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PRIEKŠVĀRDS

Kalendāra otro gadagājumu līdzīgi iepriekšējam Latvijas Dabas

un vēstures biedrība sagatavojusi saskaņā ar biedrības statūtos pare-

dzētajiem mērķiem, lai veicinātu dabas un kultūrvēsturisko vērtību

pazīšanu, pētīšanu, saglabāšanu un lietderīgu izmantošanu. levērojot
daudzu lasītāju vēlēšanos, kalendāra tematika ir paplašināta: tajā

iek[auti arī raksti par svarīgākajām vēsturiskajām jubilejām un atce-

res dienām. Sakarā ar to ir izmainīts arī kalendāra nosaukums.

Tāpat kā iepriekš kalendārs sniedz ziņas par to, kas katrā gada-
laikā ir interesants dabā. Lielāka vērība veltīta jautājumiem, par

kuriem interesējas kalendāra pasūtītāji, — bioloģijas, ģeogrāfijas un

vēstures skolotāji, mežsaimniecības darbinieki, dabas aizsardzības

sabiedriskie inspektori, dārzkopji, biškopji, novadpētnieki, tūristi, med-

nieki, atpūtnieki, jaunie naturālisti un visi dabas draugi. Bez tam

šīgada kalendārā plašāka vieta ierādīta materiāliem, kas domāti zvej-

niekiem un makšķerniekiem; tajā sniegtas ziņas par notikumiem zivju
dzīvē katrā mēnesi, par ūdens augiem un dzīvniekiem, kurus zivis

izmanto barībai, kā arī par hidrometeoroloģlskajām pārmaiņām, kas

ietekmē zivju dzīves apstākļus, v. c.

Redakcijas kolēģija pateicas lasītājiem, kas atsūtījuši savas at-

sauksmes un ierosinājumus. Diemžēl, viena gada ietvaros visus sa-

ņemtos vērtīgos ierosinājumus nebija iespējams realizēt, tādēļ daļēji
tie tiks ievēroti turpmākajos izdevumos. Visus sūtījumus kalendāra

sastādītāji lūdz adresēt LDVB prezidijam, Rīgā, Turgeņeva
ielā Nr. 19.

Redakcijas kolēģija
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1. Jaungada diena.

18. Pirms 45 gadiem (1918) VCIK apstiprinājusi Deklarāciju par strā-

dājošās un ekspluatētās tautas tiesībām.

21. 1924. gadā miris V. I. Ļeņins.
22. (9.) 1905. gada revolūcijas sākums.

27. 1959. gadā atklāts PSKP XXI kongress.

Dažādi dati novadpētniekiem:

1. Pirms 100 gadiem (1863) dzimis Rūdolfs Blaumanis, latviešu literatūras kla«

siķis. Miris 1908. g,

1. Pirms 85 gadiem (1878) miris Ansis Llventals, dzejnieks un žurnālists.

Dzimis 1803. g.

2. 1959. gada Padomju Savienībā palaista kosmiskā raķete, kas kļuva par

pirmo mākslīgo planētu Saules sistēma.

3. 1919. gadā Sarkanā Armija atbrīvoja Rīgu.
4. Pirms 30 gadiem (1933) buržuāziskas Latvijas politpārvaldē nogalināts

komjaunietis Fricis Gailis. Dzimis 1911. g.

6, Pirms 15 gadiem (1948) miris Pāvuls Jurjāns, latviešu operas pamatlicējs,
diriģents, pedagogs, komponists, LPSR Nopelniem bagātais mākslas dar-

binieks. Dzimis 1866. g.
8. Pirms 75 gadiem (1888) miris žurnālists Andrejs Dīriķis. Dzimis 1853. g.

9. Pirms 50 gadiem (1913) sākusi darboties latviešu opera.
10. Pirms 30 gadiem (1933) notiek Rīgas strādnieku politiskā demonstrācija

komjaunieša Friča Gaiļa bēru laikā.

18. Pirms 110 gadiem (1853) dzimis Kārlis Mīlenbahs, izcils valodnieks. Miris

1916. g.

20. Pirms 30 gadiem (1933) nogalināts LKJS CX sekretārs Eduards Smiltēns

(Fricis Millers). Dzimis 1903. g.
22. Pirms 65 gadiem (1898) Rīgā dzimis pazīstamais padomju kinorežisors

Sergejs Eizenšteins. Miris 1948. g.
26. (13.) Strādnieku apšaušana pie Dzelzs tilta Rīgā 1905. gadā.
27. Pirms 210 gadiem (1753) Jelgavā dzimis pirmais latviešu astronoms, dzimt-

cilvēka dēls Ernests Blnemanis, viens no pirmajiem Jelgavas «Academia

Petrina» studentiem, Jelgavas astronomiskas observatorijas organizatora

Veicis pirmos mēģinājumus Latvija gaisa balonu pacelšana. Miris 1806. g.

27. Pirms 70 gadiem (1893) dzimusi Lilija Ērika, latviešu padomju aktrise, LPSR

Nopelniem bagātā skatuves māksliniece. . ..

27. Pirms 30 gadiem (1933) miris Augusts Saulietis, rakstnieks. Dzimis 1869. g.

28. Pirms 90 gadiem (1873) dzimis Gustavs Zibalts, ievērojamais skatuves

mākslinieks. Miris 1938. g.
31. Pirms 10 gadiem (1953) miris tēlnieks Jānis Briedis. Dzimis 1902. g.

Pirms 450 gadiem (1513) dokumentos pirmoreia atzīmēts zemnieku maiņas ga-

dījums Latvijā. , , , , .
„ ._, , , ,

Pirms 65 gadiem (1898) Bostonā (ASV) nodibināta latviešu sociāldemokrātu

grupa ar D. Bundžu priekšgalā.
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Mežinieku ragaviņas

Čikstēj' dienu, čikstēj' nakti.
Kā tām bija nečīkstēt,
Sala dienu, sala nakti.

■ Planētas. Venēra redzama kā rīta zvaigzne —

Auseklis. Mēneša sākumā tā atrodas Svaru, otrajā
nedējā — Skorpiona, bet janvāra otrajā pusē —

Cūskneša zvaigznājā.
Marss redzams Lauvas zvaigznājā gandrīz visu nakti.

Jupiters redzams vakaros Ūdensvīra zvaigznājā.
Saturns saskatāms vakaros Mežāža zvaigznājā tikai janvāra

sākumā. Vēlāk tas nozūd Saules staros.
Aptumsumi. Pusēnas Mēness aptumsums 10. janvāri redzams

Eiropā, Āfrikā un Āzijā. Aptumsums novērojams arī mūsu republikā.
Tā kā Mēness atradīsies tikai Zemes pusēnā, tad aptumsums būs re-

dzams daudz vājāk nekā parasti. Ar neapbruņotu aci varēs pamanīt ne-

lielu Mēness augšdajas satumsumu tikai vislielākās fāzes momenta

tuvumā.

Mēness ieiet Zemes pusēnā 10. janvārī pl. ost0st 04
m, 3

Vislielākās fāzes moments 10.
~ ~

2 19, 1

Mēness iziet no pusonas 10.
~ ~4 33 8

Gredzenveidigs Saules aptumsums 25. janvāri redzams tikai Ze-
mes dienvidu puslodē. Latvijā nav redzams.

Saule ieiet Ūdensvīra zīmē (c*s<) 20. janvārī pl. 22st. Zeme

pieiet vistuvāk Saulei 4. janvārī pl. 22st 19m — apmēram 147 mil-

jonu km attālumā.

Janvāra vidējo gaisa temperatūru ievērojami
iespaido Baltijas jūras tuvums. Piekrastē tā ir par

3—4° augstāka nekā republikas austrumu dajā. Ze-

mākā novērotā gaisa temperatūra janvārī un reize

ari visā gadā Latvijā sasniegusi —42°, augstākā +7°. Bieži novēro-

jami atkušņi — austrumu rajonos 7—lo, bet jūras piekrastē 15—18

dienas mēnesī.

Sniega segas biezums svārstās vidēji no dažiem centimetriem

jūras piekrastē līdz 30 cm Vidzemes Centrālajā augstienē. Atsevišķos

gados janvārī republikas rietumu rajonos sniega segas var arī nebūt.

Pakāpeniski turpinās augsnes sasalšana, mēneša beigās augsnes

sasaluma dzijums svārstās vidēji 15—40 čm robežās.

Lai gan nokrišņu daudzums ir neliels un svārstās no 25 mm lī-

dzenumos līdz 45 mm augstieņu rietumu nogāzēs, janvārim ir rakstu-

rīgs ievērojams mākoņainums un neliels saules spīdēšanas ilgums, jo



1— gaisa temperatū-
ras izotermas: 2 —

ūdens temperatūra jū-
rā (mēneša sākumā —

beigās); 3 — sniega
segas biezums.

apmākušos dienu skaits vidēji ir 18—20, bet saule spīd tikai ap
40 stundām.

Pārsvarā ir dienvidu virziena vēji, un to ātrums ir ap 4—5.m/sek

uz sauszemes un 7—9 m/sek virs Rīgas jūras līča. Jūrā samērā bieži,

vidēji 3—5 reizes mēnesī, vērojamas vētras.

Republikas upes un ezeri klāti ar ledus segu, tāpēc ūdens tempe-
ratūra ir o°. Ledus biezums Ventā un Lielupē svārstās vidēji no

20 cm mēneša sākumā līdz 25 cm mēneša beigās, bet Daugavā attie-

cīgi no 30 līdz 35 cm. Latgales ezeros ledus biezums sasniedz 40 cm.

Ūdens daudzums upēs neliels, tās barojas galvenokārt tikai ar

gruntsūdens pieplūdi. Vienīgi atkušņu periodos, sevišķi rietumu rajonu

upēs, līmenis var celties, un atsevišķās ziemās Ventā, Bārtā, Lielupē
v. c. upēs novērota pat ledus iešana.

Rīgas jūras līcī mēneša sākumā ledus veidošanās vērojama līča

zieme|u piekrastē. Mēneša beigās Monzunda jūras šaurumi un Pēr-

navas līcis klāts ar ledus segu, bet gar Vidzemes un Kurzemes pie-
krasti vērojams peldošs ledus. Ūdens temperatūra piekrastē ir ap 03

,

bet līča centrālajā daļā visā dzijumā mēneša sākumā tā ir ap +1,5°,
beigās ap +0,5 .

Janvārī augu dzīvē nekādas redzamas pārmai-

ņas nenotiek, jo ziemas mēnešos augiem ir t. s.

miera periods. Tomēr arī pie mums vairāki augi
ziemā ir zaji. Tie ir mūžzaļie skuju un lapu koki

un krūmi, gan plaši izplatīti un visiem pazīstami, gan arī tādi, kas

savvaļā sastopami visai reti.

Vispirms te jāatzīmē parastā jeb Eiropas egle, kas pie mums

sastopama visā republikā un veido egju tīraudzes vai jauktus mežus

kopā ar priedi, bērziem v. c. kokiem.

Dārzos un parkos bieži sastopamas arī dekoratīvās egles — augi
ar zilgani sudrabotām skujām.

7



8

Visiem pazīstama parastā priede — mūžzaļš koks, kas izplatīts
visā republikā, aug sausos smiltājos, purvos, klintājos, veido tīrau-

dzes un jauktus mežus.

Parastais paeglis — neliels koks, biežāk krūms — aug egju un

priežu pamežā, virsājos, neauglīgās norās, upju krastos un sastopams

visā republikā.
Dzīvības koki — tūjas ir mūžzaļš krūms vai koks, lapas vasara

zaļas, ziemā brūnganas; to bieži audzē dārzos, parkos, dekoratīvajos

un aizsargjoslu stādījumos.
īve — mūžzaļš koks vai krūms — vienīgais no skuju kokiem,

kas nesatur sveķus. Latvijas PSR savva]ā sastopama reti
— Nīcas,

Rucavas, Dundagas, Engures mežos un Ainažu jūrmalā. Kā deko-

ratīvu krūmu to vietām audzē dārzos un parkos. īves miza un sku-

jas ir indīgas — tās lieto tautas medicīnā sirds slimību gadījumos.
Kā dabas retums īve ieskaitīta aizsargājamos dabas objektos.

Odeņu dzelmēs valda krēsla un jūtams ziemas

aukstums. Seklos, ūdensaugiem bagātos, aizsalušos

ezeros un dīķos regulāri jāpārbauda ūdenī esošā

skābekļa daudzums, lai laikus varētu novērst zivju
slāpšanu. Zivju slāpšana visvairāk novērojama tajos gados, kad ūdeņi
aizsalst, pirms ūdensaugi pilnīgi sadalījušies.

Odens zemās temperatūras dēļ siltumu mīlošās zivju sugas ne-

barojas un kļūst mazkustīgas. Aukstuma periodu tās pavada ziemas

miegā ūdens baseina dziļākajās vietās (bedrēs). Dažu sugu zivis (lī-
nis, karūsa, zutis) ierokas dūņās. Plēsīgās zivis — līdaka, asaris,
zandarts — barošanos nepārtrauc, tomēr nav tik aktīvas kā vasarā.

Samērā aktīvi ir ķīši, kuri uzbrūk repšu ikriem.

Aukstumu mīlošās zivis (sīga, repsis, forele, ezera salaka) aktīvi

barojas.
Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī reņģes, mencas un plekstes uz-

turas dzijumos.
Janvārī aizliegts jūrā zvejot lucīšus.

Ezeros un upēs akmeņaino sēkļu malās salasās un sāk nārstot
vēdzeles.

Planktona attīstībā janvārī novērojams ziemas minimums, tajā
atrodam dažas aļģes, virpotājus un no vēžveidīgajiem airkājus.

AJņu un staltbriežu medību sezona ir beigusies
līdz ar veco gadu. Janvārī mednieki galveno vērību

veltī mežacūku medībām. Pastāvot labiem sniega

apstākļiem, mežā pa kvartālu stigām var izsekot

cūkām pēc pēdām un tās ielenkt. Kad cūkas ielenktas, tad medību sek-

mes atkarīgas galvenokārt no mednieku un dzinēju pareizas izvieto-

šanas un, protams, no tā, cik precīzi mednieki prot šaut. Visu janvāri

turpinās arī zaķu, meža irbju, lapsu, kā ari vilku un lūšu medības.

Janvāri jārūpējas arī par medību zvēru piebarošanu, it īpaši, ja
uzkritis dziļš sniegs un pieturas stiprs sals.



A. Ķrastiņa

SENIE LATVIEŠU ĒDIENI

Latviešiem tāpat kā citām tautām ir savi iecienīti, uzturvielām

bagāti ēdieni. Uztura izejvielas deva galvenie nodarbošanās veidi —

zemkopība un lopkopība, mazāk zveja un medniecība. Mežā lasīja
sēnes, ogas un riekstus. Katrā gadalaikā atkarībā no vieglāk pieeja-
miem produktiem bija savi raksturīgākie ēdieni. Tā ziemā vairāk ēda

treknākos gaJas ēdienus, pavasarī izmantoja pirmos vitamīniem ba-

gātos savvaļas augus, sagatavojot tos kopā ar labības produktiem,
vasarā galveno vietu ieņēma piens un piena produkti, bet rudenī —

dārzāji, saknes, putni un augli.
Dala seno ēdienu, kā dažādas biezputras, kāposti, jāņusiers, ir

zināmi, un tos gatavo vēl šodien, bet daudzi pamazām aizmirsušies,
kaut gan uzturvielu sastāva ziņā tie bijuši ļoti vērtīgi. Starp tiem

jāatzīmē kaņepju un pākšaugu ēdieni — pupas, zirņi, pikas, kami v. c.

Savākt ziņas par tautas senajiem ēdieniem (no kuriem daudzus va-

rētu ieviest arī ēdnīcās) ir viens no novadpētnieku un tautas dzīves

pētnieku — entuziastu uzdevumiem. Sie materiāli būtu noderīgi arī

vesturniekiem-etnografiem un tautu kultūras sakaru pētniekiem.

Ziema,

sevišķi, sagaidot Jauno gadu, viens no iecienītākajiem ēdieniem bija
ķūķis, ķoķu putra, grūdenis jeb zīde n i s. Tā ir pabieza
putra, ko vārīja no pupām, zirņiem un miežu grūbām kopā ar cūkas

pusgalvu vai astes kaulu. Dažreiz lika klāt arī kartupeļus un kaņepes.
Tas bija arī viens no ģimenes godu ēdieniem. Kāzās to deva pirmajā
maltītē, lai jaunajiem ļaudīm netrūktu viņu dzīvē nedz gaļas, nedz

miežu. So ēdienu labprāt vārīja arī citos gadalaikos, sevišķi, sākot

svarīgākos lauku darbus. Arājam, piemēram, tad deva cūkas šņukuru,
lai tam labi veiktos aršana, bet sējējam — cūkas astes kaulu, lai

labības vārpas augtu garas.
Otrs ļoti iecienīts ēdiens ir pika s, pīt c s, ķek a s, topš i,

lodes utt. Tās ir no zirņiem vai pupām gatavotas kamolveida bum-

biņas. Dažreiz tām lika klāt arī dažādu labību miltus, kartupeļus,
kaņepes, sīpolus un taukus vai saceptu gaļu. Ēda ar saldu pienu vai

paniņām. Tās arī bija iecienītas dažādos ģimenes godos gan ziema,

gan citos gadalaikos.
levērojama vieta uzturā bija kaņepēm, no kurām gatavoja

staku, steņķi, tempu. To lietoja kā sviestu uz maizes vai eda

ar vārītiem kartupeļiem. Citreiz kaņepes sagrūda (samīcīja) kopa ar

kartupeļiem, sāli un sasmalcinātiem zaļiem lokiem. Kaņepes labprāt
eda visu gadu.
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2. Pirms 20 gadiem (1943) ar Padomju Armijas uzvaru beigusies
kauja pie Volgas.

14. 1956. gadā atklāts PSKP XX kongress.
23. Padomju Armijas un Juras Kara Flotes diena. Pirms 45 gadiem

(1918) kaujas pie Narvas un Pleskavas dzimusi Padomju Armija.
Kaujas pie Pleskavas piedalās arī 2. latviešu strēlnieku pulka
strēlnieki.

Pirms 115 gadiem (1848) februāra beigās publicēts K. Marksa un

F. Engelsa sarakstītais Komunistiskas partijas manifests.

Dažādi dati novadpētniekiem:

2. Pirms 110 gadiem (1853) dzimis žurnālists Andrejs Dīriķis. Miris 1888. g.
2. Pirms 100 gadiem (1863) dzimis dzejnieks Kažoku Augusts. Miris 1893. g.
4. Pirms 60 gadiem (1903) miris dzejnieks Kaspars Daugulis. «Pēterburgas

Avīžu» līdzstrādnieks. Dzimis 1843. g.
5. Pirms 80 gadiem (1883) dzimis Jānis Luters-Bobis, ievērojamais 1905. gada

revolūcijas kaujinieks. Miris 1941. g.
7. 1946. gadā nodibināta Latvijas PSR Zinātņu akadēmija.
10. Pirms 5 gadiem (1958) Rīgā atklāta I. republikāniskā dabas aizsardzības

konference.

11. Pirms 155 gadiem (1808) dzimis pirmais latviešu valodnieks ārsts Juris
Bārs. Miris 1879. g.

11. Pirms 15 gadiem (1948) miris pazīstamais padomju kinorežisors Sergejs
Eizenšteins. Dzimis Rīgā 1898. g.

12. 1961. gadā Padomju Savienībā palaista daudzpakāpju raķete un auto-
mātiskā starpplanētu stacija uz Venēru.

13. Pirms 30 gadiem (1933) Rīgā miris Eižens Rozenštcins. Brocēnu cementa

izejvielu atklājējs. Dzimis 1886. g.
14. Pirms 160 gadiem (1803) nodibināta Rīgas ķīmiski farmaceitiskā biedrība,

vecākā ķīmiķu un farmaceitu biedrība Krievijā. Tajā pašā gadā bkdrioas

priekšsēdētājs D.-H. Grindels sācis izdot Rīgā pirmo ķīmiski farmaceitisko

žurnālu Krievijā. Biedrība darbojās līdz 1937. g.
15. Pirms 190 gadiem (1773) miris Andrejs Krasilņikovs, krievu astronoms,

kas 1750. gadā pirmo reizi noteicis Rīgas ģeogrāfiskās koordinātes ar

astronomiskām metodēm. Dzimis 1705. g.

16. Pirms 55 gadiem (1908) miris revolucionārs un ķīmiķis Jānis Priedītis, kas

pazīstams kā ķīmisko bumbu un ieroču izgatavotājs revolucionāriem.
Dzimis 1876. g.

16. Pirms 40 gadiem (1923) atklāts LKP VII kongress.

16. Pirms 30 gadiem (1933) notika Rīgas bezdarbnieku demonstrācija.
17. Pirms 40 gadiem (1923) miris rakstnieks un žurnālists Ezerietis (Kārlis

Augenbergs). Dzimis 1869. g.

20. Pirms 70 gadiem (1893) dzimis Valerijs Mežlauks. ievērojamais Komunis-

tiskās partijas un Padomju valsts darbinieks. Miris 1938. g.

22. Pirms 90 gadiem (1873) dzimis Jānis Endzclīns, ievērojamais latviešu

valodnieks. Miris 1961. g.
23. Pirms 25 gadiem (1938) miris revolucionārais dzejnieks Kārlis Pelēkais.

Dzimis 1896. g.
23. Pirms 20 gadiem (1943) miris Sīmanis Berģis, revolucionārs, rakstnieks.

Komunistiskās partijas darbinieks. Dzimis 1887. g.

26. Pirms f0 gadiem (1883) dzimis Paulis Lcijņš. ievērojamais lauksaimniecības

zinātnieks. Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas pirmais prezidents. Miris

1959. g.

Pirms 100 gadiem (1863) policija uziet organizācijas «Zemja i vola» nelegālo

tipogrāfiju Viļakā.
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Sargāties, sila priedes,

Stipri viri mežā brauca:

Spoži cirvji, asi zāģi,
Tēraudiņa kumeliņi.

Planētas. Venēra rtdzama kā rīta zvaigzne —

Auseklis Strēlnieka zvaigznājā. Tā vairs nav tik

spoža kā janvārī.
Marss 4. februārī atrodas opozīcijā, tātad

tas ir labi novērojams visu nakti. Tas atrodas Vēža zvaigznājā. Jā-

atzīmē, ka Marsa attālums no Zemes ir samērā liels —

ap 100 mil-

joni km, turpretim t. s. «lielajās opozīcijās» tas var samazināties pat
līdz 56 miljoniem km.

Jupiters vēl redzams vakaros Odensvīra zvaigznājā, izņemot
februāra pēdējās dienas, kad tur sāk tuvoties Saule un Jupiteru sa-

skatīt kļūst arvien grūtāk.
Saturns nav redzams. 3. februārī tas atrodas konjunkcijā ar

Sauli.

Saule ieiet Zivju zīmē ()() 19. februārī pl. 12 8t.

Februāra vidējā temperatūra daudz neatšķiras
no janvāra temperatūras. Minimālās novērotās tem-

peratūras bijušas —29° republikas rietumos un

—39
3

austrumos, maksimālā Zemgales līdzenumā

sasniegusi +11°.

Sniega segas biezums mēneša beigās sasniedz ziemas maksimumu.

Jūras piekrastē tā tomēr nav biezāka par 10—15 cm, bet Vidzemes

Centrālajā augstienē pārsniedz 40 cm. Ar sniegu bagātās ziemās Gai-

ziņkalna apkārtnē sniega segas biezums pārsniedz 1 m. Ļoti siltās

ziemās rietumu rajonos sniega segas var arī nebūt, bet Vidzemes aug-

stienē tās biezums var svārstīties ap 10—15 cm.

Turpinās augsnes sasalšana, un mēneša beigās sasaluma dziļums
svārstās vidēji no 15—25 cm jūras piekrastē līdz 60 cm un vairāk

austrumu rajonos.
Nokrišņu summa februārī ir apmēram tāda pati kā janvārī —

ap 20 mm līdzenumos un zemienēs un līdz 40 mm augstienēs. Tomēr

apmākušos dienu skaits samazinās par 2—4 dienām. Saule virs hori-

zonta paceļas augstāk, un saules spīdēšanas ilgums vidēji ir 70 stun-

das mēnesī.

Arī vēja režīms ir līdzīgs — vidējais vēja ātrurhs ir 3—5 m/sekuz

sauszemes un 5—7 m/sek virs Rīgas jūras līča, pārsvarā ir ziemeļ-
austrumu virziena vēji. Vētras februārī atkārtojas retāk nekā janvārī.
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1— pirmatnējās le-

dus formas; 2 — kle-

jojošs ledus; 3 — le-

dus sega.

Upēs un ezeros pieaug ledus segas biezums. Daugavā tas ir ap
40 cm, Gaujā 37 cm, Lielupē un Ventā 35 cm. Bargās ziemās maksi-
mālais ledus biezums sasniedz 60—70 cm, bet siltās nepārsniedz
10—15 cm. Atsevišķas siltas ziemas rietumu rajonu upes var arī ne-
aizsalt.

