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Augu fenoloģiskie novērojumi Latvijā

1927

Pflanzenphänologische Beobachtungen in

Lettland 1927

Papildināti ar dažiem novērojumiem 1921—1926

Ergänzt durch einige Beobachtungen aus den Jahren 1921—1926

1. Ievadam. Zur Einleitung.

Ar šo L. U. Metereoloģiskais Institūts stājas pirmo reiz pie ziņojuma

publicēšanas par fenoloģiskiem novērojumiem Latvijā. Tiklab šādu novē-

rojumu noorganizēšanu, kā arī visu korespondenci un iesūtītā materiāla

pārbaudīšanu un sakopošanu izdarījis stud. Ed v. Jans o n s, nododams

brīvprātīgi savu darba spēku Meteor. rīcībā. Mēs_ ceram, ka pēc

šī iepriecinošā sākuma mums izdosies turpmāk noorganizēt šādus novē-

rojumus vēl plašāk un publicēt tos.

L. U. Meteoroloģiskā Institūta direktors

prof. Rud. Meyer.

Domas par fenoloģisko novērojumu vākšanu radās 1926, strādājot
L. U. meteoroloģijas kursā. Še starp citu interesi saistīja kāda augu ģeo-
grāfijas problēma, proti, par ciešākiem augu izplatības un meteoroloģisko
parādību sakariem mūsu apgabalā. Jāpiemin, ka mūsu floras pētniecībā
augu ģeogrāfijas problēmas kopš pirmajiem prof. K. R. X v pf f c r'a pub-
licējumiem šinī jautājumā ir arvien vērsušas uz sevi uzmanību. Meteoro-

loģisko datu apstrādājums tikko minēto sakaru varbūtējai noskaidrošanai

nav vēl nobeigts, bet pa tam radās domas, papildināt šo darbu arī ar no-

vērojumiem par augu dzīves fāzēm gads laikā, proti, kad sākas lapu plauk-

šana, kad ziedēšana, kad ienākas pirmie normālie augli un kad parādās
rudens krāsas. Šie tā sauktie fenoloģiskie novērojumi var sniegt rezul-

tātus, kas atbalsta uz meteoroloģisku datu pamata taisītos slēdzienus.

Literatūrā jau labi sen atpakaļ ir parādījušies Rīgas dabas pētnieku
biedrības rakstu krājumos fenoloģisko novērojumu publicējumi no dažiem

Vidzemes un Kurzemes apvidiem. Sistemātiskāk un ilgākus laika sprīžus
šādus novērojumus ir krājis mācītājs Kawal l's.1) Beidzamos gados fe-

noloģiski materiāli krājušies arī Zemkopības ministrijā meteoroloģiskā bi-

J ) Korrespondenzblatt der Naturforscher-Vereins zu Riga, B. XV (1866) u.XVI (1867).



Rojā, kur tie tiek vākti kopš 1922 pēc diezgan plašas programmas (an-

ketā minēti 63 augi un 41 dzīvnieks, no kuriem obligātoriski jānovēro

38 un 21), tāpat arī Valsts statistiskā pārvaldē, kura ikgadus ievāc arī

dažas fenoloģiskas ziņas. Aiz vairākiem iemesliem tomēr materiāli, kas

būtu vākti pēc jaunas programmas, bij jāatzīst par vēlamiem, un to vāk-

šana ar L. U. Meteorol. Institūta atbalstu tika arī iesākta.

Uzstādot programmu un izvēloties vispirms novērojamos augus, bij
jāpatur prātā, ka šiem augiem jābūt iespējami vairāk noderīgiem klimata

raksturošanai. Pēc H. Skujas pētījumiem2) dažos Rīgas apkārtnes ezeros

sastopamas blakus ziemeļnieciskām arī siltzemju, pat tropu aļģu formas.

Šie fakti liecina, ka uz zemāko augu izplatību visai liels iespaids ir mikro-

klimatam. Pēc prof. Dr. N. Maltas norādījumiem arī cita sporaugu

grupa, sūnas, izplatības ziņā stipri padota mikroklimata iespaidam. Makro-

klimatu, plašāka apgabala klimatisko seju raksturo augstākie augi, div- un

daudzgadīgi ziedaugi un vispirms krūmi un koki. Šis apstāklis jau diez-

gan daudz noteic novērošanas objektu izvēli. Bet tad ir arī svarīgi, ka

novērošanā tiktu ņemti tādi augi, kas tiešām droši vispār pazīstami, pie

kuriem saistās vēl arī kādas citas intereses, arī gluži praktiskas, un tādi,
kas atrastos arvien tā sakot acu priekšā. Beidzot tam arī ir nozīme, ka

novērotājs pastāvīgi dzīvo sakarā ar dabu. Šo visu apsverot nebij vairs

tik grūti augus izvēlēties, tāpat kā skaidrs arī bija, ko uzaicināt par no-

vērotājiem.

