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Aldis KĀRKLIŅŠ
LLU

Aktualitāte
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Informācijas apritē: zinātniskās publikācijas, pārskati, datu bāzes

u.tml., nepieciešama vienota “valoda”, standarti un izteiksmes

veids. Nacionālās sistēmas darbojas tikai valsts iekšienē.

Kas tās rada?

Cik lielāmērā tās mums patīk?

Cik bieži tās mainās?

Citi līdzīgi jautājumi .....

WRB 2014
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IUSS Working Group WRB (2014). World 

Reference Base for Soil Resources 2014. 

International soil classification system for 

naming soils and creating legends for soil 

maps. In: World Soil Resources Reports, No. 

106, Rome: FAO, 2014. 181 p.

http://www.fao.org/3/a‐i3794e.pdf

Apstiprināts Starptautiskajā Augsnes zinātnes kongresā, 

kas 2014. gadā notika Jeju (Dienvidkorejā).

Priekšteči

4

Pasaules Augšņu kartes leģenda 1974; Leģenda 1988 (1990, 1997); 
WRB  1998; WRB 2006 un WRB 2014.

Konsekvences
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Sistēma kļūst komplicētāka, tajā tiek veiktas izmaiņas.

Ko darīt ar datiem, kas uzkrāti iepriekš:

lietot vecajā formātā

pārklasificēt (ja tas iespējams).

Kā uzkrāt jaunos datus

lietot tikai jauno  sistēmu

paralēli lietot gan veco (‐cās) gan jauno

citi risinājumi

Izmaiņas, kas skar Latviju

6

Salīdzinot WRB 2006 ar WRB 2014, izmaiņas ir notikušas visos

līmeņos:

Diagnostikas horizontu, diagnostikas pazīmju un diagnostikas

materiālu definīcijās.

Augsnes pamatgrupu definīcijās, kā arī to izvietojuma secībā.

Apzīmētāju un modifikatoru definīcijās.

Augšņu nosaukumu veidošanas kārtībā.



2015.03.05.

2

Diagnostikas horizonti
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WRB 2006 WRB 2014 Piezīmes

Albic – Tagad ir albicmateriāli.

Argic Argic Palielinātas prasības attiecībā uz māla pieaugumu (4 un 20%). Bija 3 un 8%.
Pazeminātas prasības, ja šo horizontu izdala pēc māla iluviācijas pazīmēm.

Calcic Calcic Definīcijas līdzvērtīgas.
Cambic Cambic Precizēti krāsas kritēriji.
Folic Folic Definīcijas līdzvērtīgas.

Fragic Fragic Nedaudz samazinātas prasības attiecībā uz slodzes pretestību (50 kPa vietā
40 kPa).

Histic Histic Mainīti kritēriji seklu (< 20 cm) horizontu izdalīšanai. Izdalīšanu var ietekmēt
organisko materiālu definīcijas maiņa.

Hortic Hortic Definīcijas līdzvērtīgas.

Mollic Mollic Stingrāki krāsas un Corg kritēriji kaļķainām augsnēm. Vājāki kritēriji attiecībā
uz hor. biezumu. Tagad vispārīgā gadījumā pietiek ar 20 cm (bija 25 cm).

– Protovertic Jauns, iepriekš bija vertic pazīmes. Šādā skatījumā definīcijas sakrīt.

Spodic Spodic Izmaiņas kritērijos, kas nosaka Alox un Feox attiecību, ODOE skaitļi un dziļuma
limitu, kurā var atrasties šis horizonts.

Terric Terric Nelielas izmaiņas. Dzēstas prasības, ka jābūt litoloģiskai dažādībai, kā arī
attiecībā uz artefaktu ierobežotu daudzumu.

Umbric Umbric Vājāki kritēriji attiecībā uz horizonta biezumu. Tagad vispārīgā gadījumā
pietiek ar 20 cm (bija 25 cm).

Diagnostikas pazīmes
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WRB 2006 WRB 2014 Piezīmes

Abrupt textural change Abrupt textural 
difference Māla satura pieaugumam jānotiek 5 cm intervālā, bija 7.5 cm.

Albeluvic tonguing Albeluvic glossae
Definīcija ir būtiski mainīta, nosakot citus kritērijus, nekā bija līdz
šim – gan attiecībā uz krāsu, gan arī uz mēļu dimensijām un
iespiešanās dziļumu.

– Anthric pazīmes Izdalīti no jauna. Iepriekš bija diagnostikas horizonts. Definīcijas
praktiski līdzīgas.

Aridic pazīmes Aridic pazīmes Praktiski līdzvērtīgas definīcijas. Nelielas atšķirības sausas augsnes
krāsas ziņā.

Continuous rock Continuous rock Definīcijas līdzvērtīgas.

Gleyic colour pattern Gleyic properties Definīcija ir būtiski mainīta, attiecībā uz krāsu nosakot citus 
kritērijus, nekā bija līdz šim.

Lithological discontinuity Lithic discontinuity Izdalīšanas kritēriji kļuvuši stingrāki un tiek vairāk detalizēti.
Sekundārie karbonāti Protocalcic pazīmes Definīcijas līdzvērtīgas.
Reducing conditions Reducing conditions Definīcijas līdzvērtīgas.

– Retic pazīmes

Jauna diagnostikas pazīme. Kritēriji ir ļoti tuvu tiem, kādus lieto
diagnosticējot Albeluvic glossae. Ja Albeluvic glossae novēro
augsnes atseguma vertikālajā šķēlumā, tad Retic – horizontālajā
šķēlumā.

– Shrink‐swell cracks Jauna diagnostikas pazīme.

Ferralic pazīmes Sideralic pazīmes Definīcijas līdzvērtīgas.