Upēs ūdens pieplūst galvenokārt tikai no gruntsūdeņiem, tādēļ tā
daudzums ir minimālais visā gadā. Upes februārī ienes jūrā' tikai ne-
daudz vairāk par 3% no gada noteces.

Rīgas jūras līcī pakāpeniski pieaug ledus daudzums. Mēneša vidū

gar ziemeļu piekrasti plašā joslā, gar pārējo — šaurākā, izveidojas
malas ledus, bet līča centrālajā daļā un Irbes jūras šaurumā novēro-
jams peldošs ledus. Mēneša beigās parasti viss līcis pārklājas ar ledu.
Ledus biezums piekrastē sasniedz 30—40 cm, bet centrālajā daļā
15—20 cm. Gar Baltijas jūras piekrasti februāra beigās dažu jūdžu
attāluma novērojams malas ledus.

Ūdens temperatūra Rīgas jūras līcī zem ledus ir nedaudz zem
v -V"2M» ~~ū'3°)- Atklātā jūrā ūdens temperatūra pie virsas ir no
+0,5 līdz +1,5°.

tSTĒ
MkJ| Arī februāri zaļo tikai mūžzaļie koki un krūmi.

Hyļ Bez jau iepriekš minētajiem atzīmējami vairāki

mūžzaļie krūmi.

Vispirms te jāmin sila virši — nelieli zaraini

krūmiņi ar mūžzaļam lapām; tie aug smiltājos, priežu silos, sausos

krūmājos un plaši izplatīti visā republikā.
Arī purva vaivariņi ir mūžzaļi krūmi ar stipri smaržojošām la-

pām; tie aug sūnu purvos un purvainos priežu mežos visā republikā
un ir indīgi.

Brūklenes ir sīks mūžzaļš pundurkrūmiņš, kas aug skuju koku
un jauktos mežos visā republikā.

Dzērvenes — mūžzaļš ložņājošs pundurkrūmiņš, aug sūnu un

priežu pārejas purvos, sastopams visur.
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Miltenes — mūžzaļš, zemei pieplacis, stipri zarains krūmiņš, aug

priežu silos, sausos priedulājos un kāpās. Sastopams diezgan bieži

visā republikā, to izmanto kā ārstniecības augu.

Polijlapainā andromeda — mūžzaļš krūmiņš ar gulošiem sarkan-

brūniem stumbriem un gludiem brūnganpelēkiem zariem; tas aug sūnu

purvos un mitros, izskalotos smiltājos un diezgan bieži sastopams
arī pie mums. Indīgs.

Purvu kasandras — mūžzaļš krūmiņš ar pelēki rūsganiem stum-

briem, sastopams diezgan bieži republikas austrumu daļā, citur reti.

Aug sūnu purvos un kfjdrainās pļavās, indīgs.
Sārtene — erika ir mūžzaļš zarains krūmiņš ar tieviem, stāviem

zariem, daudzām tumšzaļām lapām un rožainiem vai iesarkaniem zie-

diem zvaniņu veidā. Aug mitros priežu mežos un zied jūlijā. Vienīgā
vieta Padomju Savienībā, kur aug sārtenes, ir Grīņu rezervāts Latvijas
PSR, tādēļ ari sārtene ieskaitīta aizsargājamos dabas objektos.

Visi šeit minētie mūžzaļie krūmi pieder pie viršu dzimtas.

Februāra sākumā vērojama jau liepu sēklu izsēšanās, bet beigās
sāk izsēties arī baltalkšņu sēklas.

Kā zivis, tā arī zvejniekus un makšķerniekus
jūtami iespaido aukstums. Jāturpina regulāri pār-
baudīt skābekļa daudzumu seklo necaurtekošo ezeru

un dīku ūdenī.

Februārī aizliegts zvejot lucīšus.

Ezeros un upēs akmeņaino sēklu malās turpina nārstot vēdzeles.
Uz nārsta vietām sāk pārvietoties mencas, kas sastopamas dziļumā

(100 m un vairāk). Reņģes Baltijas jūras atklātajā daļā sastopamas
līdz 100 m dziļumam, bet Rīgas jūras līcī līdz 30—40 m dziļumam.

Februārī planktona attīstībā, salīdzinot ar janvāri, nav izmaiņu.

\ jM Zaķu un meža irbju medības beigušās. Līdz

mēneša vidum mednieki var nodoties mežacūku mc-

UHMHbHHI dībām, lai varētu nošaut limitā paredzēto cūku

skaitu, pretējā gadījumā pārliecīgi savairojušās
mežacūkas nodarīs postu lauksaimniecības kultūrām. Februāra otrajā

pusē mednieki pilnīgi pievēršas plēsīgo zvēru — lapsu, vilku un lūšu

medībām. Sevišķa vērība veltījama vilku un lūšu iznīcināšanai.

Februārī it sevišķi jārūoējas par meža zvēru piebarošanu, jo, tu-

vojoties pavasarim, dzīvnieki ir stipri novārguši un šajā laikā tiem

visvairāk vajadzīgs cilvēka atbalsts. Jāraugās, lai nekad neizsīktu

meža zvēru piebarošanai domātie barības krājumi.
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lESTĀJIETIES

LATVIJAS DABAS UN
f

VĒSTURES BIEDRĪBĀ'

LDVD nodaļu adreses ir šādas:

Nodala Adrese

Aizputes Aizputē, Padomju ielā 22, pr-ja A. Gudermano

Alūksnes Alūksnē, Novadpētniecības muzejā, pr-js J. Līcis

Balvu Balvos, l. vidusskolā, pr-js A. Snepers

Bauskas Bauskā, Novadpētniecības muzejā

Cēsu Cēsīs, Tautas izglītības nodaļā

Dagdas Dagdā, 1. vidusskolā, pr-js J. Valuhs

Dobeles Dobelē, 1. vidusskolā, pr-ja L. Ķestero

Gulbenes Gulbenē, Brīvības ielā 17—8, pr-js J. Jaunzcms

Ilūkstes Ilūkstē, I. vidusskolā

Jēkabpils Jēkabpilī, Parka ielā 5, pr-js Z. Martinsons

Jelgavas Jelgavā, Novadpētniecības muzejā

Kārsavas Kārsavā, Novadpētniecības muzejā

Krāslavas Krāslavā, Rajona izpildu komitejā

Kuldīgas Kuldīgā, Novadpētniecības muzejā

Liepājas Liepājā, Novadpētniecības muzejā, pr-ja L. Bēr-

ziņa

Limbažu Limbažos, pr-js E. Birkmanis

Ludzas Ludzā, Novadpētniecības muzejā

Madonas Madonā, Novadpētniecības muzejā

Ogres Ogrē, Strādnieku jaunatnes vidusskolā

Preiļu Preiļos, Strādnieku jaunatnes vidusskolā, pr-js
F. Lasis

Rēzeknes Rēzeknē, Novadpētniecības muzeja, pr-js B. Magers

Rīgas pils. Rīgā, Fr. Gaiļa ielā 10, LVU Bioloģijas fak., pr-js

prof. J. Lūsis

Rīgas ra j Mārupē, Mārupes astoņgad. skolā, pr-js A. Liepa

Saldus Saldū, Novadpētniecības muzejā, pr-js M. Zaļupo

Siguldas Siguldā, Imanta Sudmaļa ielā 19, pr-js A. Velde

Talsu Talsos, Novadpētniecības muzejā
Tukuma Tukumā, Tautas izglītības nodaļā
Valkas Valkā, Ļeņina iela 19, pr-ja V. Liclausc

Valmieras Valmierā, Varoņu laukumā 3, pr-js L. Liepnieks

Ventspils Ventspilī, Novadpētniecības muzejā, pr-js A. Šulcs

Viļānu Viļānos, Raiņa ielā 14, pr-js N. Rudko

Latvijas Dabas un vēstures biedrības valdes prezidija adrese:

Rīgā, Turgeņeva ielā Nr. 19.
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2 — Dabas un vēstures kalendārs, 1963

6. Pirms 45 gadiem (1918) atklāts Komunistiskās partijas VII kon-

gress.
8. Starptautiskā sieviešu diena.

9. 1962. gadā PSKP CX plēnums pieņem lēmumu «Komunisma celt-

niecības pašreizējais posms un partijas uzdevumi lauksaimniecības

vadības uzlabošanā».

12. (27. II) 1917. gadā gāzta cara patvaldība.
13. Pirms 65 gadiem (1898) atklāts KSDSP I kongress.
14. Pirms 80 gadiem (1883) miris Kārlis Markss.

18. Parīzes Komūnas diena.

Dažādi dati novadpētniekiem:

1. Pirms 80 gadiem (1883) miris Pēteris Migllnīks, latgaliešu dzejnieks un

kultūras darbinieks. Dzimis 1850. g.
4. Pirms 110 gadiem (1853) miris ģeologs Kristiāns Leopolds Buhs, devona

slāņu atklājējs Baltijā. Dzimis 1774. g.

8. Pirms 40 gadiem (1923) miris izcilākais latviešu folklorists Krišjānis
Barons. Dzimis 1835, g.

8. Pirms 10 gadiem (1953) mirusi izcilā skatuves māksliniece Berta Rūmnicce.

Dzimusi 1865. g.

9. 1961. gadā uzlaists padomju 4. kosmiskais kuģis.

12. Pirms 90 gadiem (1873) dzimis Andrejs Jesens, rakstnieks un sabiedrisks

darbinieks, bērnu žurnāla «Jaunības Tekas» izdevējs. Miris 1958. g.

16. Pirms 95 gadiem (1868) dzimusi dzejniece Aspazija (Elza Rozenberga).
Mirusi 1943. g.

, „
16. Pirms 80 gadiem dzimis lauksaimniecības zinātnieks Pēteris Rizga, Latvijas

PSR Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis. Miris 1955. g.
20. Pirms 75 gadiem (1888) dzimis komponists un diriģents Bernhards Valle.

Miris 1924. g.
~ ,_, ,

. „
22. Pirms 75 gadiem (1888) dzimis zoologs Naums Lebedmskis, Latvijas

Universitātes profesors. Fašistu nobendēts 1941. g.

23. Pirms 100 gadiem (1863) dzimis Ceronis (Teodors Viļķers), jaunstrāvnieku
dzejnieks.

. . _~ ,

24. Pirms 105 gadiem (1858) Tallinā dzimis ģeologs Eduards- Tolls ledus-

laikmeta nogulumu pētītājs Latvijā. Gājis bojā 1902. g. Pēterburgas Zinātņu

akadēmijas ekspedīcijā Benneta sala Austrumsibīrijas jūra.

25. 1961. gadā uzlaists padomju 5. kosmiskais kuģis

26. 196C. gadā atklāts Latvijas Dabas un vēstures biedrības I kongress.

28. Pirms 30 gadiem (1933) miris padomju raķešu būves pionieris, astronauti-

kas teorētiķis Fridrihs Canders. Dzimis 1887. g. Rifa. .

30. Pirms 60 gadiem (1903) miris Ansis Lerhis-Puškaitis. latviešu tautas

pasaku krājējs un kārtotājs. Dzimis 1859. g. ,
Pirms 20 gadiem (1943) uz atsevišķās latviešu partizāņu vienības bāzes izli-

dota Latviešu partizāņu brigāde.
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Nāci, nāci, vasariņa,
Jau ztemiņa kājas aun.

Jau ziemiņa kajas_ aun,
Pie vārtiem stāvēdama.

Planētas. Venēra redzama vairs tikai īsu

laiku pirms Saules lēkta kā rīta zvaigzne —
Au-

seklis. Tā virzās tālāk — no Strēlnieka uz Mežāža

zvaigznāju, bet marta beigās sasniedz Ūdens-

vīra zvaigznāju.
Marss redzams vēl tikpat labi kā februārī— gandrīz visu nakti,

tomēr tā redzamais spožums jau sāk jūtami samazināties. Tas atrodas

Vēža zvaigznājā.
Jupiters nav redzams — 16. martā tas atrodas konjunkcijā ar

Sauli.

Saturns nav redzams.

Saule ieiet pavasara punktā — Auna zīmē ( V ) 21. martā

pl. 11 st 20 m
— šo brīdi uzskata par pavasara sākumu. Diena tagad

k]ūst garāka par nakti.

Lai gan mēneša gaisa vidēja temperatūra ir ne-

gatīva, marta beigās diennakts vidējā temperatūra

jau ir pozitīva. Minimālās novērotās temperatūras
mēneša sākumā bijušas no —24° rietumos līdz—35°

austrumos, bet maksimālās var sasniegt +14, +18°.
Marta sākumā jūras piekrastē nokūst sniegs. Sniega segas bie-

zums ievērojami samazinās ari augstienēs un visā Austrumlatvijā.
Augsnes sasaluma dzijums, salīdzinot ar februāri, izmainās sa-

mērā maz — tas svārstās no 20 līdz 58 cm.

Marts ir mēnesis ar vismazāko nokrišņu daudzumu. Vidēji tie

svārstās 20—10 mm robežās, pie kam nokrišņi var būt kā lietus, tā

sniega veidā. Reizēm martā novērots ari pērkona negaiss. Migla tāpat
kā ziemas mēnešos atkārtojas 2—8 reizes mēnesī. Saules spīdēšanas

ilgums pieaug vidēji līdz 140 stundām.

Martā visbiežāk novērojami dienvidrietumu un dienvidu virziena

vēji ar ātrumu 3—4,5 m/sek uz sauszemes un 5—6,5 m/sek virs Rīgas
jūras līča. Vētras ar vēja ātrumu virs 15 m/sek jūrā atkārtojas 3—4

reizes mēnesī.

Marta vidū reizē ar sniega kušanu upēs sāk celties ūdens līmenis.

Vispirms tas notiek rietumu rajonu upēs, pēc tam pakāpeniski ari zie-

meļu un austrumu rajonos.
Ledus iešana Bārtā un Ventā sākas ap 20. martu, Lielupē un

tās pietekās no 20. līdz 28. martam, Daugavā, Aiviekstē un Gaujā
marta pēdējās -vai aprīļa pirmajās dienās. Ezeros martā parasti vēl
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saglabājas ledus

sega. Maksimālais

palu līmenis Kur-

zemes un Zemga-
les upēs parasti
novērojams vien-

laikus ar ledus ie-

šanu, t. i., marta

trešajā dekādē.

Bargās ziemās

martā sniega kuša-

na vēl nesākas un

upēs valda pilnīgs
ziemas režīms.

Odens tempe-

ros, kamēr tajos
saglabājas ledus, ir ap 0°. Tikai mēneša pēdējās dienās, kad ledus
izgājis, tā var sasniegt dažus grādus virs nulles.

Rīgas jūras līcis marta pirmajā dekādē parasti vēl pilnīgi klāts
ar ļedu. Otrajā dekādē ledus sāk uzlūzt Irbes jūras šaurumā, bet tre-
šajā — līča rietumu da|ā. Baltijas jūras piekrastē malas ledus ari

uzluzis un peldoša ledus kustību nosaka vēja virziens.
Odens temperatūra no ledus brīvajās joslās pie ūdens virsas mē-

neša beigās ir ap +1,5°; dziļumā tā tuva 0°.

Martā, tāpat kā janvāri un februārī, dabā zajo
tikai tie paši mūžzaļie augi. Bez iepriekš minētajiem
pie mūžzaļiem jeb ziemzaļiem augiem, kas aug

, . .
_ ,

mūsu republikā, pieskaitāmi vēl vairāki ziemciešu
dzimtas pārstāvji.

Apaļlapu ziemcietes — mūžzaļš daudzgadīgs lakstaugs ar tievu
garu, zarainu sakneni un rozetē sakārtotām, spīdīgām ādainām la-
pām. Zied jumja—jūlijā. Ziedu ķekars sastāv no 8—15 baltiem zie-
diem. Aug pie mums mežos, birztalās, krūmājos. To izmanto arī kā
krāšņuma augu.

Mazās ziemcietes arī ir mūžzaļš lakstaugs ar pacietām eliptiskām
lapām pie stumbra pamata. Augstāk uz stumbra 1—2 lineāras zvīn-
veida, rūsganas lapiņas. Ziedi balti vai iesārti (7—20) ciešā, garā ķe-
Kara nokareni. Zied jūnijā—jūlijā un sastopamas diezgan bieži visā
republika mežos, birztalās un krūmājos.

Vienziedu sūnactiņas ir mūžzaļš lakstaugs ar pavedienveidīgu lož-
ņājošu sakneni un stāvu stumbru ar lapu rozeti pie pamata. Stumbra
gala nokarens, ļoti smaržīgs, balts zieds, kas zied jūnijā—jūlijā Vis-
vairāk aug sūnainos eglājos, priedeglājos, retāk pamitros priežu un
uerzu mežos; sastopams paretam visā republikā.

Palēdtes — mūžzajš puskrūms ar garu, zarainu saknenf,
Kam attīstās piesaknes un virszemes stumbri. Lapas gaišzaļas pa-
stingras, dažas no tām pārziemo. Ziedi sakārtoti ķekarā zaļganbalti-
a

jumja—jūlija. Aug skuju koku mežos un birztalās visā republikā.'.
Augu .zmanto vītnēm telpu izdaiļošanai.

2*
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Čemuru palēki — mūžzaļš puskrūmveida augs ar ložņājošu sak-

neni. Lapas stumbra apakšdaļā biezas, ādainas, gludas, mūžzaļas.
No jūnija līdz augustam uzzied 2—B bāli rožaini ziedi, kas sakopoti
nokarenā čemurā. Aug priežu mežos visā republikā, tomēr ne visai

bieži.

Starp mūžza]iem augiem atzīmējami arī staipekņi. Pie mums visā

republikā bieži sastopami gada un vālīšu staipekņi ar ložņājošu
stumbru un stāvus paceltiem zariem ar ciešu lapojumu. Visbiežāk aug
egļu mežos, reti silos. Vālīšu staipekņi aug arī sausās pļavās un pur-
vos. Staipekņus plaši izmanto dekoratīviem nolūkiem, bet to sporas
lieto medicīnā. Sporangiji attīstās jūlijā un augustā.

No reti sastopamiem mūžzaļiem krūmiem atzīmējami vēl āmuļi.
Tie ir daudzgadīgi ziemza]i krūmi, kas parazitē lielākotiesuz lapu ko-

kiem — apsēm, kļavām, bērziem, liepām, vītoliem, vīksnām, gobām,
ābelēm, bumbierēm v. c, retāk uz priedēm. Sakņu vietā tiem attīstās

piesūceņi, kas iziet cauri saimniekauga mizai un ieurbjas koksnē.

Āmuļu cers parasti ir lodveida, 30—60 cm augsts, bieži arī nokarens,
ar iegareni ovālām, ādainām, iedzeltenām vai olīvzaļām lapām. Ziedi

ir sēdoši, iedzeltenzaļi, zied martā un aprīlī un dod baltas ogas.
Amuļi sastopami tikai Rucavas, Gaviezes, Tores un Kalupes apvidū,
tādēļ pieskaitīti pie aizsargājamiem augiem.

Efeja ir kāpelētājs augs ar mūžzaļām, ādainām, spīdīgām lapām.
Latvijas florā tā ir vienīgais arāliju dzimtas pārstāvis. Pie mums

efejas sastopamas tikai dažās vietās Slīteres rezervātā, Rucavā. Bar-

gās ziemās tās nosalst līdz sniega segai. Efejas bieži audzē istabās.

Saudzējams augs.
Martā pūpolvītola pūpoli sāk nomest savus apvalkus, arī kārk-

liem parādās pūpoli. Atkusušās vietās parādās jau pirmie ziedi. Kaut

gan apkārt vēl sniegs, dārzos piesaulītē sāk ziedēt baltās sniegpulk-
stenītes un krokusi.

Jāturpina regulāri pārbaudīt skābekļa dau-

dzumu seklo ezeru un dīķu ūdenī.

Sākot ar 15. martu, aizliegts zvejot alates.
No jūras uz nārsta vietām upēs dodas nēģi (tie vairs

nebarojas). Baltijas jūras dienvidu rajonos sāk nārstot mencas, kuras

koncentrējas 100—130 m dziļumā. Uz nārsta vietām piekrastes akme-

ņainajos sēkļos sāk ceļot reņģes. No jūras uz upju augšdaļās esoša-

jām nārsta vietām dodas vimbas; pa ceļam tās intensīvi barojas.
Nārstam gatavojas līdakas un ezera salakas. Vēdzeles jau iznārsto-

jušas un izklīst pa visu ezera vai upes gultni. Aktīvāk sāk baroties

raudas un ruduļi, izmantojot barībai galvenokārt dažādu kukaiņu kā-

purus un nelielus gliemjus.
Zem ledus segas, ja uz tās nav sniega, saulainās dienās notiek

fotosintēze. Zooplanktons skaitliski kļūst bagātāks.



Martā medniekiem iestājusies zināma atelpa.
Līdz mēneša vidum vēl var medīt lapsas, toties

jebkurā laikā iznīcināmi vilki, lūši un jenotsuņi,
ja pēdējie jau atstājuši alas. Samērā garajās marta

dienās mednieki vērīgi seko vilku un lūšu pēdām un, ja izdodas plē-
soņas ielenkt, tad šai vietai tūlīt apvelk garā auklā iesietus sarkanus

karodziņus. Zvēri no karodziņiem baidās un savu ielenkumu neatstāj
pat vairākas dienas. Tagad tikai atliek pēc iespējas ātrāk noorganizēt
ielenkto plēsoņu medības.

Ja martā vēl pieturas dziļš sniegs un sals, tad jāturpina arī meža

zvēru piebarošana. Zaķiem martā jau parasti piedzimst pirmie zaķēni.

A. Krastiņa

SENIE LATVIEŠU ĒDIENI

Pavasarī,

kad govis deva maz piena, latvieši gatavoja t. s. kaņepju pienu.
Kaņepju sēklas sagrūda piestā, pielēja ūdeni, labi izmaisīja un izkāsa.

To lēja pie putraimu vai kartupeļu putras.
Uzturā labprāt lietoja arī dažādu pirmo savvaļas augu dzinumus.

Ta, piemēram, bērniem garšoja krāsnī karstos pelnos ceptas skos-

tiņu jeb kosu galviņas. Biežāk jaunu, vēl neziedējušu skostu

galviņas rzlupināja no makstiņām, iebēra pienā, izvārīja un uztumēja
ar miltiem. Gardi virumi tika gatavoti arī no baland ā m, gār-
šām, sētmalu lielo nātru dzinumiem. Jauno, tikko izdīgušo nātru

dzinumus applaucēja, labi smalki sakapāja un vārīja ar miežu putrai-
miem un zirņiem. Aizdaram pielika galu vai taukus vai arī- vārīja ve-

ģetāri un, galdā liekot, pievienoja krējumu vai sviestu.

No dzērieniem pavasarī gatavoja bērzu un kļavu sulas.

Tās salēja tīrās koka muciņās ar tapu. Virsū pārkaisīja ar klijām un

labības graudiem, kas vēlāk sazēla un kā vāks cieši noslēdza sulu,

pasargājot to no bojāšanās. Glabāja vēsā vietā.



22

Saule Mēness
Da-

tums Vārda dienas
Sa-

tumst
lec rietlec ļ kulminē ļ riet

st m st m s st nt st m st m st m

P 1

0 2

T 3

G 4

Pt 5

S 6

Sv 7

Teodora

Irmgarde
Daira, Ferdinands

Valda, Herta

Vija
Zinta, Vīlips
Zinaīda, Helmuts

6 55

6 52

6 49

6 47

644

641

6 39

13 27 40

27 22

27 04

26 46

26 28

26 11

25 54

2002

20 04

20 06

20 08

20 10

20 13

20 15

21 29

21 31

21 33

21 36

21 38

21 41

21 44

11 17

'] 12 20

' 13 28

14 41

15 53

1705

18 16

3 59

4 51

5 29

5 56

6 20

6 36

651

P 8

O 9

T 10

C 11

Pt 12

S 13

Sv 14

Edgars
Valērija
Anita, Zīle

Hermanis, Vilmārs

Jūlijs, Ainis

Egils. Justīns

Strauja, Gudrīte

6 36

6 34

631

6 28

6 25

6 23

6 20

2537

25 20

2503

24 47

24 31

24 15

24 00

20 17

2019

20 21

20 23

20 25

20 27

20 29

21 47

21 49

21 52

21 55

21 58

22 00

22 03

19 27

20 38

21 47

22 59

7 05

7 18

7 32

7 48

8 06

8 28

8 58

i

0 10

• 1 18

P 15

0 16

T 17

G 18

Pt 19

S 20
Sv 21

Aelita, Gastons

Mintauts
Rūdolfs, Viviāna

Laura, Jadviga
Vēsma, Fanija
N amejs, Nameda

Marģers

6 17

6 15

6 12

6 10

6 07

6 05

6 02

23 45

23 30

23 16

23 02

22 48

22 35

22 23

20 32

20 34

20 36

20 38

2041

20 43

20 45

22 06

22 09

22 11

22 14

22 17

22 20

22 23

220

3 17

4 02

441

5 08

5 33

553

9 35

10 25

11 28

1241

14 03

1529

16 58

P 22

O 23

T 24

C 25

Pt 26

S 27

Sv 28

Armands

Jurģis, Juris

Visvaldis

Līksma

Alīna. Rūsiņš
Tāle, Klementīne

Gundega, Terēie

600

5 57

5 55

5 52

550

547

5 45

22 11

21 59

21 47

21 36

21 26

21 16

21 07

20 47

2049

20 51

20 53

20 55

20 58

21 00

22 26

22 30

22 33

22 36

2239

2242

2246

6 10

6 28

6 47

7 10

7 38

8 16

9 05

1829

20 03

21 36

23 08

0 34

1 49

P 29

O 30

\'ilnis, Raimonds

Lilija, Liāna

542

1 5 40

20 58

20 50

21 02

21 04

2249

22 53

!
i 1006

! 11 15

2 48

331

Saules maks

augstums
Ditenas garums

st m

Mēness fāzes

st m

1. IV 37°

10. IV 41

20. IV 44

30. IV 48

13 07

13 50

14 38

15 24

3 1. IV pl. 6 15

rf> 9. IV
„

3 57

C 17. IV „ 5 53

# 23. IV „
23 29

3 30. IV
,.

