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IEVADS: TERMINA IZCELSME UN SATURS
Oss (no zviedru val. ås - kalna mugura, kalnu virkne) ir no dažiem desmitiem
metru līdz 8-10 km garš, vairāk vai mazāk līkumots, šaurs valnis (vaļņveida oss),
dažkārt ar atzarojumiem, plakana (plakanmuguras oss) vai paugurota grēda
(grēdveida oss), kam parasti kore stiepta paralēli ledāja kustības virzienam.
Grupējoties viens aiz otra, osi var veidot pat vairākus desmitus vai pat simtus
kilometru garas osu virknes vai paralēlas, subparalēlas un zarotas osu sistēmas.
Līdz šim zināmais garākais oss (Thelon Esker) pasaulē vijas 800 kilometru
attālumā starp Ziemeļrietumu Teritorijām un Nunavatu Kanādā. Zviedrijā Upsalai
cauri stiepjas 250 km garais Upsalas oss (Uppsalaåsen).
Mūsdienās termins “oss” pakāpeniski izzūd un to aizstāj apzīmējums “eskers”.
Ģeogrāfisko terminu glosārijā (Glossary of Geographical Terms, 1961, Stamp L.
D. (ed.) London, pp. 314-315 uzsvērts, ka “ar vārdu eskers (senākas formas
eskir, escar, eskar, no senīru valodas eiscir) Īrijā apzīmē ne visai augstus, garus
uzkalnus, bieži vien ar plakanām mugurām, kurus veido ledājūdeņu upju oļaini
nogulumi. Eskeru definē arī kā grēdu, kas stiepjas starp diviem līdzenumiem vai
pazeminātām virsmām”.
Geikie, A., 1882. Text-book in Geology, VI, V, part 1, p. 892 norāda: „... grēdas,
kuras Skotijā sauc par kēmiem (kames), Īrijā par eskeriem (eskers), bet
Skandināvijā par osiem (Åsar no zviedru val., daudzskaitli Ås vai Ösar)”.

OSU IZPLATĪBA
Sakarā ar globālajām dabas apstākļu izmaiņām, kas ir novedušas arī pie ledāju
sarukšanas, un informācijas tehnoloģiju sniegtajām iespējām, osu izplatībai tiek
pievērsta pastiprināta uzmanība. Osi un zemledāja gultnes (tuneļielejas) ieņem
nozīmīgu vietu paleoģeogrāfiskajās rekonstrukcijās, jo šīs reljefa formas raksturo
ledāja gultnes termiskos apstākļus un ledājūdeņu noteci saistībā ar noteiktiem
ledāja malas stāvokļiem tā deglaciācijas laikā. Tās norāda uz ledājkušanas ūdeņu
noteces koncentrāciju zemledāja tuneļos vai gultnēs un secīgu ledājūdeņu
straumju (glaciofluviālo) nogulumu uzkrāšanos.
Sakarā ar grants un smilts iegulu izmantošanu būvniecības vajadzībām agrākajos
gados mērķtiecīga osu izvietojuma izzināšana pārsvarā notika tikai atsevišķos
reģionos. Mūsdienās šādi apsekojumi tiek veikti ledus vairogu mērogā (Clark,
Walder, 1994; Punkari, 1997; Brennand, 2000; Storrar et al., 2014, 2015).
Augstas precizitātes un izšķirtspējas ģeotelpisko datu pieejamība par mūsdienu
zemes virsas reljefu, kas iegūti izmantojot mūsdienu tālizpētes metodes, it īpaši
satelītuzņēmumus un LIDAR datus, ir ļāvusi pavērt jaunu lappusi osu izplatības
izzināšanā. Jaunāko pētījumu rezultātā osu skaits Eirāzijas un Ziemeļamerikas
ledus vairogu klātajās teritorijās ir dramatiski pieaudzis.

Osu izplatība: Laurentīdu ledusvairogs

klintsieži

klintsieži

Pēc Clark, Walder, 1994.

Salīdzinot Laurentīdu ledusvairoga gultnes uzbūvi un osu izvietojuma karti, var
izdarīt secinājumu, ka visblīvākā osu izplatība ir novērojama reģionos virs
klintsiežu veidotām ledāja gultnēm, kas uzskatāmas kā ūdens mazcaurlaidīgas.
Un tomēr ievērojams skaits osu sastopams arī uz “mīkstiem” iežiem un
nogulumiem bāzētām ledāja gultnēm. Kādos apstākļos šīs gultnes ir ūdens
mazcaurlaidīgas? A. Ūdens mazcaurlaidīgi ieži; B. Grunts sasalums zem ledāja.

Osu izplatība: Fenoskandijas ledusvairogs

klintsieži

Pēc Clark, Walder, 1994.