Stagnic colour pattern Stagnic pazīmes Definīcija ir būtiski mainīta, attiecībā uz krāsu nosakot citus
kritērijus, nekā bija līdz šim.

Diagnostikas materiāli
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WRB 2006 WRB 2014 Piezīmes

– Albic Jaundefinēti diagnostikas materiāli. Iepriekš bija Albic horizonts. Citādā ziņā
kritēriji ir līdzvērtīgi.

Artefacts Artefacts Definīcijas līdzvērtīgas.
Calcaric Calcaric Definīcijas līdzvērtīgas.

Colluvic Colluvic Definīcijas praktiski līdzvērtīgas. Ieviesti dažādi precizējumi, taču būtība
nemainās.

– Dolomitic Jaundefinēti diagnostikas materiāli.

Fluvic Fluvic Precizējumi organiskā oglekļa sadalījumam, lai precīzāk definētu stratifikāciju.
Svītrota prasība par organiskā oglekļa limitu līdz 100 cm dziļumam.

Gypsiric Gypsiric Definīcijas līdzvērtīgas.
Limnic Limnic Definīcijas līdzvērtīgas.
Sulfidic Sulfidic Samazināts nepieciešamā sulfīdu sēra daudzums (no 0.75% uz 0.01% sausnē).

– Hyposulfidic Jaundefinēti diagnostikas materiāli.

Mineral material Mineral material Izmaiņas definīcijā saistībā ar organisko materiālu noteikšanas kritērijiem.

Organic material Organic material Definīcija modificēta. Izmaiņas gan saistībā ar jauno Corg definīciju, gan arī ar Corg
min. saturu augsnēs, kas ilgstoši piesātinātas (bijušas piesātinātas) ar ūdeni.

– Soil organic carbon

Jauna definīcija. Vērā tiek ņemts tikai augsnes organiskais ogleklis (Corg),
izslēdzot to, ko augsnē var ienest mākslīgi, piem., ar kompostu, augsnes
uzlabotājiem (kūdra, sapropelis u.c.) vai ražošanas atkritumiem, ja vien šis
jaunienestais materiāls nav pakļauts būtiskam sadalīšanās procesam.

Technic hard rock Technic hard 
material

Jaunajā definīcijā ir iekļauta prasība, ka materiālam ir jābūt vienlaidus un plaisas
(pārrāvumi) var būt mazāk par 5% no horizontālās virsmas.

Augšņu pamatgrupas
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Augšņu pamatgrupu (Reference Soil Group) skaits nemainās –

32. (Latvijā domājams ir pārstāvētas 18 no tām).

Mainījies vienas pamatgrupas nosaukums – Latvijā plaši

pārstāvētās Albeluvisols vietā tagad ir Retisols, taču šai

pamatgrupai ir plašāks definīcijas apgabals.

Mainījušās definīcijas.

Mainījusies secība klasifikatorā.

Augšņu pamatgrupas
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Pamatgrupa Izmaiņas

Retisols Iepriekš Albeluvisols. Tagad šai pamatgrupai ir plašāks definīcijas apgabals.

Fluvisols Pārvietota uz klasifikatora lejas daļu.

Umbrisols Pārvietota uz klasifikatora augšdaļu.

Arenosols Aiz Cambisols; pēdējo īpatsvars pieaugs.

Cambisols Pirms Arenosols; mainīta definīcija; īpatsvars pieaugs.

Alisols Līdzīgas Luvisols, tikai zems piesātinājums ar bāzēm ≤ 50 cm dziļumā.

Gleysols Plašāks definīcijas apgabals.

Luvisols Sašaurināta definīcija: daļa pāries uz Arenosols, iespējams, arī uz Alisols.

Planosols Definīcijas precizētas. Tagad šīm augsnēm var būt arī albic materiāli.
Tādējādi šīs grupas var iekļaut arī daļu no līdz šim esošajām Albeluvisols.Stagnosols

Technosols Nelieli precizējumi.

Leptosols Nelieli precizējumi. Tagad tās var izdalīt arī antropogēnā vidē.

Modifikatori
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Kopumā WRB 2014 ir definējis 259 modifikatorus (qualifiers) un 7

specifikatorus (specifiers). Latvijas augšņu klasifikācijai varētu būt

izmantojami 163 modifikatori. No tiem 56 definīcijas ir saglabājušās,

kādas tās bija WRB 2006. gada versijā, bet 107 definīcijas ir būtiski

mainītas.

Mainīta ir šo modifikatoru un specifikatoru lietošanas kārtība (ko

raksta pirms pamatgrupas, ko pēc tās, kā arī to izvietojuma secība).
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Citas izmaiņas
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Lai nodalītu Alisols augšņu grupu no Luvisols, kā arī dystric

modifikatoru no eutric lieto rādītāju – augsnes piesātinājuma

pakāpe ar bāzēm. Nedaudz mainījusies ir tā izskaitļošanas kārtība.

WRB iepriekšējā versijā to izskaitļoja kā attiecību starp apmaiņas

bāzēm (Ca2+, Mg2+, K+ un Na+) un apmaiņas skābumu (Al3+ + H+), tad

tagad kā attiecību starp apmaiņas bāzēm un apmaiņas alumīniju

(Al3+), neņemot vairs vērā ūdeņradi.

Kopsavilkums
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Augsni nav iespējams tikai pārklasificēt (no nosaukuma

atbilstoši WRB 2006 uz nosaukumu atbilstoši WRB 2014).

No jauna jāveic arī diagnostika.

Kamerāli to var izdarīt tikai tad, ja augsnes morfoloģiskais

apraksts ir veidots ļoti detalizēts.
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