18 08



12. 1961. gadā noticis pirmais cilvēka lidojums kosmosā, ko veicis
PSRS pilsonis majors Jurijs Gagarins. Kosmonautikas diena.

17. 1894. gada dzimis Ņikita Hruščovs.
17. Pirms 40 gadiem (i923) atklāts Komunistiskās partijas XII kon-

gress.

22. 1870. gadā dzimis V. I. Ļeņins. V. I. Ļeņina piemiņas diena.
24. Starptautiskā jaunatnes solidaritātes diena pret koloniālismu, par

mierīgu līdzās pastāvēšanu.

Dažādi dati novadpētniekiem:

1. Pirms 40 gadiem (1923) miris ārsts Andrejs Priedkalns, sociāldemokrātu
deputāts 111 Valsts domē. Dzimis 1873. g.

3. Pirms 140 gadiem (1823) dzimis Jānis Roze, viens no pirmajiem ievēroja-
mākajiem latviešu gleznotajiem portretistiem. Miris 1897. g.

4. Pirms 50 gadiem (1913) miris Pavasaru Jānis, dzejnieks un žurnālists.
Dzimis 1867. g.

9. Pirms 160 gadiem (1803) dzimis dzeinieks un žurnālists Ansis Līventāls.
Miris 1878. g.

13. Pirms 50 gadiem (1913) miris rakstnieks un tautskolotājs Kažoku Dāvis
Dzimis 1850. g.

13. Pirms 45 gadiem (1918) KPFSR Kara lietu tautas komisariāts izdod pavēli
par LaUiešu strēlnieku padomju divīzijas formēšanu.

IX Pirms 170 gadiem (1793) dzimis Vasilijs (Vilhelms) Strūve, pazīstamais
Krievijas astronoms, Pulkovas observatorijas dibinātājs, kas 1826. g. vei
cis grādu mērīšanu Latvija. Viens no astronomiskiem atbalsta punktiem
atradies Jēkabpilī. Miris 1864. g.

19. Pirms 20 gadiem (1943) miris A!eksis Mierlauks, režisors, skatuves māksli
nieks. Dzimis 1866. g.

23. Visas republikas skolas dodas tradicionālajā pārgājienā «pretim pavasa-

rim», lai vērotu pavasara pārmaiņas dabā. kolhozu laukos un rūpnīcās.
25. Pirms 45 gadiem (1918) Maskavā, Kremlī atklāta Latviešu divīzijas komu

nistiskās organizācijas I konference.
28. Pirms 15 gadiem (1948) miris komponists Jāzeps Vītols. Dzimis 1863. g

Pirms 375 gadiem (1588) holandiešu grāmatiespiedēja Nikolaja .Mollina vadībā
sākusi darboties pirmā tipogrāfija Rīgā.

Pirms 325 gadiem (1638) iznākusi Mance]a vārdnīca.
Pirms 190 gadiem (1773) pirmo reizi izstādīti dažādi priekšmeti, ko bija savā-

cis ārsts Nikolajs Himzels, no kura kolekcijas izaudzis tagadējais Valsts

Rīgas vēstures muzejs.
Pirms 100 gadiem (1863) notika plaši zemnieku nemieri daudzās Latgales

muižās un arī Ādažos.
Pirms 75 gadiem (1888) iznācis A. Pumpura «Lāēplēsis».
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RubentņS bungas sita,

Bērziņā sēdēdams.
Citus putnus aicināja
Se saldeni pumpuriņi.

Planētas. Aprija otrajā pusē un maija pirma-

jās dienās ir reta izdevība redzēt Merkūru.

Līdz 25. aprīlim tas atrodas Auna, pēc tam Vērša

zvaigznājā. Tas redzams vakaros pēc Saules rieta,
turklāt 26. aprīlī atrodas 20 attālumā no Saules, tā ka riet gandrīz
pusotras stundas pēc Saules rieta.

Venēra redzama ar katru dienu sliktāk
— vairs tikai īsu laiku

pirms Saules lēkta.

Jupiters nav redzams.

Saturns aprīļa otrajā pusē atkal sāk parādīties, bet tagad jau
no rītiem, īsi pirms Saules lēkta. Tas meklējams Mežāža zvaigznājā.

Meteori. Lirīdas no 15. līdz 26. aprīlim (maksimums 22. aprīlī —

līdz 10 meteoriem stundā).
Saule ieiet Vērša zīmē ( 8 ) 20. aprīlī pl. 22 st.

Aprīlī strauji pieaug dienas garums un saules

spīdēšanas ilgums parasti sasniedz 200 stundas.

Minimālās novērotās temperatūras mēneša sākumā

augstienēs bijušas ap —19°, zemienēs un jūras
piekrastē ap — 12°, maksimālās svārstās + 22, + 27° robežās. Vis-

zemākie maksimumi — ap + 20° atzīmēti virs Rīgas jūras līča, jo tas

vēl daļēji klāts ar ledu un ūdens temperatūras saglabājas zemas.

Diennakts vidējā temperatūra +5° robežu republikas dienvidos pār-
sniedz mēneša vidū, bet Vidzemes Centrālajā augstienē ap 22. aprīli.

Mēneša sākumā republikas austrumu daļu vēl klāj sniegs. Vid-

zemes augstienē tā biezums ir 25—30 cm, pārējā daļā 5—15 cm.

Sniegs nokūst jau pirmajā dekādē, vienīgi Gaiziņkalna apkārtnē tas

parasti izzūd otrās dekādes sākumā.

Aprīlī pakāpeniski sāk atkust augsne. Rietumu un dienvidu rajo-

nos jau pirmās dekādes beigās augsne atkususi visā dzijumā, bet

ziemeļu rajonos tas notiek otrajā dekādē.

Nokrišņu daudzums, salīdzinot ar martu, aprīlī pieaug un līdze-

numos ir ap 30 mm, bet augstienēs ap 45 mm.

Tāpat kā martā, pārsvarā ir dienvidrietumu vēji. Pieaug bezvēja
dienu skaits, un samazinās vētru daudzums. Vēja ātrums uz saus-

zemes vidēji ir 3—4,5 m/sek, virs Rīgas jūras līča 4,5—6,5 m/sek.
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1— gaisa tempera-
tūras izotermas; 2 —

ūdens temperatūra
upēs. ezeros un jūrā
(mēneša sākumā —

beigās).

Upēs turpinās sniega kušanas ūdeņu pieplūšana un palu ūdeņu
notece. Maksimālie ūdens līmeņi Gaujā novērojami aprija pirmajās
dienās, bet Daugavā pirmās dekādes beigās. Ventā un Lielupē mēneša

beigās ūdens līmeņi parasti jau pazeminās līdz vasaras līmenim.

Daugavā ievērojamas ūdens masas pieplūst no Baltkrievijas, un tā

aprīlī uz jūru aiznes ap 5,8 km3 ūdens jeb 28% no gada noteces.

Ledus ezeros sāk uzlūzt pirmās dekādes beigās vai otrās sākuma.

Trešajā dekādē ezeros parasti viss ledus izkusis.

Ūdens temperatūra upēs mēneša beigās vidēji pieaug līdz 10°,
bet ezeros līdz 7°. Upēs ūdens temperatūra visā dzijumā ir vienāda,
bet dziļākajos ezeros pie dibena saglabājas vēsākas ūdens masas.

Mēneša sākumā nekustīga ledus sega vēl saglabājas Rīgas jūras
līča ziemeļu piekrastē, Monzundā un Pērnavas līcī. Pārējā Rīgas jū-
ras līča akvatorijā novērojams peldošs ledus. Otrajā dekādē sakarā
ar valdošajiem dienvidrietumu vējiem līča rietumu dajā no ledus jau
brīva, bet austrumu dajā saglabājas peldošs ledus. Trešajā dekādē

parasti viss ledus līcī izkusis.
Ūdens temperatūra 3—5 m biezā virsējā slānī mēneša beigās pie-

aug līdz 3—4°. Dziļāk temperatūra ir ap I°, bet pie dibena ap o°.

atmostas visa dzīvā daba. Kokiem vis-

pirms sākas sulu cirkulācija, ko ļoti labi var no-

vērot bērziem un kļavām. Pēc tam pakāpeniski sāk

briest pumpuri. Siltajos saules staros atveras egļu
čiekuri un izsējas sēklas, bet čiekurs vēl diezgan ilgi paliek pie koka.
No skuju kokiem aprīlī (dažreiz pat martā) zied īve un paeglis. Zie-

dēt sāk arī vairāki lapu koki un krūmi, kuri zied pirms lapu plauk-
šanas. Kā pirmie zied baltalkšņi, melnalkšņi un lazdas (agros pava-
saros pat martā), jo vīrišķās spurdzes tiem izveidojas jau rudenī. Pēc

tam sāk ziedēt parastās apses un pūpolvītols, kura pūpoli dod daudz

medus un ziedputekšņu. Saulainās dienās tos labprāt apmeklē bites.
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Mēneša beigās sāk ziedēt vīksna, kurai ziedi ir garos kātiņos, un

goba ar sēdošiem ziediem čemuros. Sāk ziedēt ari purva bērzs, kam

vīrišķās spurdzes ari veidojas rudenī. Bez tam zied kārkli — pelēkais,
melnējošais un sarkanais, kurus arī čakli apmeklē bites, it sevišķi
tos, kas aug tuvāk apdzīvotām vietām, grāvjos, ceļmalās, mežmalās,

upju un ezeru krastos, krūmājos. Pļavas, ganības, lauki un meži pa-
mazām kļūst arvien zaļāki un krāšņāki, jo sāk ziedēt agrās savvaļas

puķes. Jau mēneša sākumā no zemes izlien māllēpes ziedgalviņa, un

pēc nedēļas tā uzzied, skaistiem dzelteniem ziediem. Lapu koku me-

žos, dārzos, krūmājos sāk ziedēt zilās vizbulītes. Vēlāk uzzied

dzeltenās vizbulītes, pēc tam ari baltās. Uzzied zeltstarītes, kuru ziedi

līdzinās dzeltenai sešstūru zvaigznītei. lesarkani violetiem vai gaiši

purpursarkaniem ziediem uzzied cīrulīši. Lapu koku mežos, krūmājos,
pļavās uzzied smaržīgās vijolītes ar tumši violetiem ziediem, bet

mitrākās, ēnainās vietās pirms lapu plaukšanas zied zalktenes ar sār-

tiem, retāk baltiem, smaržīgiem, sēdošiem ziediem, bet sārti violeti

zied tumšie lakači. Laukos, dārzos, ceļmalās uzzied lauku vijolītes,
kas kā nezāle zied visu vasaru. Tīrumos, ceļmalās, norās un pļavās
zeltaini dzelteniem ziediem bagātīgi zied cūkpienes, bet purvainās pļa-
vās un mežos — spilves. Tīruma un meža kosām izveidojas sporan-

giji. Dārzos sāk ziedēt tulpes un krāšņās narcises. Zied dekoratīvie

krūmi: kizils pirms lapu plaukšanas ar dzeltenzaļiem ziedu čemuriem

un japāņu cidonija — oranžsarkaniem ziediem.

Jau aprīļa sākumā, tikko zeme apžuvuši, laukos un tīrumos sā-

kas pirmie lauku darbi, atjaunojas ziemāju veģetācija un pēc tam

sākas arī vasarāju un dārzeņu sēja. Republikas dienvidu rajonos mē-

neša beigās kokiem un krūmiem sākas lapu plaukšana.
Augu attīstības atsevišķās fāzes visā republikā neiestājas vien-

laikus. Vispirms tās sākas dienvidu rajonos un tikai pakāpeniski pār-
iet uz vidieņu un ziemeļu rajoniem un augstienēm. Caurmērā paiet

apmēram 3 nedēļas, kamēr attiecīgā augu attīstības fāze iestājas
visā republikā. Lai to uzskatamak parādītu un lai varētu salīdzināt

augu attīstības gaitu dažādos rajonos, veģetācijas perioda atsevišķiem
mēnešiem pievienotas kartes par plaši pazīstamo augu svarīgāko
attīstības fazu iestāšanās laikiem.

Ērkšķogulāju lapu
plaukšanas sā-

kums.



Jāturpina pārbaudīt skābekļa daudzumu aiz-

salušo ezeru un dīķu ūdenī. Jāievēro, ka zivīm
bīstami atkušņu ūdeņi, jo to temperatūra parasti
ir zemāka nekā ezeros un dīķos; bez tam tie var

samazināt jau ta mazo skābekļa daudzumu ezeru un dīķu ūdenī, jo
atkušņu ūdeņi nes sev līdzi dažādas organiskās vielas, kuras sada-
loties patērē pēdējās brīvā skābekļa rezerves.

Aprīlī aizliegts zvejot līdakas, ālantus, alates, bet, sākot ar 15.

aprīli, — upes ņēģus. Līdakas salasās upju pārplūdumos un ezeru

sēkļos nārstot; nārsta laikā līdakas nebarojas. Nārsto jūras un ezera

salakas, plekstes, mencas. Seklās vietās starp augiem un akmeņiem
sāk nārstot_ piekrastes asari. Aprīļa beigās nārsts sakas raudām,'kas
nārsto paša piekrastē; nārsta laikā raudas turpina baroties. Nārstot

sāk arī salates, bet savos nārsta ceļojumos dodas vimbas un reņģes.
No Rīgas jūras līča un Baltijas jūras saldūdeņos uz nārsta vietām
masveidā ieceļo ālanti. Ziemošanas vietas atstāj plauži un zuši.

Aprīlī no pārziemojušām sporām, izturības stadijām un olām sāk
strauji savairoties planktons.

Aprīlis jau ir pirmais īstais pavasara mēnesis.
Līdz ar aprīļa sākumu iestājas jauns medību

posms — pavasara medības, kas katram dabas

draugam ir vistuvākās, ne tik daudz pašu medību,
kā dabas vērošanas dēļ. Mūsu republikā pavasarī atjauts medīt med-

ņus, rubeņus, slokas un meža zosis, pie kam nošaušanai paredzēto
medņu un rubeņu skaits ir limitēts. Vissaistošākās, protams, ir medņu
medības. Vajadzīgs ne mazums prasmes, lai pielēktu dziedošajam
medņu gailim šāviena atstatumā. Daudz vienkāršākas ir rubeņu me-

dības — nepieciešams tikai riesta vietā laikus uzcelt būdu un ieņemt
to agri no rīta — vēl tumsā. Daudz prieka sagādā arī sloku medības.
Se mednieks spēj parādīt savu šaušanas meistarību.

Daudz darba aprīlī arī medību saimniecībā. Zvēru barošanas

sezona_ beigusies, toties jārūpējas par barības sagādi nākamajai zie-

mai. Jāsagatavo augsne zvēru barības lauciņiem, kas ierīkojami tieši
meža zvēru galvenajās uzturēšanās vietās. Aprīlī lielai daLai meža
zvēru piedzimst mazuļi, un šajā laikā tie uzturas biezokņos un cilās

grūti pieejamas vietas.
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I. Darbaļaužu starptautiskās solidaritātes diena.

5. Pirms 145 gadiem (1818) dzimis Kārlis Markss.
5. Preses diena.

7. Radio diena.

9. Uzvaras diena.

28. Robežsargu diena.

29. Pirms 90 gadiem (1873) dzimis Nikolajs Baumanis, profesionālais

revolucionārs, ievērojams boļševiku partijas darbinieks. Nogalināts
1905. gadā.

Dažādi dati novadpētniekiem:

I. Pirms 50 gadiem (1913) noticis vispārējs Pirmā maija streiks Rīgā.

7. 1959. gada Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas prezidijs nolemj dibināt

Latvijas Dabas un vēstures biedrību.
Pirms 190 gadiem (1773) Rīgas baznīcās un pie tām lerīkotajās kapsētās

sanitāru iemeslu dēļ aizliedza apbedīt mirušos un iedalīja kapsētai lau-

kumu ārpus pilsētas — tagadējos Lielos kapus, kur pirmais apbedījums
noticis 1773. g. 7. maijā.

8. Pirms 105 gadiem (1858) sāka būvēt Rīgas—Daugavpils dzelzceļu.
15. Pirms 5 gadiem (1958) uzlaists 3. padomju mākslīgais Zemes pavadonis.
16. Pirms 35 gadiem (1928) miris valodnieks Jēkabs Velmē, žurnāla «Austrums»

pirmais Izdevējs un redaktors. Dzimis 1855. g.
16. Pirms 45 gadiem (1918) Maskavā sanāk Latviešu strēlnieku padomju pulku

padome (kongress).
18. Pirms 90 gadiem (1873) dzimis rakstnieks jaunstrāvnieks Jukums Palevičs.

Miris 1900. g.

21. Pirms 1/0 gadiem (1793) dzimis ievērojamaisbibliogrāfs, pirmās latviešu biblio-

grāfijas sastādītājs Kārlis Napierskis. Miris 1864. g.
25. Pirms 135 gadiem (1828) Rīgā dzimis Kārlis Pētersons, dzimtcilvēka dēls,

Maskavas diferenciālās ģeometrijas skolas dibinātājs. Miris 1864. g.
28. Pirms 85 gadiem (1878) dzimis ķīmiķis Edvīns legrīve. Latvijas Univer-

sitātes pasniedzējs, vairāku plaši lietojamu mikroķīmlsku reakciju atklā-

jējs. Miris 1944. g.

30. Pirms 5 gadiem (1958) miris Andrejs Jesens, rakstnieks un sabiedrisks
darbinieks. Dzimis 1873. g.

31. Pirms 60 gadiem (1903) dzimis dzejnieks Jānis Medenis. Miris 1961. g.
Pirms 45 gadiem (1918) maija beigās Rīgā notikusi nelegālās LSD XVI

konference. No partijas padzen menševikus internacionālisma.
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A'ūc nākdama, vasariņa,
Daudz tev bija gaidītāju:
Gaid' arāji, ecētāji,

Gaida miežu sējejiņi.

Planētas. Venēra pie mums praktiski vairs

nav novērojama, jo tā lec īsi pirms Saules lēkta.

Mazākajos ģeogrāfiskajos platumos tā vēl ir re-

dzama.

Marss līdz 5. maijam redzams vakaros Vēža, bet pēc tam —

Lauvas zvaigznājā.
Jupiters maija otrajā pusē parādās no rītiem uz īsu laiciņu

pirms Saules lēkta. Tas atrodas Zivju zvaigznājā.
Saturns saskatāms no rītiem Mežāža zvaigznājā.
Saule ieiet Dvīņu zīmē ( £ļ ) 21. maijā pl. 22»t.

Maijā gaisa temperatūra strauji pieaug rajo-

Ķļtt nos, kas ir tālāk no jūras. Piekrastē gaisa tem-

peratūru iespaido vēl samērā vēsās Baltijas jūras

un Rīgas jūras līča ūdens masas. Maksimālā tem-

peratūra republikas dienvidaustrumu daļā maijā sasniegusi 4- 30°,
bet Baltijas jūras piekrastē nav pārsniegusi +24°. Minimālās tempe-
ratūras svārstījušās no —4 līdz —9°. Atsevišķos gados Vidzemes

augstienē maija novērota arī sniega sega.
Pakāpeniski samazinās augsnes mitrums. Mēneša vidū tempe-

ratūra augsnes virsējos slāņos jau sasniedz +10, +12°.

Nokrišņu daudzums maijā ir 60—65 mm augstienēs un 40—45 mm

līdzenumos. Apmākušos dienu skaits samazinās līdz 8, bet sau-

les spīdēšanas ilgums pieaug līdz 260 stundām. Maijā palielinās pēr-
kona negaisu skaits, sevišķi rajonos, kas atrodas tālāk no jūras, kur

negaisi atkārtojas vidēji 4 reizes mēnesī.

Maija pārsvarā ir dienvidrietumu virziena vēji. Tikai Rīgas jūras
līča piekrastē valdošie vēji pūš no jūras, piemēram, Mērsragā — zie-

meļaustrumu, Daugavgrivā — ziemeļu, Ainažos
— rietumu virziena

vēji. Vidējais vēja ātrums apmēram tāds pats kā aprīlī — uz

sauszemes — 3—4 m/sek, virs Rīgas jūras līča 5—6 m/sek. Vētru skaits

neliels — jūrā I—21 —2 reizes mēnesī, dziļāk kontinentā reizi mēnesī un

retāk.

Maijā Daugavā vēl pakāpeniski turpina noplūst palu ūdeņi. Pā-

rējās upēs līmeņi jau visumā sasnieguši vasaras zemos līmeņus.
Atzīmējams, ka ar sniegu bagātās ziemās ar vēlu pavasari palu mak-
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simurns Daugava
novērots tikai mai-

ja sākumā. Maijā
Daugava uz jūru
aiznes vidēji 17%,

Gauja 12%, Liel-

upe un Venta 7%

no gada noteces.

Odens tempe-
ratūra upēs ir maz-

liet augstāka nekā

ezeros.

Vēl zemāka

temperatūra ir Rī-
gas jūras līcī: mē-ll
nesa vidū tā ir no

8° pie virsas līdz

2° 10 m dziļumā. Dziļāk ūdens temperatūra ir vēl zemāka un pie līča
ir tuvu 0°. Piekrastē mēneša beigās tā parasti pieaug līdz

Maijā visi koki un krūmi iegūst savu zaļo
rotu, tādēļ ne velti maiju sauc par lapu mēnesi.

Maija sākumā plaukst āra bērzs, kas gandrīz reizē

sak ari ziedēt. Plaukst ērkšķogulāji, ceriņi, upe-
nāji, jāņogulāji, ievas, korintes, pīlādži, lazdas, pēc tam arī kasta-

ņas, ķirši un plūmes. Parkos, gar ceļiem sāk ziedēt baltais vītols,
bet upmalās, grāvjos trauslais vītols, vicu kārkls. Dārzos uzzied ērkšķ-
ogas, upenes un jāņogas. Sāk plaukt liepas, zaļot bumbieres, jasmīni,
ziedēt kļavas un ošlapu kļavas (pirms lapu plaukšanas). Ap mēneša
vidu uzzied zemie ķirši un agrīnās plūmju šķirnes. Pamazām arī

ābelēm parādās sīkas lapiņas. Sāk ziedēt ievas (labs nektāraugs) un

korintes, arī saldie ķirši. Dienas desmit pēc tiem uzzied arī ābeles,
violetie ceriņi un dzeltenā akācija. Maija beigās sāk ziedēt bumbie-

res, dzeltena olu plūme; ozols zied reizē ar lapu plaukšanu, bet osis
pirms tam. Mazliet vēlāk uzzied pīlādži, priedes un egles. Jaunie
čiekuri tām veidojas divgadīgu zaru galos, tie ir iegareni, cilindriski,
spilgti sarkani, pacelti uz augšu, vēlāk kļūst zaļi, nokareni. Sāk ziedēt
arī parasta zirgkastaņa ar saviem skaistajiem svečveida ziediem, pa-
bērzs, krūklis (mežos, krūmājos, pļavās) un parastais skābardis, kas
savvajā sastopams tikai Dunikas, Rucavas, Bārtas un Kalētu ap-
kārtnē (to kultivē arī dārzos).

Pļavās, laukos un mežos parādās arvien vairāk puķu. Maija sā-
kuma uzzied pavasara mazpurenītes un parastās purenes dzelteniem

ziediem, gaiļbiksītes, šķeltlapu silpurenes ar sārtiem vai zili violetiem
ziediem, parastās kumeļpēdas un dūkstu vijolītes. Vēlāk sāk ziedēt ne-

aizmirstulītes, ziepenītes, meža zaķskābenes, sīkiem dzelteniem ziediņiem
zied ]aunas gundegas, kas ir ļoti indīgas. Pēc tam uzzied zeltainās un

Kasubijas gundegas, smiltāju retēji, ovālās divlapes un žagatiņas ar

baltiem, ļoti smaržīgiem ziediem. Maija otrajā pusē sāk ziedēt kaķ-
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Ābelu ziedēšanas

sākums.

pēdiņas baltiem, rožainiem vai purpursarkaniem ziediņiem, dzeguž-
pukes, kreimenes un daudzziedu mugurenes. Pļavās un ganībās sāk

ziedēt daudz graudzāļu un citu augu. Zied mārsmilga, lapsaste, pū-
kainā pļavauzīte, dižauza (franču raizāle), nokarenā pumpursmilga,
maura skarene; pēdējā aug nelielos ceros no pavasara līdz rudenim

un ir ļoti labs ganību augs, der arī mauriņu ierīkošanai. Bez tam

zied aitu auzene. pļavu, parastā purvu un birztalu skarenes, parastā
smaržzāle, vanadziņi, vanagu vīķi, ūdenszāle, mazās un dārza skā-

benes. Sāk ziedēt baltās un sārtās panātres, baltais ganību āboliņš,
daudzi grīšļi (purvainās pļavās), dzelzszāle un pļavu ķērsa, kuras

ziedi pirms lietus noliecas. Maija beigās jau zied miltenes, brūklenes,
meža zemenes, mežrozītes, rudā roze tumšsarkaniem ziediem (tās
augļus izmanto mežrožu sīrupa pagatavošanai) un krokainā roze, kas

lieliem, krāšņiem ziediem zied visu vasaru. Sāk ziedēt arī kalmes, cūk-

auši (indīgi, sevišķi ogas), puplakši, kreimenes un čūskogas (indīgas).
Diezgan bieži maijā vēl turpinās pavasara sēja; sēj kukurūzu,

stāda kartupeļus un veic agro dārzeņu retināšanu un kopšanu.