Osu izplatība Fenoskandijas ledusvairoga teritorijā. Nogulumiežu un nogulumu ledāja
gultnēs osu izplatība ir mazāka. Kāpēc karbonātiežu gultnē osu veidošanās ir apgrūtināta?

Osu izplatība: Igaunija
Pēc Rattas, 2007.

Igaunijā uzskata, ka osi ir sastopami tikai tā ziemeļu daļā (Tavast & Raukas 1982;
Karukapp, 2005; Rattas, 2007). Osu izplatība pēc minēto pētnieku domām ir
saistīta ar ledāja erozijas apgabalu.

Osu izplatība: Lietuva
Osi apzīmēti ar ciparu 13 (zaļā krāsā),
tuneļielejas ar ciparu 14 (zilā krāsā).

Pēc Guobytė & Satkūnas, 2011.

Osu izplatība Latvijā pirms inventarizācijas

Osi: 1 = Sāruma; 2 = Ērgļukalna; 3= Straupes; 4 = Juglas; 5 = Aģes; 6 = Bīriņu; 7 = Krimuldas; 8 =
Mazie (Allažu) Kangari; 9 = Sidgundas Kangari; 10 = Lielie (Suntažu) Kangari; 11 = Ogres Kangari;
12 = Ruļļu kalna; 13 = Mūrumuižas; 14 = Augstkalnes; 15 = Krūškalnes; 16 = Vadakstes; 17 =
Varakļānu-Stirnienes; 18 = Zabegu; 19 = Maltas (Andrupenes); 20 = Grebļakalna; 21= Cirmas; 22 =
Tutānu; 23 = Čodorāni; 24 = Tutinavas; 25 = Odukalna; 26 = Svētupes; 27 = Jumpravmuižas.

Osu izplatība Latvijā: darba variants

Osu izplatības kartes darba variants. Datubāzes autori Putniņš & Celiņš, 2012.
Vizualizācija A. Markots, 2013.
Latvijā osi ir izplatīti visās ledāja zemienēs un augstienēs. No Zemgales līdzenuma
osi iestiepjas Rīgas smiltāju līdzenumā un domājams ir aprakti zem Baltijas ledus
ezera un Zemgales sprostezera nogulumiem.

OSU IZPLATĪBAS PRECIZĒŠANA: LIDAR DATI

Ogres Kangaru posms starp Kaparāmuriem un Pārogri. Pēc LĢIA karšu pārlūka,
v4.0 digitālā reljefa modeļa datiem. Kapārāmura kalni praktiski ir norakti.
LIDAR dati ļaus būtiski uzlabot esošo informāciju par osu un tuneļieleju izplatību,
morfoloģiju un saistību ar konkrētām ledāja malas veidojumu joslām.
Problēma: LIDAR oriģināldatu pieejamība.

OSU VEIDOŠANĀS LOKALIZĀCIJA LEDĀJĀ
A

d
c
a
a

Osu veidošanās ledāja ķermenī var noritēt
dažādās vietās. Tomēr ir lielas atšķirības
starp to veidošanos kalnu un līdzenumu
rajonos, apvidos ar atšķirīgu zemledāja
gultnes topogrāfiju un ģeoloģisko uzbūvi.
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Osa
veidošanās
zemledāja
tuneļos,
ledājūdeņiem izplūstot no ledāja apakšas
apstākļos, kad:
a. Ledāja plūsmas virzienā;
b. Pieledāja virsma krīt pret ledāju (skat.
Arī B attēlu).
Citi veidošanās gadījumi:
c. Iekšledāja tunelī;
d. Ledāja starplobu (starpmēļu) kanālā;
e. Ledāja ķermeni šķeļošā plaisā (B att.);
f. Virsledāja kanālā.
Kādos apstākļos veidosies augstāki osi?

Aktīvs ledus
Ledus ezers

Apzīmējumi:
1 – pamatieži; 2 – zemledāja morēna; 3 – osa
nogulumi; 4 – zvīņveida uzbīdījumi ledāja malā.

LEDĀJA HIDROLOĢISKĀ SISTĒMA
Firns:
smalkgraudains

Sastāvdaļas:
• virsledāja
• iekšledāja
• zemledāja
• pieledāja
• zemledāja gultnes

infiltrācija

LEDĀJS
iekšledāja
kanāls

vertikālā

Firns:
ar ūdeni piesātināts

šķeseniskā

ledusplaisa

ledusplaisas
drenāža

Iekšledāja
notece

infiltrācija
ūdensrijējs

Pieledāja
notece

Firns:
lielgraudains

 Ar kušanas ūdeni piesātinātā firna slānis = kušanas karenūdens.
 Zem firna esošā ar ledājūdeni piesātinātā karenūdens slāņa ieguluma dziļums samazinās
lejup, bet palielinās augšup pa ledāju.
 Ja ledāja gultne ir veidota no nekonsolidētiem, ūdens caurlaidīgiem nogulumiem, tad
silti bāzētos veidojas pazemes ūdeņu plūsmas.
 Auksti bāzētiem ledājiem neveidojas iekšledāja un zemledāja notece. Tiem pastāv tikai
virsledāja, marginālā un pieledāja noteces sistēmas.

