievērojami novājināt 
koku, jo samazinās gāzu apmaiņa augsnē. Tā rezultātā saknes atmirst un sadalās. Īpaši nozīmīgi cik daudz 
augsnes/grunts ir piebērts, kad tas notika utt. Nesen uzbērto slāni var noņemt, lai atjaunotu sākotnējos 
apstākļus. Tomēr, ja izmaiņas notikušas pirms daudziem gadiem, koks, iespējams, jaunajā augsnes slānī ir 
izveidojis sekundārās saknes. Šīs saknes var efektīvi nodrošināt piekļuvi ūdenim, bet, tā kā tās ir sekun-
dāras un bieži vien mazas, tās nepietiekami nostiprina koku augsnē. 
.

3.3.  SUMBRA PAMATNE
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Pieaugušam kokam nav redzams sakņu kakls. Novērtēšana ar zondi parādīja, ka saknes ir, bet 20 cm zem 
esošā grunts līmeņa. Pēc rakšanas darbiem sakņu zonā/būvdarbiem šīs aizdomas apstiprinājās. Attēlā 
redzamas arī mazas sekundārās saknes, kas palīdz koku apgādāt ar ūdeni, bet nenodrošina stabilitāti.

Pirmajos divos attēlos redzams nesen iestādīts 
koks, kas bija iestādīts pārāk dziļi - viens no 
biežākajiem jauno koku bojāejas cēloņiem. Šajā 
gadījumā uzsūcošās saknītes bija apbērtas ar 
15 cm grunts slāni. 

Lielāko daļu šī ozola stumbra pamatnes apkārtmēra ir trupes bojājumi. Vadaudi nodrošina tikai šauras 
veselas koksnes kolonnas. Koksnes sairšana jau ir diezgan progresējusi, un vietām parādās dobumi. Uz 
stumbra ir redzami arī sēra piepes sēnes, kas specializējas ozolu kodolkoksnes noārdīšanā, augļķermeņi. 

Ņemot vērā koka zonas intensīvo izmantošanu un atrašanās vietu, kā arī tā stāvokli, ir ieteicams veikt 
rūpīgu novērtējumu, lai izvēlētos nepieciešamos kopšanas pasākumus.

3.3.2. KOKSNES SADALĪŠANĀS/TRUPE

Koksnes trupe pie stumbra pamatnes ir tipiska iezīme, kas saistīta ar koka brieduma un novecošanās 
stadijām. Jaunībā augošās primārās saknes laika gaitā atmirst, un to vietā veidojas plaša sakņu sistēma.
Nenozīmīgu trupes izplatību var nebūt iespējams noteikt, veicot vizuālu novērtējumu. Lielāku bojāšanos 
var konstatēt ar diagnostikas āmuru. Vizuālas pazīmes, kas liecina par trupi, var būt sēņu augļķermeņi vai 
stumbra pamatnes paresninājumi, ko izraisa koka iekšējo bojājumu kompensēšana. 
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Šo ošu gadījumā par trupes klātbūtni liecināja atdalījusies miza. Pēc rūpīgākas izpētes, izmantojot 
arborista zondi, tika konstatēta plaša trupes attīstība. 

3.3.3. DOBUMI UN CITI KOKSNES ZUDUMI

Dobumi un citi koksnes zudumi stumbra pamatnē var rasties pakāpeniskas noārdīšanās rezultātā pēc 
mehāniskiem bojājumiem, paceltiem sakņu kamoliem, pārrautām saknēm vai citiem sakņu zonas bojā-
jumiem. Tie var rasties arī dabiski, piemēram, atmirstot daļai sakņu, vainaga daļēja zaudējuma rezultātā, 
vai trupēšanas rezultātā kodolkoksnes audos. 

Pārbaudot atvērto dobumu apjomu, var būt noderīgi izmantot arborista zondi vai mērlenti, lai redzētu, cik 
dziļš ir dobums, un noderīgs ir arī diagnostiskais āmurs. 

Dobuma nozīmīguma novērtējums cita starpā būs atkarīgs no tā apjoma, atrašanās vietas, veselās sie-
nas biezuma un koka reakcijas uz bojājumu. Nelielam dobumam (īstermiņā) parasti koka stabilitātes 
samazināšanā ir maza nozīme. Plašu dobumu gadījumā parasti ir nepieciešama papildu diagnostika, lai 
novērtētu to nozīmīgumu.

PIEZĪME – dobumi pie stumbra pamatnes jānovērtē, vai tajos nav aizsargājamas sugas. Izmantojiet zondi 
piesardzīgi, pirms tam pārliecinoties, ka tos neapdzīvo lielāki dzīvnieki.

Dobums pie stumbra pamatnes un redzama brūnā trupe stumbra pamatnē. Dobums aizņem nelielu 
šķērsgriezuma daļu. Tomēr kopā ar koksnes trupi tie aizņem ievērojamu stumbra šķērsgriezuma lau-
kumu. Šajā vietā koks ir ievērojami novājināts, un ir nepieciešams papildu padziļinātais novērtējums, 
lai precīzi noteiktu veselās sienas biezumu un veiktu koka statikas aprēķinus.

Quercus petraea bija vērojama trupe un neliels dobums pie stumbra pamatnes. Galvenais bojājumu 
cēlonis bija transportlīdzekļu radītā koka nobrāzumi un audu deformācijas, kas laika gaitā izraisīja 
koksnes trupi. Dobums un trupe aizņem aptuveni 1/3 no koka apkārtmēra un samazina koka stabi-
litāti. Tās arī pasliktina koka stāvokli. Detalizēts padziļinātais novērtējums liecina, ka veselas koksnes 
sieniņu biezums joprojām ir pietiekams, lai nodrošinātu koka stabilitāti. Ap dobumu redzams spēcīgs 
augošās koksnes augums, koks ir vitāls. Koka vainags jau agrāk ir samazināts - pašlaik kokam nav 
nepieciešama papildu apstrāde.
Ja uzmanīgi ieskatās, var redzēt dendroksilofāgo vaboļu izkārnījumus. 
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Trupe pie stumbra pamatnes ne vienmēr ir bojā-
jumu dēļ. Dažkārt tas ir saistīts ar nobriedušu 
koku dabisko trupēšanu, kad trupe no vecākajiem 
audiem no stumbra centra izplatās pa perifēriju. 
Jauniem koki nereti trupes attīstība novērojama 
stumbra pamatnē. Kokam nepieciešams rūpīgs 
vizuāls novērtējums.

Kad novērtējat stumbra pamatni un redzat trupē-
jušu koksni, uzmanīgi aplūkojiet to. Paņemiet sauju 
praulu un pārbaudiet, vai tajā var saskatīt pazīmes, 
kas norāda uz aizsargājamu un vērtīgu sugu klāt-
būtni. Šajā gadījumā ir redzami dendroksilofāgo 
vaboļu izkārnījumi, kas norāda, ka koks ir aizsar-
gājamās sugas dzīvotne. 

3.3.4. BRŪCES, AUGŠANAS DEFICĪTA ZONAS UN NEKROZES

Nekrozes ir atmirušu vai atmirstošu koksnes audu, celulozes vai mizas laukumi. Laika gaitā nekrozes var 
aizaugt vai, ja ir plašas brūces vai vāja koka dzīvotspēja, tās var trupēt. Parasti nekrozes izraisa mehāniski 
bojājumi, apdegumi vai citu organismu (baktēriju, sēņu, kukaiņu) darbība.

Ja miza ir bojāta un kambijs vai koksne ir pakļauti ārējiem apstākļiem, dzīvie audi (aplieva, kambijs, lūk-
sne) - trīs galvenie dzīvie koksnes audi šajā zonā var atmirt dažu dienu laikā. To var novērst, uzliekot uz 
svaigiem bojājumiem noēnojumu vai melnu plēvi, kas neļaus dzīvajiem audiem izžūt un atmirt, un no tiem 
veidosies kallus (Stobbe H. et. all., 2020).  

Neliela nekroze pēc bojājuma pie stumbra pamat-
nes. Ap nekrozi var redzēt labi augošu reakcijas 
koksni. Bojājumi ir nelieli un neietekmē visa koka 
stabilitāti. Arī koka stāvoklis nav būtiski ietekmēts. 

Citās koka pusēs redzami sēņu augļķermeņi. 
Augļķermeņi atrodas starp sakņu matiņiem. Tās 
atrodas stumbra pamatnes divās pretējās pusēs. 
Sēnes augļķermeņu izvietojums un tas, ka tie atro-
das dažādās vietās pa apkārtmēru, jau ir būtiski 
koka stabilitātei. Kā ieteikums tika norādīts, ka 
koks ir jānovērtē speciālistam.

Vecāku bojājumu un nekrozes gadījumā ir svarīgi novērtēt, kā koks reaģē uz bojājumiem un kāds ir bojā-
juma apjoms.  

Svaigi bojājumi parastās īves Taxus baccata stumbra pamatnē, ko izraisījis būvniecības tehnikas 
iebrukums.
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Apšu kokam ir plaša nekroze, kas aptver vairāk 
nekā pusi no apkārtmēra. Ap nekrozi brūces kok-
sne neaug, t. i., koks nereaģē uz novājināšanos. 
Nekrozes apjoms ievērojami samazina koka stāvokli 
un apgrūtina tā darbību. Tā kā pašlaik nav bojājumu 
un bojājumi ir pavisam svaigi, tie būtiski neietekmē 
koka stabilitāti.

Nekroze pie dižskābarža stumbra pamatnes. Koks 
ir spēcīgs un labi reaģē uz bojājumiem - reakcijas 
koksne aug ļoti strauji. Nekroze aptver līdz 1/3 
stumbra apkārtmēra un izraisa nebūtisku sta-
bilitātes pasliktināšanos. Pie zemes ir redzama 
progresējošs bojājums un,  pārbaudot saknes ar 
zondi šajā vietā, arī tika konstatēta trupe. Tomēr 
tas attiecas tikai uz vienu sakni. Pārējā perimetrā 
netika atrastas citas diagnostikas pazīmes, tāpēc 
arī koka stabilitāte ir nedaudz pasliktinājusies. 

3.4.1. SLIMĪBAS UN PATOGĒNI

Ceļa malu koki un pilsētās augošie koki var būt uzņēmīgāki pret slimībām un patogēniem, jo tiem ir sarežģīti 
dzīves apstākļi. Galvenie faktori, kas ietekmē koku stāvokli šajā kontekstā, ir augsnes sablīvēšanās un 
organisko vielu trūkums, nelabvēlīgi vides apstākļi, pārmērīga saules gaismas iedarbība, barības vielu 
uzsūkšanās traucējumi vai rakšanas darbi, kas izraisa koku bojājumus.

Īpaša uzmanība jāpievērš stādaudzētavas materiāla izvēlei. Invazīvās slimības dažkārt tiek ievestas arī no 
kokaudzētavām. Tam, protams, jāpieskaita arī dzīvnieku, galvenokārt kukaiņu un zīdītāju, darbība. 

Galvenās koku slimības var iedalīt šādos veidos:

Pārbaudot kokus, vai tie nav slimi, meklējiet eksudātus (notecējumi, izdalījumi no stumbra), nekrozes, 
mizas krāsas izmaiņas, mizas atdalīšanos, kukaiņu barošanos vai barošanās/vairošanās pazīmes. Parasti 
šāda veida simptomiem ir nepieciešama turpmāka speciālista (piemēram, fitopatologa, mikologa vai 
entomologa) novērtēšana. Ir vērts iepazīties arī ar pieejamo literatūru.

3.4.  STUMBRS

• koksnes vadaudu slimības,
• sakņu slimības
• zaru un mizas slimības,
• lapu un skuju slimības,
• augsnes slimības.

Eksudātiem uz stumbra var būt dažādas nozīmes. 
No vienkāršas nelielas plaisas, kas izraisa sulu 
noplūdi no koka, līdz bīstamām slimībām, kuru 
dēļ koki iet bojā. Bieži vien šāda veida slimības 
simptomiem ir nepieciešami papildu izmeklējumi, 
tostarp laboratoriskie testi.  
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3.4.2. ŪDENSZARI, SEKUNDĀRAIS VAINAGS

Dažām sugām tipiska sugas iezīme ir ataugšana pie stumbra pamatnes. Tā ir viņu izdzīvošanas stratēģija. 
Tas labi darbojas dabiskos apstākļos. Pilsētu un ceļmalu koki nereti ir ar formētiem vainagiem vai sliktos 
augšanas apstākļos, tāpēc, reaģējot uz stresu, tie veido stresa dzinumus (ūdenszarus), sekundāro vainagu. 

Atbilstoši labajai praksei koku vainagu pamatveidošana būtu jāveic jauniem kokiem. Ja apgriešana netiek 
veikta laikus, lielo zaru likvidēšana parasti izraisa lielu asimilācijas spēju zudumu (kad koki zaudē lapas, tie 
zaudē arī fotosintētisko spēju, t. i., tiem ir mazāk enerģijas), ko koks kompensē, veidojot stresa dzinumus, 
sekundāro vainagu. Tāpēc ir tik svarīgi veikt koku vainagu veidošanu, kad koki ir jauni. Kokiem, kas ir 
kopjami, šie stresa dzinumi uz stumbra un pie sakņu kakla ir jānogriež. 

Ataugumi pie stumbra pamatnes jānovāc, kamēr tie vēl ir mazi. Tas bieži vien var būt jāatkārto regulāri. 
Ja tos atstātu, tie varētu pārņemt koka pamatvainagu.

3.4.3. SĒŅU AUGĻĶERMEŅI

Sēņu augļķermeņi uz stumbra ir viena no galvenajām pazīmēm, kas liecina par to, ka stumbrs ir trupējis 
(skatīt TREE ASSESSOR sēņu rokasgrāmatu). Tomēr tikai pēc augļķermeņiem ir grūti noteikt trupēšanas 
apjomu un tās nozīmi koka stabilitātei. Šādā situācijā koks parasti jānosūta uz tālāku speciālista novērtējumu.  

