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Nora Driķe, “Kurzemes Vārds”

Mārim Zundem ir unikāla 
profesija – viņš skaita  
koku gadskārtas.  

Tās skaitīdams, palīdz gan atrisināt 
kriminālnoziegumus, gan noteikt 
būvju un dažādu koka detaļu 
vecumu līdz viena divu gadu 
precizitātei. Viņa profesiju sauc – 
dendrohronologs. 

LIEPĀJĀ – PIRMO REIZI
Savā vasaras atvaļinājumā pētnieks ne-

pažēloja laiku un paņēma izpētei triju senu 
Liepājas koka ēku paraugus – no Bāriņu 
ielas 31, Kungu ielas 24 un no tā sauktā “Siļ-
ķu brāķa” jeb 17. gadsimta noliktavas Zivju 
ielā. Ko paraugi mums atklās, to vēl nezinām 
– izpēte nebūs veikta ātrāk par oktobri, jo 
pētāmo materiālu ir daudz, bet dendrohro-
nologs valstī ir tikai viens. Latvijas Universi-
tātes Latvijas Vēstures institūta Dendrohro-

noloģijas laboratorijas vadītāju uz Kurzemes 
rietumu krastu bija atvilinājis seno koka ēku 
pētnieks, daudzu Liepājas vēsturisko māju 
arhitektoniski mākslinieciskās izpētes vei-
cējs, celtniecības arheologs Juris Zviedrāns. 
Viņš uzsver – šāds pētījums Liepājā vēl 
nekad iepriekš nav veikts, bet izpētāma būtu 
vēl vesela grupa 17.–18. gadsimta Liepājas 
koka ēku: “Neatkarīgi no īpašuma formām. 
Šī informācija būtu nepieciešama ne tik ļoti 
kādam konkrētam īpašniekam, bet vairāk 

Gadskārtas aizved tālos gadsimtos
Zivju ielas “Siļķu brāķis” ir valsts 
nozīmes vēstures piemineklis jau 

vairāk nekā 70 gadu. Pie noliktavas 
ir plāksne ar tekstu, ka tā būvēta 

1690. gadā. Dendrohronologa veiktā 
laboratoriskā pārbaude var pierādīt, 

iespējams, ko citu.
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Māris Zunde 
uzmanīgi izurbj 

no sijas ārā serdenīti 
kokteiļsalmiņa 
tievumā. Tukšo 

vietiņu aizpildīs 
ar koka tapām. 

sabiedrībai, lai celtni novērtētu kā būvi, kā 
mūsu kopējo mantojumu. Jo diemžēl Liepājā 
ir gan labi piemēri, gan ļoti slikti piemēri, kā 
pret to attiecas, un gribētos, lai labo piemēru 
būtu vairāk un vairāk. Dati ļauj seno ēku 
atjaunot aizvien kvalitatīvāk.”

KAD UN NO KURIENES?
Kurš gan bērnībā nav skaitījis gadskār-

tas koka ripā vai uz celma, tā mēģinot 
izrēķināt, cik gadus dzīvojis sirmais koks? 
Dendrohronoloģijā ir izveidotas koku 
gadskārtu laikrindas – etaloni kā kartes 
atsevišķiem reģioniem, atsevišķām koku 
sugām. Katrs atsevišķs koks, tāpat kā ik cil-
vēks, atšķiras ar savu likteni, un visi dzīves 
notikumi atstāj pēdas stumbrā kā cilvēka 
sejā. Piemēram, divi blakus augoši vienas 
sugas koki var izveidoties atšķirīgi tikai tā-
pēc vien, ka viens aug pakalnītē un sausu-
mā, bet otrs lejiņā un varbūt slapjumā. Bet 
ir arī apstākļi, kas augšanu ietekmē līdzīgi: 
auksti gadi, ledi, sniegainas ziemas, sausas 
vasaras – tās visas ir ietekmējušas koku 
gadskārtu pieaugumu daudz lielākā platībā 
līdzīgi, un kopumā tie rāda kādai atsevišķai 
teritorijai, reģionam raksturīgu ainu. 

“No daudziem konkrētā reģionā 
augošiem mūsdienu kokiem dabūjam viņu 
dzīves ilgumā gadskārtu laikrindu. Pēc tam 
salīdzinām tās ar senāku koku materiālu 
laikrindām. Kādā laika posmiņā tās pār-
klājas, tātad varam pagarināt šo laikrindu 
pagātnē. Atrodot vēl senākas lietas, arheo-
loģiskos atradumus, dabūjam vēl senāku 
laikrindu,” skaidro dendrohronologs, kura 
pirmā profesija ir mežsaimnieks, bet savā 
tagadējā neparastajā arodā viņš apvieno 
gan meža pazinēja, gan vēsturnieka, gan ar-
heologa zināšanas. “Vienā laikā augušajiem 
kokiem nekad nav vienāds pieaugums. Bet 
dati korelē, lielākam vairumam ir korelatīvā 
līdzība, līdz ar to arī varam to pateikt.” 

“Varbūt ir cilvēki, kuri vēlas uzzināt par savas mājas vēsturi vairāk, bet ne-
maz nezina, ka Latvijā arī tas ir iespējams – šādi noskaidrot mājas vecumu,” 
saka daudzu Latvijas veco ēku būvvēstures pētnieks Juris Zviedrāns, mu-
dinot atcerēties, ka jau pēc četriem gadiem būs pilsētas 400 gadu jubileja. 
Līdz tam laikam vēl kaut ko par Liepāju var pagūt izpētīt. 