Vispārējs zvejas aizliegums ezeros sākas

1. maijā, bet upēs — 5. maijā.
Maijā aizliegts zvejot upes nēģus, alates,

ālantus, plaužus, vimbas, zandartus, līdz 20. mai-

jam raudas, līdz 10. maijam līdakas; sākot ar 10. maiju, aizliegts
zvejot asarus.

Turpina nārstot upes nēģi un alates. Iznārstojušies ālanti no

upēm un ezeriem ceļo atpakaļ uz jūru. Nārsta ceļojuma laikā ezeros

un upēs ālanti sastopami lielākos vai mazākos baros, turpretim pēc

nārsta tie izklīst un intensīvi barojas. Rīgas jūras līcī akmeņaino

sēkļu rajonos nārsto reņģu bari. Beidz nārstot līdakas un raudas.

Lielo dziļo un vidēji dziļo ezeru centrālajās daļās dzīvojošie asari

salasās nārsta vietās — akmeņainos sēkļos. Saldūdeņos sak nārstot

pliči, sapali, grunduļi, mailītes, sami. Interesanti novērot, kā stagaru

tēviņi būvē speciālas ligzdiņas iznērsto ikru novietošanai. Uz nārsta
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vietām vēl ceļo vimbas. Nārstam gatavojas jūrā dzīvojošie zandarti—

tie intensīvi barojas un sāk pārvietoties uz nārsta vietām upēs. Maija

beigās dīķos sāk nārstot karpas un sazāni.

Maijā turpinās planktona organismu savairošanās. Planktonā

pārsvarā ir kramaļģes, vīcaiņi, airkāji un virpotāji.

JĒSsM Maija sākumā beidzas pavasara medības, un

|IhUlmĒ: mednieks savu bisi var pamatīgi iztīrīt, ieeļļot un

noglabāt līdz augusta vidum.

Toties daudz darba maijā ir medību saimnie-

cībā. Jāapstāda ar kartupeļiem un topinambūru vai arī jāapsēj ar

auzu-zirņu mistru zvēru barības lauciņi. Ūdens baseinos jārūpējas
par pīļu ligzdošanas apstākļu uzlabošanu un ligzdošanas vietu aiz-

sardzību pret apkārtklejojošiem suņiem, kaķiem, lapsām un jenot-
suņiem. Lai uzlabotu pīļu perēšanas apstākļus, uz ezeru saliņām un

pussalām ieteicams izcirst krūmus. Gar ezermalām nedrīkst pieļaut
niedru un kūlas dedzināšanu, kā arī lopu ganīšanu.

Latvijas Dārzkopības un biškopības biedrības nodaļu adreses:

Nodala Adrese

Alūksnes Alūksnē, Jāņkalna ielā 43

Baldones Baldonē, Kalnu ielā 22

Bauskas Bauskā, Bauskas izmēģinājumu iecirknī

Cēsu Cēsīs, Vaļņu ielā 27

Daugavpils Daugavpils raj., P. Stučkas padomju saimniecībā

Jēkabpils Jēkabpilī, Jēkabpils lauksaimniecības tehnikumā

Jelgavas Jelgavā, Dobeles šosejā 42

Jūrmalas Jūrmalā, Mellužos, Zemeņu ielā 32

Kuldīgas Kuldīgā, L. Paegles ielā 9—4

Liepājas Liepājā, Kolhoznieku ielā 60

Limbažu Limbažos, M. Mendes lauk. 1

Madonas Madonā, Miera ielā 4

Ogres Ogrē, Vidus prosp. 3

Talsu Talsos, „Akmeņkalnos"
Tukuma Tukumā, Ļeņina ielā 25

Valkas Valkas raj. Blomes ciemā, kolhozā ~Sarkanā zvaigzne"
Valmieras Valmierā, Padomju ielā 19

Ventspils Ventspilī, Miera ielā 2—l

Latvijas Dārzkopības un biškopības biedrības central as

Va ldes adrese: Rīgā, Ļeņina ielā 15 (ieeja no Vaļņu ielas), telefons

20067.
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1. Starptautiskā bērnu aizsardzības diena.

22. 1941. gadā fašistiskā Vācija uzbrūk Padomju Savienībai. Lielā

Tēvijas kara sākums.
30. Padomju jaunatnes diena.

Dažādi dati novadpētniekiem:

2. Pirms 100 gadiem (1863) Bušumuižā (tag. Jēkabpils raj. Biržu ciemā)
nokritis ap 5 kg smags akmens meteorīts, kas tagad glabājas Tartn

universitāte.
3. Pirms 115 gadiem (1848) dzimis Kristaps Helmanis, mikrobiologs-parazi

tologs, Luija Pastēra līdzstrādnieks. Miris 1892. g.
3.-4. Pirms 15 gadiem (1948) noticis Latvijas ĻKJS VI kongress.

12. Pirms 5 gadiem (1958) miris arhitekts Ernests Stālbergs. Dzimis 1883. g.
15. Pirms 5 gadiem (1958) mirusi skatuves māksliniece Lilija Stengele. Dzimusi

1891. g.
17. Pirms 125 gadiem (1838) dzimis zoologs Kārlis Zcmmers. Miris 1867. g.
18.—21. Pirms 75 gadiem (1888) notikuši trešie vispārējie dziesmu svētki.
19

P^J™S 125 gadiem (1838) dzimis ievērojamais gleznotājs Jūlijs Feders. Miris

20. Pirms 5 gadiem (1958) miris skatuves mākslinieks Emīls Mačs. Dzimis
1892. g.

23. Pirms 75 gadiem (1888) dzimis ģeogrāfs Indriķis Saule-Sleinis. Miris
1953. g.

6 6.

24. Pirms 370 gadiem (1593) dzimis Georgs Mancelis, rakstnieks un valodnieks,
latviešu valodas pētnieks. Miris 1654. g.

25. Pirms 30 gadiem (1933) mirusi rakstniece Anna Brigaderc. Dzimusi 1867. g.

ol' P'rms 5 gadiem (1958) miris gleznotājs Pēteris Kundziņš. Dzimis 1886. g.
26.-29. Pirms 90 gadiem (1873) notikuši pirmie vispārējie dziesmu svētki tag.

Viestura dārzā Rīgā, piedaloties 1000 dziedātājiem
29. Pirms 60 gadiem (1903) dzimis lauksaimniecības zinātnieks Vilis Eihe,

Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis.
Pirms 760 gadiem (1203) vasarā Polockas kņazs Vladimirs dodas karagājienā

pret vāciešiem uz Rīgu.
Pirms 100 gadiem (1863) pabeidza nojaukt Rīgas nocietinājtimMS. Nocietinā-

jumu grāvja (tag. kanāla) krastos ierīkoja apstādījumus.
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Planētas. Venēra nav redzama.

Marss vēl redzams vakaros Lauvas zvaig-
znājā.

lesim, meitas, skatīties,

Kadi ziedi rudziem ziedi
Rudziem zied zelta ziedi
Sudrabiņa pakariem.

Jupiters saskatāms no rītiem Zivju zvaig-
znājā jau nedaudz labāk nekā maijā.

Saturns redzams no rītiem Mežāža zvaigznājā.
Saule ieiet vasaras saulgriežu punktā — Vēža zīmē (S3 ) 22.

jūnijā pl. 6st 04 m, un šo brīdi uzskata par vasaras sākumu. Sajā
laikā ir visgarākās dienas — Rīgā 17 st 55 m

,
bet Latvijas ziemeļu

daļā (piemēram, ap Rūjienu) —
18 st 11 m. Dienas garums sāk

samazināties sākumā ļoti lēni, bet tad arvien straujāk un straujāk.
Aptuveni var izlietot šādu aprēķinu. Ja salīdzina dienas garumu
katra mēneša 20. datumā (vai tā tuvumā), tad pirmajā mēnesī dienas

garums samazinās par 1 stundu, otrajā — par 2 stundām un trešajā —

Dar 3 stundām. Tiešām, kalendārā var pārliecināties, ka ap 20.

jūniju dienas garums ir gandrīz ĪSst, ap 20. jūliju — 17st
)

ap 20.

augustu — 15 st, bet ap 20. septembri — tikai nedaudz vairāk par
12 s*. Gluži līdzīgi norisinās arī dienas pagarināšanās pavasarī.

Republikas austrumu daļā temperatūra pār-
sniedz + 15° robežu mēneša otrajā pusē, bet jū-
ras piekrastē mēneša beigās vai jūlija sākumā.

Maksimālā temperatūra sasniedz + 34°, minimā-

lās bijušas no 0 līdz —4°. Pēdējās salnas uz augsnes ilggadīgā pe-
riodā novērotas no 21. līdz 28. jūnijam.

Jūnijā pieaug nokrišņu daudzums, sevišķi republikas austrumu

rajonos. Augstienēs mēneša nokrišņu summa pārsniedz 80 mm, Zem-

gales līdzenumā nolīst ap 55 mm, bet jūras piekrastē 40 mm. Pieaug
arī pērkona negaisu skaits — rietumos līdz 2—3 reizēm, bet austru-

mos un dienvidos līdz 4—5 reizēm mēnesī.

Jūnijā pārsvarā ir dienvidrietumu un rietumu virziena vēji. Rīgas
jūras līča piekrastē tāpat kā maijā vējš visbiežāk pūš no jūras puses.
Piekrastē vēja vidējais ātrums ir ap 4 m/sek, bet līča ziemeļdaļā ap
6 m/sek. Sauszemē pārsvarā ir vēji ar ātrumu 3—3,5 m/sek. Vētras,

stiprākas par 15 m/sek, atkārtojas reti — jūrā reizi mēnesī, bet uz

sauszemes vēl retāk.

Daugavā vēl turpinās palu ūdeņu notece, bet pārējās upēs jau
iestājušies vasaras zemie līmeņi. Vienīgi Aiviekstē sakarā ar Lubānas

ezera regulējošo lomu caurteces daudzumu vēl iespaido palu ūdeņi.
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Upes un ezeros

ūdens temperatūra
turpina paaugsti-
nāties. Atsevišķās
dienās tā sasniedz

26—27°. Upēs un

seklākos ezeros

temperatūra ir gan-
drīz vienāda kā pie
ūdens virsas, tā pie
dibena.

Rīgas jūras līcī

ūdens temperatūra
pie ūdens virsas

mēneša beigās ir ap

14°, bet dzijāk tā

strauji pazeminās
un 20 m dziļumā ir tikai ap 2°; vēl dziļāk temperatūra pazeminās
lēnām līdz 1° pie līča dibena. Piekrastē ūdens temperatūra ir ievēro-

jami augstāka un atsevišķās dienās sasniedz 20° un vairāk. Dien-

nakts vidējā ūdens temperatūra piekrastē ir par 3° augstāka nekā

gaisa, bet līča centrālajā daļā otrādi — gaiss ir par apmēram 2° sil-

tāks nekā ūdens.

Jūnijs ir ziedu mēnesis, jo jūnijā zied vēl gan-
drīz visi tie augi, kas sāka ziedēt jau maijā, un

diezgan daudzi vēl nāk klāt. Tieši jūnijā vērojams
biosfēras aktivitātes maksimums. Mēneša sākumā

sak ziedēt dārza zemenes, meža avenāji, lācenes, kaulenes, spradze-
nes, naktsvijolītes, apiņveida lucerna (vērtīgs ganību augs). Sāk vār-

pot rudzi, masveidā dīgst kartupeļi. Vēlāk uzzied kumelītes, ķimenes,
suņburkšķi, pļavu āboliņš, sarkanais āboliņš, meža un žogu vīķi,
smaržīgas dedestiņas jeb puķu zirnīši, pļavu dedestiņas, pļavu lini.

Sāk ziedēt rudzi, visagrāk Ilūkstes, Daugavpils, Bauskas rajonos —

ap 10. jūniju, bet Kurzemes ziemeļos un Vidzemes augstienēs tikai

ap 20. jūniju. Mežos parādās pirmās sēnes — vēlāk arī

berzlapītes. Sāk ziedēt lauku pupas, puķu kāposti, lēcas, sējas vīķi,
sējas lini, pupiņas, rabarberi, lupina, timotiņš, rudzupuķes, pērkones,
bastarda āboliņš, pīpenes un baltā akācija. Jūnija otrajā pusē uzzied

tīruma blaktenes, sirpjveida un sējas lucerna, ligzdenes, melnā nak-

tene (miega zāle), laimiņi, mārsili, veronikas, maura un skarbā sū-

rene, lielās nātres, kas zied līdz pat vēlam rudenim, krūzainās skā-

benes, zilganā roze (labs potcelms kultūrrožu šķirnēm), pilsētas bite-

nes. Mēneša pēdējā dekādē sāk ziedēt deviņvīruspēks, biškrēsliņi, pe-
lašķi, ķimenes, malvas, ložņu vārpata, zaļā sarene, dziedniecības amo-

liņš un baltais amoliņš. Sinī pašā laikā kā tīrumā, tā sakņu dārzos

zied zirņi, kas ir vērtīgs uzturaugs, atjauno augsnes struktūru un

izskauž ilggadīgās nezāles. Zied arī divkanšu un seškanšu mieži. Pē-

dējie no visiem labības augiem izplatīti vistālāk ziemeļos un vis-
augstāk kalnos. Zied kvieši, kas tiek kultivēti visur un ir svarīgāka
pārtikas labība visā pasaulē. Mēneša beigās sāk ziedēt arī kartupeļi.
Ziedi tiem ir gan balti, rožaini, zilgani, gan violeti. Sai pašā laikā
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Rudzu ziedēšanas
sākums.

zied kaņepes, rudzu lāčauzas, bezakotu lāčauzas, pļavas auzene, sar-

kanā auzene, kamolzāle, vizuļi, sekstaine, pļavu zeltene, sudrabainie

retēji, vīgriezes, purva skalbes, meldri, ciesas, cieļi (smilškāpu kvieši),
kas noder smiltāju nostiprināšanai. Zied arī ēnsmilga, baltā smilga,
parastā smilga, ciņu smilga, krupju doņi, vilka kūla. Dārzos sāk

ziedēt lilijas, dienziedes, no kokiem un krūmiem — tūjas, jasmīni,
baltais un asinssārtais grimonis, kuru stāda parkos kā krāšņuma
krūmu. Zied arī savvaļas burkāni, Sibīrijas latvāņi, meža pastinaki,
suņpētersīļi, ūdens padilles, parastās gāršas, klinšu noragas, kazrozes,
ugunspuķes, naktssveces, raganzālītes, vaivariņi (indīgs augs), dzēr-

venes, polijlapainā andromeda, dzeltenā un baltā ūdensroze. Ērgļu
papardēm izveidojušies sporangiji.

Pēdējās dekādes sākumā ienākas pirmās meža zemenes, bet bei-

gās arī dārza zemenes un mellenes. Parādās arī pirmās bekas un

baravikas. Jūnija pēdējā dekādē sākas siena pļauja. Jūnijā veic inten-

sīvu sakņaugu un kukurūzas kopšanu un rušināšanu.

Vispārējs zvejas aizliegums ezeros. Zvejas

aizliegums upēs izbeidzas 15. jūnijā.
Aizliegts zvejot līņus, plaužus, vimbas, karū-

sas, zandartus, līdz 15. jūnijam — arī upes nēģus,
bet līdz 10. jūnijam — asarus.

Upēs beidz nārstot upes nēģi; pēc nārsta tie nobeidzas. No jūras
uz nārsta vietām upēs un piejūras ezeros ieceļo zandarti un asari.

Nārsto plauži, līņi, karūsas, ruduļi, jūras salakas, sapali, mailītes,

auslejas, grunduļi, stagari, ķīši, plekstes. Intensīvi vēl nārsto reņģes,
bet mencu nārsts izbeidzas. Parasti līdz ar rudzu ziedēšanu sāk

nārstot vīķes. Dīķos nārsto karpas un sazani. Visas zivis ir ļoti kus-

tīgas un intensīvi barojas. Raudu un ruduļu barībā blakus ūdens-

kukaiņu kāpuriem un gliemjiem parādās arī jauno ūdensaugu daļas.
Zivju mazuļi intensīvi barojas ar zemākajiem vēžveidīgajiem un vir-

potājiem.



Jūnijā iepriekšējos mēnešos minētajām aļģu sugām pievienojas

zaļaļģes, zooplanktonā pārsvarā ir airkāji, savairojas ūdensblusas.

Medniekiem liela vērība jāveltī meža zvēru un

putnu un to mazuļu aizsardzībai. Tāpat liela uz-

manība pievēršama vilku midzeņu atklāšanai un iz-

nīcināšanai, izmantojot t. s. piegaudošanas metodi.
Medību saimniecībā jāturpina meža zvēru papildu barības bāzes

sagatavošana. Līdz jūnija vidum jāsagatavo paredzētais zaru slotiņu
daudzums. Slotiņas griežamas no kārkliem, vītoliem, apšu atvasēm,
avenājiem, cūcenājiem v. c. Tāpat jārūpējas par laba siena sagādi.
Jāsāk arī remontēt un izgatavot jaunas zvēru barošanas ietaises —

redeles un sāls laizītavas.

A. Ķrastiņa

SENIE LATVIEŠU ĒDIENI

Vasara latviešu «ēdienu kartē» dominēja dažādi piena ēdieni,
Viens no iecienītākajiem vasaras ēdieniem bija putraimu piena
putra. Dažreiz tai lēja klāt paniņas jeb ķērnes pienu un tajā ielaida
rūgušpiena kunkuļus. Sādi kunkuļi bija ļoti iecienīti, par ko liecina,
piemēram, šāda tautas dziesma:

Tēvs ar māti sabārās, —

Es pie putras kambari.

Lai tā putra, kur tā putra,
Bet tie piena kunkuliši!

Sadu putru mēdza ēst arī aukstu. Tad to ieskābēja, iegūstot
skābputru. Tā raksturīga Kurzemei. Vidzemnieki vasarā gatavoja
salināto putru — kulteni jeb skābumu, kuru pagatavoja no

rudzu miltiem, iekuļot tos aukstā ūdenī un atstājot uz 4ažām stun-

dām siltumā, lai ieskābst. Tad uzvārīja, pielejot aukstu ūdeni, un tik

ilgi kūla, kamēr sāka putot. leraugam pielika gabaliņu skābas rudzu

maizes un nolika siltā vietā, lai ieskābst. Ēdot pēc vajadzības pielēja
saldu pienu.

Ziemeļvidzemē ēda kamu putru — saldā pienā iejauktus da-

žādu labību miltus. Kamu miltus gatavoja no rudziem, kviešiem, mie-

žiem, zirņiem, pupām un griķiem (no ikvienas labības pa daļai). Tos

kopa novārīja, tad saulē uz palaga (vai arī krāsnī) izkaltēja, samala

un izsijāja. Pēc vajadzības bēra saldajā pienā un maisīja, kamēr

ieguva vēlamo biezumu. Citreiz masu sataisīja tik biezu, ka ar rokām

to varēja savelt kamolā, tādēļ to arī sauca par kārniem. Eda ar saldo

vai rūgušpienu.



40

JŪLIJS SIE ENESIS

Saule MēnessDa-

tums Vārda dienas
Sā-

tu mst
lec kulminē ļ riet lec riet

st m st m s st m Bt m st m st m

P 1

O 2

T 3

C 4

Pt 5

S 6

Sv 7

Imants

Lauma

Benita
Uldis

Andžs, Edīte

Anrijs, Arkādijs
Alda, Maruta

4 34

4 34

4 35

4 36

4 37

4 38

4 39

13 2709

2721

27 32

27 43

27 54

28 04

28 14

22 22

22 21

22 21

22 20

22 19

22 18

22 17

1621

1734

1845

19 56

21 01

21 59

22 46

2 10

2 25

2 43

3 04

3 33

4 11

501

P 8

O 9

T 10

G 11

Pt 12

S 13

Sv 14

Antra, Adele

Zaiga, Asne

Lija, Sigute
Varaidotis
Indriķis, Ints

Margrieta
Oskars

4 40

441

4 42

4 44

4 45
4 47

4 48

28 24

28 33

28 42

28 50

28 58

29 06

29 13

22 16

22 15

22 14

22 13

22 12

22 11

22 10

23 23
23 51

0 13

031

0 48

1 02

6 04
7 17

8 37

9 59

11 23

1248
14 13

P 15

O 16

T 17

G 18

Pt 19

S 20

Sv 21

Egons
Hermīne

Aleksis, Aleksejs
Rozālija, Roze

Jautrīte, Kamilla

Ritma, Ramona

Melisa, Meldra

4 50

4 52

4 53

4 55
4 56
4 58

5 00

29 20

29 26

29 32

29 37

29 41

29 45

29 49

2209

2207

22 06

2204

2202

22 01

21 59

1 19
1 38

2 02

2 33

3 16

4 13

5 22

1541
17 08

1835

19 54

21 02

21 55

2233

1 05

054

P 22

O 23

T 24

C 25

Pt 26

S 27

Sv 28

Marija, Maira

Magda, Magone
Kristīne, Krists
Jēkabs

Anna

Marta, Dita

Cilda, Cecīlija

501

5 03

5 05

5 07

5 09

5 11

513

29 52

29 55

29 57

29 58

29 58

29 59

29 58

21 57

21 56
21 54

21 52

21 50
21 48

21 46

045

039

0 32

0 26

0 20

0 15

0 10

6 39

7 57

9 15

10 30

11 43

12 55

14 06

2259
23 21

2337

2352

0 05

0 16

P 29

O 30"

T 31

Edmunds

Valters

Rūta, Angelika

5 15

5 17

5 18

2957

29'55

29 53

21 44

21 42

21 40

005

0 00

23 56

23 52

15 17

16 28

1740

0 32

047

1 06

Saules maks.

augstums

Diienas g;

st ir

rums Mēness fāzes

st m

1. VII 56°

10. VII 55

174i

17 3!

® 7. VII pl. 0 56

C 14. VII
„

4 58

©20. VII
„

23 4320. VII 54 17 o;

30. VII 52 16 2: 3 28. VII 16 13



21. Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas dibināšanas diena.
21. Metalurgu diena.

28. PSRS Jūras Kara Flotes diena.

30. Pirms 60 gadiem (1903) Briselē atklāts KSDSP II kongress, kurā

nodibināta Padomju Savienības Komunistiskā partija.

Dažādi dati novadpētniekiem:

1. Pirms 100 gadiem (1863) Rīga pie Maskavas ielas stājies darbā jauns
ūdensvada tornis, kur sāka filtrēt Daugavas ūdeni.

6. Pirms 45 gadiem (1918) baltgvardi Jaroslavļā nogalināja Semjonu Na-
himsonu, ievērojamo Komunistiskās partijas darbinieku, kas 1917. g.
bija visu latviešu strēlnieku pulku komisārs. Dzimis 1885. g-

-6. Pirms 5 gadiem (1958) Rīga notika I starprepublikāniskā apspriede par
Baltijas dabaszinātņu un medicīnas vēstures pētniecību.

6.-7. Pirms 45 gadiem (1918) latviešu strēlnieki piedalās kreiso cseru

dumpja apspiešanā Maskavā.

8. Pirms 60 gadiem (1903) dzimis dzejnieks Jūlijs Vanags.
17. Pirms 60 gadiem (1903) dzimusi Lilita Bērziņa, ievērojamā latviešu pa-

domju aktrise, PSRS Tautas māksliniece.
19.—21. Pirms 15 gadiem {1948) notikuši pirmie Padomju Latvijas dziesmu

svētki (20 000 dalībnieku).
26. Pirms 100 gadiem (1863) dzimis komponists Jāzeps Vītols. Miris 1948. g.

26. Pirms 100 gadiem (1863) Rozulas pagastā dzimis pasaulslavenais ķīmiķis
Pauls yaldcns. kas no 1889. līdz 1917. g. strādājis Rīgas Politehniskajā
institūtā. Miris 1957. g.

29. Pirms 25 gadiem (1938) miris Valerijs Mežlauks, ievērojamais Komunis-

tiskās partijas un Padomju valsts darbinieks. Dzimis 1893. g.