Pirmā gadā ņemti novērošanā 15 augi, kas gandrīz visi ir kultivēti

un mazāk vai vairāk cilvēka atbalstīti. Par novērotājiem uzaicināti gal-
venā kārtā praktiski zemkopji. Visi novērojumi, izņemot labību savār-

pošanu, attiecināti uz parādības sākumu, un instrukcijās doti norādī-

jumi, kā īsti kādas parādības sākums jāsaprot, un proti: lapu plaukšanai —

kad redzamas pirmās normālās lapu virspuses vairākās (3—6) vietās, zie-

dēšanai —■pirmie normālie ziedi tāpat vairākās vietās un rudzu lauka „kū-

pēšana" (ziedputekšu masas izbirdināšana), augļu gatavībai — pirmie nor-

mālie augļi, pļaušanai — pļaujas iesākšana vairākos laukos tuvākā ap-

kārtnē. Labības augiem bez tam vēl jāuzdod arī ziņas par dažiem fak-

toriem, kas paātrina vai gausina minētās parādības: kāds ir lauka stā-

voklis (normāls vai slīps pret kādu debess pusi), kāds augsnes sastāvs,

cik dziļi grunts ūdens. Šie faktori, protams, nav vienīgie, bet nevar arī

novērošanu padarīt par daudz sarežģītu.

Pavisam 1927 pavasarī izsūtītas 144 anketas, saņemtas izpildītas at-

pakaļ 55 (t. i. 38,2%) no 51 pagasta un gandrīz no visiem apriņķiem (ziņu

nav no Ludzas un Rēzeknes apriņķa). Četras no saņemtām anketām ne-

tiek publicētas dažādu iemeslu dēļ: radās šaubas par atzīmēto datumu

pareizību, vai bij arī redzams, ka datumi sakombinēti kā kaut kas vidējs

no vairākām vietām ar dažādu raksturu v. c. Tas varbūt arī instrukciju

nepilnības dēļ, un tāpēc tās papildinātas. Savāktais materiāls sagrupēts

četrās tabulās (6—15 lpp.): lapu plaukšana, ziedēšana un pirmie normālie

augļi, labības augi (ziemas rudzi un ziemas kvieši) 1922—1927 un citi no-

vērojumi (ziņas par anketā neminētiem augiem 1921—1923 un 1926—1927).

Šai beidzamai tabulai plašus materiālus devis skol. J. U d \ a kgs no Laudo-

nas. lepazīties ar tabulu saturu palīdzēs «paskaidrojumi" 16. lpp. un īpaša

„datumu tabula" 5. lpp., kā arī novērošanas vietu un novērotāju saraksts

4. lpp. No diskusijas pēc viena gada novērojumiem jāatturas, atstājot to

a ) Latv. Un. Botan. Dārza raksti (Acta Horti Bot. Univ. Latv.) 1928.
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tuvākai nākotnei. Jāaizrāda tomēr, ka 1927 pavasars bij samērā vēls.

Pagaidām neapsvērti paliek arī augsnes, grunts ūdeņu un citi iespaidi uz

labības augiem, kā arī netiek atzīmētas šķirnes (rases).

Ņemot no floristiskā viedokļa būtu svarīgi, vākt ziņas par jo lielāku

sugu skaitu. Bet tas radītu novērotājiem ne ikreiz pārvārāmas grūtības
viņu labprātīgi izpildāmā darbā. Bez tam šinī gadījumā, kur nolūki vis-

pirms ir klimatoloģiski, šķiet, ka var arī pietikt ar samērā nelielu skaitu

standartaugu, par kādiem varētu arī mūsu apgabalā uzskatīt tos, kas ņemti

novērošanā. Ja tomēr izrādīsies iespējams novērojumus vienā otrā vietā

paplašināt, tad, saprotams, darbs iznāktu tikai pilnīgāks.