Ko meklēt, ja uz koka stumbra redzat sēņu augļķermeņus?  

Apsekojot liepu, tika atrasti daudzi parastās pūpolu sēnes augļķermeņu augļķermeņi. Vainagā tika 
konstatēti arī daudzi sausi zari. Koks atrodas blakus bērnudārzam. Pēc novērtēšanas tika ieteikts 
koku noņemt. Attēlā pa labi redzams, ka gandrīz viss nocirstā stumbra šķērsgriezums ir iztrupējis. 
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• kāda veida sēne tā ir - vai tā ir sēne, kas lēni noārda atmirušus (saprofītiska) koksnes audus, vai 
tā var noārdīt arī dzīvus koksnes audus - parazītiska,

• kāda var būt identificēto sēņu sugu ietekme uz attiecīgo koku sugu audu sadalīšanos,
• vai augļķermenis ir daudzgadīgs - ja augļķermenis ir daudzgadīgs, ir vieglāk noteikt, vai tas 

pastāv jau daudzus gadus vai ir tikko parādījies,
• augļķermeņu skaits - augļķermeņa lielums ne vienmēr ir izšķirošs, lai novērtētu sadalīšanās 

pakāpi; tomēr, ja augļķermeņi parādās dažādos augstumos un pa stumbra apkārtmēru, mēs 
varam aptuveni noteikt, cik lielu stumbra daļu ir skārusi koksnes deformācija,

• vai tie ir raksturīgi konkrētai attīstības fāzei un koku sugai.
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Uz oša stumbra tika atrastas divas diagnostiskas pazīmes. Pirmkārt, var redzēt krūmcidonijas augļķer-
meņu augļķermeņus. Augļķermeņi atrodas zem un virs galveno zaru atzarojumiem. Ziemā uzņemtajā 
fotogrāfijā redzamas tikai augļķermeņu pēdas. Dakšiņā ir redzama aizbāzniņa, kas vēl vairāk samazina 
koka stabilitāti. Koks ir labā stāvoklī, tomēr sēņu augļķermeņu klātbūtne liecina par bojāšanos vietā, kas 
ir svarīga visa koka stabilitātei. Šādas pazīmes norāda, ka koks ir jāturpina pārbaudīt pie speciālista.

Parastās pīšļlapes augļķermeņi atrodas uz nobrieduša dižskābarža stumbra. Tie atrodas vairākos 
augstumos un dažādās stumbra pusēs. Turklāt ir redzamas daudzi dzeņveidīgo dobumi. Tāpat mizā 
ir redzamas plaisas, kas liecina par nopietnām problemām. Koka vitalitāte joprojām ir optimāla (1 pēc 
Roloffa skalas), un koka stāvoklis nav būtiski pasliktinājies. Tomēr diagnostisko pazīmju intensitāte, 
ņemot vērā sēnes un koka specifiku, liecina par nopietnu koka stabilitātes pasliktināšanos. 

3.4.3. PLAISAS

Plaisas stumbrā rodas, neatgriezeniski deformējoties koksnes šķiedrām. Tās parasti izraisa pārmērīga 
spriedze (spiedes, stiepes vai vērpes), kas noved pie bojājuma. Pārmērīgu slodzi var izraisīt asimetrisks 
vainags, spēcīgs vējš, spēcīgas lietusgāzes, sniega slodze vai apkārtējo apstākļu izmaiņas ar vai bez 
trupes ietekmes. Lai varētu uzraudzīt koku ar plaisām stāvokli, ir svarīgi izmērīt plaisas. Izmantojot iepriekš 
veiktos plaisu mērījumus, ir viegli noteikt, cik lielas izmaiņas ir notikušas, veicot turpmāko novērtēšanu. 

Novērtējot plaisas nozīmīgumu, ir svarīgi ņemt vērā:

Svarīgi: nejauciet koksnes šķiedru plaisāšanu ar plaisu mizā, kas radusies spēcīgas koka augšanas rezultātā!

Mizas plaisas uz dižskābarža koka. Plaisas nav 
nopietnas un aprobežojas tikai ar mizu, zem kuras 
ir nekroze. Kad miza tiek nomizota, tā sāk plaisāt. 
Tomēr šajā gadījumā, kad tika atklāta miza, koksnē 
plaisas netika konstatētas.

Garenvirziena spilgti oranža līnija norāda uz labu 
koka augšanu. Kokam augot, miza izspiežas un 
parādās plaisas. Nejauciet to ar plaisām kokā!

• plaisas apjoms un atrašanās vieta - vai plaisa ir vienpusēja vai abpusēja, gareniska vai 
šķērsvirziena. Jo lielāka plaisa, jo lielāka tās nozīme; šķērsvirziena plaisas tiek uzskatītas 
par problemātiskākām nekā garenvirziena plaisas.

• lūzuma cēlonis - kas to varēja izraisīt, vai lūzumu izraisījušais faktors joprojām ietekmē koku.
• vai plaisai ir arī citas izmaiņas, piemēram, dobums, trupe, sēņu augļķermeņi. Vairāku dia-

gnostisko pazīmju kombinācija samazina koka izturību.
• kad radies bojājums - vai tas ir nesens vai varbūt vairākus gadus vecs.
• vai ir vai nav redzama kompensējoša reakcija (piem., koksnes apaugums).
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Pie pilsētas parka galvenā celiņa aug parastā kļava. Koka apkārtne tiek bieži izmantota. Koka vainaga 
augšējā daļā redzami dažādas koka stabilizācijas  sistēmas /mehāniskie stiprinājumi, tostarp saites un 
urbumi. Kokam ir bojāts pamatvainags. Tomēr galvenā iezīme, kas norāda uz koka kritisko stabilitāti, 
ir plaisas stumbrā. Plaisas ir garenvirziena un šķērsvirziena. Koks ir sasvēries uz ceļa pusi. Turklāt uz 
stumbra var būt vērojama plaša nekroze. Koks ir kritiskā stāvoklī stabilitātes un stāvokļa ziņā un prasa 
steidzamu iejaukšanos, un tādā gadījumā ir pamatoti izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.

3.4.4. SASVĒRUMS

Koki evolucionāri ir attīstījušies, lai tiktu galā ar sarežģītiem apstākļiem, un tiem ir mehānismi, kas ļauj 
augt ar novirzi (pat ļoti būtisku) no vertikāles. Gaidīt, ka koki augs perfekti vertikāli, ir nepareizi, tāpat 
kā uzskatīt, ka ikviens slīps koks ir bīstams. Vairumā gadījumu slīpi koki sliecas tāpēc, ka koks meklē 
gaismu ēnā (piemēram, no blakus esošajiem kokiem vai ēkām). Noliekšanos var izraisīt arī sakņu sistēmas 
pārrāvums vai pārmērīga augsnes pārmitrināšanās, kas neļauj kokam stabilizēties (sk. 3.2.2. sadaļu par 
augsnes pārrāvumiem ap kokiem). Tāpēc jums ir jāspēj atšķirt, vai koks aug slīpi vai tas ir sasvēries sakņu 
bojājumu dēļ.

Digitālie līmeņrāži (parasti pieejami viedtālruņos) ir noderīgi slīpuma novērtēšanai un nodrošina vienkāršu 
veidu, kā uzraudzīt iespējamās slīpuma izmaiņas. Jaunās tehnoloģijas, izmantojot LiDAR, arī piedāvā iespēju 
precīzāk novērtēt iespējamās sasvēruma izmaiņas.

Zīmējumā redzams, kā izskatās slīpi augoši koki, taču starp tiem ir būtiskas atšķirības. Kreisajā pusē 
redzamais koks nav dabiski noliekts, tas ir noliekts sakņu bojājumu rezultātā. Ir vērojams vienpusējs 
zemes pacēlums un ieplaka, ko var viegli konstatēt ar zondi vai pēc dobjās skaņas. Turklāt saknes 
ir saplaisājušas. Koks nav pielāgojies slīpumam - stumbrā nav reakcijas koksnes. Par to, ka koks nav 
audzis slīpumā, liecina arī vainags.

Koks labajā pusē ir izaudzis slīps. Sakņu sistēmā nav redzami bojājumi. Stumbrā ir izveidojusies reakcijas 
koksne, un stumbram šķērsgriezumā ir eliptiska forma. Vainags ir pielāgots šiem augšanas apstākļiem, 
un tam ir dabisks augšanas veids (vainags ir vertikāls).
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Novērtējot stumbra sasvērumu, cita starpā jāņem vērā:

Laba zīme ir tad, kad slīpais koks stumbra augšējā daļā "iztaisnojas" un ka tā stumbra pamatnē veidojas 
reakcijas koksne. Redzams reakcijas trūkums var nozīmēt, ka koks nav pietiekami spēcīgs, lai kompen-
sētu bojājumu. 

Koks savas dzīves laikā ir sasvēries. Par to cita starpā liecina vainaga ieradums. Ja fotoattēlu nolie-
ksiet, redzēsiet vainaga iezīmi, kas ir raksturīga augšanai uz augšu, nevis slīpumam. Šim kokam tika 
konstatēta spēcīga kompensējoša reakcija stumbra pamatnē. Fotogrāfija kreisajā pusē tika uzņemta 
atbilstoši faktiskajam līmenim.

• vai šī tieksme ir dabiska,
• vai koka apkārtnē ir redzamas izmaiņas, kas var vēl vairāk nelabvēlīgi ietekmēt tā slīpumu, 

piemēram, izgāšanās, likvidējot blakus esošos kokus,
• vai ir redzamas pazīmes, kas liecina par nogāzes slīpuma kompensāciju, piemēram, reak-

cijas koksne,
• vai koka slīpums ir saistīts ar citām pazīmēm, piemēram, vainaga asimetriju, trupi, sēņu 

augļķermeņiem, slodzi u.c..

3.4.5. BRŪCES UN NEKROZES

Brūces pēc izcelsmes var būt dažāda veida. Bieži sastopamas brūces pēc mehāniskiem bojājumiem 
(piemēram, transportlīdzekļu sadursmes, celtniecības tehnikas bojājumiem, vandālisma) un apzāģēšanas 
brūces. Par nekrozēm sauc bojā gājušas brūču vietas. Īstermiņā brūces un nekrozes parasti ir svarīgākas 
koka stāvokļa novērtējumam nekā koka stabilitātei.

Īpašs nekrozes veids ko korekti būtu saukt par augšanas depresijas zonu ir tā sauktā „asimilācijas ēna”. 
Tā ir zona, kas veidojas zem zara nozāģēšanas vietas. Audiem zem brūces trūkst barības (asimilātu), un 
tie iet bojā vai arī veidojas mizas iegrimums uz apkārt straujāk augošas koksnes fona. Tā rezultātā rodas 
nekrozes zona, kas parasti sašaurinās uz leju. Ja bojājums ir stumbra pamatnē un bojā saknes, „asimilācijas 
ēna” var atrasties arī saknēs.

Gareniska, plaša nekroze uz dižskābarža stumbra. Nekroze aptver aptuveni pusi no koka apkārtmēra 
un ievērojami samazina vadaudu funkcionalitāti. Dobumos starp mizu papildus tika atrasti parastā 
dižskābarža augļķermeņi.
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Par nekrozes klātbūtni var liecināt sēņu augļķermeņi – šajā gadījumā tas ir parastais šķelmkodis 
Schizophyllum commune. Papildu pazīme ir mizas plaisāšana, kas rodas uz robežas starp dzīviem un 
atmirušiem koksnes audiem.

Kreisajā pusē – pareizi veidota atzarošanas brūce. Brūce ir neliela (aptuveni 7 cm diametrā), un tā tika 
iegūta, veicot jauna koka vainaga veidošanas griezumus. Griezumu leņķi ir korekti. Zara valnītis un 
izspiestā mizas saaugums netika bojāti. Griezums ir svaigs, bet reakcija jau ir acīmredzama, un vairākas 
nedēļas pēc griezuma visā brūces perimetrā ir izveidojušies svaigi rētaudi.
Plašas ozola stumbra rētas. Rētas diametrs ir aptuveni 40 cm. Viens no koka lielajiem skeletzariem 
tika noņemts, to nogriežot. Rēta ir pārāk liela, lai koks varētu aizaudzēt. Šī brūce nekad neaizaugs. 
Laika gaitā attīstīsies trupe un parādīsies dobumi, ja vien koks netiks ātrāk nozāģēts vai nenokaltīs.
Pa labi – divu zaru griešanas brūces. Brūču diametrs ir aptuveni 15-20 cm, un tās ir pārāk lielas. Arī 
griezums kreisajā pusē tika veikts nepareizi un bojāti stumbra audi brūces apakšējā daļā. Tomēr koks 
ir spēcīgs un tam ir izveidojusies reakcijas koksne, tāpēc pastāv iespēja, ka brūces aizaugs. 

Novērtējot brūces un nekrozi, ir svarīgi ņemt vērā:
• cik lielā mērā ievainojums ietekmē koka stāvokli un stabilitāti – virspusējas brūces parasti 

vairāk ietekmē koka izskatu un stāvokli, bet nebūtiski ietekmē koka stabilitāti,
• vai brūce ir svaiga – ja tā ir pāris dienas veca, koksnes audi vēl var būt dzīvi, un tad var veikt 

brūces apstrādi, mitrināšanu un ēnošanu vai aplikt speciālo foliju, lai atvieglotu atjaunošanos,
• vai koks reaģē uz bojājumu – vai veidojas reakcijas koksne, vai tā ir ap brūci, vai tā labi aug,
• neatkarīgi no tā, vai kokam ir iespēja nākamajos gados aizaudzēt brūci – mazas brūces 

aizaug ātrāk, bet plašas brūces var neaizaugt nekad, šādas brūces izraisa trupi un dobumu 
veidošanos.
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Plaša nekroze uz kļavas stumbra. Nekroze aptver 
lielāko daļu stumbra apkārtmēra, un koka stāvoklis 
ir kritisks – koks iet bojā.