Virsledāja dīķi, kanāli un ūdensrijēji
 Ūdenim uzkrājoties ledus virsas pazeminājumos
lejpus leduskritumiem, kā tas redzams uz ledāja
Gleišera līča apkaimē, Aļaskā, noris virsledāja
dīķu veidošanās (ponding).

Ūdens rijējs (pa labi).
(GSFC/NASA attēls).
Ūdensrijēji tiek saukti arī
par ledus dzirnavām
(moulins).
Ūdensrijēju
diametrs
mainās
no
dažiem
desmitiem cm līdz pat
desmit metriem.

Virsledāja ledājūdeņu gultnes ablācijas apgabalā uz
Vibekes ledāja, Austrumgrenlandē. Hambrey, M. &
Alean, J. 1994. Glaciers. Cambridge University Press.
New York, 1992. Ievērojiet, ka gultnes ir meandrējošas!
http://climatescience.tv/2012/08/r-i-p-lake-ponting-asupraglacial-lake-disappears-in-greenland/

Iekšledāja kušanas ūdeņu noteces tīkls: 3D
Iekšledāja noteces tīklam ir slīps dendrītiska tipa tīklojums. To apliecina teorētiskie modeļi
un lauka novērojumu rezultāti. Jaunākie pētījumi liecina, ka kanālu kritums un dziļums ir
mainīgs. Agrāk uzskatīja, ka tie krīt 60° leņķī un ir izplatīti ierobežotā dziļumā no ledāja
virsmas.
Iekšledāja kanāli:
 bilance starp iekšējās ledus plūsmas (krīpa) noteikto kanāla sašaurināšanos (creep
closure) un kušanas radīto kanāla paplašināšanos (melt enlargement);
 iegraušanās (downcutting) m/gadā, bet augšupejošā ledus plūsma ablācijas apgabalā
lejpus aukstā ledus zonas to pilnībā kompensē, tāpēc kanāli saglabā relatīvi stabilu
novietojumu vertikālajā plaknē;
 ablācijas zonā salīdzinājumā ar akumulācijas zonu iekšledāja kanāli, ir labāk attīstīti, ko
nosaka lielāka ledājūdeņu pieplūde.
Ledāja noteces sistēmas
trīsdimensiju blokdiagramma.
Virsledāja drenāža

LEDĀJS

Iekšledāja
drenāža

GULTNE
http://gemini.oscs.montana.edu/~geol445/hyperglac/meltwater1/

Šāda izskatās ledājūdeņu drenāža
ar iekšledāja kanālu un zemledāja
tuneļu noteces tīkla trīsdimensiālu
sadalījumu.
Virsledāja plūsmas var apvienoties
ar iekšledāja tīklu ar ūdensrijēju un
ledusplaisu starpniecību. Ablācijas
apgabalā ūdensrijēji un ledusplaisas
kļūst par daļu no zemledāja noteces
sistēmas.

Zemledāja kušanas ūdeņu noteces tīkls
Zemledāja ūdeņu cilmvietas ir:
 virsledāja un iekšledāja ūdeņu pieplūdums;
 zemledāja ūdeņi, kuru rašanās ir saistīta ar:
 virsledājā un iekšledāja ūdeņu atnestā siltuma izraisīto kušanu;
 spiedienkušanas un ūdens atkārtotas sasalšanas (reželācijas) siltuma radīto kušanu;
 sanesas saturošā ledus krīpa un bazālās slīdēšanas berzes siltuma izdalīšanos;
 ģeotermālā siltuma pieplūdumu (specifiska un lokāla parādība).
Ledāja gultnes pazemes ūdeņi:
 pieplūdums zemledāja kušanas ūdeņu sistēmā ir drīzāk mainīgs un atkarīgs no
topogrāfiskiem apstākļiem vai ģeoloģiskās uzbūves (Sugden D. E., John B. S. 1976);
 var dot ievērojumu pienesumu kopējās ledājūdeņu noteces sistēmas zemledāja daļā.
Silti bāzētos ledājos ledus piegultnes slāņa temperatūra sasniedz spiedienkušanas punktu,
tāpēc:
 silti bāzēti ledāji ir bagāti ar zemledāja ūdeņiem;
 lielākā daļa ledājūdeņu atrodas ledāja pamatnes tuvumā.
Zemledāja ūdeņi ietekmē:
 ledus plūsmas ātrumu, it īpaši ledāja bazālo slīdēšanu pa gultni un ledāja pulsācijas;
 ledāja sanesu eroziju, transportu, nogulsnēšanu un deformēšanu.
Zemledāja kušanas ūdeņi veido dalītas un diskrētas sistēmas:
 ledājūdeņi ir sastopami vienā vai vairākos nošķirtos tuneļos vai iegultnēs;
 zemledāja kanālu (tuneļu un iegultņu) skaits pieaug ledāja malas virzienā.

