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• Amerikā kokiem sāka pievērst īpašu uzmanību 19.gadsimta beigās. 
Paplašinoties industrializācijai un urbanizācijai kokiem tika radīti nepiemēroti 
un  kaitējoši apstākļi, kas ar vien vairāk kļuva pamanāmi un būtiski. Līdz ar to 
šajā laikā augu un koku kopšana pamazām sāka kļūt par profesiju.

• Diemžēl zinātniskā izpratne par kokiem un to kopšanu, slimībām, veselīgu 
audzēšanu bija ļoti niecīga.

• Sākoties 20.gadsimtam parādījās ar vien vairāk centieni pievērsties koku 
kopšanai, taču ne vienmēr tie bija daudzsološi un “veselīgi”, drīzāk, varētu 
teikt “agresīvi”, zināšanu un izpratnes trūkuma dēļ.  

• Daži no kopējiem sāka savus pētniecības centienus, sāka vadīt lekcijas 
vietējai auditorijai. Taču tajā pat laikā apzinājās, ka ar to vien nepietiek. 



Amerikā zināms kā kokkopja/arborista profesijas aizsācējs jeb 
“koku ķirurģijas” tēvs.

John Davey

•  1878.g. pārcēlās no Anglijas uz Ohaio
•  1880.g. “Davey Tree Expert Company”
•  1901.g. publicēja grāmatu  “Koku dakteris’’.
(“The Tree doctor”) 
Koku kopšanas grāmata, kas izklāsta kopšanas un ārstēšanas 
metodes balstoties uz stabilām zinātniskām metodēm un 
novērojumiem.
• “Do It Right Or Not At All”

• 1909.gadā Izveidoja laboratoriju un koku skolu 
Kentā - Davey Institute of Tree Surgery (D.I.T.S.)

 



• 1954.gadā uzņēmums atvēra Daveja tehnisko 
pakalpojumu centru Kentā, kura atradās biroji, 
laboratorija, bibliotēka tehniskajiem darbiniekiem, 
kā arī mācību klases D.I.T.S. studentiem. Mūsdienās 
tas pazīstams kā Dveja Institūts.

Grāmatas ievadā ir teikts :
«Ir pienācis laiks, kad koku stādīšana un kultūra ir 
jāpēta saistīti ar tā dzīvības fizioloģiju. Ja tas netiks 
darīts , šo auglīgo reģionu iemītniekus piemeklēs līdz 
šim cilvēkiem nepieredzēta nelaime/katastrofa.»



Arī citiem augu kopšanas praktizētajiem 
Ziemeļamerikā un Eiropā bija līdzīgs 
viedoklis.

• 1924. gadā Konektikūtas koku aizsardzības 
apvienība sasauca sanāksmi. Kas bija 
pirmā no 75 ikgadējām konforencēm. 
Rezultātā izveidojās mūsdienās pazīstama 
Starptautiskā Mežsaimniecības apvienība 
ISA ( International Society of 
Arboriculture).

•  ISA apvienībai ir būtiska nozīme 
mežsaimniecības attīstībā 20. gadsimtā. 



Terminu arbokultūra jeb mežkopība pirmo 
reizi oficiāli  pasniedza Čarlzs Īrs (Charles 
Irish) 1934.gadā.  

Šajā laikā, arī apzīmējumu “koku 
ķirurgs” nomainīja jēdziens 
Arborists – 

Šīs izmaiņas atspoguļo tehnoloģiju, pakalpojumu 
un standartu attīstību, nozares pētniecības un 
izzināšanas augšupeju un panākumus. Mūsdienās 
arboristam ir jāpārzina ne tikai praktiskos aspektus 
– kāpšanu, zāģēšanu, motorzāģa pielietošanu, bet 
arī jābūt zināšanām par koku kā dzīvo organismu. 
Jāizprot kā tie aug, kā un kāpēc veikt atzarošanu, 
jāpārzina koka slimības un to ārstēšana.



Arborists 19.gs. Kāpjot 
Sekvojā Kalifornijā. Bilde 
no koku mežistrādes. 



Arboristu bilde no koku 
mežistrādes 19.gs. Laikā pirms 
motorzāģiem. 
Šis darbs tika uzskatīt par 
grūtu un dzīvībai bīstamu 
darbu. Pieņemts, ka 1 no 150 
strādniekiem aizgāja bojā. 







Laikam ejot Arborista profesija ASV ir atzīta par 
nepieciešamu un pat vitāli svarīgu.  

• Arborists veic darbu pilsētvidē, kas atsaucas uz 
mūsu pašu -  cilvēku drošību, veselību un, savā 
ziņā, dzīves kvalitāti un dabu - vidi kopumā. 

ARBORISTS                    VESELS KOKS,
                                        VAIRĀK KOKI
 

                                                ABSORBĒ  CO2, 
SILTUMNĪCEFEKTA GĀZI, STABILIZĒ NOGĀZES, 
NOVĒRŠ EROZIJU,ABSORBĒ LIETUS ŪDENS NOTECI, 
VĒSĀKS GAISS, ABSORBĒ TROKSNI.
  



Koki tiek ar vien vairāk novērtēti un 
izprasti.
 
Jēdziens Arborists vai arborisms neparedz  
tikai bīstamo koku likvidēšanu,  iespēju 
nozāģēt koku, tajā uzkāpjot, droši 
pārvietojoties pa to lielos augstumos. Ar 
vien vairāk tiek pievērsta uzmanība koka 
būtībai-lomai planētas un cilvēka dzīvē. 

Mūsdienās ASV ir izveidojušās ļoti daudz 
organizācijas, kas atbild par mežiem, kokiem, 
“zaļo domāšanu” un arborista darbību. 



‘National Arbor Day foundation’
 

Kopš 1972.gada. Nebraskā. 
Ierosinātājs – J. Sterlings Morsons 

Organizācija PAR zaļāku un veselīgāku planētu. 
Kopš 1990.gada iestādījuši 60 miljonus koku. 
Koku stādīša turpinās.

1976.gadā radās Tree City USA  programma, kas 
paredz pilsētu apzaļumošanu un rūpes par 
kokiem. Mūsdienās kā Tree city USA kopienas ir 
atzītas jau 3300 pilsētas un ciemati.



Citas ASV nozīmīgas un atpazīstams kompānijas un 
organizācijas: 
Arkansas Urban Forestry Council
California Urban Forests Council (senākā pilsētas mežu padome)
Texas Urban Forestry Council
New Jersey Tree Foundation
Oklahoma Urban & Community Forestry Council
Un daudzas citas.
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Arī iepriekš pieminētā Džona Daveja sākotnējā 
darbība ir attīstījusies līdz mūsdienām.

ASV pazīstam organizāciju Davey Tree 
company . 
mājas lapa – www.davey.com  

Piedāvā arborista pakalpojums  pilnā spektrā.
Firma ar saviem apakšuzņēmumiem piedāvā 
plaša profila kokkopības, dārzkopības un  vides 
konsultāciju servisu gan privātām, gan štata vai 
valsts mēroga firmām  un privātpersonām.

http://www.davey.com/






Avoti: 
http://www.citywide.com.au/mobile/blog/citywide-blog/2014/04/15/the-history-of-arboriculture
 
http://www.isa-arbor.com/about/missionandhistory/overviewofhistory.aspx
http://www.forestryusa.com/forestry-community.html
https://caufc.org/
https://www.arborday.org/
http://www.renniebros.com.au/arborist-pics/
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Paldies par uzmanību! 
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