Plaša nekroze uz lielu dimensiju dižskābarža 
galvenajiem zariem. Nekroze parādījās pēc tam, 
kad daļa vainaga atlūza un atlikušo daļu pakļāva 
tiešai saules iedarbībai. Pat dižkoka plānā miza ir 
pakļauta saules apdegumiem pēkšņas iedarbības 
gadījumā. Pārējā koka vainaga atlikusī daļa iet 
bojā plašās trupes dēļ.

Neliela brūce uz parastā ozola stumbra. Ļoti laba 
reakcija ap brūci – spēcīgi augoša realcijas kok-
sne. Koks ir labā stāvoklī, un bojājumi neietekmē 
koka stabilitāti.

3.4.6. VĀJA ATZAROŠANĀS/ NESTABILI ZARU STIPRINĀJUMI

Lai pareizi novērtētu atzarošanos jeb bifurkācijas, ir jāzina to morfoloģija. Parasti stabili izveidotai atzaro-
juma vietai ir aksilārā koksne, ko var identificēt pēc mizas izciļņa (kortikālā izciļņa) klātbūtnes. Šī ir vieta, 
kur savienojas sazarojums un koksnes šķiedras savienojas, padarot šo vietu ļoti izturīgu. Ja sazarojums 
ir U veida vai ir redzams mizas izcilnis un nav citu vājuma pazīmju, atzarojums ir stabils. 

Sazarojumu stabilitāti ietekmē tādas iezīmes kā ieaugusī miza, trupe, dobumi vai plaisas. Vairāk par saza-
rojuma novērtēšanu lasiet sadaļā par vainaga diagnostikas pazīmēm.

Zem lielā griezuma (diametrs aptuveni 20 cm) rētas 
ir redzama gareniska nekroze – tā ir asimilācijas 
ēna. Pēc zara noņemšanas asimilāti, kas plūst no 
stumbra augšdaļas, nespēj nokļūt zem brūces, un 
miza palielā laukumā zem brūces ir atmirusi. 
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Šī vītolu stumbra saaugums bija sašķēlies pirms dažiem gadiem. Tagad abas daļas darbojas būtībā 
neatkarīgi, t. i., pašā savienojumā nav nekāda šķiedru savienojuma. Tagad to stabilitāte ir jānovērtē 
katrai daļai atsevišķi.

Vītolu pamatstumbru bifurkācija. Savienojuma vietā netika novērotas nekādas bojājumu raksturojošas 
pazīmes. Stumbru savienojums ir stabili strukturēts. Koka stabilitāte ir ļoti laba.

3.4.7. DOBUMI UN CITI KOKSNES ZUDUMI

Dobums ir iztrūkstošs koka koksnes telpisks apjoms. Dobumus izraisa sēņu, saproksilofāgu (ar koksni 
barojošos bezmugurkaulnieku) vai citu faktoru izraisīta koksnes trupe. Dobums ir trupēšanas gala stadija. 
Nesenā pagātnē daudzi dobumi ar daļēji sadalījušos koksni tika iztīrīti un antiseptizēti tā sauktās „koku 
ķirurģijas” ietvaros (mūsdienās tas vairs netiek darīts, jo ir atzīta šī procesa negatīvā ietekme uz koku un 
koksnes organismiem, kā arī tas sekmīgi neierobežo trupes tālāku izplatību).

Dobumi var veidoties dabiski, sabrūkot vecākajiem koksnes audiem stumbra iekšpusē, protams, sēņu 
darbības rezultātā. Tie var rasties arī ārēji, mehānisku bojājumu, apdegumu vai citu bojājumu rezultātā, 
kas izraisa koksnes audu atmiršanu, kurus pēc tam noārda sēnes. Dobumu veidošanās parasti ir ilgstošs 
process. Dobums bieži vien ir ļoti vērtīgs mikrobiotops un to apdzīvo daudzas dzīvo organismu sugas. 
Pētījumi parādīja, ka tikai reti koki, kuru stumbra diametrs pārsniedz 150 cm, joprojām bija pilni ar koksni, 
bez dobumiem. Citi pētījumi par ozoliem liecina, ka vairāk nekā 300 gadu veciem ozoliem gandrīz vienmēr 
ir dobumi stumbrā - tas liecina, ka dobumu veidošanās ir dabisks process.

Ja dobums atrodas koka iekšpusē, mēs runājam par slēgtu dobumu. Ja mēs redzam dobumu ar atveri no 
ārpuses, to sauc par atvērtu dobumu.

Diagnostiskais āmurs palīdzēs noteikt no ārpuses neredzamu bojājumu klātbūtni un sākotnējo apjomu. 
Acīmredzot mēs nevarēsim ar āmuru atklāt nelielu dobumu, ja veselas koka sienas ir biezas. Tomēr āmurs 
ir nenovērtējams palīgs, lai identificētu plašus un drošībai būtiskus dobumus. Ja tas tiek konstatēts, vēr-
tētājam uztverot skaņas izmaiņas, tad vēlams veikt stumbra detalizētāku izpēti.

Putnu dobumi ir īpašs dobumu veids - terminu, ko mēs ierosinām paturēt putnu un citu dzīvnieku 
dzīvotņu definēšanai.

Cik liels var būt dobums, lai koks būtu stabils? Tas ir atkarīgs no tā, kādi spēki iedarbojas uz koku. Visbiežāk, 
lai novērtētu dobuma nozīmīgumu, ir nepieciešams veikt diagnostiku, lai noteiktu dobuma apjomu, veselās 
koka sienas biezumu un noteiktu spēkus, kuriem koks ir pakļauts.

Novērtējot zuduma nozīmīgumu, ir svarīgi ņemt vērā:
• vai uz koka ir pazīmes, kas norāda uz dobuma esamību, piemēram, atvērumi, brūces, sēnes,
• vai ar āmura testu tika atklāts plašs dobums,
• atvērtu brūču gadījumā, kāda ir koka reakcija vai ap rētu ir spēcīga augšana vai, gluži pretēji, 

koks nereaģē un ap brūci ir izveidojusies nekroze.
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Dobums plakana koka dakšiņā. Neliels caurums aptuveni 1,8 m augstumā ļauj sākotnēji pārbaudīt 
dobuma apjomu. Šajā gadījumā tas izrādījās neliels un tikai dažus centimetrus dziļš. Tomēr kokam tika 
nozīmēta datortomogrāfija, kas apstiprināja, ka dobuma un bojājuma apjoms ir neliels.

Šim bērzam vairākus gadus pirms vainaga šķelšanās tika veikts vainaga izcirpšana aptuveni 8 m 
augstumā. Agrāk vainaga pamatne bija aptuveni 4 m augsta, kas nodrošināja pietiekamu attālumu 
gar šo koplietošanas ceļu. Ar griezumiem tika likvidēti zari, kas auga tuvu viens otram. Tā kā griezumi 
sakrājās ļoti tuvu, radās plaši bojājumi. Laika gaitā koks sapuva tā, ka lūza griezumu vietā.   

Dabiska vainaga asimetrija, kas radusies, 
kokam attīstoties citu lielo ozolu tuvumā. 
Šajā gadījumā asimetriju ir vērts pamanīt, 
veicot pārbaudi, taču tās dabiskais raksturs 
nozīmē, ka tai nav būtiskas ietekmes uz 
koka stabilitāti. Koks vienkārši ir tā izaudzis 
un ir pielāgojies šādiem apstākļiem. Uz 
koka netika atrastas būtiskas diagnostikas 
pazīmes. 

3.5.1. VAINAGA ASIMETRIJA

Koku vainagi dabā nav ideāli simetriski. Katrs koks veido savu vainagu, reaģējot uz vides apstākļiem, īpaši 
gaismu. Pat brīvā dabā augošu koku vainagi var būt asimetriski. Visvairāk asimetrisku vainagu (vienpusīga 
attīstība) ir kokiem, kas aug nogāzēs, meža malās, parkos vai ēku tuvumā. Vainaga asimetrija palielina 
stumbra vērpes spēku nozīmi, un koki ir īpaši jutīgi pret šādām slodzēm.  

Ja kokam ir asimetrisks vainags, jāizvērtē, vai tas ir audzis šādos apstākļos un vai apstākļi nav mainījušies. 
Parka malā augošs koks ar asimetrisku vainagu ir pielāgots šiem apstākļiem. Problēmas var rasties, ja 
mainās apstākļi, piemēram, ja tiek likvidēti blakus augošie koki. 

Vēl viens vainaga asimetrijas cēlonis ir nepareiza koku apstrāde, piemēram, vienpusēja vainaga sama-
zināšana (apzāģēšana) gar gaisvadu elektrolīnijām. Tas bojā vainagu un nopietni izmaina koka struktūru 
un uz to iedarbojošos spēkus. 

Tātad vainaga asimetrija ir dabiska koku īpašība, lai gan tā var radīt kokam papildu stresu. Tā var būt 
problemātiska, ja ir mainījušies vides apstākļi, īpaši, ja kombinācijā ar citiem faktoriem, piemēram, vēja 
iedarbību, spēcīgu koka sasvēršanos, trupi utt.

3.5.  VAINAGS
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Asimetrisks vainags, kas veidojas blakus 
ēkai. Dzeltenā līnija norāda vertikālo līniju, 
kas iet no stumbra ass. Lielākā daļa vainaga 
ir virs brauktuves. Arī šajā gadījumā vainaga 
asimetrija ir dabiska, taču veiktā apskate 
atklāja svarīgas diagnostiskas pazīmes 
- vainagā tika konstatēti dziļi dobumi no 
brūcēm, kas radušās nozāģēto zaru vietās. 
Vainaga augšējā daļa agrāk bija stipri 
samazināta, koks reaģēja ar sekundāro 
augšanu vainaga augšējā daļā. Kā daļa no 
ieteikumiem tika norādīta daļēja vainaga 
samazināšana vainaga augšējā daļā.

Tipiski asimetriski koku vainagi, kas aug gar 
elektrolīniju. Vienā pusē koki bija stipri apgriezti. 
Rezultātā ne tikai vainagi pēkšņi kļuva asimetriski, 
mainot uz koku iedarbojošos spēkus un palieli-
not stumbra izliekšanās risku, bet arī pēc zaru 
nozāģēšanas radās plašas brūces un dobumi. 

Uz šī ozola īves ir sastopamas galvenokārt uz stumbra. Tas pasargā stumbru no pārmērīgas saules 
gaismas. Stumbra apakšējā daļa ir atklāta, tāpēc to ir viegli novērtēt. Korekta koka novērtēšana no 
zemes līmeņa nav iespējama, jo koks visapkārt ir apaugis ar efeju. 

3.5.2. EFEJAS

Tas ir mīts, ka efejas/ Hedera sp. saaug ar koku kā, piemēram, āmuļi. Efejas tikai atspiežas pret koku, un, 
kokam radiāli pieaugot, tās it kā ieaug koka stumbrā (lielu efeju stumbru gadījumā, kas apvijušās kokam). 
Parasti tās neietekmē koka stumbra stāvokli un stabilitāti, bet, ja koka vainagā to ir daudz, tas kokam 
rada papildu slodzi un noēnojumu. Dažos gadījumos, kad tā aug koka vainagā, tās saīsina, lai samazinātu 
vainaga vēja pretestību un novērstu koka lapotnes noēnošanu. Dažkārt koka stāvokļa novērtēšanu var 
apgrūtināt efejas - augot ap stumbru vai zariem, tās var vizuāli aizēnot diagnostikas pazīmes. Tāpēc, 
pārbaudot ar efejām apaugušus kokus, ir svarīgi rūpīgi apskatītu stumbru. Arī pārbaudot koku ar āmuru, 
pārliecinieties, vai varat pieskarties koka stumbram, nevis īvei. Ja īves būtiski traucē koka diagnostiku 
un negatīvi ietekmē koku, pēc konsultācijām ar īpašnieku, tās pieļaujams nozāģēt un noņemt no koka.
Jāatceras, ka efejām ir arī ainaviska vērtība, tās pasargā īpaši plānas mizas koku stumbrus no saules 
ietekmes un rada papildu ekoloģiskās nišas kokā.
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3.5.3. ĀMUĻI*

Atkarībā no Eiropas reģiona āmuļi/Viscum album ir pusparazītiski kokaugi, kas sastopami uz kokiem. 
Lai gan tos var atrast uz daudzām koku sugām, visbiežāk tie sastopama uz parastajām liepām, Kanādas 
papelēm, parastajām kļavām un Eiropas balteglēm. Āmuļiem ir svarīga loma dabā, taču, ja to ir par daudz, 
tie var ievērojami samazināt koka veselību. Lai gan, kā liecina lielākā daļa pētījumu, āmuļi ūdeni uzņem 
tikai no saimniekauga, sausuma gadījumā to lapas aizver atvārsnītes vēlāk nekā koks un ilgāk transpirē 
ūdeni, tādējādi var izraisīt ūdens deficītu. Intensīvas invāzijas gadījumā tie var pasliktināt zaru stabilitāti, 
uz kuriem tie atrodas. 

Kļavas, kas aug virs vienas no pilsētas galvenajām gājēju zonām. Tie ir malas koki, kas dabiski sliecas 
uz ceļa pusi. Šādā situācijā efejas jau ir problemātiskas, jo tās rada papildus slodzi kokam. Tās jau 
aug vainaga augšdaļā, blīvi klājot galvenos zarus. Šādā situācijā ir labi ierobežot efejas augšanu un to 
vismaz daļēji noņemt no vainaga daļām.