Diskrētas sistēmas: zemledāja kanāli

Kušana

Zemledāja kanālu klasifikācija:

Ūdens
spiediens
Ledus
spiediens

Ūdens
plūsma

 R–kanāli
(R-channels,
Röthlisberger
channels) ir tuneļi, kas veidojas ledāja
bazālajā daļā. Sin. R–tuneļi.
 N–kanāli (N-channels, Nye channels) ir
tuneļi, kas izgrauzti gultnes iežos.
 Tuneļielejas jeb subglaciālas iegultnes ir
veidojumi, kas rodas, zemledāja ūdeņiem
izskalojot ledāja gultnes nekonsolidētos
nogulumos vai pamatiežos kanālus. Tās var
veidot arī gultņu sistēmas.

Zemledāja tuneļa veidošanās shēma
Tuneļa veidošanās un pastāvēšana ir pretdarbība
starp kušanu un ūdens spiedienu, no vienas
puses, un ledus iekšējās plūsmas radīto
spiedienu, no otras puses. Kušana un ūdens
spiediens paplašina kanālu, bet ledus iekšējā
deformācija cenšas to aizvērt.

Ledus
R-kanāls
Ūdens

Relatīvi sekli un plati kanāli (R+N)
irdenos nogulumos vai pamatiežos
Ledus
Ūdens

Ūdens
Gultne

Gultne
Ledus

N-kanāls
Ūdens
Gultne

Dalītas sistēma: zemledāja dobumi
Zemledāja dobumi (subglacial cavities) ir tukšumi pie ledāja
gultnes.

Atveres

Zemledāja dobumi veidojas apstākļos, kad ledus
deformācijas ātrums aiz gultnes šķēršļa ir mazāks kā tā
kustības ātrums gar šo šķērsli.

Dobums
Ledus plūsma

Ūdens
plūsma

Dobums

Ledājs
Pamatieži
Atvere

Ledājs
Pamatieži

Kušanas ūdeņi zemledāja dobumos var:
 atrasties savstarpēji saistītos dobumos (linked cavities,
skat. att. pa kreisi);
 veidot zarotu dobumu tīklu (braided network);
 būt savienoti ar porūdens plūsmu.

OSU GALVENIE ĢENĒTISKIE TIPI

A

Aktīvs ledus

B

A. Tuneļu pildījumi: nogulumi
uzkrājās
iekšledāja
un
zemledāja tuneļos un atsedzas
ledājam nokūstot;
B. Ledus
kanālu
pildījumi,
nogulumi uzkrājas virsledāja
gultnēs subaerālos apstākļos;

Aktīvs ledus

C

C. Fragmentēti tuneļu pildījumi,
veidojas
ledāja
malas
pulsējošas recesijas rezultātā;

D
Aktīvs ledus

Aktīvs ledus

Ledus ezers

Aprimis ledus

Ledus ezers

D. Kaupres (uzkalnu) osi (angļu
val. beaded eskers), kas
sastāv no subakvālu izneses
konusu virknes, kas radusies
ledāja pulsējošas atkāpšanās
gaitā.

Ievērojiet ledāja gultnes kritumu!

Pasaulē atzīta osu ģenētiskās klasifikācijas shēma, ko izstrādājuši V. P. Vorens un
G. M. Ešlijs (Warren & Ashley, 1994). Tomēr tā pilnībā neatsedz osu veidošanās
sarežģīto mehānismu, kas atkarīgs no daudziem mainīgiem faktoriem, pat
nejaušiem notikumiem.

Osu morfoloģiskā klasifikācija
Reljefa forma

Morfoloģija

OSI

Uzbūve
I. Plānskatījumā



vaļņveida

gultnes tipa tekstūras – grants, smilts



platmuguras (osa plato)

oļu un grants kodols ar smilts apliekumu



grēdveida

laukakmeņu kodols ar oļiem un granti



uzkalnu virkne (kēmoss)

pauguru virkne, dažāds materiāls, masīva struktūra

II. Pēc izvietojuma


elementārs oss

atkarībā no osa morfoloģijas



osu virkne vai sistēma

atkarībā no ietilpstošo osu morfoloģijas



meandrējošs oss

pārsvarā vaļņveida osiem raksturīgā



zarots oss

pārsvarā vaļņveida osiem raksturīgā

III. Pēc osa muguras garenprofila

TUTĀNI



plakans vai ieslīps

atkarībā no osa morfoloģijas



lēzeni viļņots

atkarībā no osa morfoloģijas



lēzeni paugurots

grēdveida osiem raksturīgā



valņveida vai platmuguras

kodolā krokoti glaciofluviālie un relatīvi vecākas
morēnas nogulumi, vietām klāti ar jaunāku morēnu

Piezīme: Latvijā par tutāniem sauc osveida formas, kuriem kodolā ir ledāja deformēti nogulumi

(Āboltiņš, 1989). Tie ir osi ar krokotiem nogulumiem un morēnas segkārtu. Izplatīti ledāja augstienēs.