29. Pirms 25 gadiem (1938) miris Jānis Rudzutaks, ievērojamais Komunis-
tiskās partijas un Padomju valsts darbinieks._ Dzimis 1887. g.

Pirms 300 gadiem (1663) Rīgā ierīkots pirmais ūdensvads, kura sūkni bij.
nocietinājumu tornī tag. Imanta Sudmaja ielas galā darbinājuši trīs

zirgi, bet ūdens novadīts pa koka caurulēm.
Pirms 100 gadiem (1863) notikuši plaši zemnieku nemieri Mežmuižā un Ilūk-

stes apriņķi.
Pirms 30 gadiem (1933) Rīgā notikusi antifašistiskā konference.
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Skaista pļava, kad nopļauta,

Vel skaistāka, kad sagrābta:
Vēl jo skaista, vēl ražena,
Kad pārvesta sētiņā.

Planētas. Venēra nav redzama.

Marss vēl saskatāms vakaros Lauvas, vē-

lāk — Jaunavas zvaigznājā.
Jupiters redzams nakts otrajā pusē Zivju

zvaigznājā.
Saturns redzams nakts otrajā pusē Mežāža zvaigznāja.
Aptumsumi. Daļējs Mēness aptumsums 6.-7. jūlijā redzams

Eiropa, Āfrikā un Antarktīdā. Tas novērojams arī Latvijā.
Mēness ieiet Zemes pusēnā 6. jūlijā pl. 22 st 16 m, 9

Mēness sāk ieiet Zemes ēnā

(da]ēja aptumsuma sākums) 6.
„ „

23 st 32 m
)

0
Vislielākās fāzes moments 7.

„ „

Ist 02 m
,

4

Mēness iziet no Zemes ēnas

(daļēja aptumsuma beigas) 7.
~ „

25t32 m, 7

Mēness iziet no Zemes pusēnas 7.
„ „

35t47mj 8

Vislielākās fāzes momentā Zemes ēna aizsedz 0,711 no Mēness re-

dzamā diametra. Zemes pusēna uz Mēness virsmas ir ļoti vāji novē-
rojama.

Pilns Saules aptumsums 20. jūlijā redzams Klusajā okeānā un

tā piekrastēs, Ziemeļamerikā un Atlantijas okeānā. Latvijā nav re-

dzams.

Saule ieiet Lauvas zīmē ( Sl) 23. jūlijā pl. 17 st. Zeme atrodas
vistālāk no Saules 4. jūlija pl. 16 st 56 m _ attālums apmēram
152 miljoni km.

Jūlijā gaisa temperatūra parasti sasniedz gada
maksimumu. Augstākā temperatūra svārstījusies
31—35° robežās, zemākā novērota Dundagā (0°).
Jūlijā vērojamas diennakts temperatūras krasas

svārstības, lielākā amplitūda bijusi no 5° naktī līdz 35° dienā.

Jūlijā pieaug pērkona negaisu skaits — republikas austrumu daļā
tie vidēji atkārtojas 9 reizes mēnesī, bet rietumos, tuvāk jūrai, 5—6

reizes mēnesī. Pieaug arī nokrišņu summa. Centrālajā Vidzemes aug-
stienē tā sasniedz 110 mm, republikas rietumu rajonos 60—90 mm.

Arī Zemgales līdzenumā, kur parasti nokrišņu ir mazāk, sakarā ar

biežiem pērkona negaisiem nokrišņu summa sasniedz 70—80 mm. To-

mēr augsnes virskārta jūlijā ir vissausākā, jo ļoti intensīva ir izt\ai-

košana kā no augsnes, tā no augu segas.
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Apmākušos die-

nu skaits tāpat kā

jūnijā ir 8—9. Sau-

les spīdēšanas il-

gums ir jau par
apmēram 10 stun-

dām mazāks — vi-

dēji 270 stundas

mēnesī.

Jūlijā uz saus-

zemes pārsvarā ir

rietumu un dien-

vidrietumu virziena

vējš ar ātrumu

3—4 m/sek, bet RI-

melrietumu un zie-

meļu — 5—6 m/sek. Vētras jūlija novērojamas samērā reti.
Notece upēs neliela, parasti jūlijā tā ir minimāla visam vasaras

periodam un sastāda tikai 3—4% no gada noteces. Upes aiznes uz

jūru tikai apmēram Vio no nokrišņu daudzuma, pārējais ūdens iz-

tvaiko atpakaļ atmosfērā.

Odens temperatūra upēs un ezeros jūlijā sasniedz gada maksi-
mumu. Atsevišķās dienās tā var sasniegt 26—27°, bet seklākā pie-
krastē pat 28°. Vispār mēneša vidējā ūdens temperatūra upēs un eze-

ros ir par apmēram 2° augstāka nekā gaisa temperatūra.
Rīgas juras līča centrālajā daļā apmēram 15 m biezā virsējā slānī

ūdens temperatūra ir ap 18°, tad seko t. s. temperatūras lēciena slānis,
kurājīdz apmēram 25 m dziļumam temperatūra no 18° pazeminās līdz
2—3°, vēl dziļāk tā lēnām pazeminās līdz apmēram 1°. Piekrastē tem-
peratūra ir augstāka un bieži sasniedz 20°. Jūlija sākumā līča centrā-
lajā daļā gaisa temperatūra vēl ir augstāka nekā ūdens, turpretim
mēneša beigās visa Rīgas jūras līcī ūdens ir par 1—2° siltāks nekā
gaiss.

Jūlijā turpinās intensīva zālāju pļauja un siena

novākšana, tādēļ arī tas nosaukts par siena mē-

nesi. Pirmajā dekādē vēl turpinās zemeņu novāk-

šana, ienākas spradzenes. Sāk ziedēt lini, auzas,

gurķi, griķi, kuri zied līdz augustam un ir ne tikai vērtīgs labības

augs, bet arī ļoti labs nektāraugs bitēm. Uzzied lefkojas ar vienkār-
šiem un pildītiem smaržīgiem ziediem dažādās krāsās (no baltas līdz

tumši violetai). Tās ir viens no iecienītākajiem dekoratīvajiem augiem
dārzos un apstādījumos. Dekādes beigās sāk ziedēt liepas, kas arī ir

vērtīgs nektāraugs, sevišķi, ja tās zied saulainā laikā. Laukos un dār-
zos uzzied balandas, tīrumu usnes un dadži, kas visi zied līdz pat
rudenim. Sarkanajam plūškokam sāk sārtoties ogas. Sāk ziedēt arī

lauku vībotnes, vērmeles, vēja griķi, mētras, gaiļsāre, rudzu smilga,
daudzgadīgā airene, dilles, lauku mīkstpienes. Jūlija otrajā dekādē

jau sak ienākties baltās un sarkanās jāņogas, pēc pāris dienām arī
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Rudzu
dzeltengatavība.

upenes. Sak_ ziedēt Ķīnas, raibā un sarkanā lilija, alcejas jeb kāršu
rozes vienkāršiem un pildītiem ziediem dažādās krāsās (zied otrajā
gadā), uzpirkstenes (zied otrajā gadā), dālijas, kas zied Joti dažā-
das krasas ziediem līdz pat rudens pirmajām salnām, bet, ja salnas

neskar, tad līdz pat oktobrim. Mitrās p|avās, mežos, sūnu purvos un

krūmājos zied zilā molīnija, kuras stiebri un skaras ir indīgi (satur
daudz zilskābes), plankumainās dzegužpuķes bāliem sārti violetiem

ziediem ar purpursarkaniem lāsmojumiem. Ganībās, laukmalās zied

ancīši, ēnainos mežos saulenītes. Parkos zied funkijas ar bāli
un tumši violetiem ziediem; tās audzē arī dārzos. Ūdeņos zied nie-

dres, bet mitrās pļavās, grāvjos plakanie doņi. Zied arī saulgriezes,
kas savus lielos, dzeltenos, nokarenos ziedu kurvīšus saulainā dienā
griež līdzi saules gaitai. Tīrumos zied šaurlapu lupīna, kuru kultivē

zaļmeslojumam, bet pļavās daudzziedu airene, kas dod labu sienu.
Dekādes beigās sāk nogatavoties ievu un korinšu ogas, sārtojas pī-
lādžu ogas, ienākas pirmie gurķi, rudzi kļūst arvien baltāki. Dzelte-

najai akācijai nogatavojušās un sāk izsēties sēklas. lenākas dārza

un meža avenes. MēneJa trešajā dekādē sāk nogatavoties agrīnās
ērkšķogas, saldie ķirši un pēc dažām dienām arī skābie ķirši. Zied

apiņi. Mitros tīrumos un grāvjos, palienēs zied sunīši, mezglainās un

blusu sūrenes, mitros mežos, grāvjos un krūmājos ūdenspipari (in-
dīgs augs). Mežos vālīšu un gada staipekņiem, tāpat arī sekstainajai
un Linneja papardei, dzeloņainajai un pūkainajai ozolpapardei šinī

laikā izveidojušies sporangiji. Sāk ienākties brūklenes. Mēneša bei-

gās rudzi jau sasniedz dzeltengatavību. Vispirms tā iestājas republi-
kas dienvidaustrumu un dienvidu rajonos — jau ap 25. jūliju, bet

visvēlāk rudzi šo fazi sasniedz Centrālajā Vidzemes augstienē — ti-

kai ap 4. augustu.

Vispārējs zvejas aizliegums ezeros līdz 30.

jūlijam. Līdz 20. jūlijam aizliegts zvejot līņus,
karūsas un ruduļus.

Nārsto pliči un ķīši. Līdaku mazuļi sāk baro-

ties ar citu zivju mazuļiem. Raudas un ruduļi barojas galvenokārt
ar ūdensaugiem.



Zivis jūrā, ezeros un upes izklīst pa visu platību un intensīvi
barojas.

Jūlijā «zied» zilaļģes, zooplanktonā pārsvarā ūdensblusas.

Jāturpina meža zvēru aizsardzība, kā arī cīņa
ar vilkiem, lūšiem un jenotsuņiem. Ap 20. jūliju
parasti

_

sākas stirnu āžu medibas. Nomedījamo
stirnu ažu skaits ir limitēts. Visinteresantākās ir

stirnu āžu medības, tos piemānot ar atdarinātu kazas balsi jeb, ru-

nājot mednieku valodā, «uz loku». Stirnu āžus var medīt arī' «uz

gaidi», sagaidot tos pievakare vai arī agri no rīta barošanās vie-
tās — aizzēlušos izcirtumos, meža pļaviņās vai arī mežmalās, āboliņa
lauka.

Medību saimniecības barības bāzes nostiprināšanai jāturpina siena
sagāde, jāizved grants medņu riestu vietās, jākopj barības lauciņi.

LAIKA SKAITĪŠANA LATVIJAS PSR

Latvijas PSR, tāpat kā visa PSRS rietumu daļa, Maskavu ieskai-
tot, atrodas 2. laika joslā, kurā laiks ir par 2 stundām priekšā t. s.

pasaules jeb Grīnvičas laikam.

_

1930. gada 16. jūnijā ar PSRS Tautas Komisāru Padomes dekrētu
visā Padomju Savienībā pulksteņus pagrieza par vienu stundu uz

priekšu. Tātad 2. joslā mēs faktiski lietojam 3. joslas laiku, līdzīgi
3. joslā lieto 4. joslas laiku utt. Šādu laiku, kuram pieskaitīta viena
stunda, sauc par dekrēta laiku. Tādējādi laiks, kuru mēs lietojam,
ir priekšā pasaules (Grīnvičas) laikam par 3 stundām.

Visi laika apzīmējumi šajā kalendārā ir izteikti Maskavas de-
krēta laika. Saules lēkta, kulminācijas un rieta momenti, satumšanas
laiks, dienas garums un Mēness lēkta un rieta momenti ir aprēķināti
Rīgai. Lekta un rieta momenti parāda spīdekļa augšējās-malas re-
dzamā lēkta un rieta momentu. Par satumšanas laiku nosacīti pie-
ņemts laiks, kad Saule sasniedz 12° dziļumu zem horizonta. Novēro-
jumi rāda, ka šaja brīdī kļūst manāmi tumšāks. Laikā no 27. maija
līdz 19. jūlijam pilnīgs satumsums vispār neiestājas.

Dienas garumu katrai dienai var aprēķināt, atņemot no Saules
rieta momenta Saules lēkta momentu.

Sīkākus astronomiskus datus lasītājs var atrast Astronomiskajā
kalendārā 1963. gadam (ZA izdevniecība, Rīgā, 1962).
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4. Vissavienības dzelzceļnieku diena.

5. 1940. gadā Latvijas PSR uzņemta PSRS sastāvā.

6.-7. 1961. gadā PSRS pilsonis majors Hermanis Titovs veicis 25

stundas ilgu lidojumu kosmosā ar kosmisko kuģi-pavadoni
«Vostok-2».

10. Vissavienības fizkultūriešu diena.

11. Celtnieku diena.

11.—15. 1962. gadā padomju kosmonauti Andrijans Nikolajevs un

Pavels Popovičs veikuši pirmo grupveida lidojumu kosmosā.

18. PSRS Gaisa Flotes diena.

25. Ogļraču diena.

Dažādi dati novadpētniekiem:

1. Pirms 45 gadiem (1918) miris senatnes pētnieks, skolotājs Valdemārs Ba-

lodis. Dzimis pirms 115 gadiem, 1848. g. 2. augustā.
3. Pirms 105 gadiem (1858) dzimusi Dace Akmentiņa, pirmā izcilākā latviešu

skatuves māksliniece. Alirusi 1936. g.
11. Pirms 25 gadiem (1938) miris aktieris Gustavs Zibalts. Dzimis 1873. g.
12. Pirms 45 gadiem (1918) miris Jānis Judins, latviešu revolucionārs, pilsoņu

kara varonis. Dzimis 1885. g.
14. Pirms 5 gadiem (1958) miris akadēmiķis Pauls Stradiņš. izcils padomju ķi-

rurgs, onkologs, zinātnieks, veselības aizsardzības organizators. Dzimis
18%. g.

16. Pirms 75 gadiem (1888) dzimis Reinholds Bērziņš, latviešu revolucionārs,

pilsoņu kara varonis. Padomju valsts darbinieks. Miris 1938. g.
16. Pirms 40 gadiem (1923) Rīgā miris Maksimilians Glāzenaps, ievērojams ķī-

mijas tehnoloģijas speciālists. Dzimis 1845. g.
16. Pirms 140 gadiem (1823) miris Johans Kristaps Broce, Baltijas vēstures

pieminekļu krājējs un kopotājs. Dzimis 1742. g.
16. Pirms 70 gadiem (1893) dzimis izcilais Padomju Latvijas vēsturnieks aka-

dēmiķis Jānis Zutis. Miris 1962. g.
17. Pirms 65 gadiem (1898) dzimusi LPSR Tautas skatuves māksliniece Emma

Ezeriņa (Jākobsone).
18. Pirms 115 gadiem (1848) dzimis rakstnieks reālists Matīss Kaudzīte. Miris

1926. g.
21. Pirms 5 gadiem (1958) miris dzejnieks Jēkabs Saiva (Jansons), Vecākās

Atskaņu hronikas atdzejotājs latviešu valodā. Dzimis 1890. g.
28. Pirms 60 gadiem (1903) dzimis Eduards Smiltēns (Fricis Millers), LKJS CX

sekretārs. Nogalināts 1933. g.
28. Pirms 80 gadiem (1883) Rīgā dzimis pazīstamais endokrinologs un onkologs

Aleksandrs Lipšics, Santjago (Cīlē) eksperimentālās medicīnas institūta

direktors, indiāņu etnogrāfijas pētnieks, aktīvs miera cīnītājs.
31. Pirms 125 gadiem (1838) dzimis dzejnieks Jēkabs Pilsātnleks. Miris 1879. g.
31. Pirms 55 gadiem (1908) miris Jānis Asars, revolucionārs un publicists. Dzi-

mis 1877. g.

Pirms 30 gadiem (1933) notiek Latvijas politisko ieslodzīto bada streiks pret

jauna reakcionāra tiesas likuma pieņemšanu.
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Planētas. Venēra nav redzama — 30. au-

gustā tā atrodas aiz Saules, t. s. augšējā kon-

junkcijā.
Marss vēl arvien saskatāms agri vakaros

Sēņotāji, sēņotāji,
Rītos ilgi negullett
Vāverlte agri ceļas,
Tā tās bekas nolasīs.

Jaunavas zvaigznājā.

Jupiters redzams nakts otrajā pusē Zivju zvaigznājā.
Saturns atrodas opozīcijā 13. augustā. Tas redzams Mežāža

zvaigznājā visu nakti. Lai saskatītu Saturna gredzenu, nepieciešams
tālskatis ar objektīva diametru ap 30—40 mm un palielinājumu
30—40 reizes.

Meteori. Perseīdas no 16. jūlija līdz 20. augustam (maksi-
mums 11.—12. augustā — līdz 55 meteoriem stundā).

Saule ieiet Jaunavas zīmē (Tīļ) 24. augustā pl. Ost.

Salīdzinot ar jūliju, augustā gaisa tempera-
tūra jau pazeminājusies par I—2°. Minimālā no-

vērotā temperatūra augustā bijusi —1 un —2° (Pē-

terniekos), un mēneša beigās uz zemes virsas no-

vērotas salnas. Jūras piekrastē minimālās temperatūras nav bijušas
zemākas par +3, +4°. Maksimālā temperatūra svārstījusies 31—36*
robežās.

Nokrišņi augustā sasniedz gada maksimumu. Vidzemes augstienē
nolīst vidēji 110 mm, Kurzemes augstienēs ap 90 mm, bet Zemgales
un Austrumlatvijas līdzenumos 70—80 mm mēnesī. Pērkona negaisu

augustā ir mazāk nekā jūlijā: augstienēs tie atkārtojas apmēram 5

reizes mēnesī, bet zemienēs un jūras piekrastē 3—4 reizes mēnesī.

Lai gan apmākušos dienu skaits paliek tāds pats kā iepriekš — B—9,
tomēr saules spīdēšanas ilgums samazinās līdz 240 stundām mēnesī,
jo dienas kļuvušas īsākas.

Pārsvarā ir dienvidrietumu un rietumu vēji, bieži atkārtojas arī

dienvidu virziena vēji. Augustā vēja ātrums ir minimālais gadā, vi-

dēji tas svārstās 2—3 m/sek robežās. Virs Rīgas jūras līča vidējais
vēja ātrums ir 5—6,5 m/sek. Vētras ar vēja ātrumu ap 15 m/sek jūrā
atkārtojas I—21 —2 reizes mēnesī, bet uz sauszemes bieži nemaz nav no-

vērojamas.
Kaut gan augustā ir maksimālais nokrišņu daudzums, tomēr upju

notece ir neliela — ap 5% no gada noteces, jo ievērojams ūdens

daudzums iztvaiko atpakaļ atmosfērā. Pieteci upēs nosaka galvenokārt

gruntsūdeņu krājumi. Tikai atsevišķos periodos, kad nolīst lielāks

nokrišņu daudzums, upēs vērojami vasaras uzplūdi. Mazās upītēs
uzplūdvilnis parasti ir īslaicīgs — tikai dažas dienas, turpretī Dau-

gavā un citās lielākās upēs tas var ilgt 20 un vairāk dienu.
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Odens tempe-
ratūra upēs un eze-

ros ir jau mazliet

zemāka nekā jūlijā.
Mēneša beigās tā

pazeminās līdz ap-
mēram 16°. Tomēr

tā ir par apmēram
2° augstāka nekā

gaisa temperatūra.
Rīgas jūras lī-

ča centrālajā dajā
mēneša sākumā

ūdens temperatūra
sasniedz gadamak-
simumu

— vidēji
ap 19°, bet pie-
krastē sāk jau pazemināties. Virsējā apmēram 20 m biezajā slānī

ūdens ir par 2° siltāks nekā gaiss. Temperatūras lēciena slānī, dzi-

ļumā no 20 līdz 30 m, ūdens temperatūra pazeminās par 15° un pie

gultnes ir tikai +1, +2°.

Augusts ir ražas mēnesis. Jau pirmajā dekādē

sākas rudzu pļauja (dažos gados pat jūlijā), vis-

pirms dienvidaustrumu un dienvidu rajonos un

smilšainās augsnēs, citur attiecīgi vēlāk. Augusta
sākumā jau ienākas vasaras āboli (baltais dzidrais). Dienvidu rajonos
tas notiek jau ap 31. jūliju, bet Ziemeļkurzemē un Ziemejvidzemē ti-

kai ap 20. augustu, tātad attiecīgā augu attīstības fāze visā republikā
iestājas tikai 3 nedēju laikā. Mežā nogatavojas kazenes, pēc tam arī

brūklenes, kaulenes, un sākas to ievākšana. Sāk ziedēt virši saviem

violeti rožainiem (reti baltiem) ziediem ar bagātīgu nektāru, ko pras-
mīgi izmanto biškopji, izvedot bites viršu ganībās. Virši .zied visu.

augustu un daļēji vēl septembrī. Tīrumos sāk ziedēt agrās kukurū-

zas šķirnes. Dārza skābenei un zirga skābenei ienākas sēklas, zied

visdažādāko krāsu gladiolas. Sāk ziedēt arī asteres, gan zemās, gan

garās, pildītiem vai atsegtiem ziedu kurvīšiem visdažādākās krāsās,
un tas zied līdz vēlam rudenim (oktobrim). Mēneša vidū visbiežāk

kaut kur sētmalēs, ar saviem dzeltenajiem ziediem sāk ziedēt topi-
nambūrs. Tās ir pašas vēlākās rudens puķes. Tuvojas ziemas kviešu

dzeltengatavība, un pamazām sāk nogatavoties arī vasarāju sējumi.
lenākas pīlādžu ogas. Melnajām ozolpapardēm ēnainos egļu mežos

attīstās sporangiji. Trešajā dekādē pļauj miežus, sāk pļaut ziemas

kviešus, beigās arī auzas. Novāc kukurūzu skābbarībai, pēdējos to-

mātus un gurķus. Sākas masveida vasarāju novākšana. Mēneša bei-

gās s^ļ-2S rufjzu sģja — vispirms ziemeļaustrumu rajonos un pakā-
peniski tālāk uz dienvidrietumiem. Dabā jau sāk parādīties rudens

krāsas: bērziem redzamas pirmās dzeltenās lapas, pēc tam lapas
sak dzeltēt arī citiem lapu kokiem — apsēm, kļavām v. c.



Ābolu nogatavošanās
sākums (baltais

dzidrais).

Atļauts zvejot visas zivju sugas. Zivis jūrā un

saldūdeņos intensīvi barojas un pārvietojas izklai- v

dus baros vai pa vienai. Rīgas jūras līcī rudenī £

nārstojošās reņģes sāk koncentrēties piekrastes

joslā. Nārsta ceļojumam sāk gatavoties laši, taimiņi un sīgas.
Augustā turpinās ūdens «ziedēšana», zooplanktonā pārsvarā P

ūdensblusas.
n

Jāpastiprina cīņa ar vilkiem, lūšiem un jenot-
suņiem. Jaunie vilcēni šajā laikā jau atstāj midze-

ņus un kopā ar vecākiem dodas garākos sirojumos.
Ap augusta vidu sākas galvenā vasaras medību

sezona — ūdens un purva putnu medības. Sezonas sakumā vissek-

mīgākās ir pīļu medības «uz celšanu». Mednieks vai nu brauc laivā

pa aizaugušajām ezera vietām, vai arī brien gar piekrastes niedrā-

jiem un šauj pīles, kuras tā priekšā ceļas no ūdens. Augustā turpinās
arī stirnu āžu medības, galvenokārt «uz gaidi».

Medību saimniecībā jābeidz siena sagāde medību zvēru baro-

šanai.



A. Balode

KĀ NOTEIKT DEBESS PUSES

Dabas draugiem bieži jāsastopas ar jautājumu, kur atrodas tā vai

cita debess puse? Ne arvien pie rokas ir kompass, bez tam parastais
magnētiskais kompass bieži vien nerāda pietiekami pareizi. Precīzāk

ziemeļu— dienvidu līnijas (t. s. pusdienas ūnijas jeb meridiāna) vir-

zienu var noteikt pēc Saules, izmantojot šajā kalendārā ievietotos

datus par Saules kulminācijas momentu. Noteikšanas paņēmiens prin-
cipā ir ļoti vienkāršs: jāatzīmē Saules atrašanās virziens tieši kul-

minācijas momentā; tas arī ir dienvidu virziens. Praktiski visvieglāk
ir atzīmēt virzienu ēnai, ko met aukliņa, kuras galā piesiets kāds

smagums, piemēram, akmens. Jāraugās tikai, lai aukliņa vējā ne-

svārstītos. Tādēļ ieteicams smagumu ielaist traukā ar ūdeni, protams,
tā, lai tas brīvi karātos, nevis atbalstītos pret trauka dibenu.

Paņēmiena neērtība ir tā, ka to var izmantot tikai vienreiz dienā.

Novērotāja rīcībā jābūt pareizam pulkstenim. Kļūda laikā par 1 minūti

dod virziena kļūdu dabā vasarā, kad sautē ir augstu, līdz 0,5°. Ziemā

šī kļūda ir gandrīz uz pusi mazāka.