Koku vainagi lielākoties ir apauguši ar āmuļiem. Šajā situācijā jau ir par vēlu noņemt āmuļus, kas ir 
noveduši pie ievērojamas koka stāvokļa pasliktināšanās. Āmuļi kaitē arī koka stabilitātei, jo tā rada 
papildu svaru un vēja pretestību. 

Novērtējot āmuļu nozīmi, ir svarīgi ņemt vērā:

Parasti, ja āmuļu sastopamība ir neliela, to ietekme uz koku nav būtiska, bet, ja sastopamība ir masve-
idīga, efektīva to aizvākšana ir darbietilpīga. Tāpēc āmuļu likvidēšanu parasti izmanto tikai apdraudētiem 
augstvērtīgiem kokiem.

*Latvijā pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.396 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu 
un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” baltais āmulis/Viscum album ir īpaši aizsar-
gājama suga, kuras likvidēšanai nepieciešama DAP atļauja!

• to izplatība (vai ir nelielas, atsevišķas vietas, vai āmuļi dominē koka vainagā),
• kāda ir to ietekme uz koka stabilitāti,
• cik tas ir svarīgi koka stāvoklim,
• vai ir pamatoti to ierobežot/likvidēt,

Fo
to

: J
ak

ub
 J

óż
ef

cz
uk

III
. D

IA
G

N
O

ST
IK

A
S 

IE
SP

ĒJ
A

S

3.
5.

 V
A

IN
A

G
S



TREE ASSESSOR TREE ASSESSOR

136 137

3.5.4. PĒKŠŅA ZARU NOLŪŠANA VASARĀ

Dažām koku sugām, piemēram, Acer, Aesculus, Ailanthus, Fraxinus, Pinus, Populus, Quercus un Ulmus 
ģintīm var novērot negaidītu lielu dimensiju dzīvu zaru nolūšanu. Tas parasti notiek bezvēja un karstā 
laikā. To raksturo ar vairākiem terminiem, tostarp Summer branch drop. Šīs parādības cēloņi nav pilnībā 
zināmi. Nav zināms, vai tas ir saistīts ar noteiktām strukturālām īpašībām, fizioloģiju, diennakts laiku vai 
nokrišņiem. Tāpēc nav iespējams paredzēt, kuri zari ir pakļauti negaidītam nolūšanas riskam. Bet pēc 
ilgstoša sausuma veģetācijas periodā būtiski palielinās zaru nolūšanas risks.

3.5.5. LAPU NEKROZES, HLOROZES, KAITĒKĻI, DZELTĒŠANA

Lapu un skuju bojājumus izraisa daudzi faktori. Pārbaudot kokus, mēs pazīmes varam pamanīt pēc krāsas, 
formas izmaiņām un bojājumiem, kas rodas uz lapām un skujām. Šādas izmaiņas var izraisīt minerālvielu 
trūkums vai pārbagātība augsnē, herbicīdu lietošana, salnas bojājumi vai apdegumi, augsnes sāļums, 
sausums, kā arī patogēni un citi vides faktori.  

Hlorozes ir krāsas izmaiņas, kas rodas hlorofila nepietiekamas attīstības vai izzušanas dēļ. Nekroze ir augu 
lapu audu brūnēšana un atmiršana. Lapu atmiršana ir tad, kad šūnu plazma atmirst, bet šūnu sieniņas 
paliek neskartas, atšķirībā no koksnes trupēšanas, kad šūnu sieniņas arī sabrūk.
 

Kļavu lapu melnkreve, ko izraisa sēne Rhytisma 
acerinum. Slimība neizraisa lapu nokrišanu, un 
nav konstatēts, ka tai būtu būtiska ietekme uz 
koku stāvokli.

Ozolu miltrasu izraisa sēne Microsphaera alphito-
ides, un tā ir izplatīts ozolu lapu patogēns Eiropā. 
Sēne inficē lapas un mīkstos dzinumus, pārklājot 
tos ar filcaini baltu micēliju, kā rezultātā tie izžūst 
un kļūst melni. Viegls noēnojums un mitrums ir 
optimāli apstākļi slimības attīstībai.

3.5.6. ŪDENSZARI, SEKUNDĀRAIS VAINAGS, ATVASES, ATVASES

Koku sekundārā augšana var daudz ko pastāstīt par koka stāvokli. Sekundārie jeb stresa dzinumi, jeb 
ūdenszari ir koka reakcija uz mainīgajiem apstākļiem un pieaugot veido sekundāro vainagu. Bieži vien 
stresa dzinumus izraisa slimības. Daudzi stresa dzinumi, sekundārais vainags, īpaši vainaga apakšējās 
daļās, ir tipisks ošu mēra/Hymenoscyphus fraxineus vai citu slimību simptoms.  

Ūdens trūkums vai sakņu bojājumi var novest arī pie vainaga perifēro daļu novājināšanās, jo tajās ir vis-
garākais ūdens transportēšanas ceļš no saknēm uz dzinumu galotnēm. Šādā gadījumā koks var attīstīt 
stresa dzinumus vainaga apakšējās daļās.  Smagu bojājumu gadījumā liels dzinumu apjoms var parādīties 
pat vienas veģetācijas sezonas laikā.  

Viens no stresa zaru veidiem ir atvases, šajā gadījumā celma un sakņu kakla zonā augošie adventīvie dzinumi.

Vēl viena kategorija ir vainaga atjaunošanās pēc būtiskas apgriešanas, kas izjauc ūdens un hormonālo 
līdzsvaru. Pēc ievērojamas atzarošanas koki atjaunojas, veidojot jaunus dzinumus no adventīvajiem un 
snaudošajiem pumpuriem. Tas nodrošina ūdens un barības vielu balansu kokā, bet ilgtermiņā šie ūden-
szari, sekundārais vainag vieglāk izlūzt salīdzinājumā ar primārajiem zariem (īpaši, ja tie aug uz iepriekš 
saīsinātiem zariem ar dobumiem).  To novērtēt no zemes līmeņa var būt sarežģīti, tāpēc ir vērts papildināt 
pārbaudi ar koka novērtēšanu no vainaga līmeņa.  

Raksturīga dzeltēšana un nekroze uz lapu malām var liecināt par sausumu, tostarp fizioloģisko 
sausumu, ko izraisa sāls izmantošana ielu tīrīšanai. Simptomi vispirms attīstās vainaga augšdaļā un 
saulainākajās tā daļās.
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Vainaga nogriešana vai nolūšana un sekundārā vainaga izveide nozīmē arī koka vizuālās atbilstības 
noteiktam vecumposmam izmaiņas. Stresa dzinumi un sekundārais vainags ir vairāk vai mazāk jāatstāj, 
jo tā ir koka "pensiju politika". Tādējādi koks var saīsināt transporta ceļu starp saknēm un vainagu. Vēlāk 
koku vainagiem pieaugot vai veidojoties noēnojumam, raksturīgi ir mazi, atmirstoši ūdenszari, sekundārā 
vainaga dzinumi, kas gaismas trūkuma dēļ nespēj funkcionēt. Viens no biežākajiem vecu koku bojāejas 
iemesliem ir vainaga apakšējo daļu noēnošana vai apakšējo zaru apzāģēšana, kā rezultātā nav iespējama 
vainaga ilgtspējīga un droša samazināšana. Šādā kontekstā bojātiem vai veciem kokiem ir nevēlama 
sekundārā vainaga izzāģēšana. 

Ūdenszari ir atsevišķs adventīvo dzinumu veids.  Ūdenszaru attīstības rezultātā tiek replicēts koka augšanas 
modelis, izveidojot tādu kā maza koka vainagu, kas izaug no viena zara vai stumbra. Viens no ieteikumiem 
varētu būt daļēja šī sekundārā vainaga redukcija tā lai samazinātu adventīvās augšanas dominanci.

Novērtējot adventīvo augšanu un tās nozīmi koka stāvokļa un stabilitātes novērtēšanā, ir svarīgi 
ņemt vērā:

Pēc griešanas ir izveidojies plašs dobums, un 
koka stumbra veselā koksnes sieniņa var būt 
plāna. Mehāniskā izturība var nebūt pietiekama, 
kad sekundārais vainags sasniedz ievērojamu 
izmēru. Šādā situācijā ir vērts apsvērt daļēju 
vainaga samazināšanu. 
Svarīgi, ka, samazinot sekundāro vainagu, nekad 
nedrīkst to pilnībā likvidēt, veicot griezumu zem 
iepriekšējā griezuma.

Sākotnējā griezuma vietā ap saīsināto zaru ir 
izveidojušies daudzi ūdenszari, veidojas sekun-
dārais vainags. 

• vai cēlonis var būt slimība,
• kuru vainaga daļu ir skārusi ūdenszaru augšana – vai tā ir lokāla vai izplatīta pa visu vainagu,
• cik lieli ir ūdenszari, sekundārais vainags– ja tas ir ievērojama izmēra, vai būtu jāsamazina,
• vai sekundārā augšana ir saistīta ar dabisku vainaga samazināšanos.
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3.5.7. SĒŅU AUGĻĶERMEŅI KOKA VAINAGĀ

Tāpat kā citās koka daļās, sēņu augļķermeņi koka vainagā norāda uz trupi. Novērtējot koku no zemes 
līmeņa, mēs nevaram pārbaudīt zarus ar āmuru kā stumbru, tāpēc galvenais rādītājs, kas liecina par trupi, 
var būt sēņu augļķermeņu klātbūtne. Samazinot koka daļu, kurai konstatēti sēņu augļķermeņi, samazinās 
to nozīme vides drošībai. 

Uz viena no ozola zariem redzams sēnes augļķermenis, šajā gadījumā - parastā hipokarpija. Apskatot 
koku no apakšas, uzmanīgi aplūkojiet vainagu, vai tajā nav sēņu augļķermeņu. Šim nolūkam var noderēt 
binoklis.
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3.5.8. KOKSNES SADALĪŠANĀS/TRUPE

Jo mazāku koka daļu ietekmē trupe, jo mazāka ir tās nozīme koka stabilitātei. Zaru atmiršana un bojāšanās 
ir dabiska koku iezīme, kas saistīta ar vainaga attīstību un vainaga iekšējo daļu noēnošanu. Novērtējot 
vainagu, īpašu uzmanību pievērsiet 1. un 2. pakāpes skeletzaru trupēšanas pazīmēm. 

3.5.9. VĀJA ATZAROŠANĀS/ NESTABILI ZARU STIPRINĀJUMI

Galvenie faktori, kas samazina atzarojumu stabilitāti var būt koksnes trupe, plaisas, dobumi, mehāniski 
bojājumi vai nekroze. Parasti šķelšanās gadījumā divšķautņu savienojuma vietās novērojama vairāku 
diagnostisko pazīmju kopīga parādīšanās, piemēram, rekcijas koksne, trupe un dobumi. 
2019. gadā Honkongā tika veikts pētījums par viesuļvētras nodarītajiem bojājumiem kokiem (Jim C.Y, 
2019). Lielāko daļu no bojājumiem (66 %) radīja lauzti zari. V veida stumbri ar ieaugušo mizu veidoja 4,7 
% gadījumu, bet stabili veidots zarojums – tikai 0,5 % gadījumu. Viens no secinājumiem, ko var izdarīt, ir 
tāds, ka veseli koki lūzt reti un visbiežāk tiek bojātas vainaga daļas.

Ļoti izplatīts iemesls, kāpēc vainagā veidojas puve, ir pārāk plašas apgriešanas brūces, lai koks varētu 
pāraugt.

Šajā oša stumbru V veida savienojumā nav 
ieaugušās mizas. Tā slodzes samazinājums ir 
saistīts ar vairākām diagnostikas pazīmēm, kas 
parādās kopā:
• nekroze zem atzarojuma vie-

tas un atzarojuma vietā,
• sēnes augļķermenis norāda 

uz trupi pamatstumbrā
Abas īpašības ievērojami samazina atzarojuma 
stabilitāti. Jrekomendējoši izvērtēt vainaga 
redukcijas vai nepieciešamību koku likvidēt 
atkarībā no vides apdraudējuma.

Stabili veidots U veida stumbra savienojums. 
Nav konstatētas pazīmes, kas pasliktina koka 
stāvokli. 

Uz apgāztā dižskābarža redzams  stabils U veida 
stumbru savienojums. Ir skaidri redzams mizas 
izvirzījums. Stumbra savienojums ir stik stiprs, 
ka tas neatdalījās kokam nolūstot.
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3.5.9.1 IEAUGUSĪ MIZA

Ieaugusī miza ir saspiesta un/vai apaugusi miza pie V veida zarojuma, ko veido vismaz divas ap serdi 
orientētas koncentriskas gadskārtu sistēmas. Tā novērš koka sazaroto daļu saaugšanu. Īpaši, ja samazinās 
spēki, kas iedarbojas uz V veida zarojumu, piemēram, dabiskas sasaistes  rezultātā, kas maina dakšas 
dinamiku. To var veicināt spēcīga atzarošana, kuras rezultātā samazinās gan pieauguma, gan paša stumbra 
radītā slodze uz saauguma vietu. Tad kambijs netiek stimulēts, lai ražotu pastiprinājumu. 

Visvājākie dakšveida zarojumi ir tie, kam ir plata saauguma zona, kas iet cauri visai dakšas asij. „Ausu” formas 
saaugums ir izturīgāks, jo abās saauguma pusēs tam ir apaugošas koksnes gadskārtas, kas pastiprina tā 
stabilitāti. Apaugošs ieaugušās mizas savienojums ir stabilāks, taču tam jāpievērš īpaša uzmanība, pirms 
tas pilnībā apaug. Nereti katrā ziemas ciklā šis stumbru savienojums tomēr tiek atplēsts.

