Parastais ozols /Quercus robur/ ir vienīgā dižskābaržu dzimtas suga Latvijā savvaļā. Augļi rieksti (tautā saukti
par zīlēm jeb ozolzīlēm). Vairākas ozolu sugas Latvijā ir introducētas (piemēram, sarkanais ozols /Quercus
rubra/, kura dzimtene ir Ziemeļamerika). Vērtīgās koksnes dēļ ozoliem vienmēr bijusi liela saimnieciskā
nozīme. Ozoli aug ļoti lēni, tiem ir dziļa sakņu sistēma. Var sasniegt 40m augstumu un 800-1000 gadu vecumu.

1.att. Šodien stādītos ozolus, kā dižkokus neskatīsim mēs un pat ne mūsu mazbērni. Tie ir koki nākotnei, tiem
latviešiem, kuri nāks pēc mums.

Ozols dārzā vai parkā, tā ir unikāla iespēja veidot īpašu ainavu. Visi lielo dimensiju koki (arī liepas, oši, kļavas)
ir neatsverami, tie nodrošina ēnu un aizvēju, piešķir teritorijai perspektīvu un telpas izjūtu, vienalga, vai tā ir
zemnieku sēta vai muižas parks.

2.att. Parastā ozola ietvarstādi.

Tradicionāli ozolus stāda:
 kā soliterus1, lai parādītu tā skaisto zarojumu, vainagu un/vai krāsu;
 alejās, piešķirot kustībai virzību, teritorijas apmeklētāju organizējot kādā konkrētā virzienā.
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Augs solists. Tāds, kurš pelnījis atrasties uzmanības centrā - ar lapojumu, augumu, faktūru, ziedu daudzumu vai veidu.

3.att. Aptuveni 15. gadus audzis ozols. Stādīts kā soliters.

4.att. 40.gadu veca ozolu aleja vasarā, Lielbritānija.

5.att. 40.gadu veca ozolu aleja rudenī, Lielbritānija.

Ozoli izskatās labi ne tikai zālienā, blakus ēkām vai atpūtas vietām. Tie var kalpot kā dažādu teritoriju un zonu
atdalītāji.

6.att. Nekopta, gadu desmitiem pamesta novārtā, ozolu rinda, kura nodala parku no pārējām muižas zemēm,
Aizupes muiža, Latvija.

Lielo dimensiju koki, arī ozols, met lielu ēnu, bet zeme pie tā ir mitra un auglīga. Tam nav tik agresīva sakņu
sistēma, kā, piemēram, bērzam. Tāpēc ozolu stādījumus var veiksmīgi kombinēt ar pavasara sīpolpuķēm:

sniegpulksteņiem, zilsniedzītēm, narcisēm, tulpēm. Šī kombinācija ir laba arī tāpēc, ka pavasara sīpolpuķēm
gaisma nepieciešama ziedot, agri pavasarī, kad koki vēl nav saplaukuši.

7.att. Sens muižas parks pavasarī, Lielbritānija.

8.att. Tulpes zem lielo dimensiju kokiem, Keukenhofas ziedu parks, Holande.

9.att. Tulpes un karaliskās fritilārijas zem lielo dimensiju kokiem, Keukenhofas ziedu parks, Holande.

Ozoli ainavā var būt ne tikai soliteraugi un ne tikai veidot alejas, tie var augt parkā un veidot vienotu veselumu
ar citiem parka kokiem.

10.att. Agri plaukstoša ozola šķirne ‘Concordia’, Kjū botāniskais dārzs, Londona, Lielbritānija.

11.att. Ar lielo dimensiju kokiem ‘’ierāmēta’’ lauce. Gar lauces malām aug Veimuta priede, Parastais ozols,
Sibīrijas lapegle, Parastais osis, Elejas muižas parks, Latvija.

12.att. Kombinējot augus var panākt košu un interesantu krāsu un faktūru spēli arī ziemas periodā, Lielbritānija.

Reizēm tieši koks ir tas, kurš iezīmē ēkas atrašanās vietu, kaut paša īpašuma un dzimtas vairs nav. Koks ir
dzīva pagātnes liecība.

13.att. Elejas muižas kungu nama drupas, pie drupām vairākus simtus gadu vecs ozols, Latvija.

14.att. Endzeles muižas parka simtgadīgie ozoli, Latvija.

15.att.Kopta un labi uzturēta ozolu aleja, Lielbritānija.

16.att. Ozols un sniegpulksteņi.

17.att.Ozols un zilsniedzītes.

Vienotība ar zemi, kurā dzīvojam, vienotība ar ekosistēmu rada harmoniju, bet tieksme ierobežot un mainīt
– disonansi. Latvijas ozolu majestātiskie silueti, rada tikai šai zemei raksturīgo izskatu, un ainavu dizaina
galvenais uzdevums – radīt harmonisku teritoriju kontekstā ar apkārtējo vidi!

Ainavu dizainere, mežsaimniecības inženiere Vineta Radziņa

