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DENDROHRONOLOGAM
DR. BIOL. MĀRIM ZUNDEM – 60

Māra Zundes – dendrohronoloģijas aizsācēja un pētnieka Latvijā dzīves
rīts uzausa 1954. gada 31. oktobrī Kandavā. Mācījies Rīgas Zentas Ozolas
5. vidusskolā (1962–1970), tad Aizupes meža tehnikumā (1970–1974), iegūs
tot mežsaimniecības tehniķa kvalifikāciju. Augstāko izglītību viņš ieguva, mācoties Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā (tagad Latvijas Lauksaimniecības
universitāte), 1983. gadā pabeidzot Mežsaimniecības un mežtehnikas fakultātes neklātienes nodaļu. Sadarbība ar Latvijas Universitātes Latvijas vēstures
institūtu (toreiz LZA Vēstures institūts) sākās 1977. gadā, kad viņš uzņēmās
institūta Cēsu arheoloģiskās ekspedīcijas darbu tehniskā vadītāja pienākumus. Pēc tam M. Zunde turpināja strādāt gan kā inženieris dendrohronologs, gan kā Cēsu ekspedīcijas vadītāja vietnieks (2004–2010). Vienlaikus
viņš Latvijā attīstīja dendrohronoloģiskās datēšanas metodi, kuru tagad plaši
izmanto arheoloģisko pieminekļu un vēsturisko celtņu koka konstrukciju
absolūtajā datēšanā. 2003. gadā aizstāvēta disertācija “Kultūrvēsturisko un
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dabas objektu dendrohronoloģiskā datēšana un tās perspektīvas Latvijā”,
iegūstot bioloģijas doktora grādu. Kopš 2004. gada, kad institūtā izveidoja
Dendrohronoloģijas laboratoriju, Māris Zunde ir tās vadītājs un pētnieks.
Uz gadu gaitā izveidotās vēsturiskās koksnes gadskārtu datu bāzes pamata
ir izstrādātas vairāk nekā 70 publikācijas – zinātniski un populārzinātniski
raksti, apskati, konferenču tēzes. Uzrakstīta nodaļa grāmatai “Latvijas mežu
vēsture”. Par saviem pētījumiem daudzkārt referējis Latvijā un starptautiska
mēroga konferencēs Polijā, Šveicē, Austrijā, Vācijā, Spānijā, Itālijā, Beļģijā,
Slovēnijā, Dānijā, Ungārijā, Nīderlandē, Krievijā, Igaunijā un Lietuvā. Atzīmējama dalība vairākos Latvijas Zinātnes padomes finansētajos projektos
un Valsts pētījumu programmā “Letonika”, kā arī trijos lielos starptautiskās
zinātniskās sadarbības projektos. Neraugoties uz noslogotību zinātniskajā
darbā, viņš pagūst līdzdarboties arī nevalstiskajās organizācijās – Āraišu
ezerpils fondā, Latvijas Arheologu biedrībā un Dabas retumu krātuvē.
M. Zundes pētnieciskais darbs ir sabiedrībā atzinīgi novērtēts. Saņemta Rīgas
domes, LZA un Rīgas Balvas biedrības Rīgas Balva par darbu kopumu “Rīgas
vecpilsētas kultūrvēsturisko objektu dendrohronoloģiskā datēšana” (2004), piešķirts LR Valsts apbalvojums “1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme”
(2010) un, izvērtējot jubilāra ieguldījumu Āraišu ezerpils, Cēsu viduslaiku pilsdrupu un vecpilsētā pētīto objektu dendrohronoloģisko datējumu nozīmību, saņemta Amatas novada pašvaldības iedibinātā Arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu
balva nominācijā “Par pētījumiem arheoloģijā un viduslaiku vēsturē” (2014).
Māris Zunde ir cilvēks ar augstu pašdisciplīnu, sirsnīgs, atsaucīgs un nesavtīgi izpalīdzīgs. Kolēģi pateicas jubilāram un novēl stipru veselību, dzīvesprieku un neizsīkstošu radošo enerģiju visu uzsākto darbu turpināšanai.
Lai veicas!

Zigrīda Apala
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