Korķa veidi

iebūvēts pilns augša-
nas ierobežojums

daļējs kausa formas 
aizbāžņa sastrēgums.

nav aizaugšanas 
plats aizbāzni

V veida zarojums ir diezgan bieži sastopams, īpaši Tilia cordata, Acer platanoides u.c..Lielākajai daļai pieau-
gušu koku ir sastopami vairāk vai mazāk nestabili zarojumi. Tomēr, novērojot V veida zarojumu, visbiežāk 
novērojam vairāku diagnostisko pazīmju kombināciju. Tipisks piemērs nobrieduša koka V veida zarojums ar 
plaisām, trupes un dobuma attīstību ieaugušās un atmirušās mizas zonā stumbru savienojuma vietā. Tāpēc 
ir ļoti svarīgi lai tiktu pārbaudītas arī citas diagnostikas pazīmes, piemēram, plaisas, bojājumi un dobumi. 

Samazinātas slodzes izturības stumbru savienojumu var identificēt ne tikai pēc V veida atzarošanās, bet 
arī pēc paresninājuma zonas jeb reakcijas koksnes. Tā kā miza kavē saaugšanu, veidojas izliekums, kur 
abu stumbru daļas kambija savienojuma punktā mēģina saaugt. Izspiedums rodas, pastiprinoties augšanai 
samazinātās slodzes zonā. Izspiedumi jeb „ausis” var atrasties abās vai vienā atzarošanās pusē.

U-veida sazarojums, bet ar būtisku bojājumu – redzams dobums. Jāatzīmē arī sēņu augļķermeņu 
daudzums atzarojuma tuvumā. 

U vai V-veida

Atzarošanās stabilitāte un stiprība galvenokārt ir atkarīga no tās stāvokļa un diagnostikas pazīmēm. 
Atzarošanās leņķim nav būtiskas ietekmes uz tās stiprību, ja vien tā nav V veida ar ieaugušo mizu. Leņķis 
ir atkarīgs no tā, vai atzarošanās ir starp līdzvērtīgiem stumbriem vai starp stumbru un sānu atzaru. 
Vājināšanās, izlūšana notiek visu veidu bifurkāciju gadījumā neatkarīgi no tā, vai tās ir U vai V formas, 
bet pēdējās tomēr biežāk ir tieši nestabilas. Turklāt vērtējums par to, vai bifurkācija ir U vai V veida, var 
būt subjektīvs. Tāpēc svarīgāk ir noteikt vai atzarojumam ir samazināta slodzes izturība un identificēt 
diagnostisko īpašību, kas ietekmē šo slodzes izturības samazināšanos.
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ietverts plecs – miza ieaugusi dakšiņā, izraisot tās mehānisku novājināšanos.

zaru mizas kores grēda – vairāk vai mazāk izliekta mizas josla, kas veidojas uz ass un zaru šķelšanās 
malās, zem tās atrodas paugura koksne.

aksilārā koksne – reakcijas koksne, kas veidojas sazarojumos un kam raksturīgs lielāks koksnes blīvums 
un viļņaina (savstarpēji savienota) augšana.

izliekums – sabiezējums ap bifurkāciju, kas liecina, kā koks ir reaģējis un palielinājis augšanu vājā vietā.

Kreisajā pusē izteiksmīgs vāciņš, labajā pusē labi 
veidota bifurkācija ar garozas rievām.

Šķērsgriezums stumbra iekšpusē ar ieaugušu 
mizu. 

Ar bifurkāciju saistīto terminu vārdnīca:

Mizas izvirzījums ir saspiesta miza 
pie atzarojuma. Kā redzams attēlā, 
skaidri redzama miza starp koka 
sazarotajām daļām. 

Nav redzams mizas izvirzījums, 
tas liecina, ka ir ieaugušās mizas 
savienojums. 
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Bifurkācija bez korķa, bet ar garenisku lūzumu, 
kas iet cauri bifurkācijas asij. 

Bojājums bifurkācijā un kreisajā pusē redzams 
arī vāciņš.

3.5.10. SAUSI ZARI UN STUMBEŅI

Koku vainagā sausus zarus un adventīvos zarus sauc par nokaltušajiem zariem, pretstatā saussokņiem, 
kas mežsaimniecībā apzīmē veselus nokaltušus kokus mežaudzē. Dažu koku sugu sausie zari un zariņi tiek 
uzskatīti par ļoti noturīgiem, piemēram, parastajam ozolam, parastajai priedei un citiem cietajiem kokiem, 
kuru nokaltušie zari var saglabāties gadu desmitiem. Arī mirušajai koksnei ir ļoti liela dabiska nozīme. 
Mirusī  koksne ir mājvieta daudzām organismu sugām, koka vainagā tā ir arī daudzu putnu ligzdošanas 
un barošanās vieta. Arī sauso zaru apjoms ir viena no dižkoku bioloģiskajām vērtībām. 

Īpaša diagnostikas pazīme ir perifēro zaru atmiršana koka vainagā. Tā var liecināt par sakņu bojājumiem, 
sausumu vai citiem faktoriem, kas samazina vainaga perifēro daļu apgādi ar ūdeni. 

Novērtējot nokaltušo zaru apjomu un tā nozīmi, jāņem vērā šādi aspekti:

Ņemiet vērā, ka nokaltušus zarus līdz 3 cm diametrā neuzskata par problemātiskiem, tāpēc netiek plānoti 
kopšanas darbi šādu zaru nozāģēšanai.

Rekomendējot izzāģēt sausos zarus, jāapsver, vai nepieciešams to izdarīt pilnībā un iespējams to 
var plānot vairākos paņēmienos atstājot ekoloģisko zaru stumbeņus. Norādījumi par nokaltušo zaru 
kontroli ir iekļauti Eiropas Koku apgriešanas standartā.

• vai tas radies dabiski (noēnojums, iespējams, fizioloģisks sausums), vai arī tas ir problēmas 
rezultāts (ja tā, vai var noteikt tās cēloni),

• vai tā ir sugai raksturīga pazīme,
• vai konkrētai sugai ir uzskatāms par pastāvīgu vai nav,
• vai sausie zari ir stabili – var pārbaudīt koka vainagā. 

Ozolu sausie zari var būt ļoti izturīgi. Tā dabiskās vērtības dēļ ir vērts saglabāt nokaltušos zarus uz 
koka. Nereti pēc vētras uz zemes var redzēt dzīvas koka daļas, bet sausie zari vainagā paliek neskarti. 
Lai mazinātu risku, koku kopšanas darbu ietvaros ir ieteicams uz šādiem zariem uzlikt izmēģinājuma 
atsvarus. Tie, kas  ir izturīgi  un nesadalās, var tikt atstāti turpmākajiem gadiem. 
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Ir labi saglabāt veselus nokaltušus kokus, jo tiem ir ļoti svarīga loma dabā. Šajā gadījumā koks 
aug vietā, kas tiek reti izmantota, bet drošības apsvērumu dēļ ir ieteicams saīsināt atsevišķus vāji 
stiprinātus zarus. 

Sausie zari vainaga perifērajās 
daļās var liecināt par sakņu bojā-
jumiem un ūdens trūkumu. To ir 
viegli noņemt no vainaga, un bieži 
vien tā ir neliela, tāpēc tā nerada 
būtiskus draudus koka stabilitātei. 
Tomēr tas bieži vien norāda uz 
nopietnāku problēmu saknēs. Šādā 
situācijā ir svarīgi analizēt un novēr-
tēt apkārtējos apstākļus, biotopa 
izmaiņu vēsturi un pārbaudīt sakņu 
stāvokli.

3.5.11. NO VAINAGA IZVIRZĪTI ZARI

Par izvirzītu zaru uzskata zaru, kas ievērojami izaug ārpus pamatvainaga aprisēm. No vainaga izvirzītie zari 
visbiežāk ir ūdens un hormonu līdzsvara izmaiņu un fototropisma rezultāts. Parasti, kad zars ir izaudzis ārpus 
vainaga aprisēm, tas sāk augt arī uz augšu un dažos gadījumos kļūst par subdominējošu pamatstumbram 
un galotnei. Šāda zara problemātika ir saistīta ar to, ka, augot ārpus vainaga, tas ir pakļauts lielākam vēja 
spiedienam, gravitācijas spēka ietekmei un var tikt pakļauts lūzuma riskam. Tas jo īpaši attiecas uz zariem, 
kas aug horizontāli un pēc tam kļūst vertikāli. Šādi zari vējā horizontālajā daļā izjūt lielu vērpes slodzi.
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Subdominējošs zars uz vecas zirgkastaņas, kas 
izaudzis ārpus pamatvainaga aprisēm un virzās 
uz augšu pretī gaismai. Pievērsiet uzmanību arī 
līkumam pie zara pamatnes. Zars ir ievērojama 
izmēra, un šajā situācijā ir nepieciešama kopšana. 
Var apsvērt iespēju zaru reducēt, lai samazinātu 
zaru apjomu, un/vai uzstādīt koka stabilizācijas 
sistēmas. 

Uz nobrieduša oša redzams lēni augošs, izliekts zars. Galā tas sāk virzīties uz augšu un izaug nepār-
protami ārpus vainaga kontūras. Pašlaik tas pats par sevi vēl nerada lielas problēmas, tomēr ar nelielu 
apgriešanu jau tagad ir iespējams ierobežot tā augšanu un izvairīties no lielākas problēmas nākotnē. 
Šajā gadījumā vēl svarīgāks ir šī zara pamatnes stāvoklis, kas ir stipri pasliktinājies trupes un nekrozes 
rezultātā. Sēnes augļķermenis sazarojuma vietā.

3.5.12. KOKA STABILIZĀCIJAS  SSTĒMAS / MEHĀNISKIE STIPRINĀJUMI

Diagnostisko pazīmju noteikšanā jāņem vērā arī visi esošie mehāniskā atbalsta veidi, kas izmantoti uz kokiem. 
Tie ietver saites, balstus, stieņus u. c. Kā mākslīgi ieviesti elementi tie var būt ļoti svarīgi koka stabilitātei. . 

Koku atsaites ir viens no visizplatītākajiem mehāniskajiem stiprinājumiem. Tiek izmantoti daudzu ražotāju 
risinājumi, kas atšķiras pēc īpašībām, uzstādīšanas metodēm, savienojošo sistēmu sastāvdaļām un to 
marķējuma. Lai pareizi novērtētu stiprinājumu stāvokli, ir nepieciešamas detalizētas zināšanas par tiem. 
Parasti kokiem ar stabilizācijas sistēmām novērtējums jāveic reizi gadā, un ik pēc 2-4 gadiem šie koki 
jāpārbauda no vainaga. Galvenie vērtējamie parametri ir šādi:

Vairāk par mehāniskā stiegrojuma novērtēšanu lasiet publikācijā "Koku novērtēšana no vainaga līmeņa" sērijā.

• derīguma termiņš (parasti 7-10 gadi no uzstādīšanas dienas),
• nospriegojums un saistošo elementu regulēšana,
• iespējami sasaistīšanas traucējumi vai bojājumi saskares vietās ar stumbru vai zariem,
• uzstādīšanas pareizība (ieskaitot uzstādīšanas augstumu, attiecīgās saistošās sistēmas 

sastāvdaļas).

Dižkoka vainagā esošajai saitei nav marķējuma 
ar uzstādīšanas gadu, tā ir nostiepta, un tās 
nestspēja ir pārāk maza, ņemot vērā koka lie-
lumu. Nav zināms, kad sistēma tika uzstādīta. 
Turklāt tā ir iebūvēta pārāk zemu – aptuveni 
1/3 augstumā no atzarojuma vietas. Kopumā 
var secināt, ka iesējumi neatbilst pašreizējām 
saistošajām vadlīnijām un ir jāaizstāj ar jauniem-
stiprinājuma elementiem.  

Uz saites ir gada marķējums, savienojums atbilst 
ražotāja norādījumiem, saites tonnāža ir pielāgota 
stiprināmo daļu izmēram. Novērtējot no apakšas, 
trosē ir acīmredzams vaļīgums, tā nav saspringta. 
Siatēma ir labā stāvoklī, un šobrīd tai nav nepie-
ciešama nomaiņa.
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Vecā saite, kas bija izstiepta un pārāk ilgi karājās, izraisīja zaru bojājumus. Saite kavēja augšanu un 
tādējādi kavēja asimilātu plūsmu. Lai izvairītos no šādām situācijām, saites ir jāpārbauda reizi gadā, 
bet vainagā jāveic reizi 3-4 gados. Pēc 7-10 gadiem saites ir jānomaina. 

3.5.13. IEKĀRUŠIES ZARI, KOKA DAĻAS

Koku vainagā var būt saglabājušies no koka atdalījušies stumbri, zari, sekundārā vainaga daļas. Tās var 
būt gan atmirušas vainaga daļas, gan atdalījušies dzīvi zari. Tās var būt arī nolauztas no blakus esoša 
koka vai iekāries blakus augošs koks. Protams, šādām vainaga daļām nav slodzes izturības un parasti tie 
rada papildu slodzi tiem, kuri tos atbalsta. Dažkārt šādi zari ir stingri fiksējušies atzarojuma vietās, bet 
intensīvas izmantošanas zonās tie parasti ir jānoņem. Novērtējot koku, ir svarīgi arī pārbaudīt, vai nolauztā 
koka daļa nav bojājusi mizu, salauzusi zarus vai nodarījusi citus bojājumus.