Osu morfoloģiskie paveidi plānskatījumā piemēri
A
osa uzkalni

fluviokēmu
pauguri

C
B

A = Krūškalnes vaļņoss ar osu uzkalniem proksimlajā daļā D no Bēnes; B = Ērgļu kalna
grēdoss zemes šaurumā starp Eiķēnu un Riebiņu ezeriem Straupes apkaimē; C = osu
virkne, ko veido osu uzkalni (kaupres osi) un ezerosi Sāruma ezerā pie Kaijciema.
Grēdosi parasti atrodas plašos ielejveida pazeminājumos. Bieži vien vaļņveida osi ir virs
apraktām šaurām ielejām, osi ar nogulumu izspieduma deformācijām kodolā –
subglaciālās vagās vai gandrīz plakanos līdzenumos.

Osa distālais jeb ledāja plūsmas virzienā
vērstais gals

Vaļņosu piemēri
Osa proksimālais jeb pret ledāja plūsmas
virzienu vērstais gals

ezers
s

C

Vaļņosu hipsometriskās shēmas (Zelčs, 1986):
A = Krūškalnes oss D no Bēnes, B = Žagares oss ar atzarojumiem apbus ezeram starp
Latvijas-Lietuvas robežu un Žagari.
C = Krūškalnes osa, osa uzkalnu un ielejveida pazeminājuma savstarpējais izvietojums.
Morfoloģiski labāk izteiktās osa deltas parasti piekļaujas ledāja malas veidojumu joslām
(ledāja gala morēnām zemieņu teritorijā un ledāja malas paugurgrēdu joslām austrumu
Latvijas augstienēs. Osa deltas var būt ģenētiski saistītas arī ar recesijas (uzbēruma)
morēnas vaļņiem. Distālā virzienā tās pāriet sandru līdzenumos vai ledusezeru līdzenumos.

Ogres Kangaru osu sistēma

Zilie kalni
Kaparāmurkalni

Osu vaļņu, grēdu un pauguru savstarpējais sakārtojums un izvietojums attiecībā pret
paugurgrēdu reljefa Ogres Kangaros.
1 = osa vaļņi, grēdas un pauguri; 2 = nenoskaidrotas ģenēzespaugurgrēdas un vaļņveida
pauguri.

Ogres Kangaru
morfoloģija
Osu ieplakas:

Noslēgtas
ieplakas

Evorsijas ieplakas: veidojas ūdensrijēju vietās.
Ieplakas dibenā labi un vidēji noapaļoti
akmeņi un oļi, to paaugstināta koncentrācija
vai pat bruģis. Ieplakas ir nelielas un ieapaļas
formas. To apjož asimetrisks valnis.

Glaciokarsta ieplakas:
Atrodas vietās, kur ir
bijuši
aprakta
vai
atsegta ledus blāķi.
Parasti
ir
plašākas,
ieapaļas vai lēverainas.
Tajās uzkrājas smalkāki
nogulumi.

Lineāras ieplakas – vienā galā
parasti ir atvērtas. To veidošanos
tiek skaidrota ledājūdeņu un
gravu eroziju. Osu grāvji, kas
stiepjas gar osu nogāžu pakāji,
var būt radušies arī ledāja
dinamiskās
iedarbības
vai
statiskās noslodzes ietekmē.
Slēgtās ieplakas – ieapaļas vai
lēverainas formas. To izcelsme
var būt saistīta ar glaciokarsta,
ledājūdeņu evorsijas, grunts
sasaluma
un
kosmogēniem
faktoriem.
Latvijā
pēdējiem
diviem
faktoriem
trūkst
pierādījumu.

Osu morfoloģiskie paveidi Oges Kangaros:
A = vaļņosu morfoloģijas piemērs Ogres Kangaru proksimālajā un distālajā daļā; B =
platmuguras oss distalajā daļā; C = vaļņosi un grēdoss ar glaciokarsta ieplakām vidusdaļā
(Augstie kalni). M 1:25 000 topogrāfiskā karte, pamathorizontāles ik pēc 5 m.