Mūsu kalendārā doti Saules kulminācijas momenti Rīgai. Citās

vietās Saules kulminācijas moments atkarīgs no vietas ģeogrāfiskā
garuma. Uz austrumiem no Rīgas Saule kulminē agrāk, uz rie-
tumiem

— vēlāk. Si starpība sastāda 4 minūtes uz katru ģeo-
grāfiskā

_

garumā grādu. Ģeogrāfiskā garuma neprecizitāte dod tādu

pašu kļūdu kā pulksteņa neprecizitāte.
Pievienotajā kartē augšējā pulksteņu rinda rāda, cikos Saule kul-

minē dažādās vietās, ja Rīgā tā kulminē pl. 13$t 25m (šāds kulminā-

cijas laiks ir ap 10. aprīli, 21. jūniju, 28. augustu un 28. decembri).
Sīs pašas kartes apakšējā pulksteņu rinda rāda vietējo laiku da-

žādās vietās, ja dekrēta laiks (t. i., laiks, kuru mēs lietojam parasti
dzīvē) ir 12 st 00 m.

514*



52

Da-
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3 2

) 3

r 4

: 5
3
t 6

; 7

!v 8

Elīze, Lizete

Berta, Bella

Dzintra, Dzintars

Persijs, Klaudija
Magnuss, Vaida

Regīna
Ilga

6 25

6 27

6 30

6 32

6 34

6 35

6 37

23 24

23 05

22 46

22 26

22 06

21 45

21 25

20 20

20 17

20 14

20 12

20 09

20 07

20 04

21 51

21 48

21 45

21 41

21 38

21 35

21 32

20 19

2041

21 00

21 16

21 32

21 49

22 09

3 5

5 1

6 4

8 1:

94

11 l:

12 41

1 9

) 10

r n

: 12
3t 13

> 14

lv 15

Bruno, Telma

Albertīne, Jausma

Signe
Erna

Iza, Izabella

Kok nesis

Andra, Gunvaldis

6 39

641

6 44

646

6 48

6 50

6 52

21 04

20 43

20 22

20 01

1940

19 19

18 58

20 01

19 58

19 55

19 53

19 50

1947

19 44

21 29

21 26

21 22

21 19

21 16

21 13

21 10

22 35

23 09

23 55

14 0

153

164!

1741

18 3

19 0

19 2!

0 55

2 04

3 20

5 16

) 17

r 18

: 19
3t 20

; 2i

>v 22

Asja, Asnate

Vera, Vaira

Liesma, Elita

Verners

Guntra, Muntis

Modris, Matīss
Māris

6 54

6 56

6 58

7 00

7 02

704

7 06

18 37

18 16

17 54

17 33

17 12

1651

1630

19 42

19 39

19 36

19 34

1931

19 28

1925

21 07

21 04

21 01

20 58

20 55

20 52

2049

4 36

5 54

7 09

8 22

9 35

1046

11 59

19 4i

20 0'

20 li

20 2'

20 4:

20 5i

21 i:

3 23

) 24

r 25

] 26
3t 27

5 28

lv 29

Vanda

Agris, Agrita
Rauls, Vingra
Gundars, Knuts

Ādolfs, Ilgonis
Kaira, Sergejs
Miķelis, Mikus

7 08

7 10

7 13

7 15

7 16

7 18

7 20

16 09

1548

15 27

15 06

1445

14 25

14 05

19 22

19 20

19 17

19 14

19 12

19 09

19 06

2046

2043

2040

2037

2034

20 31

2028

13 09

14 19

15 24

16 22

17 11

17 50

18 20

21 3:

21 5,

223:

23 r

0 r

1 2'

3 30 Elma 7 22 1345 19 04 20.25 1844 2 41

Saules maks.

augstums

Diienas g

st n

irums Mēness fāzes

st m

1. IX 41°

10. IX 38

13 5£

13 1/

fD 3. IX pl. 22 34

C 10. IX
„

14 43

0 17. IX
„

23 51

3 26. IX 3 39

20. IX 34 12 2?

23. IX 33 12 U

30. IX 30 11 45



3.-7. Pirms 10 gadiem (1953.) noticis PSKP CX septembra plēnums,
kurš bija veltīts PSRS lauksaimniecības tālākās attīstības pro-

blēmām un kuram bija milzīga nozīme arī Latvijas PSR kolhozu

tālākajā augšupejā.
8. Tankistu diena.

8. Starptautiskā žurnālistu solidaritātes diena.

Dažādi dati novadpētniekiem:

2. Pirms 110 gadiem (1853) Rīgā dzimis Vilhelms Ostvalds, slavenais ķīmiķis,
viens no fizikālās ķīmijas pamatlicējiem, Nobela prēmijas laureāts. Miris
1932. g.

2. Pirms 80 gadiem (1883) dzimis arhitekts Ernests Stālbergs, LVU profesors.
Miris 1958. g.

4. Pirms 55 gadiem (1908) miris Rūdolfs Blaumanis, latviešu literatūras kla-

siķis. Dzimis 1863. g.

6. Pirms 5 gadiem (1958) miris gleznotājs Alberts Kroncnbergs. Dzimis 1887. g.
9. Pirms 220 gadiem (1743) dzimis ievērojamais mineralogs Johans Jakobs

Ferbers. Linneja skolnieks, fizikas un dabaszinātņu profesors Jelgavā
Kurzemes minerālu un iežu pētnieks. Miris 1790. g.

11. 1865. g. dzimis Jānis Rainis. Latvijas PSR Tautas dzejnieks. Miris 1929. g.

12. 1959. gadā palaista 2. padomju Mēness raķete, kas 14. septembrī sasniedza

Mēnesi.
12. Pirms 55 gadiem (1908) noslepkavots revolucionārs Ādolfs Hertelis, 1905. g.

revolūcijas cīnītājs. Apglabāts Matīsa kapos. Dzimis 1871. g.

14. Pirms 50 gadiem (1913) atklāts atjaunotais Ziemeļblāzmasnams Vecmīlgrāvi.

20. Pirms 45 gadiem (1918) baltgvardi nogalināja 26 Baku komisārus, to skaitā

izcilo revolucionāru Stepanu Saumjanu (dzimis 1878. g.), kas XX gs. sā-

kumā mācījās Rīgas Politehniskajā institūtā, un rīdzinieku Eiženu Bergu

(dzimis 1892. g.).
21. Pirms 75 gadiem (1888) dzimusi Biruta Skujeniece, latviešu skatuves māksli-

niece. Mirusi 1931. g.

28. Pirms 10 gadiem (1953) miris padomju metalurgs un minerālmēslu pētnieks
akadēmiķis Eduards Bricke, Ļeņina prēmijas laureāts, bij. Rīgas Politeh

niskā institūta adjunktprofesors. Dzimis 1877. g.

Pirms 390 gadiem (1573) Jelgavai piešķirtas pilsētas tiesības.
Pirms 160 gadiem (1803) Rīgā nodibināta tag. I klīniskā slimnīca.

Pirms 90 gadiem (1873) Rīgas—Jelgavas dzelzceļš savienots ar Liepājas dzelz-

ceļu.
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Planētas. Venēra nav redzama.
n

Marss vēl saskatāms agri vakaros Jauna- p
vas, bet septembra beigās — Svaru zvaigznājā.

Linu druva priecājās,
Nolīks mana muguriņa;
Līkstiet paši jus, liniņi,

Sudrabiņa podziņām.

Jupiters redzams gandrīz visu nakti. Tas
atrodas Zivju zvaigznājā.

Saturns redzams gandrīz visu nakti Mežāža zvaigznājā.
Saule ieiet rudens punktā — Svaru zīmē ( £j ] 23. septembrī

pl. 21 st 24m — šo brīdi uzskata par rudens sākumu. Dienas kļūst
arvien īsākas un īsākas, pie tam, sākot ar 26. septembri, dienas kūst
īsākas par naktīm.

Salīdzinot ar augustu, septembra vidējā tem-
peratūra samazinās par 3—4°. Augustā tempera-
tūra nokrita zem 15°, turpretim septembrī tā no-

krīt zem 10°. Republikas austrumos tas notiek
mēneša vidū, bet jūras piekrastē septembra pēdējās dienās. Maksi-

mālā temperatūra septembrī svārstījusies 26 — 28° robežās. Minimā-
lās temperatūras visur bijušas negatīvas — augstienēs līdz —8° bet
jūras piekrastē līdz —3°.

Nokrišņi uz augstieņu rietumu nogāzēm sasniedz 80—90 mm,
līdzenumos svārstās 50—60 mm robežās. Vidējais dienu skaits ar

nokrišņiem ir 14—16. Pērkona negaisu skaits samazinās, un tie novē-
I—2 reizes mēnesī.

Tā kā dienas kļuvušas īsākas, tad saules spīdēšanas ilgums sa-

mazinās līdz 170 stundām mēnesī.

Pārsvarā ir dienvidrietumu, jūrā — rietumu, Rīgā arī dienvidu
virziena vēji. Vēja ātrums mazliet pieaug. Vidēji uz sauszemes tas ir
3—4 m/sek, bet Rīgas jūras līcī 5,5—7 m/sek. Vētru skaits Rīgas
jūras līcī pieaug līdz 4—5 reizēm mēnesī.

Notece upēs neliela, vēl mazāka nekā augustā — ap 4% no gada
noteces. Upes barojas galvenokārt tikai ar gruntsūdeņiem.

Ūdens temperatūra upēs un ezeros sāk pazemināties straujāk —

no apmēram 16° mēneša sākumā līdz 10° mēneša beigās. Kurzemes
upēs un ezeros ūdens temperatūra ir par I—2° augstāka nekā Vid-
zemes un Latgales upēs un ezeros.
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Rīgas jūras lī-

ča centrālajā daļā
mēneša vidū ūdens

temperatūra ap 15°

ir virsējā ūdens

slānī līdz 25 m dzi-

ļumam, tad seko

6—B m biezs tem-

peratūras lēciena

slānis, kurā tempe-
ratūra nokrīt līdz

4°, bet vēl dziļāk —

līdz 50 m dziļu-
mam temperatūra
pazeminās līdz 2,5
—3°.

Septembrī notiek visi ražas novākšanas darbi.

Mēneša sākumā vēl turpinās vasarāju pļauja: no-

vāc vasaras kviešus, auzas, sēklas āboliņu, kā arī

Pļauj
_

atālu. Plašumā izvēršas ziemāju sēja; vis-
pirms iesēj rudzus un tūlīt pēc tam arī ziemas kviešus. Ziemājus sēj
galvenokārt pirmajā un otrajā dekādē. Jau pirmajā dekādē purvos
sāk nogatavoties dzērvenes un sākas to intensīva ievākšana. Pama-
zām sāk novīst laksti kartupeļiem, bet_ to masveida novākšana notiek
galvenokārt septembra trešajā dekāde. Sāk nogatavoties arī apiņi.
Tos pakāpeniski novāc un izžāvē, lai varētu uzglabāt.

Pēc pirmajām rudens salnām, kas parasti pie mums uznāk sep-
tembra sākumā, lapas sāk straujāk dzeltēt, un septembra otrajā pusē
bērzi, tāpat arī kļavas kļūst jau stipri raibi. Nogatavojas un sāk no-

birt arī kļavu auglīši. Seklas vējainā laikā ar savu spārniņu aizlido
diezgan tālu, tāpēc tās izsējas samērā plašā lokā. Pārziemojot zem

nobirušajam lapām, pavasarī tās uzdīgst. Pamazām nodzeltē arī pā-

Masveida lapu
dzeltēšanas

sākums
(bērzi).



rējie lapu koki. Dārzi un meži kļūst pavisam raibi, radot īstu rudens

krāsu mozaīku. Usnes un dadži atver savas nobriedušās pogaļas, un

vējš izsēj arī to sēklas, aiznesot tās visai tālu, jo katrai sēkliņai ir

pūka galā. Zirgkastaņām nogatavojas augļi, un vējš tos nopurina.
Augļu dārzos ienākas plūmes, bumbieri un rudens āboli, sākas

to pakāpeniska novākšana.

Dažos gados, kad ir silts rudens, septembra beigās vai pat ok-

tobra sākumā daži augi sāk ziedēt otrreiz. Tas novērojams, piemēram,
zemenēm, kurām dažreiz pat ienākas ogas. Ir novērota arī ķiršu un

ābeļu otrreizēja ziedēšana ar nedaudz ziediņiem, bet augļi tiem nekad

neizveidojas. Otrreizēja ziedēšana mūsu apstākļos nav regulāra parā-
dība, bet atgadās tikai tad, kad iestājusies ilgstošāka atvasara.

Septembra beigās pēc kartupeļu novākšanas sāk novākt arī pā-
rējos sakņaugus.

Aizliegts spiningot Daugavā, Gaujā, Salacā,
Ventā. Noliegta vimbu zveja Daugavā.

Rīgas jūras līcī un Baltijas jūrā sākas reņģu
rudens nārsts. Rudenī nārstojošo reņģu koncen-

trācijas nav tik ievērojamas kā pavasarī. Uz nārsta vietām ceļo laši,
taimiņi un sīgas; šajā laikā šīs zivis parasti vairs nebarojas.

Ezeros un upēs zivis pārvietojas dziļākās vietās. Lielajos dziļa-
jos un vidēji dziļajos ezeros asari koncentrējas lielos baros un inten-
sīvi barojas ar ķīšiem un ezera salakām. Līdaku un zandartu šīga-
deņi pilnīgi pāriet uz plēsīgo barošanos.

Septembrī vasaras planktonaļģes sāk atmirt, parādās rudens

planktonam raksturīgas kramaļģes. Arī ūdensblusu kļūst mazāk, sā-
kas airkāju un virpotāju rudens attīstības periods.

Ap septembra vidu sākas arī mūsu galveno
dižmedījumu — aļņu un staltbriežu medības. No-

medījamo aļņu un staltbriežu skaits ir stingri limi-

tēts. Septembrī visinteresantākās ir staltbriežu me-

dības to baurošanas laikā, it īpaši, ja, atdarinot staltbrieža govs balsi,

prot pievilināt bulli. Aļņu medības baurošanas laikā ir mazāk intere-
santas. Septembrī turpinās arī stirnu āžu medības «uz gaidi», kā arī

ūdens un purva putnu medības.

Medību saimniecībā septembrī pilnīgi jāsaved kārtībā un jāizliek
mežā zvēru piebarošanas ietaises.



Latvijas Mednieku un makšķernieku biedrības nodaļu adreses:

Nodala Adrese

Aizputes Aizputē, Padomju ielā 32—6

Alūksnes Alūksnē, Dārza ielā 17

Bauskas Bauskā, Komjaunatnes ielā 2—B

Cēsu Cēsīs, Pāvila ielā 10

Daugavpils Daugavpilī, Sarkanarmijas ielā 20

Dobeles Dobelē, Brīvības ielā 10—5

Gulbenes Gulbenē, Litenes ielā 2

Ilūkstes Ilūkstē, Vorošilova ielā 32—1

Jēkabpils Jēkabpilī, Dārza ielā 1

Jelgavas Jelgavā, Poģu lauku ceļā 2—5

Krāslavas Krāslavā, Vitebskas ielā 8

Kuldīgas Kuldīgā, Sarkanarmijas ielā 19

Liepājas Liepājā, Rīgas ielā 40—1

Limbažu Limbažos, Dārza ielā 17—4

Ludzas Ludzā, Suvorova ielā 138

Madonas Madonā, Blaumaņa ielā 11—3

Ogres Ogrē, Blaumaņa ielā 7—2

Preiļu Preiļos, Komjaunatnes ielā 37

Rēzeknes Rēzeknē, Upes ielā 14

Saldus Saldū, Raiņa ielā 2-b

Siguldas Līgatnē, Līgatnes šosejā 2—6

Talsu Talsu raj. Talsciema ~Jaunbētiņos'
Tukuma Tukumā, 1905. gada ielā 34—5

Smiltenes Smiltenē, Kaļķu ielā 5—3

Valmieras Valmierā, Ošu ielā 7

Viļānu Viļānos, Kultūras laukumā 7—4

Latvijas Mednieku un makšķernieku biedrības va 1 rTe s adrese

Rīgā, Daugavas ielā 8, telefons 23445.
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ZEMLI U MĒNESIS

Da- ļ
tums

Vārda dienas

Saule
ga_

Mēness

tumst ~T i
'

lec rietlec kulminē riet

*

st m st m s st m st m st m st m

O 1

T 2

C 3

Pt 4

S 5

Sv 6

Zanda, Lāsma

Ilma, Skaidris

Elza, Ilizana

Modra, Francis

Amālija
Monika, Zilgma

7 25

7 27

7 29

731

7 33

7 35

13 13 25

13 06

12 47

12 28

12 10

11 52

1901

18 58

18 56

18 53

1851

1848

20 22

20 20

20 18

20 15

20 12

2009

19 02

19 20

19 36

19 53

20 11

20 36

4 12

5 40

7 12

8 43

10 17

11 48

P 7
O 8

T 9

C 10

Pt 11

S 12

Sv 13

Daumants

Aina, Anete

Elga, Helga
Arvīds, Druvis

Monta, Silva

Valfrīds, Lāse

Irma, Mirga

7 37

7 39

741

7 43

7 46
7 49

751

11 34

11 17

11 00

1043

10 27

10 12

9 57

1845

18 42

18 39

18 37

18 34

1831

1829

20 07

20 01

20 01

19 59

19 56

19 53

1951

21 07

21 51

22 46

23 52

13 18

14 37

1543

1634

17 11

1736

17 56

1 08

2 24

P 14

O 15
T 16

G 17

Pt 18

S 19

Sv 20

Minna

Eda, Hedviga
Daiga, Dainida

Gaits, Karīna

Rolands

Elīna, Drosma

Leonīds

7 53
7 56

7 57

7 59

8 02

8 04

8 06

9 43

9 29

9 16

903

851

8 39

8 28

18 26

18 23

1821

18 18

18 16

18 13

18 11

1949

1946

1943

1941

19 39

19 37

19 34

3 40

4 55

6 10

7 22

8 34

9 46

10 57

18 12

18 25

18 38

18 50

19 03

19 17

19 36

P 21
O 22

T 23

C 24

Pt 25

S 26

Sv 27

Urzula, Severīns
Irisa, Irīda

Daina, Dainis

Renāte, Modrīte
Beāta, Beatrise
Amanda, Kaiva

Lilita

8 08

8 10

8 13

8 15

8 17

8 19

821

8 18

8 08

7 59

751

7 43

7 36

7 30

18 08

18 06

18 03

1801

17 58

17 56

17 53

1931

19 29

19 27

19 25

19 22

19 20

19 18

12 09

13 16

14 17

15 09

15 50

16 22

1646

19 58

20 29

21 09

22 01

23 06

020

P 28

O 29
T 30

C 31

Ņina, Nira

Laimonis

Nadīna, Venēra

Valts

8 23

8 26

8 28

8 30

7 25

7 20

7 16

7 13

1751

1749

1746

1744

19 15

19 13

19 11

19 09

17 07

17 24

1739

1756

1 41

3 06

4 34
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13. 1944. gadā Padomju Armija atbrīvojusi Rīgu.
17. 1961. gadā atklāts PSKP XXII kongress.
29. Pirms 45 gadiem (1918) dibināta Ļeņina komjaunatne.

Dažādi dati novadpētniekiem:

1. Pirms 410 gadiem (1553) Rīgas virsbīskapa fizikuss (ārsts) Tarkvīnijs
Snellenborhs publicējis pirmo kalendāru «Rīgas Horizontam» 1554. gadam.

1. Pirms 70 gadiem (1893) dzimusi Anta Klints, ievērojamā latviešu padomju
aktrise, LPSR Tautas skatuves māksliniece.

2. Visas republikas skolas dodas tradicionālajā pārgājienā «zelta rudens», lai
vērotu vasaras lauku darbu rezultātus un rudens pārmaiņas dabā.

2. Pirms 80 gadiem (1883) nodibināts Latvijas PSR Valsts krievu drāmas teātris.
4. 1957. gadā Padomju Savienībā uzlaists pasaulē pirmais Zemes māksligais

pavadonis.
4. 1959. gadā Padomju Savienībā palaista trešā kosmiskā raķete, kas nofoto-

grafējusi no Zemes neredzamo Mēness pusi.
4. Pirms 110 gadiem (1853) dzimis Stērstu Andrejs, rakstnieks un žurnālists.

Miris 1921. g.
5. Pirms 25 gadiem (1938) miris Jānis Reinholds, komponists, diriģents un

pedagogs. Dzimis 1882. g.
6. Pirms 10 gadiem (1953) miris ievērojamais ģeogrāfs Indriķis Saule-Sleinis.

Dzimis 1888. g.
8. Pirms 140 gadiem (1823) dzimis jaunlatviešu žurnālists Pēteris Krumberģis.

Aliris 1880. g.
10. Pirms 65 gadiem (1898) dzimis gleznotājs Francisks Varslavāns. Miris

1949. g.

11. Pirms 160 gadiem (1803) dzimis levērojamais ģeologs akadēmiķis Gregors
Helmersens, kuram ir lieli nopelni Baltijas ģeoloģijas pētīšana. Miris 1885. g.

11. Pirms 115 gadiem (1848) dzimis dramaturgs Ādolfs Alunāns, latviešu teātra

tēvs. Miris 1912. g.
13. Pirms 5 gadiem (1958) Padomju Savienībā sākusies sociālistiskā sacensība

par komunistiskā darba brigāžu nosaukumu.

15. Pirms 180 gadiem (1783) dzimis pirmais latviešu tautības dzejnieks Nere-

dzīgais Indriķis. Miris 1828. g.

16. Pirms 90 gadiem (1873) dzimis Jānis Pelūde, Jaunas strāvas dalībnieks,

aizstāvis daudzās revolucionāru prāvās. Miris 191t. g.

20. Pirms J-0 gadiem (1883) dzimis skolotājs un novadpētnieks Zelmars Lancma-

nis, viens no pirmajiem Latvijas derīgo izrakteņu pētniekiem. Miris 1935. g.

22. Pirms 75 gadiem (1888) dzimis mediķis terapeits Jānis Miķelsons, Latvijas

PSR Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis. Miris 1952. g.

24. Pirms 90 gadiem (1873) dzimusi Malvīne Vīgnere-Grīnberga, viena no pir-

majām latviešu dziedātājām. Mirusi 1949. g.
28. Pirms 60 gadiem (1903) dzimis Jānis Plaudis, latviešu padomju dzejnieks.

Miris 1952. g.

Pirms 55 gadiem (1908) Helsinkos noticis Latvijas Sociāldemokrātijas 111 kon-

gress.
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Vīst koki žēli raud,

Vasariņu vadīdami;
Priede, egle neraudāja,
Tām skujiņas nenobira.

Planētas. Venēra nav redzama.

Marss vēl arvien saskatāms vakaros Svaru,
bet pēc 23. oktobra Skorpiona zvaigznājā.

Jupiters atrodas opozīcijā 8. oktobri. Tas

redzams visu nakti Zivju zvaigznājā.
Saturns redzams nakts pirmajā pusē Mežāža zvaigznājā.
Meteori. Drakonīdas no 7. līdz 12. oktobrim (maksimums

9.—10. oktobrī). 1946. gadā tās deva «zvaigžņu lietu», kad krita līdz

30 000 meteoru («krītošo zvaigžņu») stundā. Parasti meteoru skaits

ir daudz mazāks.

Orionīdas no 14. līdz 26. oktobrim (maksimums 22. okto-

brī — līdz 10 meteoriem stundā).
Saule ieiet Skorpiona zīmē ( Tfļ) 24. oktobrī pl. 6 st.

Temperatūra zem 5° visagrāk nokrīt Vidzemes

augstienē — mēneša vidū, visvēlāk jūras pie-
krastē — mēneša pēdējās dienās. Sakarā ar jūras

iespaidu piekrastē temperatūra ir par apmēram 3°

augstāka nekā republikas austrumu da]ā. Minimālās novērotās tem-

peratūras republikas austrumos bijušas —15°, jūras piekrastē —B°.

Maksimālā temperatūra svārstījusies no 20 līdz 24°.

Nokrišņu summa oktobrī ir apmēram tāda pati kā septembri —

uz augstieņu rietumu nogāzēm 90—95 mm, bet līdzenumos 45—55 mm.

Strauji samazinās pērkona negaisu iespēja. Republikas austrumos

tas novērots tikai reizi pa 5 gadiem, bet rietumos reizi 2 gados.
Apmākušos dienu skaits jau sasniedz 15. Strauji samazinās saules

spīdēšanas ilgums — vidēji līdz 90 stundām mēnesī.

Oktobrī atsevišķos gados novērots arī sniegs — austrumu ra-

jonos mēneša sākumā, bet rietumos mēneša otrajā pusē.
Oktobrī pārsvarā ir dienvidu virziena vēji ar novirzi gan uz

dienvidrietumiem, gan dienvidaustrumiem. Vēja ātrums pieaug vidēji
līdz 4—4,5 m/sek uz sauszemes un 6,5—8,5 m/sek virs Rīgas jūras
līča. Vētras ar vēja ātrumu 15 m/sek un lielāku uz sauszemes novē-

rojamas apmēram reizi mēnesī, bet jūrā 5 un 6 reizes mēnesī.