Spēcīga vēja laikā tika nolauzta ozola vainaga augšējā daļa. Viens no zariem karājas virs ceļa. Apskates 
laikā pēc spēcīga vēja šāds objekts būtu jāidentificē un jānoņem.
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DABISKAS IZCELSMES DIAGNOSTIKAS PAZĪMES

a – māzeri, paplašinājumi, reakcijas koksne
b – efejas 
c – sala, vērpes plaisas
d – zibensnovedes rēta (spirāles forma)
e – bakteriālais vēzis; neietekmē koka stabilitāti
f – bakteriāli pangveida izaugumi
g – sēņu augļķermeņi; ietekme uz stabilitāti atkarībā no sēņu sugas
h – sausais zars; ja nav kontrindikāciju, tas jāatstāj. Ir iespējams pārbaudīt, vai tas zaudē savu mehānisko 
pretestību
i – dobumi; zarus ar dobumiem jāizvairās noņemt
j – dabiski sausi, nokaltuši zari 
k – putnu ligzdas; neizņemt
l – iekāries nokaltušais zars - jānoņem
ł – āmuļi, raganu slotas; mehāniskā slodze
m – sausie zariņi, kas liecina par vadaudu problēmām vai sakņu bojājumiem
n – nokaltusi galotne, kas norāda uz vadaudu problēmām
o – subdominējoš zars; pārņem galotnes lomu un palielina spiedienu uz zaru, uz kura tas aug
p – dobumi atmirušā koksnē
r – "vējslota", ko izraisa infekcija; koka stabilitātei problēmas nerada
s – lapu kaitēkļi, t. i., kukaiņi, kas barojas ar lapām, no kuriem daži var izraisīt alerģiju
t – atzarojums ar plaisu
u – dobums stumbra pamatnē
w – lauzto zaru stumbeņi; rētas var atstāt neapstrādātas
x – saules apdegums
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ANTROPOGĒNAS IZCELSMES DIAGNOSTIKAS PAZĪMES

a – nogriezta sakne un asimilācijas ēna
b – asimilācijas ēna pie šķērsgriezuma, kas izraisa traucētu vadītspēju 
c – virspusēji bojājumi, mazāk svarīgi stabilitātei.
d – nepareiza griezuma pēdas
e – zara nožņaugšana
f – dzelkšņu lietojuma pēdas
g – griezumu pēdas ar nepiemērotiem instrumentiem; infekcijas ievazāšana
h – slimības sausums; norādes par vadaudu un sakņu sistēmas problēmām
i – stumbrs pēc „galotņošanas”; bieži vien rada sava veida asimilācijas ēnu
j – nestabili zaroti adventīvie dzinumi
k – nepareiza atzarošana, iezāģēta stumbra koksne
l – plaisa zara slodzes rezultātā
ł – pārmērīga zaru samazināšana; daudz griešanas brūču un slikts svara sadalījums.
m – adventīvie dzinumi pie liela zara rētas
n – reakcija uz augšanas ierobežojumiem, ieaugoši priekšmeti
o – stumbra augšanas ierobežojums; šajā gadījumā ceļa apmale.
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Ieteikumi

IV.

Novērtēšanas rezultātā kokiem, kuriem nepieciešams veikt kopšanas darbus gan vides drošības nodrošināša-
nai, gan citus ar to kārtējo uzturēšanu saistītus pasākumus, ieteicams norādīt tehnoloģiju, ieteikuma 
steidzamību un periodiskumu (gadījumā, ja pasākumi jāveic periodiski). 

Kopšanas veida izvēle var ietvert dažādus vainaga regulēšanas veidus (piemēram, vainaga redukcija, 
sasiešana utt.). Ja tiek konstatētas pazīmes, kuru nozīmi nevar noteikt pēc apskates, bet kuras varētu 
būt svarīgas, koks jānosūta speciālista padziļinātajam novērtējumam.

Ieteicams piešķirt steidzamības prioritāti atsevišķām procedūrām. Tas nodrošinās optimālu pārvaldību un 
dos iespēju elastīgāk plānot darbu budžetu. Visi ierosinātie kopšanas veidi ir iedalīti steidzamības klasēs 
atkarībā no to nozīmīguma. Kopšanas steidzamība var būt atkarīga no konstatētās bīstamības pakāpes.

Ja tas ir pamatoti, katrai tehnoloģijai var ierosināt atkārtotas darbības periodu. Kopšanas atkārtošana 
jānorāda īpaši attiecībā uz šādiem apstrādes veidiem: formēšana,  polardēšana, vainaga atjaunošana, 
sekundārā vainaga noņemšana/samazināšana, stabilizācijas sistēmu novērtēšana. 

Padziļinātais novērtējums var ietvert, bet ne tikai:

Ziņojumā jāapraksta uzdevuma pamatojums un ekspertīzes rezultāti. Veiktie mērījumi un analīzes jādo-
kumentē un novērtējuma rezultāti jāreģistrē tā, lai varētu veikt verifikācijas pētījumu. Izmantotajiem 
instrumentiem jābūt standartizētiem un sertificētiem. Ir svarīgi atcerēties, ka atsevišķiem diagnostikas 
instrumentiem (tostarp tā saukto drošības koeficientu aprēķināšanas kalkulatoriem) ir savas nepilnības un 
tos izmanto dažādiem mērķiem, piemēram, slodzes tests neuzrādīs koksnes trupēšanu stumbrā, savukārt 
rezistogrāfs vai tomogrāfs neuzrādīs koka izturību pret apgāšanos.

1 – nekavējoties

2 – ļoti steidzami

3 – vidēji steidzami

4 – nav steidzami

Jākopj nekavējoties!

Jārealizē 1-3 mēnešu laikā

Jārealizē 3-12 mēnešu laikā

Jāīsteno 6-24 mēnešu laikā

Steidzamības pakāpe Īstenošanas termiņš

4.1.  KOKU PADZIĻINĀTĀ NOVĒRTĒŠANA

• detalizēts vizuālais novērtējums,
• vainaga novērtēšana (novērtējums no koka vainaga),
• instrumentālā diagnostika,
• detalizēts biotopa apstākļu, tostarp augsnes, novērtējums,
• bioloģiskās daudzveidības izpēte,
• biomehāniskā analīze un koku stabilitātes novērtējums,
• koka vērtības noteikšana,
• fizioloģisko parametru mērījumi,
• fitopatoloģiskie izmeklējumi, tostarp mikoloģiskie.
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4.1.1. PADZIĻINĀTS VIZUĀLAIS NOVĒRTĒJUMS  

Specializētā vizuālā novērtēšana sastāv no detalizētas koka vai tā daļas analīzes un novērtēšanas ar 
vizuāliem līdzekļiem, izmantojot diagnostikas pamatinstrumentus (āmuru, zondi, Preslera svārpstu, endo-
skopu utt.). Šajā novērtējumā var iekļaut arī papildu aprēķinu un simulāciju rezultātus un interpretācijas. 
Galvenā atšķirība starp pārbaudi un specializēto vizuālo novērtējumu ir tā, ka pirmajā gadījumā novērtē-
jums ir īsāks un vispārīgāks. Atšķiras arī prasītā vērtētāja kompetence - specializēto novērtējumu jāveic 
personai, kas ir eksperts koku novērtēšanā.

4.1.2. INSTRUMENTĀLĀ TESTĒŠANAE 

Koku novērtēšanā tiek izmantoti vairāki instrumenti, kas palīdz iegūt papildu informāciju, kas ļauj noteikt 
precīzāku diagnozi. Bieži izmantotie instrumenti ir tomogrāfi, rezistogrāfi, tenzometri un citi. Ir svarīgi 
atcerēties, ka mērījumu rezultāti vien neļauj novērtēt koka drošību. Šim nolūkam ir nepieciešama eksperta 
veikta iegūto datu interpretācija. Invazīvās instrumentālās diagnostikas metodes jāizmanto sekundāri 
attiecībā pret neinvazīvajām izpētes tehnoloģijām.

4.1.2.1. SLODZES TESTS

Statiskās slodzes tests (slodzes tests/tests) sniedz datus par koka sakņu kamola noturīgu gruntī un koka 
stumbra izturību pret lūzumiem. Testa gaitā tiek veikti trīs galvenie posmi: slodzes analīze, mērījumi un 
datu interpretācija. Veicot slodzes analīzi, tiek noteikti potenciālie spēki, kas iedarbojas uz koku. Lai to 
izdarītu, aprēķinus parasti veic, pamatojoties uz fotoattēliem un apkopotajiem koka parametriem, kas 
nepieciešami, lai aprēķinātu uz koku iedarbojošos spēkus (piemēram, vainaga laukums, vēja spiediena 
centrs). Otrajā posmā tiek veikti mērījumi, lai mākslīgi noslogotu koku (ar virvi starp stumbru un enkur-
punktu, izmantojot vinču un dinanomometru). Trešajā posmā, pamatojoties uz apkopotajiem datiem, tiek 
veikti aprēķini, un rezultāti tiek speciāli analizēti.

4.1.2.2. TOMOGRĀFISKĀ SKENĒŠANA

Visizplatītākā instrumentālā metode, ko izmanto stumbru trupes apjoma pētīšanai, ir skaņas tomogrāfija. 
Šīs metodes pamatā ir skaņas ātruma sērijas mērījumi koka koksnē. Mērījumus veic ar īpašiem skaņas viļņu 
sensoriem, kas jāievieto koksnē (ievietojot sensorus tikai mizā, rezultāts tiks izkropļots). Parasti testā tiek 
izmantoti 6-12 sensori. Pamatojoties uz iegūto informāciju, datorprogramma var izveidot tomogrammu 
(izmeklētā griezuma attēlu). Šo metodi var izmantot, lai noteiktu koksnes trupēšanas, defektu un bojājumu 
apjomu stumbros un zaros. Šīs metodes, kuras pamatā ir skaņas viļņu ātrums, ierobežojums ir tāds, ka 
jebkuri šķēršļi (piemēram, miza, plaisas, vecie zari utt.) var ievērojami izkropļot pārbaudāmās daļas attēlu. 
Arī koksnes mitruma saturs var izkropļot iegūto rezultātu. Īpaša uzmanība jāpievērš neregulāras formas 
detaļām - tad ir nepieciešams veikt precīzu mērījumu starp sensoriem, lai iegūtu ticamu rezultātu. Lai 
pārbaudītu tomogrāfa mērījumu pareizību, var izmantot rezistogrāfu vai elektropretestības mērījumus. 
Pamatojoties uz iegūto tomogrammu, nav iespējams noteikt stumbra lūzuma izturību. Šim nolūkam ir 
nepieciešama papildu ekspertu analīze, piemēram, drošības koeficientu kalkulatoru izmantošana.

4.1.2.3. REZISTOGRĀFIJA

Rezistogrāfa izmantošana var būt pamatota, lai pārbaudītu iepriekš veiktos testus, piemēram, ar tomo-
grāfu. Veicot mērījumus dzīvā kokā, rodas bojājumi, lai gan mazākā mērā nekā ar Preslera pieauguma 
svārpstu. Pašlaik ir pieejami dažādi pretestības noteikšanas veidi, kas atšķiras ne tikai pēc izskata, svara 
un ergonomikas, bet arī pēc mērīšanas principiem, precizitātes un datu reģistrēšanas. Ar šo metodi mēra 
pretestību, ko koksne izrāda, urbjot ar plānu urbi (parasti līdz 3,5 mm diametrā). Tas ļauj noteikt koksnes 
blīvuma atšķirības un izmaiņas, ko izraisa, piemēram, trupe vai koknes zudums. Pretestības urbšanas 
mērījumi aizņem ļoti maz laika, taču tiem ir būtiski ierobežojumi - rezultāts attiecas tikai uz mērāmo koka 
daļu un neļauj izdarīt secinājumus par visa koka stāvokli.
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4.1.3. VAINAGA NOVĒRTĒŠANA

Veicot vainaga pārbaudi, novērtē koka augšējās daļas, kas nav pieejamas vai redzamas no zemes līmeņa 
(vainaga novērtēšana no zemes līmeņa, piemēram, ar binokli, netiek uzskatīta par specializētu vainaga 
pārbaudi). Vainaga pārbaudi var veikt, izmantojot virvju kāpšanas sistēmas, pacēlāju vai kāpnes (katrā 
gadījumā jāievēro atbilstoši darba aizsardzības un drošības noteikumi), bet vispilnīgāko novērtēšanu var 
veikt, veicot kāpšanu, izmantojot virves. Vērtēšana vainagā tiek veikta, izmantojot vizuālo novērtējumu, 
iespējams, ar vienkāršu rīku palīdzību. Novērtēšanas laikā īpaša uzmanība jāpievērš diagnostikas pazīmēm: 
galveno sazarojumu stiprība, koksnes trupēšanas pazīmēm, dobumiem, plaisām, to daļu stāvoklim, kas 
apaugušas, piemēram, ar āmuļiem vai efejām. Veicot vainaga pārbaudi, papildus vizuālajam novērtējumam 
var būt lietderīgi pārbaudīt arī koksnes bojāšanās pakāpi (piemēram, izmantojot tomogrāfu vai rezisto-
grāfu), ņemt paraugus turpmākai analīzei, detalizēti novērtēt dzinumu augšanu utt.

Drošības uzturēšanai koka apkārtnē nevajadzētu būt saistītai tikai ar koku kopšanas darbiem vai nto 
nozāģēšanu. Ir arī saprātīgi samazināt koka apkārtnes izmantošanas intensitāti. Šim nolūkam var īstenot 
daudzus pasākumus, tostarp šādus.

Svarīgs risinājums ir arī koku vai meža platību marķēšana. Aizliegumi un rīkojumi ir plaši izplatīti, taču 
priekšroka jādod pozitīvai saziņai, skaidrojot izvēlēto risinājumu. Piemēram, ja atstājat nokaltušu koku, tā 
apkārtnē ir labi izvietot zīmi, kurā paskaidrojiet, kāpēc izvēlēts šāds risinājums un kas no tā izriet. 
Tomēr ir vērts atcerēties, ka, lai gan marķējums var liecināt par rūpēm par drošību, tas neatbrīvo no 
atbildības par koku radītiem bojājumiem.

4.2.  ATRAŠANĀS VIETAS MAIŅA

• Objekta pārvietošana, piemēram, labiekārtojuma elementi, soliņi utt. Tas īpaši attiecas uz 
objektiem, kuros cilvēki var uzturēties ilgāku laiku. Vienkāršākais un lētākais veids, kā iero-
bežot apkārtnes izmantošanu. 

