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Ievads 

Autors šo tēmu izvēlējās, lai uzināt vairāk par koku Ozolu augšana un Ozoiem kas aug 

Latvijā. 

 Ozols ir Latvijas lieākais koks un dižkoks,  kas aug ļoti ilgi. Par ozolu ir daudz teikas un 

dzejoļi, jo ozols ir stiprs. Ozolā aug zīles. Ozols ir mūsu tautas lepnums. 

 

   Darba gaita: 

1. Uzināt cik ilgi aug ozols. 

2. Kur aug ozols. 

3. Kapēc ozols ir dižkoks. 

4. Kādā stāvoklī ir Latvijas lielākie ozoli. 

5. Izdarīt secinājumu par ozolu. 

Darba mērķis izpētīt ozolus. 

Man šī tēma ir aktuāla jo es gribu uzināt kaut ko vairāk par ozoliem. 
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Ozola augšana 

 

Ozols aug vairāk kā 1000 gadus.  Ozols 800 gadu vecumā var pat sasniet 40 metru 

augstumu. Ozolam sakņu sistēma aug ļoti dziļu, tā mietsakne var sasniet  dziļumu  līdz pat 5 

metru dziļumu. Ozolam parasti ir taisns stumbrs. Ozols reizēm zied ar lapu plaukšanu. Ozols 

atsevišķi augot  var sākt plaukt no 20-25 gadu vecuma ,bet kopā ar citiem kokiem no 50-60 gadu 

vecuma. Kad ozols vēl ir mazs tad viņam vēl ir luda miza ,bet vēlāk vecākiem ozoliem sāk 

veidoties kreve kas vecajiem ozoliem ir dziļi rievota līdz pat 10 centimetriem dziļa. Ozoli aug 

audzēs kā tīraudzes un mistraudzes. Tīraudzes ir salabājušas atsevišķās vietās, Barkavas ozolu 

adze, Peledzes ozolu audze, Ežernieku ozolu audze.  Ozolam ir ļoti nepieciešam auglīga augsne 

un vajag gaismu , bet lai tā stumbrs izaugtu taisns ar maziem sānu zariem ir vajadzīgs sānu 

apēnojums. Jaunajiem kokiem kaitē salnas un dzivnieku bojājumi. Ozolu drīkst cirst tikai kad 

ozols ir sasniedzies ciršanas vecumu, tas ir 121 gads. Ozolu aputeksnē vējšs. Ozols zied reizē ar 

lapu plaukšanu. Liela daļa ozolu audzes senatnē tika iznīcinātas ,lai ieūtu zemi lauksaimniecības 

vajadzībām. Ozols ir ciet lapu koks. Ozolam ir daudz ekoloģisko un morfoloģisko formu. Un tās 

nodala agri plaukstošajos un vēli plaukstošajos. Ozolus ar dekoratīvām formām audzē parkos. 
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Ozola izmērs un kokmatreāla vērtība. 

 

Lai ozols sasniegtu diž koka izmērus tā platumam jabūt 4 metri līdz 1,3 metru 

augstumam vismaz. Tādi Latvijā ir sastopami atsevišķi. 

 Ozola koksnei ir ļoti liela vērtība, tā ir ļoti blīva, smaga un dekoratīva ar brūnu kodolu. 

Ozolu koksni lieto rūpnīcās un galdniecībās, finiera un parketa izatavošanā. Tā ļoti labi noder 

hidrotehniskājās būvēs. Visādu dekoratīvu priekšmetu izgatavošanai. Loti augsti tiek vērtēti 

melnie ozoli, kas ilgi nogulējuši ezros, upēs vai mitrās smiltīs. Un tad no šī ozola mizas iegūst 

miecvielas. Ozolus audzēt nav izdevīgi Latvijā, jo līdz ciršanai jāaug 121 gads. Ozols  1 

kubikmetrā vidēji maksā 85 eiro. Piemēram ozola koka logu cena ir apmēram 600-800 eiro 

gabalā. Ozola vērtība priekšmetos ir liela, jo tās lietas ir izturīgas un nepūst tik ātri kā cita koka 

lietas. 
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Ozola šķirnes 

 

Ozolam ir 24 šķirne. Ozols piederas pie dižskābaržu ģints. Latvijā savvaļā aug tikai 

parastais ozols. Daudzas ozolu sugas Latvijā ir ievestas no citurienes. Visbiežāk ozolu stādišanas 

vietā ir sarkanie ozoli. Sarkanais ozols nāk no ziemeļamerikas. Lietuvā savvaļā sastopams kliņšu 

ozols. Pie mums kliņšu ozols sastopams kokaugu kolekcijās. Korķa ozoliem ir miza no kuras 

izgatvo korķus vīna pudelēm. Baltais ozols no kura ir uztaisīts pasaulē vecākais burinieks un no 

šī ozola arī ir gatavoti japāņu cīņas mākslas ieroči. Tas aug ziemļamerikas austrumdaļā. Divkrāsu 

ozols kas aug Ziemeļamerikā šo ozzolu arī izmanto mēbeļu taisīšanai. Austrijas ozols kas aug 

Mazāzijā un Eiropā, bet viegli šķeļas un plīst tādēļ ir mazvērtīgāks, bet ātrāk aug nekā citi ozoli. 