Izsaku arī šinī vietā pateicību korespondentiem. Lai viņu turpmāko

apņemšanos darboties novērošanā pabalsta tā atziņa, ka arī šis darbs vei-

cina mūsu tēvzemes pētīšanu.

Die vorliegende Zusammenstellung pflanzenphänologischer Beobach-

tungen aus Lettland im Jahre 1927 ist das Ergebnis einer organisatorischen

Arbeit, die vom freiwilligen Mitarbeiter des Meteorologischen Instituts,
Herrn stud. Edv. Jansons geplant und durchgeführt worden ist.

In der Überzeugung, dass die meisten Versuche einer Organisation

phänologischer Beobachtungen an dem zu umfangreichen Arbeitsprogramm
für die Korrespondenten scheitern, wurde eine Beschränkung auf ganz we-

nige, jedem Landmann genau bekannte Pflanzen beschlossen. Ein beson-

deres Gewicht wurde auf eine klare, eindeutige Definition der zu beach-

tenden Entwicklungsphasen gelegt.

Das Ergebnis der brauchbaren Beobachtungen von 51 Stationen ist

auf S. 6—15 zusammengestellt. Die geographische Lage der Stationen ist

auf der Übersichtstafel S. 4 angegeben; die Genauigkeit der Koordinaten

von l' entspricht recht gut der Ausdehnung des Gebietes, innerhalb des-

sen ein Beobachter tätig ist. Anstelle des Datums ist zur Bezeichnung
des Zeitpunktes, an dem eine bestimmte Entwicklungsphase erreicht wurde,
immer angegeben worden, am wievielten Tage des Jahres die Beobach-

tung stattfand (vg. die Tabelle auf S. 5).

Da die lateinischen Pflanzennamen immer angegeben sind, ist- der

wesentliche Inhalt dieser Veröffentlichung auch ohne Wiedergabe, des ge-

samten lettischen Textes in deutscher Sprache allgemein verständlich; es

wurde auch davon abgesehen, die deutschen Namen der kleinen und in
weiteren Kreisen wohl ohnehin völlig unbekannten Ortschaften mit an-

zugeben, obgleich sie von den lettischen Namen oft nicht unwesentlich

abweichen: wesentlich sind ja nur die geographischen Koordinaten.

Angaben über phänologische Beobachtungen der Korrespondenten
aus den früheren Jahren wurden als wertvolle Ergänzungen mit in die
Übersichtstafeln aufgenommen. Besonders sind hier die zahlreichen Beo-

bachtungen, vorzugsweise über den Beginn des Blühens, von Herrn Lehrer

Uhdris in Laudohn (JSTq 43, Laudona) zu nennen.

Die Sammlung und Bearbeitung pflanzenphänologischer Beobachtun-

gen wird fortgesetzt, und es sollen diesem ersten Jahresbericht weitere
folgen; eine Diskussion der Beobachtungsergebnisse wird auch erst dann

am Platze sein. Hier soll es nur erwähnt werden, dass das Frühjahr 1927

verhältnismassig spät begann.
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3. Datumu tabula.

(1927)

Datum-Tabelle.
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5. Novērojumi tabulās.

I. Lapu plaukšanas sakums.
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Beobachtungsergebnisse in Tabellen.

Beginn der Laubentfaltung.
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') Pirmie normālie augļi.
Beginn der Fruchtreife.

11. Ziedēšanas sakums. Pirmie normālieaugļi.
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pagasts



') Pirmie normālie augļi.
Beginn der Fruchtreife.

Beginn des Blühens. Beginn der Fruchtreife.
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III. Labības augi.

1922—1927

z = ziedēšanas sakums (Beginn des Blühens); p = pļaujas sakums (Be-

10

pagasts



Getreidegewächse.

1922—1927

ginn der Ernte); v = savarpoja (Aehrenschiessung vollendet).

11
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1922 1924

Secale ce- Triticum

reale vulgare

Ziemas Ziemas

rudzi kvieši

Secale ce-

reale

rudzi

Triticum

vulgare
Secale ce-

reale

Ziemas
rudzi

Triticum

vulgare

Ziemas

kvieši

Ziemas

kvieši

z,

26 Sidgunda .

Sidgunda .

Madliena .