Notece upēs sāk pieaugt straujāk, jo krasi samazinās iztvaiko-

šana kā no augsnes, tā no ūdens virsas. Oktobrī upes aiznes uz jūru
6—6,5% no gada noteces.

Ūdens temperatūra upēs un ezeros turpina pazemināties, sevišķi

republikas austrumu daļā, kur mēneša beigās tā parasti noslīd līdz
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3°, turpretim Kurze-

mes piekrastē ap s°.

Agros rudeņos

ūdens temperatūra
austrumu rajonu

upēs un ezeros var

būt tuva o°. Pirmā

ledus parādīšanās
austrumu rajonu

upēs novērota 25.

oktobrī. Kurzemes

upēs un ezeros le-

dus oktobri nav pa-
rādījies.

Rīgas jūras līcī

ūdens temperatūra

sevišķi pazeminās
piekrastes zonā, kur tā ir par 2—2,5" zemāka netca nca cemididja

daļā Mēneša vidū ūdens temperatūra no virsas līdz apmēram 35 m

dziļumam ir 10°. Līdz 40 m dziļumam temperatūras leciena slāni ta

pazeminās līdz 4°, bet vēl lielākos dziļumos līdz 3°.

Oktobra sākumā turpinās cukurbiešu un pā-

rējo sakņaugu novākšana. Ziemāju laukos parādās

pirmie rudzu un pēc tam arī ziemas kviešu dīgsti.
Oktobra vidū jau ir skaists ziemāju zelmenis.

Oktobra sākumā nogatavojas un vējainā laikā izsējas ozola zī-

les. Zīles ievāc kafijas gatavošanai. Oktobra pirmajā puse bērziem,

kļavām, apsēm, liepām v. c. kokiem un krūmiem pamazam sākas lapu

krišana! Joprojām turpinās lapu dzeltēšana, kamēr koki kļūst pavi-

sam dzelteni, un tikai nēc tam sākas masveida lapu nobiršana. Okto-

bra vidū nogatavojas alkšņu čiekuriņi un liepu auglīši, bet tie paliek

stingri pie koka un izsējas tikai ziemas beigas.
Savas lapas pirmie nomet bērzi, liepas, kļavas un oši, pcc tam

apses, ozoli, ābeles, ķirši, ogulāji un dažādi košuma krūmi, bet kā

pēdējie ceriņi. Oktobra beigās visi koki un krūmi, izņemot, protams,

mūžzaļos, ir jau kaili un augiem sākas miera periods. Beigušas zie-

dēt arī asteres un topinambūrs. Laukos vēl novāc pēdējas cukurbietes,
vēlos un kacenu kāpostus un notiek rudens aršana.

Mēneša beigās sākas rudzu un kviešu cerošana, bet, ja agri uznāk

sals, tad cerošana rudenī var nenotikt, bet notiek pavasarī — aprīlī
pēc veģetācijas atjaunošanās.

Aizliegts zvejot lašus, taimiņus, sīgas, repšus,

foreles, kā arī spiningot Daugavā, Gaujā, Salacā,
Ventā.

Ezeros un upes zivis arvien vairāk pārvietojas
dziļākās vietās. Jūrā reņģes un mencas uzturas kopā izklaidus baros.
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Vēl arvien intensīvi barojas plēsīgās un jūras zivis. Pārējās zivju

sugas barojas samērā maz un sāk pārvietoties uz ziemošanas vietām.

Oktobrī raksturīgs rudens planktons, kurā pārsvarā kramajģes,
airkāji, virpotāji.

Oktobri parasti turpinās visas tās pašas me-

dibas, kas septembrī. Ūdensputnu medību cienī-

tāji var gūt labus rezultātus rīta un vakara krēs-
las stundās, pīļu pārlidojuma laikā medījot «uz

gaidi». Šajā laika bez musu vietējām pīlēm sarodas arī daudz caur-

ceļojošo ziemeļu pīļu, kuras kādu laiku uzturas mūsu ūdeņos. Meža

medību cienītāji var izmēģināt roku, medījot aļņus, staltbriežus vai-

arī stirnu āžus. Sajā laikā, kamēr vēl nav sniega, medniekiem jābūt
ļoti piesardzīgiem un jāšauj tikai drošā situācijā, jo ievainotajiem
zvēriem «melnajā laikā» ir ļoti grūti izsekot un tos atrast. Pašās mē-
neša beigās (dažreiz arī novembra sākumā) sākas arī zaķu, meža

irbju, lapsu un mežacūku medības.

Medību saimniecībā pilnīgi jāpabeidz gatavošanās ziemas zvēru

piebarošanas sezonai.

V. Grāvītis

PĒTNIECĪBAI UN PROGRESAM VELTĪTAIS MŪŽS

Lai musu tīrumi dotu augstākas ražas, visos rajonos ir nepiecie-
šams lets materiāls skābo augšņu kaļķošanai. Mūsu ģeologu pē-
dējo gadu darba rezultātā tagad republikā ir zināmas ap 800 sald-

ūdens kaļķu atradnes.

Kādreiz, pirms kādiem 40 gadiem, Latvijā bija zināmas tikai

13 atradnes. Nebija iestāžu, kas nodarbotos ar jaunu atradņu meklē-
šanu un pētīšanu.

Tad pie darba ķērās viens no pirmajiem mūsu zemes bagātību
pētniekiem. Citlgi izstaigājot Latvijas novadus un pētot izrakteņu at-

radnes, viņš nepagāja garām pat ganam, neapjautājies, vai kaut kur

pļavā vai purvā nav manīta balta vai pelēka kitei līdzīga vai ari

viegli drūpoša masa. Si darba rezultātā zināmo saldūdens kaļķu at-

radņu skaits no 13 pieauga līdz 165.

Sis virs bija progresīvais skolotājs un novadpētnieks Zelmārs

Lancmanis (1883— 1935). Visu savu dzīvi viņš veltīja pētniecībai,
pedagoģijai,

_

sabiedriskajam darbam. Pētījumus viņš veica bez atlī-
dzības, savā brīvajā laikā. Viņa veikto derīgo izrakteņu pētījumu
rezultāti ir apkopoti daudzās publikācijās.

Z. Lancmanis dzimis pirms 80 gadiem, 1883. gada 20. oktobrī,
Jaungulbenē. Viņa priekšteči ir bijuši dzimtļaudis, kalpi, rentnieki,

drēbnieki. Kopš 1904. gada Z. Lancmanis strādā par skolotāju. Toreiz,
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kad valdija soda ekspedīcijas un kara tiesas, Ļ. Tolstoja pedago-
ģisko rakstu ietekmē Lancmanis skolas darbā un presē propagandēja
skolnieku brīvos domrakstus, lai vismaz bērniem paliktu cerība uz

brīvību.

Drīz pēc tam redzam Lancmani progresīvo skolotāju vidū, kuri

pulcējās Skolu muzeju komisijā (vēlāk biedrībā), cīnījās par pro-

gresu pedagoģiskajā darbā un organizēja progresīvos bērnu svētkus.

1919. gada 2. janvārī šie paši skolotāji pulcējās Latvijas skolo-

tāju delegātu konferencē Rīgā, kur līdzās L. Paeglem, J. Lieknim un

citiem darbiniekiem Z. Lancmanis nolasīja vairākus referātus par

bērnu svētkiem, muzejiem un ekskursijām, tautas augstskolām, kop-
darbību skolotāju pašizglītībā. Tā paša gada 2. martā Z. Lancmaņa
vadībā interesentu grupa apsprieda Latvijas zemes un tautu pētīšanas
biedrības dibināšanas jautājumu.

Sim entuziasma pilnajam darbam nācās pārtrūkt. Tomēr Z. Lanc-
manis turpināja visus savus spēkus atdot tautai. Viņa darbs neapro-
bežojās ar pedagoģisko darbību Rīgas 6. Strazdumuižas pamatskolā.
Lancmanis gan lasīja ģeoloģijas lekcijas Tautas augstskolā, kurai pa-
mati bija likti 1919. gadā, gan uzstājās ar priekšlasījumiem, pasniedza
kursos, piedalījās konferencēs, sanāksmēs, izbraukumos, izstādēs,

iespieda publikācijas par ģeogrāfijas, pedagoģijas, tūrisma, novad-

pētniecības v. c. jautājumiem.
Sī darbība nepatika buržuāziskās varas orgāniem. Kad 1935. gadā

jau slimības nomāktais Z. Lancmanis ieradās pie savas priekšniecības
ar ziņojumu par skolas darbu un turpmākajiem nodomiem, viņu pār-
trauca negaidīta atbilde: par nākotnes darbu runāšot cita persona...
Lancmanim kopā ar daudziem citiem progresīvajiem skolotājiem bija
jāatstāj sava darba vieta. Tajā pašā gadā viņš nomira.

Ar savu piemēru Z. Lancmanis ierosināja plašas skolotāju aprin-
das vairāk pētīt savu dzimto novadu un līdz ar to arī savu skolas

darbu. — «Vislabākā grāmata taču ir apkārtne... Noliekot grāmatu
starp bērnu un apkārtni, mēs mācītos pazīt apkārtni no grāmatas, bet
ne no pašas īstenības,» — tā rakstīja Lancmanis jau pirms vairāk

neka 40 gadiem.

lESTĀJIETIES DABAS UN KULTŪRVĒSTU-
RISKO PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEK-

CIJĀ!

Insņpkcijas nodaļas darbojas ņie rajonu izņildkomiteju dabas

aizsardzības komisijām.
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Saule Mēness
Da-

tums
Vārda dienas

Sa-

tumst
lec rietlec ļkulminē ļ riet

st m st m s st m st m st m st m

Pt 1

S 2

Sv 3

Krīvs, Ikars

Ritums, Dzīle

Ērika, Dagnija

8 33

8 35

8 37

1307 10

7 08

7 08

1741

17 39

17 37

19 07

19 05

19 03

18 13

18 34

19 02

7 39

9 15

10 49

P 4

O 5

T 6

C 7

Pt 8

S 9

Sv 10

Atis, Otomārs
Šarlote, Late

Linards, Leorib

Lotārs, Dauga
Aleksandra, Agra
Teodors

Mārtiņš, Mārcis

8 40

8 42

8 44

8 46

8 48

851

8 53

7 07

7 08

710

7 12

7 16

7 20

7 25

1735

1732

17 30

17 28

17 26

17 24

17 22

1901

18 59

18 58

18 56

18 54

18 52

18 50

1941

20 33

21 38

22 53

12 18

13 34

14 33

15 15

15 43

16 06

1621

0 12

1 29

P 11

O 12

T 13

C 14

Pt 15

S 16

Sv 17

Ojārs, Nellija
Kaija, Kornēlija
Eižens

Fricis. Vikentijs
Leopolds
Banga, Dzirkste

Hugo, Uģis

8 55

8 57

8 59

9 02

9 04

9 06

9 08

731

7 37

7 45

7 53
8 03

8 13

8 24

17 20

17 18

17 16

17 14

17 12

17 11

17 09

1849

18 47

1846

18 44

18 43

1841

18 40

2 44

3 58

5 10

6 23

7 35

8 47

9 58

1635

1647

16 59

17 11

17 25

1741

1801

P 18

O 19

T 20

G 21

Pt 22

S 23

Sv 24

Aleksandrs

Elizabete, Līze

Anda, Andīna

Zeltīte, Andis

Aldis, Alfons

Zigrīda, Dabris

Velta

9 10

9 12

9 14

9 16

9 19

921

9 23

8 36

8 49

902

9 16

931

9 47

1004

17 07

17 05

17 04

17 02

17 00

16 59

16 58

18 39

18 37

18 36

18 35

18 34

18 33

1832

11 08

12 12

13 07

1351

14 26

14 52

15 13

18 29

19 05

19 52

20 53

22 02

23 19

P 25

O 26

T 27

C 28

Pt 29

S 30

Katrīna

Konrāds

Lauris

Rita, Vita

Ignāts
Andrejs, Andris

9 25

9 27

9 29

9 30

9 32

9 34

1021

1039

10 58

11 18

11 38

11 59

16 57

16 55

16 54

16 53

16 52

16 50

1831

1830

18 29

18 28

1827

18 26

15 30

1545

16 00

16 15

16 33

16 57

041

2 04

331

5 01

6 34

8 09

Saules maks.

augstums

Diienas g

st n

rums Mēness fāzes

st m

l. XI 19° 9 0* ® 1. XI pl. 16 56

C 8. XI
„

9 37

0 16. XI
„

9 51

3 24. Xī
„

10 56

10. XI 16 8 2$

20. XI 13 7 5i

30. XI 11 7 1(
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7. Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 46. gadadiena.
10. Vispasaules jaunatnes diena.

10. Milicijas diena.

17. Starptautiskā studentu diena.

19. Artilērijas diena.

23. 1962. gadā PSKP CX plēnums pieņem lēmumu «Par PSRS eko-

nomikas attīstību un partijas darba pārkārtošanu tautas saimnie-

cības vadīšanā».

28. 1820. gadā dzimis Fridrihs Engelss.

Dažādi dati novadpētniekiem:

L Pirms 90 gadiem (1873) atklāta tieša dzelzceļa satiksme starp Rīgu un Lie-
pāju.

5. Pirms 20 gadiem (1943) mirusi dzejniece Aspazija. Dzimusi 1868. g.
6. Pirms 75 gadiem (1888) dzimis ievērojamais latviešu tēlnieks Kārlis Zāle.

Miris 1942. g.

8. Pirms 120 gadiem (1843) dzimis mikrobiologs Eižens Zemmers. Miris 1906. g.
13. Pirms 20 gadiem (1943) Imanta Sudmaja vadītie komjaunieši pagrīdnieki

uzspridzinājuši Doma (tag. 17. jūnija) laukuma tribīni Rīgā.
15. Pirms 80 gadiem (1883) dzimis Linards Laicens, latviešu revolucionārais

dzejnieks. Miris 1938. g.
16. Pirms 45 gadiem (1918) Sarkanās Armijas daļas sākušas Latvijas atbrīvo-

šanu.

18.—19. Pirms 45 gadiem (1918) notiktisi LSD XVII konference, kurā pieņemts
lēmums par bruņoto sacelšanos un padomju varas atjaunošanu Latvijā
tin radīta Centrālā kara revolucionārā komiteja.

20. Pirms 55 gadiem (1908) miris ievērojamais ģeologs akadēmiķis Fridrihs

Smidts, Baltijas ordevika un silūra sistēmu nogulumu pētnieks. Dzimis

1832. g.

22. Pirms 45 gadiem (1918) sācis iznākt Valkas padomes laikraksts «Sarkanais

Karogs», pirmais legālais revolucionārās preses orgāns Latvijā 1918. g.
beigās.

23. Pirms 90 gadiem (1873) dzimis Jukums Vācietis, pirmais Sarkanās Armijas

virspavēlnieks. Miris 1938. g.
27. Pirms 60 gadiem (1903) miris Doku Atis, rakstnieks reālists, humoristiski

satīrisku darbu autors. Dzimis 1861. g.
28. Pirms 90 gadiem (1873) dzimis Andrejs Priedkalns, sociāldemokrātu frakcijas

deputāts 111 Valsts domē. Miris 1923. g.
Pirms 30 gadiem (1933) buržuāziskās Latvijas varas orgāni apcietinājuši saeimas

strādnieku-zemnieku frakciju.
Pirms 25 gadiem (1938) noticis Latvijas Darba jaunatnes savienības I kon-

gress.
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Planētas. Venēra sāk parādīties kā vakara

zvaigzne, tomēr vēl ir visai grūti saskatāma. Tā

noiet no Svaru līdz Strēlnieka zvaigznājam.
Marss vēl ar grūtībām saskatāms vakaros

Liji liji, lletutiņ,

Es par tevi nebēdāju:
Man bij silts kažociņi
Garajām piedurknēm.

pec bauleM rieta. Novembra sākumā tas atrodas Skorpiona, tad Cusk-

neša, beidzot — Strēlnieka zvaigznājā.
Jupiters redzams gandrīz visu nakti, izņemot pēdējās nakts

stundas pirms Saules lēkta. Tas vēl atrodas Zivju zvaigznājā.
Saturns redzams vakaros Mežāža zvaigznājā.
Saule ieiet Strēlnieka zīmē ( ) 23. novembrī pl. 4 st.

Gaisa temperatūra nokrīt zem 0° republikas
austrumu dajā ap 10. novembri, centrālajos rajo-

nos ap 25. novembri, bet Baltijas jūras piekrastē
mēneša pēdējās dienās. Sakarā ar to mēneša vi-

dējā gaisa temperatūra republikas austrumdaļā jau ir negatīva, Vid-

zemes augstienē ap o°, bet rietumu rajonos +2, +3°. Minimālās

temperatūras austrumdaļā sasniegušas —25°, centrālajā da|ā —20°,

bet Baltijas jūras piekrastē —13, —15°. Maksimālā temperatūra kā

austrumos, tā rietumos bijusi ap +11, +13°.
Mēneša nokrišņu summa, salīdzinot ar oktobri, nedaudz sama-

zinās. Uz augstieņu rietumu nogāzēm tā ir 70 mm, pārējā teritorijā

ap 40—50 mm. Nokrišņi var būt ka lietus, tā sniega veidā. Pērkona

negaisi novembrī ir reta parādība, tie atkārtojas reizi s—lo5 —10 gados.

Apmākušos dienu skaits vietām pārsniedz 20. Saules spīdēšanas

ilgums samazinās līdz 40 stundām mēnesī.

Pastāvīga sniega sega novembrī vēl neizveidojas, tomēr atse-

višķos gados tā novērota un vietām pārsniegusi 10 cm biezumu.

Novembrī pārsvarā dienvidu, vietām ari dienvidaustrumu vēji,
jūrā bieži arī dienvidrietumu un rietumu vēji. Vēja ātrums pieaug

vidēji līdz 4—5 m/sek uz sauszemes un 5—9 m/sek virs Rīgas jūras
līča. Vētras uz sauszemes atkārtojas apmēram reizi mēnesī, bet jurā
5—6 reizes.

Upēs ievērojami pieaug notece, jo krasi samazinās iztvaikošana.

Gandrīz pusi no nokrišņu daudzuma upes aiznes uz jūru, un notece

sasniedz B—lo% no kopējās gada noteces, t. i., 2 reizes vairāk nekā

vasaras mēnešos.

Odens temperatūra upēs un ezeros mēneša sakumā austrumu ra-

jonos ir ap 3°, bet rietumu ap s°, mēneša beigās rietumos tā paze-
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minās līdz I—2 ,

bet austrumos līdz

0°; austrumu rajo-
nu upēs un ezeros

novembra beigās

parasti parādās pir-
mais ledus. Upes
novembrī vēl pil-
nīgi neaizsalst. Vie-

nīgi ļoti agros un

aukstos rudeņos
austrumu rajonu
upes aizsalušās mē-

neša sākumā, bet

rietumu — mēneša

beigās.

Rīgas jūras lī-

ca centrālajā daļā mēneša vidū temperatūra ap 7° ir visā augšējā
ūdens slāni līdz apmēram 40 m dziļumam. Lielākos dziļumos tā pa-
zeminās līdz 4°. Piekrastē mēneša beigās temperatūra pazeminās līdz

' r co

S IIcI tomēr ievērojami siltāks nekā gaiss — vidēji par

Latvijas piekrastē novembri ledus nav parādījies. Ļoti agros ru-
deņos tas novērots Pērnavas līcī.

E Novembra sakumā, ja zeme vēl nav sasalusi
turpinās rudens aršana. Notiek augļu dārzu ap-
kopšana, ziemciešu puķu v.c. no sala aizsargājamo

. .
4 ...
. au£" leziemusana. Augu gadskārtējā dzīves ritmā

sīkkrūmi
65 mi6ra Peri ° 22,1 PaHkUŠj tikai mūžzal ie koki- kr ūmi un

Atsevišķos gados, kad rudens ir ļoti silts, ar diennakts tempe-
ratūru virs 5 veģetācija vēl var turpināties vai arī atjaunoties Zie-
māji un ilggadīgie zālāji kļūst zaļi, kokiem sāk briest pumpuri' bet
uznākot salam, veģetācija atkal apstājas

V ' '

Aizliegts zvejot lašus, taimiņus, sīgas repšus
foreles un spiningot Daugavā, Gaujā Ventā ur

f Salaca.

HHI Zivis. kas visu vasaru mierīgā laikā labprāl
uzturējās augu tuvumā, pārvietojas dzijuma. Temperatūrai pazemino-
ties, ūdeņi arvien vairāk atdziest, un, sasniedzot 0° virs ūdens sāk
izveidoties ledus kristāli un beidzot ar ledus kārtiņu pārklājas visa
ūdens virsa. Izveidojoties ledus segai, zivis un pārējie ūdensdzīvnieki
tiek pasargāti no nosalšanas. Siltumu mīlošās zivis pārtrauc baroties
un koncentrējas ziemošanas vietās. Aukstumu mīlošās zivis dodas uz
nārsta vietām. Upēs nārsto laši, taimiņi, sīgas foreles bet ezeros —

repši. '

5*
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Novembrī planktonaļģes atmirst; zooplanktonā pārsvara ir air-

kāji un virpotāji.

Novembri medību sezona ir pilnā sparā. Ta-

gad katrs mednieks var izvēlēties to medību veidu,
kas viņam visvairāk patīk: var vēl braukt medīt

pīles, var arī doties uz mežu — medīt aļņus, stalt-

briežus, mežacūkas, zaķus, lapsas v. c. Kamēr vēl nav sniega, bet sals

jau iestājies, visai sekmīgas ir zaķu medības, jo sala laikā tie ir

stipri tramīgi un viegli izceļami no guļas vietas. Turpretim, iestā-

joties atkusnim, zaķis guļ tik cieši, ka tam var gandrīz vai kāpt
virsū, bet tas augšā neceļas. Ja uznāk sniegs, var sākt aļņu un

mežacūku lenkšanu.

Medību saimniecībā, atkarībā no klimatiskajiem atstākļiem, var

sākt meža zvēru piebarošanu.

A. Krastiņa
SENIE LATVIEŠU ĒDIENI

Rudenī iemīļoti bija pirmie dārzeņi, saknes un jauno miltu ce-

pumi, ar kuriem pacienāja arī kaimiņus. Ātri un ērti pagatavojamas

un visu gaidītas bija ar pākstīmvārītas cūku pupas. Izvārītas tas

sabēra sietā vai lielākā bļodā. Eda, piedzerot pienu vai paniņas.
No bietēm vārīja biešu kāpostus jeb biezos šautus. Sa-

kapātas biešu lapas sautēja katliņā kopā ar lokiem. Beigās pielēja

pakrejumu, pēc vēlēšanās uztumēja ar miltiem un uzvārīja. Sādi šauti

līdzinājās sēnēm, un tos ēda kā pavalgu pie karstiem kartupeļiem vai

vārītiem rāceņiem.

lemīļoti bija arī krāsnī cepti kāļi un rāceņi, ko sevišķi labprāt
ēda bērni.

No jaunajiem miltiem cepa dažādus raušus un plāceņus. Atzīmē-

jams tagad aizmirstais slokatins, medus rausis, sklandu

rauši, rupjo kviešu un miežu miltu plāceņi.
Slokatins bija cepums no rudzu miltu mīklas. Mīklu izveidoja

2—3 cm biezā iegarenā plāksnē un bagātīgi pārlika ar sīki sagrieztu
žāvētu speķi, kas sajaukts ar sakapātiem sīpoliem. Visu pārklāja ar

otru mīklas plāksni un malas visapkārt cieši saspieda kopā. legareno

klaipu cepa krāsnī reizē ar rudzu maizi. Pildījumam lietoja ari zivis,

siļķes un gaļas vai skābu kāpostu un gaļas maisījumu.

Gatavojot medus rausi, pienu kopā ar sviestu, sāli un cu-

kuru uzsildīja un, pievienojot miltus un pienā izjauktu raugu, samīcīja

mīkstā mīklā. Izrūgušo mīklu izveidoja apaļos, pirksta biezuma rau-

šos un lika uz labi ietaukotām pannām. Mīklu vēlreiz uzraudzēja un

tad pārzieda ar medus masu, ko gatavoja šādi: medu ar sviestu uz-

vārīja, pievienoja notīrītus apgrauzdētus un sakapātus riekstus, padze-

sēja un beidzot iemaisīja pussakultu olu. Medusrausi cepa vidēji karsta



krāsnī bruņu. Galda pasniedza veselu vai sagrieztu gabaliņos, neiz-

jaucot rauša apaļo formu.

Medus rausim nepieciešamie produkti:

rupjie kviešu milti — 500 g

piens — 1 glāze
sviests — 60—75 g
cukurs — 75 g
sāls — V 2tējkarotes
raugs — 25 g

Rauša pārziešanai:

medus — 150 g

sviests — 150 g

riekstu kodoli — 125—150 g

ola — 1 gab.