• Ja ir pietiekami daudz vietas, tiek izmantoti koka žogi vai norobežojumi. Var izmantot, piemēram, 
zemus žogus no virves vai koka, bet var izmantot arī pastāvīgākus un augstākus žogus. Tas labi 
darbojas, piemēram, pilsētas parkos. Turklāt labi darbojas arī mulčēšana, kas ne tikai uzlabo 
augsnes stāvokli, bet arī darbojas kā vizuāla barjera, samazinot cilvēku piekļuves iespējas.

• Ja ir vērtīgi koki un, ja situācija to atļauj, varat apsvērt arī iespēju mainīt celiņu maršrutu. Tas 
var labi darboties parkos vai mežos. 

• Ļoti labs risinājums var būt arī pagaidu lietošanas ierobežojumi, kas palīdz ierobežot lie-
tošanu nelabvēlīgos laika apstākļos. Šādus risinājumus izmanto nožogotos pilsētas parkos, 
nacionālajos parkos vai citos tūrisma objektos.

Bieži vien, ja koki ir novājināti, galvenā metode, kā uzlabot to stāvokli, ir uzlabot...
Galvenie kopšanas pasākumi ir laistīšana un mulčēšana. Galvenie uzturēšanas pasākumi ir laistīšana un 
mulčēšana.

LIETOŠANA

Jaunos stādījumos laistīšana ir nepieciešama, lai koki varētu attīstīties jaunajā vietā. Parasti laistīšanas 
periods ilgst pirmos 2-3 gadus pēc stādīšanas, un to veic sausos periodos. Pieaugušiem kokiem laistīšana 
nav nepieciešama.
ja vien nav notikušas būtiskas izmaiņas koka dzīvesvietā vai nav bojātas dažas saknes.

4.3.  DZĪVOTŅU APSTĀKĻU UZLABOŠANA

Aby nowo posadzone drzewa mogły się przyjąć i dobrze się rozwijać,
muszą być regularnie podlewane w miesiącach letnich. 

Jeśli masz drzewo przed domem lub drzewo, które mijasz
podczas codziennego spaceru, możesz pomóc.

Wymagania zależą od wielu czynników, takich jak gatunek i lokalizacja, ale ogólną zasadą jest, że drzewa
powinny tygodniowo otrzymywać co najmniej 50 litrów wody w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu: 

W ramach możliwości prosimy o regularne
podlewanie w okresach bezdeszczowych 

- każda drobna pomoc ma znaczenie.

Więcej informacji na temat podlewania drzew można znaleźć w publikacji London Tree Officers Association (LTOA)
Sustainable water management, którą można bezpłatnie pobrać w j. angielskim ze strony www.ltoa.org.uk

Więcej informacji o drzewach i ich pielęgnacji można znaleźć na stronach www.drzewa.org.pl oraz www.trees.org.uk 

Najlepiej podlewaj
wczesnym rankiem

lub wieczorem,
większymi porcjami wody

Dobrą praktyką jest
podlewania drzewa
przez pierwsze trzy
lata po posadzeniu

Podlewaj powoli tak, aby
woda wchłaniała się

do gleby i nie spływała
po powierzchni. Jeśli

drzewo ma worek
do nawadniania,
napełniamy go

Tam, gdzie to możliwe,
woda powinna być

pozyskiwana w sposób
zrównoważony. Zebrana

woda deszczowa jest
idealna, ale odpowiednia

jest również woda z kąpieli
lub użyta do mycia naczyć

PROSZĘ
PODLEJ
SWOJE
DRZEWA!

www.drzewa.org.pl    |    www.trees.org.uk    |    www.ltoa.org.uk    |    www.ato.org.uk    |    www.mtoa.co.uk
Arboricultural AssociationDrzewa dla Zielonej Infrastruktury Europy London Tree Officer Association Association of Tree Officers Municipal Tree Officers’ Association

Plakāts, ko izstrādājusi Arboricultural Association (Apvienotā Karaliste) kā daļu no kampaņas par 
koku laistīšanas veicināšanu. Tas ir vērtīgs rīks komunikācijai par kokiem.
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Koku apzāģēšana ir viena no visbiežāk veiktajām darbībām. Ar apzāģēšanu tiek likvidētas dzīvās un atmi-
rušās koku daļas. Kopumā tā ir jāveic pēc iespējas mazāk, un tās indikācija ir ieteicama, pamatojoties uz 
konstatētajām diagnostikas pazīmēm. Sīki izstrādātas pamatnostādnes par koku apzāģēšanu ir iekļautas 
Koku apgriešanas un kopšanas standartā. Tajā ir informācija par atzarošanas apjomu, zaru noņemšanas 
metodēm, paņēmieniem, kā piekļūt vainagam un noteikt atzarošanas apjomu, atzarošanas laiku utt. Turpmāk 
ir iekļauta vispārīga informācija par apzāģēšanu, lai palīdzētu koku inspektoriem sniegt ieteikumus. 

Pamatinformācija par griezumiem, kas jāzina inspektoram:

4.4.  GRIEZUMI

• Apgriešanas brūču lielumam jābūt minimālam, un tās jāattiecina tikai uz tām koka daļām, 
kurās nepieciešama apgriešana.

• Procedūras jāveic tā, lai tiktu nogriezti tikai tās daļas audi, kas tiek izņemti. Atlikušajām koka 
daļām jābūt neskartām. 

• Griezuma brūces diametrs nedrīkst pārsniegt 5 cm (slikti bojājumus ierobežojošiem kokiem) 
un 10 cm (labi ierobežojošiem kokiem). 

• Ja koks ir stipri novecojis vai novājināts, maksimālajam griezuma diametram jābūt vēl mazākam, 
lai ļautu brūcēm aizaugt.

Vienkāršoti runājot, var pieņemt, ka, ja vainaga lielākajā daļā ir zari vai zari, kurus nepieciešams apgriezt, 
tad strukturālo apgriešanu apzīmēsim kā apstrādi "A" un piešķirsim tai numuru atkarībā no attīstības 
stadijas. Piemēram, ja, pārbaudot pieaugušu koku, tiek konstatēts, ka visā vainagā ir izžuvuši zari un/vai 
atvases, kuras nepieciešams apgriezt, tad norādiet apstrādi A3, bet, ja tas ir jauna koka vainaga veidošanās 
stadijā, - apstrādi A1.
Cits piemērs varētu būt nobriedis ceļmalas koks, kura stumbrs veido atvases, kas traucē brauktuves malai. 
Šajā gadījumā mēs norādīsim apstrādi B3. Ja nepieciešams, pēc tam, kad norādīts
griešanas varat pievienot komentāru, kurā sīki izklāstīti attiecīgie ieteikumi.

pmāk ir īsi aprakstīta zāģēšanas sistēma, norādot mērķi un apzāģējamās koku daļas.

Īsumā var pieņemt, ka, ja kokā ir zari, ko nepieciešams apgriezt, tad strukturālo apgriešanu norādīsim kā 
"A" un atkarībā no attīstības stadijas piešķirsim atbilstošu numuru. Piemēram, ja pieauguša koka apskate 
atklāj, ka visā vainagā ir nokaltuši zari un/vai ūdenszari, sekundārais vainags, atvases, kuras nepieciešams 
apgriezt, jānorāda apstrāde A3. 
Cits piemērs varētu būt nobriedis ceļmalas koks, kuram ir ūdenszari, sekundārais vainags, atvases, kas 
traucē brauktuves malai. Šajā gadījumā mēs norādīsim apstrādi B3. Vajadzības gadījumā pēc griezuma 
veida norādīšanas var pievienot komentāru, lai precizētu ieteikumu.  

MULČĒŠANA

Mulčēšana ir koku kopšanas metode, kas ietver šķeldas, kompostētas mizas (vai abu veidu maisījuma) 
klājumu, un tai ir pozitīva ietekme gan uz vecākiem, gan tikko iestādītiem kokiem. Šādai apstrādei ir pozitīva 
ietekme uz biotopu ap koku: mitruma saglabāšana, augsnes maksimālās temperatūras pazemināšana, 
nezāļu augšanas nomākšana, augsnei labvēlīgās floras un faunas attīstības pastiprināšana, sakņu blīvuma 
palielināšana, mikorizas aktivitātes palielināšana, augsnes sablīvēšanās līmeņa samazināšana, barības 
vielu izdalīšanās augsnē.
Iesakot mulčēšanu, ir vērts norādīt, kurā zonā tā jāveic. Ideālā gadījumā mulčēšanai būtu jāaptver sakņu 
sistēma. Pirms mulčēšanas augsne ir pienācīgi jāsagatavo, jānovāc atkritumi un gruži. Parasti uzklāj 5-10 
cm biezu mulčas kārtu, taču to nevajadzētu ieklāt.
pats stumbrs.

A – strukturālā

B – sānu

C – virsotne

A1 A2

B2

A3

B3

C3

A4

B4

C4

Griezumi 1 – jauns 2 –nobriedis 3 – nobriedis 4 – bojāts
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pareizas mērķa vainaga 
struktūras veidošanās 
un pielāgošanās ielas/
ietves profilam

• konkurējošās 
galotnes

• pagaidu vainaga 
resnākie zari

• zari ar novājinātu 
atzarošanos

• ūdenszari, 
sekundārais 
vainags, atvases 
uz stumbra

• bojāti zari, 
lauzti zari

• sausi, nokaltuši zari

• konkurējošās galotnes
• zari ar novājinātu 

atzarošanos
• ūdenszari, sekun-

dārais vainags, 
atvases uz stumbra

• bojāti, salauzti zari
• sausi, nokaltuši zari

• mehāniski novājināti 
zari (vāji sazarojumi, 
izvirzīti no vainaga, 
salauzti, bojāti)

• vainaga samazināšana,
• ūdenszari, sekun-

dārais vainags, 
• sausie, nokaltušie 

zari jāpārbauda 
un jānovāc, ja

• samazināta stabilitāte 

griešana mērķa vainaga 
iekšpusē, lai veidotu 
un saglabātu līdz-
svarotu vainagu,
stabila vainaga struk-
tūra atkarībā no sugas 
un šķirnes īpašībām

līdzsvarotas, stabilas 
vainaga struktūras 
uzturēšana, ņemot vērā 
sugas un šķirnes īpašības, 
kā arī lai uzturētu risku ap 
koku pieņemamā līmenī

Mērķis

Noņemamo 
zaru veids

1 – juvenīls 2 – briestošs 3 – pieaudzis-novecojošs

B 
- 
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• mehāniski novājināti zari (vāji sazarojumi, no vainaga izvirzīti, aizauzti, bojāti).
• vainaga daļas, kas ir konfliktā ar infrastruktūru, 
• sausie, nokaltušie zari

saglabāt līdzsvarotu, stabilu 
vainaga struktūru, uzlabo-
jot stabilitāti (asimetriju,
nestabili zari, vajāti zari) 
un konfliktu samazināšana 
ar infrastruktūru

saglabāt līdzsvarotu, stabilu vainaga 
struktūru, uzlabojot stabilitāti (asimetriju,
nestabili zari, bojāti zari) un konflikta 
samazināšana ar infrastruktūru,
Šajā vecumposmā var būt problemātiska 

Mērķis

Noņemamo 
zaru veids

2 – briestošs 3 – pieaudzis-novecojošs

4.4.2. ĪSINOŠIE GRIEZUMI

Īsinošie griezumi tiek veikti tikai vainaga perifērajās sānu un apakšējās daļās. Galvenie uzdevumi ir uzla-
bot stabilitāti (piemēram, vainaga asimetrija, zaru asimetrija), mazināt konfliktus ar infrastruktūru un 
saglabāt gabarītu. Griešana vainaga augšdaļā nav atļauta. Griezumus var veikt kokiem, kas ir nobrieduši 
un novecošanās attīstības stadijā..
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• apikālie zari, kuru noņemšanu, saīsināšanu nosaka nepieciešamība
• koka vainaga samazināšanai

izņēmuma veida intervence, kas vienmēr jāsaista ar nepieciešamību atjaunot
koka stabilitāti, intervences izvēle ir pienācīgi jāpamato
(instrumentālā diagnostika, SIA, WLA, TreeCalc). Procedūru nedrīkst veikt
kombinācijā ar citiem griezumiem.

Mērķis

Noņemamo 
zaru veids

3 - pieaudzis-novecojošs

4.4.3. APIKĀLIE (GALOTNES) GRIEZUMI

Šie griezumi ir vienīgie, kas ļauj mainīt koka augstumu. Parasti šāda veida griezumi nepieciešami, ja koka 
stabilitāte ir pasliktinājusies un vitalitāte ir pazemināta. Tas gandrīz vienmēr neatgriezeniski ietekmē 
koka vainaga struktūru un darbību, tāpēc vienmēr jāapsver alternatīvas. Koku augstuma samazināšana 
parasti jāveic pakāpeniski.

Griešanai šajā vainaga zonā jābūt daļai no ilgtermiņa koku kopšanas plāna. Pēc apstrādes koks jānovērtē 
vēlākais 5 gadus pēc pirmās apstrādes. Ja samazinājuma apjomu var ierobežot ar citiem paņēmieniem 
(piemēram, izmantojot mehāniskus stiprinājumus), tie būtu jāapsver. Augšdaļas apstrādi nedrīkst veikt 
vienlaikus (vai ātri pēc kārtas) kopā ar apakšējām daļām.