Mazo Kangaru
ģeomorfoloģiskā
karte

1 = osa un deltu kontūra; 2 = osu muguras (a = relatīvais augstums 5-15 m; b = līdz 5
m); 3 = glaciokarsta ieplakas; 4 = iegareno pauguri un galamorēnas vaļņu garenasis; 5 =
Tumšupes ledājkušanas ūdeņu noteces ieleja; 6 = ledājūdeņu izskalotas lejas; 7 = robeža
starp glaciolimnisko (1) un morēnas (2) līdzenumu; 8 = purvi; 9 = stāva deltas nogāze.

Sidgundas Kangari

Sidgundas Kangarus veido divi paralēli, ļoti lēzeni osu vaļņi, no kurām viens drīz izzūd, bet
otram vērojamas meandrēšanas, pēc tam zarošanās iezīmes. Pēdējais posms noslēdzas ar
deltu, kas piekļaujas Lielvārdes-Jūdažu malas veidojumu joslai.

Krūškalnes vaļņveida osa uzbūve Grantskalnā
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Krūškalnes osa uzbūve Grantskalna karjerā osa kodoldaļā. Vērojamas diagonāla
slīpslāņojuma tekstūras un kūļveida slāņojums, kas saistās ar antikāpu un gludās gultnes
sedimentācijas apstākļiem. Taisnā līnija oļu diagrammās parāda osa garenass orientāciju.
Oļu sakārtojums un garenasu orientācija norāda uz materiāla transportu gultnes slīdņu,
velšanās un saltācijas veidā.

Māls
Aleirīts

Velšanās
Slīdēšana
Velšanās

Smilts pārvietota ar
saltāciju

Smilts
Grants

Gultnes
sanesas

Māls un aleirīts suspendēts
turbulentā plūsmā

Suspendētās
sanesas

Cietvielu sanesu transporta veidi tekošā ūdenī

Sanesu klasifikācija pēc transportēšanas veida:
1. Suspendētās sanesas (suspended load);
2. Gultnes sanesas (bed load, traction load):
2a. Slīdņsanesas (slīdņi) pārvietojas ar slīdēšanu pa gultni, garenasis orientētas
paralēli ūdens plūsmas virzienam;
2b. Veltņsanesām ir raksturīga velšanās pa gultni, to garenasis vērstas šķērseniski
ūdens plūsmas virzienam;
2c. Saltācijas sanesas tiek transportētas ar pārlēcieniem.

Hjulstrēma-Sundborga līkne
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Hjulstrēma-Sundborga līkne parāda attiecības starp trim galvenajiem gultnes procesiem
(eroziju, transportēšanu un nogulsnēšanu) un ūdens plūsmas ātrumu dažāda izmēra sanesu
daļiņām. Grafika abām asīm izmantota logaritmiskā skalā, lai ar pietiekamu precizitāti attēlotu
un nezaudētu procesa kopainu abos galējos gadījumos.
Grafiks atspoguļo galvenos principus:
1. Upes enerģija pieaug līdz ar plūsmas ātruma palielināšanos;
2. Gultnes erozija sākas pie lielāka ātruma nekā daļiņu nogulsnēšanās;
3. Lielāka izmēra daļiņām ir lielāka masa. To erozijai un transportam ir nepieciešams lielāks
ātrums.

Krūškalnes vaļņveida osa uzbūve
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Krūškalnes osa uzbūve karjerā osa vidusdaļā. Vērojama osa gultnes diagonāla
pārvietošanās nogulumiem uzkrājoties. Z nogāzē raksturīgs apliecošais slāņojums.
Iespējams gultnes pārvietošanās ir saistīta ar ledus kanāla D virzienā eksponētās ledus
sienas paātrinātu kušanu, iespējams jau atklāta ledus kanāla apstākļos.
Taisnā līnija oļu diagrammās parāda osa garenass orientāciju un sanesu līdzīga veida
transportēšanu kā iepriekšējā gadījumā.

Vaļņveida osi Bīriņu apkaimē
A

B

Bīriņu apkaimē mežu nociršanas rezultātā ir iespējams novērot zemus vaļņosus,
kas vēl nav norakti.
A = Oss ap 5 km R no Bīriņiem, Bīriņu-Saulkrastu ceļa D pusē.
B = Uldis Bukšs un Edgars Bordāns osa rekognoscijā 2003. gada rudenī.

Grēdosi

Grēdosu hipsometriskās shēmas un novietojums ielejveida pazeminājumā:
A = Ērgļukalna oss ZR no Plāča, B = Augstkalnes oss Jelgavas-Žagares osu sistēmā.
Bulta norāda ledāja kustības virzienu. Pamathorizontāles ik pēc 5 m.