Šarlaksarkainais ozols kas aug ASV austrmdaļā. Šis ozols nav ļoti kvalitatīvs tādēļ der 

kokmatriālos. Spāņu ozols aug ASV dienvidaustrumos un tiek izmantots kokmatriāls, mēbelēs. 

Ungāru ozols kas aug Eiropas dienvidaustrumos un aug skābās augsnēs. Der dārzos kā 

dekoratīvs koks. Akmens ozols kas aug vidusjūras reģionā un tiek izmantots mēbeļu, 

kokmatriālu, trifeļu audzētavās un tiek izmantotas zīles. Dižzīļu ozols kas aug Ziemeļamerikā. Šis 

koks ir ugunsizturīgsun tādēļ ir labs kokmatreāls. Purva ozols aug Ziemeļamerikas austrumdaļā, 

bet labi der kā dekoratīvais stādījums, kokmatriāls. Pontijas ozols aug Turcijas zemeļaustrumos. 

Audzē kā dekoratīvos kokus. Pūkainais ozols aug Eiropas dienvidos, Āzijas dienvidaustrumos un 

der kokmatriālos. Zvaigzņu ozols aug ASV austrumdaļā. Šis ozols izturīgs pret puvi, bet ir siktāks 

zāģmatreāls. Samtainais ozols aug ziemeļamerikas austrumdaļā un der kā kokmatiāls. 
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Latvijas lieilākie ozoli 

 

1. Kaives seņču ozols. Apkārtmērs 10 metri, garums 16 metri. Lielākais ozols Latvijā 

un resnākais ozols Baltijā. Stāvoklis slikts, jo senatnē galotnē iespēris zibens. 

Paikusi neliela daļa vainaga. Atrodas Tukuma rajonā, Sēmas pagastā. 

2. Sējas ozols. Apkārtmērs 9 metri, garums 22 metri. Otrs lielākais ozols Latvijā un 

otrs resnākais ozols Baltijā. Stāvoklis slikts, jo kalst zari. Atrodas Rīgas rajonā, 

Sējas pagastā. 

3. Kaņepju ozols. Apkārtmērs 9,2 metri, garums 16 metri. Stāvoklis normāls. Kādreiz 

ozolam zibens nošķēla pusi no stumbra. Liels vaļējs dobums. Ozos tikai sācis 

atjaunoties gar dienvidmalu stumbram. Atrodas Valkas rajonā, Jercēnu pagastā. 

4. Rīgzemju ozols. Apkārtmērs 9,2 metri, augstums 16 metri. Stumbra lejasdaļā 

ozolam milzīgs paresninājums. Stāvoklis slikts, jo zibens saspēris galotni un ir 

daudz apkaltuši zari. Atrodas Talsu rajonā, Dundagas pagastā. 

5. Zīļu ozols. Apkārtmērs 8,7 metri, garums 14 metri. Stāvoklis slikts jo, mazākā daļa 

dzīva un otra daļa bojā gājusi no zibens spēriena. Liels dobums, sastīpots, 

pārplīsis. 

6. Riņģu ozols. Apkārtmērs 8,6 metri, garums 10 metri. Palicis tikai liels stumbrs ar 

vienu zaru. Valkas rajons, Blomes pagasts. 
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Secinājumi 

 

1. Mans secinājums ir kad ozols var augt 1000 gadus ja to nesasper zibens vai nenozāģē. 

2. Ozols aug atkarībā no augsnes un pēc šķirnes, piemēram parastais ozols aug tīraudzēs 

un mistraudzēs. 

3. Ozols ir dižkoks, jo ir liels un ilgi aug, bet ai sasniegtu dižkoka izmēru ozolam jābūt 4 

platam līdz 1,3 augstumam. 

4. Latvijā ozoli ir sliktā stāvoklī, jo lielāko daļu ir saspēris zibens vai arī kalst zari. 

5. Ozolus ir jāaudzē un kokmatriāla dēļ manuprāt nav jēgas cirst dižkokus, jo izaudzināt 

ozou paiet simtiem gadu, cilvēks tik ilgi nevar izdzīvot.  
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Nobeigums 

 

Daudzi cilvēki nenovērte ozola augšanas ilgumu un zāģē, un pārdod malkā, bet labāk 

malkā zāģēt priedes un egles, jo šie skujkoki tik ilgi neaug. Ozolus vajag audzēt un kopt, 

lai ozoli neizustu no latvijas. Latvijā aug dabā tikai parastie ozoli. Es domāju ka vienu 

ozolu nav jēgas audzē, labāk audzēt vairākus ja kāds nonīkst tad paliek pārējie ozoli. 

Ozoli vēl Latvijā vēl ir daudz un tos nevajag zāģēt. 
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