27

28

29 Baldone .

30 Mārkalne
.

31

I

ļ Mārsnēni
. 16 21

—

32 Stalbe . .

Kūdums .33

34 Launkalne

35 Jaunrauna 168 1 168! 21

i

36

37

Lielstraupe

Raiskums
.

Rauna . .

Drusti . .

169ļ

-

168 21

38

39 181 238 186 246 171 221 231

40 Vestiena .

41 Liepkalne .

Saikava
.

Ļaudona .

Pērse .
.

167 2241 179i 17'

42

43 177 I

44

45 | Sērene

46 ļ Zasa . .

47 Zalva
.
.

48 Tilža .
.

-I
I

49 Baltinava .

50 Krustpils .

51 Rauda . .
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IV. Citi novērojumi. Andere Beobachtungen.
1921—1923, 1926—1927

1 = lapu plaukšanas sakums (Beginn der Laubentfaltung),

z = ziedēšanas sākums (Beginn des Blühens).

43. Ļaudona, z.

') Ļoti agrs pavasars. Ledus Aiviekste izgāja 23. marta.

Sehr frühes Frühjahr. Eisgang im Ewstfluss d. 23. März.

14

augunosaukums



1926.

3. Zlēkas. I. Betula alba . . 137

Tilia cordata
. .

141

z. Prunus padus . . 142

31. Mārsnēni. 1. Betula alba . 134

Prunus avium 142

Prunus padus . 128

Tilia cordata . 140

z. Prunus padus . 141

Syringa vulgär. 136

1927.

9. Vāne. 1. Aesculus Hippocast. 146

z. Aesculus Hippocast. 155

Picea excelsa . ■ . 155

15. Sesava, z. Taraxacum offi-

cinale
.
.

.
152

15

augu



5. Paskaidrojumi sarakstiem un tabulām.

Vietu un novērotāju sarakstā uzdotais ģeogrāfiskais platums un ga-

rums, kā arī augstums virs jūras līmeņa zīmējas tieši uz pašu novērotāja

dzīves vietu (māju, skolu utt.). Tā kā ģeogrāfiskās koordinātes noteiktas

pēc dažādiem karšu izdevumiem, un sekundes turklāt atmestas, noapaļojot

attiecīgi minūtes pēc parastiem noteikumiem, tad arī ģeogrāfiskais platums

un garums uzskatāmi arī pareizību līdz vienai minūtei. Apmēram tikpat

plašas robežas ir arī novērošanas rajonam katrā punktā. Vietu ap-

zīmējums tabulās tiem pašiem numuriem, kā vietu sarakstā, atkārtojot

vēl arī pagasta nosaukumu. Katram augam tabulā iekārtots savs sta-

biņš (kolonna) ar auga nosaukumu virsrakstā un skaitļu rindu tālāk

zem tā. Skaitļi rāda, kura diena tā ir skaitot no gada

sākuma, kad parādība novērota. Šādu laika apzīmējumu līdzīgos izde-

vumos lieto plaši (piem. Anglijā, Somijā v. c), un tam, salīdzinot ar pa-

rasto mēneša un mēneša dienas apzīmējumu tā priekšrocība, ka tad uzreiz

redzamas dienu starpības. Piem. rudzu savārpošana Durbē (vieta 7)

ir 152, Baltinavā (vieta Kq 49) — 161, t. i. 9* dienas vēlāk. Atrast pēc

šiem skaitļiem parasto laika apzīmējumu ir viegli ar „datumu tabulas"

palīdzību (5. lapp.): 152 stāv Jūnija" stabiņā augšā pret ciparu „1" šīs

tabulas pirmā stabiņā („datumi"), tas ir pirmais jūnijs, 161 atrodams tur-

pat lejāk pret ciparu „10" — tas ir desmitais jūnijs, v. tml. — Lasot skaitļus

no kreisās uz labo pusi kā grāmatas rindu, dabūjam laiku dažādiem augiem

tanī pašā vie tā, bet sekojot skaitļiem pa stabiņu no augšas uz leju,

atrodam tā paša auga datumus visās novērošanas vietās, kas apzī-

mētas tabulas kreisā pusē. — Mazliet citāds un pats par sevi saprotams

ir beidzamās tabulas iekārtojums.
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Arbeiten des Meteorologischen Instituts der Universität Lettlands. ,N_ 9.

Rīgā, 1929.

Akc. sab. J. Petersons un biedri spiestuve, Rīgā, Kr. Barona ielā 20/22
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