Grēdveida osu uzbūve
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Ērgļukalna osa uzbūve šķērsgriezumā. Redzams oļu, grants un smilts materiāla diagonālais
un lēcveida slīpslāņojums, kūļveida lēzenais slāņojums un tecējuma ripsnājums. Tekstūras
norāda uz sanesām piesātinātu plūsmu osa veidošanās laikā. Līdzīgi kā Augstkalnes osam
(sk. nākamo attēlu) zemāk kodolā saguļ akmeņi un sīkakmeņi ar grants un oļu pildījumu.

Grēdveida osu kodola uzbūve
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Augstkalnes osa laukakmens kodola uzbūve. Atsegums osa D nogāzē gandrīz paralēli osa
garenasij. Laukakmeņu slāņi krīt 7° leņķī pret ledāju. Domājams, ka laukakmeņi ir izskaloti
no zemledāja nogulumiem vai izkusuši no ledus zemledāja tunelī. Smalkāko materiālu
ledājūdeņu straumes ir aiznesušas izgulnējušas tuneļa lejasgalā pie atveres.

Laukakmeņu un oļu slāņi Jelgavas-Žagares osu sistēmā

Attēli parāda Jelgavas-Žagares osu sistēmai raksturīgo īpatnību – akmeņu koncentrāciju
osus veidojošās glaciofluviālās slāņkopas bazālajā daļā. Ruļļu kalna pamatnē un
Grantskalnā tie pārsvarā ir kristālisko iežu laukakmeņi, taču Igātes osā un vietām
Grantskalnā dominē vietējās izcelsmes dolomīta laukakameņi.
Attēlā labajā pusē redzamas ledāja straumju izskalota vanniņa merģeļaina dolomīta virsā.
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Petriogrāfiskais sastāvs:
Magmatiskie un metamorfiskie ieži, kvarcs, laukšpati
Dolomīts
Kaļķakmens, kalcīts

Kurzemē un Vidzemes Z daļā ir paaugstināts kaļķakmens un
kalcīta īpatsvars. Pretstatā pārejai Latvijas teritorijai šajos apvidos
ir samazināts dolomīta saturs. Kristālisko iežu atlūzu daudzums ir
lielāks pārskalotajos starpmorēnu nogulumos (skat. Ēdoles
atradnes nogulumu sastāvu), samazināts Latvijas D daļā. Osos
devona terigēno un karbonātiežu robežas tuvumā strauji pieaug
vietējo dolomīta rupjatlūzu īpatsvars. Nogulumi pārsvarā
raksturojas ar unimodālu (normālu) graudu izmēru sadalījumu.

Daži neparasti deformāciju piemēri osu nogulumos

Attēlā redzamās deformācijas Plāteru karjerā norāda uz to veidošanos lokāla spiediena ietekmē
no osa ieplakas perpendikulāri nogāzes plaknei. Novērojamas izspieduma krokas un nošķēluma
plaknes. Iespējams, ka tas varētu liecināt par ledāja pulsāciju vai nevienmērīgu aprimušā ledus
noslodzi dažādās osa nogāzes daļās. Bultiņa parāda deformācijas virzienu.

Osi ar deformētu nogulumu kodolu

Tutāni (Āboltiņš, 1989) morfoloģiski atgādina osus, taču tiem raksturīga morēnas nogulumu
klātbūtne un ledājūdeņu nogulumu izspieduma diapīrkrokas. Osveida formas, kas sastopamas
Burtnieka drumlinu laukā, bet ir radušās ledājam saplacinot drumlinu struktūras, tiek klasificētas
kā drumlinoīdi (Zelčs, 1993; Zelčs, Dreimanis, 1997).
“Tutāni” ir izplatīti arī ielejveida pazeminājumos. Tie ir šauri, stiepjas starp ezeriem (skat attēlu
kreisajā pusē) vai nodala vienu ezeru no otra, piemēram, Mordangas apkaimē vai
Jumpravmuižas apkārtnē Vitrupes ielejveida pazeminājumā (skat attēlu labajā pusē). Šīs salas
vai zemes strēles Vitrupes ielejveida pazeminājumā (ezerosi – Zāns, 1933) ir veidotas no
morēnas un smilts-grants nogulumiem.

Zvirgzdenes ezers

Čodorānu osa morfoloģija

Franapoles
ezers

Diunāklis

L. Ludzas
ezers

Čodorānu osa iekšējā uzbūve

Atsegumi osveida grēdas kores daļā Latgales augstienes ZA stūrī.
Apzīmējumi: 1 – brūngana, plātņaina un joslaina zemledāja morēnas mālsmilts; 2 – zemledāja morēnas mālsmilts,
stipri bagātināta ar akmeņiem un oļiem, ar grants joslām; 3 – morēnas mālsmilts kārtiņas grants-oļu materiālā; 4
– brūngana, plātņaina zemledāja morēnas mālsmilts ar samazinātu akmeņu un oļu saturu; 5 - sarkanbrūngana
dzelžota mālsmilts ar dažādgraudainas smilts starpkārtām; 6 – akmeņi un oļi ar mālainas smilts piejaukumu; 7 –
grants ar oļiem; 8 – dažādgraudaina granšaina smilts; 9 – sīkgraudaina smilts ar smalkgraudainas smilts
piejaukumu; 10 - brūna aleirīta un sīki un smalki graudainas smilts slāņmija; 11 – sarkanbrūnganas mālsmilts un
dažādgraudainas smilts slāņmija; 12 – dažāda tipa plaisas un lūzumi. Kvadrāti parāda mērījumu vietas un to
numurus.