4.4.1. STRUKTURĀLIE GRIEZUMI

Tos veic visā vainagā, izņemot galotni, lai attīstītu vai uzlabotu koka vainaga struktūru. Galvenais uzdevums 
ir likvidēt zarus ar pašreizējo un potenciāli novājinātu stabilitāti. To var lietot kokiem šādos attīstības 
posmos: juvenīlā līdz pieauguša koka. Griešana vainaga augšdaļā nav atļauta..
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Mehāniskos nostiprinājumus izmanto, lai stabilizētu un/vai atbalstītu kokus vai koku daļas. Jauniem 
kokiem mehāniskie stiegrojumi ir mieti, kas tiek uzstādīti stādīšanas laikā. Ir arī citas koku stabilizēšanas 
metodes, taču visbiežāk tiek izmantoti mieti. Tie ir pagaidu risinājums un parasti jānoņem 2-3 gadus pēc 
iestādīšanas. Pārbaudot jaunos kokus, var būt nepieciešams gan noņemt, gan labot stabilizācijas sistēmas.

4.5.  STABILIZĀCIJA SISTĒMAS /MEHĀNISKIE 
  STIPRINĀJUMI

Pieaugušiem kokiem izmanto mehāniskus stiprinājumus, piemēram, vājāku atzarojumu, plaisu vai citu 
bojājumu gadījumā. Lielākajā daļā stabilizācijas sistēmas koka vainagā tiek rekomendētas, lai nostiprinātu 
novājinātu atzarošanos. Saišu uzstādīšanas mērķis ir aizsargāt vainaga daļas, tostarp stumbrus un zarus, 
no nekontrolētas sadalīšanās un krišanas. Visbiežāk instalētās saites ir dinamiskas. Tās ļauj zariem brīvi 
kustēties, un, kad tiek sasniegta elastības robeža, tie vienmērīgi pārņem slodzi (virves izstiepums 15-25 
%). Elastīgo saišu uzstādīšana ļauj kokam pieaugt radiāli, neradot risku, ka cilpa savilksies un žņaugs 
koku. Parasti saites uzstāda 2/3 augstumā no vājā atzarojuma. Ja bifurkācija jau ir ar neatgriezenisku 
deformāciju, plaisu, daļu koka ir iespējams nostiprināt, uzstādot statiskās atsaites.
Iesakot atsaišu uzstādīšanu, ir vērts norādīt uz šādu informāciju:

Tiek izmantoti arī citi mehāniskie nostiprinājumi - urbumi, balsti, statiskās saites utt. Pirms šādu risinājumu 
pieņemšanas parasti ir nepieciešams detalizētāks/speciālizēts novērtējums.
 

Pilnīgai Koku likvidēšanai vienmēr jābūt galīgajai izvēlei. Koki jāsaglabā tik ilgi, cik vien iespējams. Neviens 
jaunais stādījums nevar kompensēt pieauguša koka vērtību. Dažreiz cilvēkiem koki var vizuāli nepatikt 
vai arī tie var radīt citus traucēkļus, un, lai gan koku nociršana šķiet viegls risinājums, koku novērtētāju 
uzdevums ir taisnīgi novērtēt kokus un piemērot labākos iespējamos risinājumus, ņemot vērā koku, pat 
ja tie ir nokaltuši, vērtību.  

Ņemot vērā koku sniegto ekosistēmas pakalpojumu vērtību un apjomu, kokus nevajadzētu nozāģēt vai 
„galotņot” šādu iemeslu dēļ.

Ja citas metodes, kas saistītas ar koku saglabāšanas iespējām, ir izsmeltas un ir nepieciešama koku 
likvidēšana, ir vērts norādīt dažas detaļas:

Ļoti labs risinājums var būt atstāt kokus kā vides drošības līmenim atbilstošus horizontālus vai vertikālus 
ekoloģiskos saussokņus jeb vēstures lieciniekus (sk. 2.6.3. Stabilitāte).

Tas var būt ļoti labs risinājums atstāt kokus, kas ir kļuvuši par "lieciniekiem" vai rada izņemto stumbru 
novietošana spontānai sadalīšanai.

4.6.  KOKU IKVIDĒŠANA

• kuru koka daļu vēlaties nostiprināt ar saitēm, piemēram, konkrētu zaru (norādiet precīzu 
atrašanās vietu, lai izvairītos no pārpratumiem). 

• kāds ir nostiprināmo detaļu diametrs, mērot pie to pamatnes. Saišu slodzes izturību bieži vien 
izvēlas, pamatojoties uz stiprināmā zara vai stumbra pamatnes diametru. 

• noēnojums (ierobežota piekļuve dienas gaismai),
• apgrūtināta televīzijas, radio un citu signālu uztveršana,
• lapu un augļu krišana,
• ziedputekšņi, izņemot ārsta apstiprinātu tiešu apdraudējumu cilvēka veselībai un dzīvībai,
• iespējamais mitrums ēku un būvju sienās.

• vai koku likvidēšanu var veikt no zemes līmeņa, vai arī ir nepieciešama nozāģēšana pa daļām,
• vai koka celmu var atstāt vai tas ir jāizfrēzē.

Mieti pie koka ne tikai vairs neatbilst savam mērķim, bet ir arī to bojā. Tie berzējas pret stumbru, 
radot bojājumus, un izmantotās saites ieaug stumbrā. Šādi mieti būtu steidzami jānovāc.
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Novērtēšanas intervāls

V.

Novērtēšanas intervāls nosaka laikposmu starp koku pārbaudēm. Lielākajai daļai koku, ap kuriem ir 
nozīmīga izmantošana, ir lietderīgi veikt regulāru novērtēšanu. Parasti novērtēšanas intervāls ir 1-5 gadi 
atkarībā no koka stāvokļa, apkārtējās izmantošanas, biotopa apstākļiem un koka vecuma. Jaunākus kokus 
labā stāvoklī vērtēs retāk. Tomēr kokiem, kas aug ļoti jutīgā vidē (nepārtraukti izmantotā), novērtējums 
jāveic biežāk, piemēram, ik pēc 1-2 gadiem. 
Ir vērts novērtēt koku dažādos gadalaikos. Pirmkārt, lapu kokiem citas pazīmes ir labāk redzamas lapu 
un citas bezlapu stāvoklī. Arī sēnes ar ātraudzīgajiem, viensezonas augļķermeņiem ir vieglāk pamanīt, 
apmeklējot koku dažādos gadalaikos. Dažādu gadalaiku kontroli var veikt, iestatot nepāra ceturkšņu 
intervālu, piemēram, 3 vai 5. 
Neatkarīgi no standarta novērtējuma intervāla ir laba prakse veikt teritorijas apsekošanu pēc spēcīgas 
vētras, spēcīgas snigšanas utt., lai konstatētu tās rezultātā radušos bojājumus.  
Turpmāk ir sniegts paraugs koku stāvokļa novērtēšanas tabula, kurā norādīts novērtēšanas intervāls. 
Pieauguši un nobrieduši koki, kuru stabilitāte un stāvoklis ir novājināts, jāpārbauda reizi gadā. Tomēr, ja koks 
ir jauns vai labā stāvoklī un uzrāda labu stabilitāti, novērtēšanas intervālu var pagarināt līdz 3-5 gadiem.

Acer platanoides

Acer platanoides

Acer campestre

Populus nigra

Populus nigra

Quercus robur

Acer platanoides

Populus nigra

Populus nigra

Crataegus monogyna 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

3

3

3

4

2

2

2

2

2

3

3

2

3

2

3

2

2

3

2

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021

2021

Stabilitātes novērtējums:
1 - ļoti labi; 2 - labi; 3 - ar traucējumiem; 4 - ar nopietniem traucējumiem; 5 - kritiski.
Stāvokļa novērtējums:
1 - ļoti labi; 2 - labi; 3 - ar traucējumiem; 4 - ar nopietniem traucējumiem; 5 - kritiski.

tabula: Pārbaudīto koku nākamo pārbaudes datumu tabulu saraksta piemērs 2019. gadā.

NPK Sugas nosaukums Stabilitātes 
novērtējums

Novērtēšana 
stāvoklis

Datums 
pirmais 

pārbaude

Nākamais 
pārbaude 

[gads]
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Novērtēšanas ziņojums

VI.

Pēc koku stāvokļa novērtēšanas secinājumi un ieteikumi jāpaziņo par koku atbildīgajam. Zemāk ir sniegts 
koku stāvokļa novērtēšanas veidlapas piemērs. Visi veidlapā iekļautie dati ir aprakstīti šajā rokasgrāmatā. 
Veidlapu var brīvi izmantot un pēc vajadzības mainīt. Koku institūta tīmekļa vietnē (www.instytut-drzewa.
pl) veidlapas ir pieejamas pdf un rediģējamā formātā. Ir pieejams arī datubāzes pielāgošanas fails. 

Novērtēšanas ziņojums parasti tiek sagatavots rakstiski, lai gan aizvien vairāk datu tiek apkopoti elektro-
niskajās datubāzēs. Neatkarīgi no rezultātu paziņošanas veida dokumentācijai jābūt saprotamai, skaidrai 
un kodolīgai. Ja mēs izmantojam speciālo leksiku, mums tā jāapraksta tā, lai lietotājs varētu viegli saprast 
saturu. Par to, kā pareizi sagatavot koku novērtēšanas dokumentāciju, lasiet sadaļā TREE ASSESSOR SERIES.

Zemāk ir sniegti arī daži pareizi aizpildītas koku stāvokļa novērtēšanas veidlapas piemēri.
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OPIOPISAcer pseudoplatanus 

Koks aug gar novada ceļu. Lai gan tas ir audzis lineārā vainagā, pagātnē blakus augošo koku 
likvidēšanas rezultātā tagad tas aug atsevišķi. Kokam ir pilns, primārais vainags. Tas liecina par labu 
vitalitāti. Nav konstatētas nekādas būtiskas iezīmes, kas varētu ietekmēt koka stabilitāti un stāvokli. 
Vainagā ir nelieli, sausi zari un redzamas nelielas atsevišķas brūces, kas radušās no noņemtiem vai 
salauztiem zariem. Kokam nav nepieciešama papildu pārbaude vai speciālista novērtējums.
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OPIOPISTilia cordata 

Koks aug blakus provinces ceļam. Uz koka tika atrastas vairākas ievērojamas iezīmes
diagnostika:

IETEIKUMI: Koks ir kritiskā stāvoklī, un tas ir steidzami jānocērt. Tā kā tika konstatēts, ka koks ir 
kritiski stabils, par koka stāvokli tika informēts vadītājs, tika veikti steidzami pasākumi.
lauka apskate ar koku inspektoru, kurš identificēja koku, ko nepieciešams steidzami noņemt.

Koks netika noņemts, un pie pirmā spēcīgākā vēja tas lūza pie stumbra. No vīzijas
No lauka līdz koka laušanai pagāja vairākas nedēļas.

• Uz parastā pūpolukapja Fomes fomentarius stumbra augļķermeņiem. Augļķermeņi tika atra-
sti vairākos augstumos (aptuveni 2 m, 4 m, 6 m) un dažādās stumbra pusēs. Pirmie pīlādža 
augļķermeņi uz koka parādījās divus gadus pirms pārbaudes. Laika gaitā parādījās jauni 
augļķermeņi. Ņemot vērā koka un sēnes sugas īpatnības, kā arī augļķermeņu izplatību, pēc 
vizuālā novērtējuma var secināt, ka koka puves pakāpe ir nopietna. Augļķermeņi bija redzami 
no ceļa, tāpēc vadītājs, kas veica teritorijas apsekošanu, tos varēja redzēt, bet ignorēja.

• Uz stumbra ir redzama gareniska plaisa. Tas ir aptuveni 4 m garš un stiepjas augšup no 
stumbra pamatnes. Stumbrs bija sadalījies līdz augstākai pakāpei, zondi stumbrā varēja 
iedzīt bez lielas pretestības.

• ap koku ir redzamas mehāniski bojātas saknes.
• Augšējā vainagā redzami daudzi zaru un zaru sausumi. Augšējais vainags lielākoties ir nokaltis. 

Zemāk var atrast atsevišķus, dzīvus zarus, taču koka vitalitāte ir ļoti novājināta. Koks iet bojā.
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OPIOPISFraxinus excelsior 

Koks aug blakus pašvaldības ceļam. Tā ir daļa no jau izretinātas ošu alejas. Uz koka
ir konstatētas vairākas būtiskas diagnostikas pazīmes:

IETEIKUMI: Tā kā uz koka stumbra un vainaga bija daudz diagnostisku pazīmju, tika norādīts, ka 
koks ir jānovērtē speciālistam. Tika ieteikts veikt stumbra datortomogrāfiju sēnīšu augļķermeņu 
vietā, lai pārbaudītu bojāejas apjomu. Turklāt tika norādīts, ka
pārbaudīt koka vainagu, lai konstatētu, vai koka augšējās daļās nav dobumu un puves.

• Inonotus hispidus augļķermeņi uz koka bija redzami jūnijā-augustā. Augļķermeņi bija sastopami 
vairākos augstumos (aptuveni 1,5 m, 4 m, 7 m un 9 m) - tas norāda uz to, ka augļķermeņi ir 
izplatīti arī ievērojamā stumbra daļā, jo augļķermeņi atrodas lielākajā daļā stumbra garuma,

• Līdz aptuveni 6 m augstumam ir bijušo atzarošanas griezumu brūces, tās ir lielas brūces, kas 
novērtēšanas laikā lielākoties bija kļuvušas par dobumiem. Griezumi radās no novēlotiem 
un pārmērīgiem atzarošanas griezumiem. Nebija pierādījumu, ka ap brūcēm būtu vērojama 
vājināšanās reakcija (atzarojuma koksnes trūkums) - koks bija tik vājš, ka nereaģēja uz brūcēm,

• koka stumbra augšējā daļā un zaros dažādās koka pusēs ir redzami vismaz 4 dzegužu dob-
umi - papildu norāde uz pūšanu,

• Vasaras beigās spēcīga vēja laikā koks zaudēja vairākus lielus zarus, kas lūza pie dobuma,
• kokam ir ievērojami novājināta vitalitāte, liela daļa vainaga ir zaudēta, vainags ir saglabājies.
• nokaltuši zari un zari.
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