Ružinas-Andrupenes oss: proksimālais gals
Ciskodu ez.

Jerzovas ez.

Ružinas-Andrupenes osu sistēma: plaisu aizpildījuma osi

Ružinas-Andrupenes oss: Garkolnu oss un sandru līdzenums

Ružinas-Andrupenes oss: Kaldabruņas fāzes osu valnis

Morfoloģiski labi izteiktais posms starp Baldas ieleju un Stalidzāniem

Ružinas-Andrupenes oss: Kaldabruņas fāzes osu valnis
MALTAS
PAZEMINĀJUMS
Karjers

Osu virknes posms starp Laizāniem un Grabovu.

Iekšējā uzbūve karjerā pie Stalidzāniem

Paugura lielākā daļa sastāv no ledāja deformēta smilts, grants un oļu maisījuma,
kā arī smilšainiem un aleirītiskiem nogulumiem. Šo nogulumu slāņkopām
atseguma redzamajā daļā ir monoklināls sagulums ar kritumu DR virzienā un
daudzām pārrāvuma tipa dislokācijām.

Ružinas-Andrupenes osa sistēmas distālais gals

Osu virknes posms starp starp Kaldabruņas un Dagdas ledāja malas veidojumu joslām.

OSU SAIMNIECISKĀ IZMANTOŠANA

Noraktajā Sāruma kaupres osa daļā ir ierīkoti zivju dīķi
un atpūtas mājiņas. Neskartā osa daļa turpinās kā
pussala un salas ezerā, veidojot ezerosu.

Masona oss (Mason Esker) Lansingas apkaimē ir
garākais oss Mičiganā , ASV. Šis 40 km garais
platmuguras oss tiek izmantots gluži tāpat kā tā
līdzinieks Augstasila oss Briežuciema pagastā.

Saimnieciskās izmantošanas
1. Pilskalni un kulta vietas;
2. Kapsētas;
3. Ceļi;
4. Meži;
Taka pa Grebļa kalna muguru.

veidi:
5. Apdzīvotās vietas – ciemi, muižas, krogi;
6. Dažādiem rekreācijas mērķiem;
7. Grants-smilts atradnes un karjeri;
8. Izziņas takas;
9. Laupītāju patvērums. Atrodas 2 alas.

NOSLĒGUMA PIEZĪMES
 Osus identicējot ir jāņem vērā to morfoloģiskā līdzība ar citas ģenēzes reljefa formām:
1. Laterālo ledājūdeņu noteces ieleju erozijas lineāri saposmotiem kēmu terašu
fragmentiem;
2. DeGēra (gada) morēnām (skat. att. pa labi);
3. Uzbēruma (recesijas) morēnām;
4. Iekšzemes garenkāpām;
5. Jūras krasta vaļņiem, strēlēm un bāriem.
Nošķirt ir iespējams pēc iekšējās uzbūves vai arī pēc pavadošo
reljefa formu kompleksa.
 Osu izplatības, vērsuma un iekšējā uzbūves īpatnības:
1. Deglaciācijas sākumposmā osu skaits ir mazāks. Tie veidojās aktīva ledus apstākļos.
Ledāja izzušanas beigu posmā osu veidošanās notika aprimstoša ledus apstākļos.
2. Ne vienmēr osu garenasis ir stiepjas paralēli ledāja plūsmas virzienā;
3. Osi sastāv no dažādiem ledāja un tā kušanas ūdeņu nogulumiem.
4. Pat rupjatlūzu materiāls vecākajos osos satur ievērojamā daudzumā smalknes daliņas.
Tiem bieži raksturīga morēnas nogulumu klātbūtne. To kodoli ir bieži sakrokoti un
sastāv no ledājūdeņu nogulumiem.
 Mikroklimats: no osiem atdzisušais gaiss noplūst uz blakusesošo pazemināto teritoriju,
tāpēc virs tiem veidojas piezemes gaisa slānis ar paaugstinātu temperatūru.
 Osi veido pazemes ūdeņu pieplūdes apgabalus, tāpēc to izplatības vietās ir jānovērš
piesārņoto virszemes ūdeņu noplūde gruntī. Tiem raksturīgs pabiezināts aerācijas slānis.