Sk'landu raušiem pamatā bija neraudzēta rupjo rudzu miltu

mīkla ar kartupeļu un burkānu masas pildījumu. No rudzu miltiem

pagatavoja stingru mīklu, pieliekot karoti sviesta. To izveltnēja plānā
plāksnē un izspieda apajas ripas. Katrai ripai uzlocīja maliņu un

viegli sakrokoja, lai tā stingri turētos. Vidū lika pildījumu — vispirms
kartupeļu, tad burkānu masu. Kartupeļu masai ņēma vārītus kartu-

peļus, izmala gaļas mašīnā, pielika izkausētu sviestu, skābu krējumu,
olu un sāli pēc garšas. Burkānus masai sagatavoja tāpat kā kartupe-
ļus, tikai samaltajiem burkānieni sāls vietā lika klāt cukuru pēc gar-
šas. Cepa vidēji karstā krāsnī. Eda aukstus ar medu un pienu.

Ziedaino rausi gatavoja no kviešu miltu rauga mīklas, pielie-
kot aizdaram sviestu vai taukus. Uzrūgušo mīklu izveidoja apaļos,
pirksta biezuma rausīšos, pārklāja ar sagatavotu burkānu masu, uz-

raudzēja, pārzieda ar olu un cepa gatavus. Ziedainais rausis iecienīts

bija arī pavasarī, kad ar savu apaļo formu un sārto burkānu virsu

tas simbolizēja sauli.

P1 a d iņ v s cepa no raudzētas rudzu miltu mīklas. Veidoja nelie-

lus, apaļus plācenīšus, ko pārlika ar sviesta piciņām un pārlēja ar

skāba krējuma un olas maisījumu. Sviesta vietā reizēm ņēma speķa
gabaliņus. Cepa, līdz mīkla sausa.

Uzturvielām bagāti un gardi bija arī svaigie jauno miežu un

rupjo kviešu miltu pīrāgi un plāceņi, ko cepa ar speķa, sēņu,
zivju vai biezpiena pildījumu. Raušus un plāceņus pasniedza sakār-

totus pītos groziņos vai sietiņos vai ari lika uz galda, paklājot apakšā
dvieli.
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Saule
Da-

tums
Vārda dienas

lec kulminē rie

st m st m s 8t E

Sv 1 Arnolds 9 36 13 1221 16 4'

P 2

O 3

T 4

C 5

Pt 6

S 7

Sv 8

Meta, Sniedze

Jogita, Raita

Baiba, Barba

Sabīne, Sarma

Nikolajs, Niklāvs

Antonija, Anta
Gunārs

9 37

9 39

941

9 42

9 44

9 46

9 47

12 43

13 06

13 30

13 54

14 19

14 44

15 10

164

164

164

164

164

164

164,

P 9

O 10

T 11

G 12

Pt 13

S 14

Sv 15

Jukums, Sarmīte

Guna, Judīte
Valdemārs, Valdis

Otilija, Iveta

Lūcija, Veldze

Auseklis

Johanna, Jana

9 49

9 50

9 52

9 53

9 54

9 55

9 56

15 36

16 03

1630

16 58

1726

17 54

18 23

164

164

164
164

164

164

164

P 16

O 17

T 18

C 19

Pt 20

S 21

Sv 22

Alvīne

Hilda, Teiksma

Kristaps, Jordisa

Lelde, Sarmis

Arta, Minjona
Toms, Saulcerīte
Saulvedis

9 57

9 58

9 59

9 59

10 00

10 00

10 00

18 52

1921

1951

20 20

20 50

21 20

21 50

164

164

164

164

164

164

164

P 23

O 24

T 25

C 26

Pt 27

S 28

Sv 29

Viktorija, Balva

Ādams, Ieva

Stella, Larisa

Dainuvīte, Gija
Elmārs, Inita

Inga, Ingus
Solveiga, Ilgona

1001

1002

10 02

1003

10 03

10

10 03

22 20

22 50

23 19

23 49

24 19

24 48

25 18

164

164,

164

164

164

164

16 4

P 31

O 31

Dāvids, Dāvis

Silvestrs, Kalvis

1003

10 03

25 47

26 16

164'

165

Saules maks.

augstums

Dienas g;

st n

irums

1. XII 11° 7 U

10. XII 10 6 55 c

•20. XII 9,6 6 42

22. XII 9,6 6 42 3

®30. XII 10 6 46
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5. PSRS Konstitūcijas diena.
19. 1906. gadā dzimis Leonīds Brežņevs, PSRS Augstākās Padomes

Prezidija Priekšsēdētājs, PSKP CX Prezidija loceklis.

30. 1922. gadā nodibināta Padomju Sociālistisko Republiku Savienība.

Dažādi dati novadpētniekiem:

1. Pirms 95 gadiem (1868) dzimis Zeltmatis (Ernests Kārkliņš), latviešu kul-
tūras darbinieks. Miris 1961. g.

2. Pirms 70 gadiem (1893) miris dzejnieks Kažoku Augusts. Dzimis 1863. g.
4. Pirms 45 gadiem (1918) LSD CX un Rigas un Valkas padomju pārstāvji

nolēmuši nekavējoties nodibināt Latvijas Pagaidu padomju valdību.
8. Pirms 60 gadiem (1903) mirusi Marija Pēkšēna. viena no pirmajām latvieša

rakstniecēm — sievietēm. Dzimusi 1845. g.
12. Pirms 20 gadiem (1943) miris komponists Jānis Zālītis. Dzimis 1884. g.
16. Pirms 80 gadiem (1883) dzimis Antons Salums, latviešu dzejnieks revolucio-

nārs. Nošauts 1906. g.

17. Pirms 45 gadiem (1918) publicēts Latvijas Padomju valdības manifests par
padomiu varas proklamēšanu Latvijā.

18. Pirms 160 gadiem (1803) miris Johans Gotfrīds Herders. izcilais vācu rakst-

nieks un filozofs, latviešu tautasdziesmu pētnieks. Dzimis 1744. g.

22. Pirms 45 gadiem (1918) V. I. Ļeņins parakstījis dekrētu par Padomju Latvi-

jas neatkarības atzīšanu.

22.-23. Pirms 45 gadiem (1918) latviešu sarkanie strēlnieki atbrīvojuši Valmieru

un Cēsīs.
24. Pirms 5 gadiem (1958) PSRS Augstākā Padome pieņēmusi likumu par sko-

las sakaru nostiprināšanu ar dzīvi un tautas izglītības sistēmas tālāku

attīstību.
26. Pirms 30 gadiem (1933) miris igauņu rakstnieks Eduards Vilde, Blaumaņa

pirmais tulkotājs svešvalodā. Dzimis 1865. g.
27. Pirms 120 gadiem (1843) dzimis dzejnieks Kaspars Daugulis, «Pēterburgas

Avīžu» līdzstrādnieks. Miris 1903. g.

27. Pirms 5 gadiem (1958) notikusi Latvijas Dabas un vēstures biedrības dibi-

nāšanas iniciatoru pirmā sanāksme.
30. Pirms 5 gadiem (1958) miris Ādolfs Krauss, levērojamais Latvijas PSR

veselības aizsardzības organizators. Dzimis 1905. g.

31. Pirms 70 gadiem (1893) dzimis Konrāds Übāns. latviešu padomju gleznotājs,
Latvijas PSR Tautas mākslinieks.

31. Pirms 35 gadiem (1928) miris ārsts Isidors Brensons, Latvijas medicīnas

vēsturnieks. Dzimis 1854. g.
Pirms 675 gadiem. 1288./89. g. ziemā Livonijas ordeņa karaspēks sāk izšķi-

rošo uzbrukumu zemgaļu atbalsta punktiem un noposta Dobeles un Raktes

pilsētas.
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Planētas. Venēra saskatāma Strēlnieka, vē-

lāk — Mežāža zvaigznājā vakaros pēc Saules rieta.

Marss nav vairs saskatāms.

Jupiters redzams nakts pirmajā pusē Zivju

Dancojiet, jauni ļaudis,
Veca gada vakara:

Lai danco govis, vērši

Pavasari tīrumā.

zvaigznāja.
Saturns redzams vakaros Mežāža zvaigznājā.
Aptumsumi. Pilns Mēness aptumsums 30. decembri redzams Āzi-

jas austrumu daļā, Austrālijā, Ziemeļamerikā un Klusajā okeānā. Lat-

vijā nav redzams.

Meteori. Geminīdas no 5. līdz 15. decembrim (maksimums
13. decembrī — līdz 60 meteoriem stundā).

Saule ieiet ziemas saulgriežu punktā — Mežāža zīmē ( & ) 22.

decembrī pl. 17st 02m; šo momentu uzskata par astronomisko ziemas
sākumu. No šī brīža dienas garums sāk pamazām pieaugt.

Decembra mēneša vidējā temperatūra visā re-

publikā jau ir negatīva. Minimālās novērotas tem-

peratūras republikas austrumu dajā bijušas līdz

—33°, bet rietumos, jūras piekrastē, līdz —21°,
maksimālās austrumos +7°, jūras piekrastē +10°.

Lai gan apmākušos dienu skaits decembrī ir vislielākais — 21—25

dienas mēnesī, nokrišņu summa turpina samazināties. Uz augstieņu
rietumu nogāzēm tā ir ap 50 mm, pārējā dajā 30—40 mm. Saules spī-
dēšanas ilgums ir minimālais gadā — tikai nedaudz vairāk par 20

stundām mēnesī.

Mēneša sākumā nokrišņi parasti ir lietus vai slapja sniega veidā,
bet mēneša beigās jau sniega veidā. Sniega sega Vidzemes augstienē
sāk veidoties pirmajā dekādē, republikas austrumu da]ā otrajā de-

kādē, bet rietumu daļā — trešajā. Tikai pašā Baltijas jūras piekrastē
decembrī pastāvīga sniega sega vēl neizveidojas. Mēneša beigās
sniega segas vidējais biezums Vidzemes augstienē sasniedz 15 cm,

pārējā teritorijā ir mazāks par 10 cm. Putenis centrālajos rajonos

novērojams 3—4 reizes mēnesī, pārējā daļā I—2 reizes.

Decembrī augsnes virsējā kārta jau mazliet sasalusi, un mēneša

beigās sasaluma dziļums rietumu rajonos sasniedz 10—12 cm, aus-

trumu — 20—28 cm.

Pārsvarā ir dienvidu, dienvidaustrumu un dienvidrietumu vēji.
Vēja ātrums parasti ir maksimālais visā gadā. Līdzenumos tas vidēji
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ir ap 4,5 m/sek, bet

pauguru virsotnēs

pārsniedz 5 m/sek.

Rīgas jūras līča

centrālajā daļā vi-

dējais vēja ātrums

pārsniedz 9 m/sek.
Vētras jūrā atga-
dās samērā bieži —

vidēji 5—6 reizes

mēnesī.

Upju notece at-

kal sāk samazinā-

ties, jo nokrišņi ba-

seinā sāk uzkrāties

sniega veidā. Note-

ce decembrī sastā-

da 7 —9% no gada noteces.

Ūdens temperatūra aizsalušās upēs un ezeros ir o°.

Rīgas jūras līcī, virs kura gaisa temperatūra kļūst negatīva, arī

ūdens temperatūra turpina pazemināties. Līča centrālajā daļā mēneša

sakumā ūdens temperatūra visā dziļumā no virsas līdz dibenam ir ap

6°, bet mēneša beigās 3°, piekrastē mēneša beigās vietām jau ap o°.

Decembra vidū ledus parādās Pērnavas līcī, bet pēdējā dekādē

gar visu Rīgas jūras līča ziemeļu piekrasti. Pērnavas līcis mēneša

beigās jau aizsalis. Vidzemes un Kurzemes piekrastē ledus decembrī

parādās tikai ļoti aukstās ziemās. Līča centrālā daļa decembrī vienmēr

no ledus brīva.

Decembrī zaļi ir tikai mūžzaļie augi. Eglēm
pamazām nobriest čiekuri, kas atveras gan tikai

ziemas beigās. Arī tūjām ienākas čiekuriņi (daž-
reiz pat novembrī) un arī atveras, pēc tam tie

drīz vien nobirst. Paegļiem čiekurogas ienākas tikai otrajā gadā, tāpat
arī priedes čiekuri.

Uznākot ilgstošam atkusnim, decembrī (tāpat arī citos ziemas

mēnešos) kokiem un krūmiem var stipri piebriest pumpuri, un pēc
tam uznākušais sals var tos bojāt. Tas slikti ietekmē augu veģetāciju
nākamajā sezonā — ievērojami samazina ziedu un augļu daudzumu.

Lai pasargātu augļu kokus no sala un saules ietekmes ziemas

beigās (martā), nepieciešams jau ziemas sakumā (decembrī) atkušņa
laikā tos nokaļķot. Tikai tā tos pasargāsim no mizas plaisāšanas un

apdegumiem.
Atsevišķos mēnešos atzīmētie augi sastāda tikai nelielu daļu no

tā lielā augu skaita, kas sastopami mūsu republikā. Uzrādītas tikai

dažas attīstības fāzes un tikai vispārīgos vilcienos. Katrā atsevišķā
vietā arvien ir savas īpatnības, kas atkarīgas no vietas fiziski ģeo-
grāfiskajiem apstākļiem. Labākai dabas dzīves norišu izpratnei ne-

pieciešami novērojumi no iespējami lielāka novērošanas vietu skaita.



Līdz 5. decembrim aizliegta lašu, taimiņu,

sīgu, repšu un foreļu zveja. Jūrā sāk nārstot lucīši.

Odeņi pārklājas ar ledus segu. Ledus tomēr

nav vienādā biezumā. Sevišķi bīstamas ir tās vietas,

kur ūdenī ir straume. Reizēm šādās vietās uzsalst ledus, kas cilvēka

svaru iztur, bet, salam atslābstot, straumes iespaidā izdilst. Bīstamas

ir arī tās vietas, kur ūdenī ir siltuma rezerves — zemūdens avoti.

Uz ledus var iet, ja tas ir 4—5 cm biezs, bet braukt ar zirgu tikai

tad, kad ledus biezums sasniedzis vismaz 12 cm. Ledus biezumam sa-

sniedzot 20 cm, uz tā jau var veikt vissmagākos zvejas darbus.

Ja ūdeņi aizsaluši, seklos necaurtekošos ezeros un dīķos jāpār-
bauda skābekja daudzums ūdenī. Ja tas samazinās līdz apmēram 1,5
ml litrā, sāk nobeigties līdakas, bet līņi un karpas — ja 1 litrā ūdens

palicis vairs tikai 0,5 ml skābekļa.
Decembrī iestājās planktona attīstības minimums, tajā atrodamas

"tikai retas aļģes, virpotāji un no vēžveidīgajiem — airkāji.

Decembris medību ziņā ir gandrīz tikpat bagā-
tīgs kā novembris. Izbeigušās vienīgi ūdens un

purva putnu medības. Toties to vietā var medīt

caunas, vāveres un citus kažokzvērus. Uzkrītot pir-
majam pastāvīgajam sniegam, mednieki parasti dodas aļņu un meža-

cūku medībās. Aļņu un staltbriežu medības vissekmīgākās būs tad, ja
tos pēc pēdām izdosies ielenkt noteiktā kvartālā. Tad sekmes atkarīgas
galvenokārt no mednieku un dzinēju prasmes un veiklības. Aļņus un

staltbriežus atļauts šaut tikai ar lodi.

Medību saimniecībā decembri, ja klimatiskie apstākļi to prasa,

jāuzsāk zvēru piebarošana. Stirnu un staltbriežu piebarošanai mežā

to uzturēšanās vietās jāizliek siens un sāls. Aļņus un zaķus vislabāk
piebarot pie mežā nocirstām apsēm. Mežacūku piebarošanai izmanto-

jami mazvērtīgi kartupeļi un zivju atkritumi (galvas).
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M. Kalniņš

LATVIJAS DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVE

UN IZMANTOŠANA 1963. GADĀ

Mālu pie mums izmanto trauku pagatavošanai jau vismaz 4000

gadus, bet, sākot ar 13. gs., to lieto galvenokārt ķieģeļu ražošanai.

Tas gan nav daudz, salīdzinot ar mālu vecumu: kvartāra perioda māli

ir nepilnu miljonu gadu veci, bet devona perioda māli — 300 mil-

jonus gadu! Tomēr cilvēces vēstures mērogā keramisko izstrādājumu

tehnoloģija ir visai sena. Un, lūk, šodien šīs tradicionālās izejvielas
izmantošanā iestājas radikāls lūzums. Celtniecībā mala ķieģeļus sa-

kumā nomaina smilšu-ka]ķu ķieģeli un pēc tam dažādu sastāvu bloki.

Bet māls sāk rast jaunus pielietošanas veidus.

Kalnciema būvmateriālu kombinātā uz ķieģeļrūpniecības bāzes no

ķieģeļu šķembām sāk ražot augstvērtīgu minerālvati. Ar dolomītu un

koksu sajauktās ķieģeļu šķembas karsējot, iegūst stiklveida masu, kuru

ar saspiesta gaisa un centrifūgas palīdzību pārvērš šķiedrās. Nelielā

tilpumsvara dēļ (1 m 3 sver tikai 40—60 kg) perlamutram līdzīgās

šķiedras ir ļoti laba materiāls.

1. att. Minerālvates legūšana no šķidras masas ar centrifūgas un saspiesta

gaisa strūklas palīdzību Kalnciema būvmateriālu rūpnīcā.



Agloporītbetonapaneļu izgatavošana Daugavpils būvmateriālu un

konstrukciju rūpnīcā.

3. att. Siltumtrases no-

zarojuma izolācija ar po-

likeramlkas elementiem.
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4. att. Karstā ūdens maģistrālo vadu izolācija ar minerālvati.

Krustpils kieģeju fabrika uzsākusi keramzita ražošanu. Spe-

ciālos caurumotos valčos no māla veido oļus, kurus īpaša

režīma rotācijas krāsnī. Ķīmiski termisku procesu rezultāta šie oli
krāsnī uzpūšas palielinoties tilpumā 3—4 reizes un kļūstot attiecīgi

vieglāki. Sādi 'iegūto materiālu sauc par keramzītu. Ta tilpumsvars

i r 300—400 kg/m* un tas noderīgs vieglbetonu izgatavošanai, aizstā-

jot smagās akmens šķembas. Sāds mākslīgs «akmens» peld udem.

Tas Jauj atvieglot ēku sienu un jumta pārsegumu panejus, samazinot

to biezumu un svaru, kā arī iegūstot ievērojamus ietaupījumus trans-

portā. Lietojot keramzītu, rodas iespēja industrializēt celtniecību un

samazinās kurināmā patēriņš ēku apsildīšanai, jo keramzita paneļi

ir labi siltumizolatori.
_ _

_

Arī Daugavpils būvmateriālu un konstrukciju rūpnīca ražo līdzīgu

uzpūsta māla materiālu — agloporītu, ko tāpat kā keramzītu izmanto

vieglbetona — agloporītbetona lielpaneļu izgatavošanai.

Latvijas PSR zinātnieki pēta arī citu vietējo izejvielu izmanto-

šanas iespējas. Rīgas Politehniskajā institūtā tiek veikti pētījumi par

krāsainos metālus nesaturošo glazūru unemaljas izgatavošanu. Mende-

ļejeva ķīmijas biedrībā tiek izstrādātas un ieviestas uzlabotas zemes

kaļķošanas metodes, pēc kurām pusapdedzinātu dolomītu ar aktīvu

magnija oksīdu lieto kopā ar superfosfātu.
Bolderājas būvkeramikas fabrikā uzsākta daudzslaņu siltuma un

mitruma izolācijas materiāla — polikeramikas ražošana rūpnieciskos

apstākļos. Padomju Savienībā tas ir pirmais šāda veida uzņēmums,

kas ražo speciālu siltumizolācijas materiālu karstā ūdens vadiem no

termoelektrostacijas uz pilsētu. Ar laiku, kad izdosies izstrādāt lētāku

ražošanas tehnoloģiju, polikeramiku sāks izmantot arī kā ēku sienu

izolācijas un apdares materiālu.



5. att. Mehanizēta smilšu un grants masas iegūšana Garkalnes raktuvēs.

6. att. Mehanizēta šķembu iekraušana Garkalnes dzelzsbetona rūpnīcā.



79

7. att. Milzu rotācijas krāsns montāža Brocēnt
kombinātā. Krāsns garums — 175 m. caurmērs — 4—5 m

ražība — 20—30 t cementa klinkera stundā.

Tiek veikti plaši pētnieciskie darbi, izstrādājot arī citu Latvijas
PSR derīgo izrakteņu — dolomītu, kaļķakmeņu, saldūdens kaļķu, kūd-

ras, smilts, grants, oJu, laukakmeņu, minerālūdeņu — racionālākas

izmantošanas metodes. Tā, piemēram, kūdru, ko pašreiz lieto galve-
nokārt kā kurināmo, daudz racionālāk iespējams izmantot ķīmiskajā
rūpniecībā. No tās var pagatavot dekoratīvas plāksnes ēku iekšējai
apdarei un mēbelēm, uzlabotas siltumizolācijas plāksnes un, beidzot,
karsti presētas dekoratīvas plāksnes, kas ir lielisks siltuma un skaņu
izolators. Tāpat bagātīgie saldūdens kaļķu krājumi, kurus pašreiz iz-

manto tikai lauku kaļķošanai, ir vērtīgs izejmateriāls krāsu rūpnie-
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čībā un parfimērijā. No tiem iegūst plūdināto krītu un tīru kalcija
karbonātu, ko lieto parfimērija un medicīnā. Lielu nozīmi tautas saim-
niecībā iegūst pirokeramo un sitalls — parkausētie kristāliskie mate-
riāli, kurus ražo no māliem un šlakas un kuri jau sāk aizstāt metālu.

Celtniecībā un rūpniecībā izmantojamo derīgo izrakteņu ieguve
Latvijas PSR pašreiz sasniedz 15 miljonu tonnu gadā. Ja šo milzīgo
izrakteņu masu vajadzētu iegūt ar lāpstām un laužņiem, tad raktuvju
darbos būtu jānodarbina ap 15 000 strādnieku. Tomēr jau tagad mums

ir tik daudz varenas tehnikas, ka viens cilvēks, vadot ekskavatoru,
buldozeru, hidromonitoru vai zemessūcēju, spēj vienā maiņā iegūt
simtiem un pat tūkstošiem tonnu derīgo izrakteņu.

Mehanizēts ir arī izrakteņu transports. Karjera darbos slapjiem
un pulverveida materiāliem ieviests cauruļvadu transports. Izrakteņus

lielas jaudas pašizkrāvējas automašīnas un platsliežu dzelz-
ceļš tieši raktuves. Sīkos sliežu ceļus, rokām stumjamās vagonetes,
lāpstas un laužņus sāk nomainīt moderni mehānismi.

Derīgos izrakteņus pārstrādās industrijas milzeņi, kurus patlaban
ceļ mūsu republika, — Daugavpils sintētiskās šķiedras rūpnīca. Val-
mieras stikla šķiedras rūpnīca. Tiek rekonstruēta arī Brocēnu cementa

un šīfera rūpnīca.

Strādnieku, inženieru un zinātnieku kopīgais darbs palīdz racio-
nālāk izmantot mūsu dabas bagātības un atklāt jaunus dabas resursus,
kas ļaus arvien vairāk celt visas tautas labklājību.

Visu ziemu iesalušas ezermalas ledū stāv niedres un spoguļojas
mūžam neaizsalstošā strauta ūdeņos ...

Vēl rudeni vējš izdzenāja niedru sēklas pa ūdens virsmu, bet sa-

žuvušie stiebri spītīgi turas, līdz strauta rāmais spogulis sāks atkal

viļņot, līdz ezers modīsies un ledus kustība salauzīs niedru augumus.



Dūci, dūci, bitenīte,

Šūniņās gulēdama.
Salti pūta ziemas vēji,
Tālu silta vasariņa.

ZIEMA

M.Kundziņa foto.





E. Zīgurs

VIENA GADA DARBS

Latvijas Dabas un vēstures biedrība šogad atskatās jau uz savas

darbības otro gadu. Kas tad paveikts šajā laikā?

Biedrības valde no 1961. gada 1. jūlija līdz 1962. gada 1. jūlijam
noturēja divas sēdes. Tajās noklausījās prezidiji priekšsēdētāja
K. Spriņģa atskaiti par paveikto darbu. Jēkabpils, Aizputes, Saldus

un Viļānu nodaļu valdes priekšsēdētāju ziņojumus par šo nodaju
darbu, apsprieda nolikumu par dabas un kultūras pieminekļu aizsar-

dzības sabiedriskajiem inspektoriem, lēma par republikas II dabas

aizsardzības konferences sasaukšanu, piedalīšanos mežu, dārzu un

putnu dienās.

Prezidijs 15 sēdēs apsprieda jautājumus par biedrības darba uz-

labošanu, īstenojot Partijas XXII kongresa un Marta plēnuma lēmu-

mus, par ateistisko propagandu, sadarbību ar skolām, novadpētnie-
cības darba koordinēšanu, pasākumiem Baltijas jūras un Rīgas jūras

līča krastu saglabāšanā, jauna Daugavas aizsargājamā posma izvei-

došanu lejpus Pļaviņu HES aizsprostam, par biedru grupu darbību,

biedrības izdevumiem, kolektīviem biedriem, prezidija locekļu šefību

pār nodaļām, II starprajonu novadpētniecības konferenci, novadpet-

nieciskā tūrisma veicināšanu utt. Tāpat noklausījās un apsprieda Rīgas

pilsētas nodaļas valdes priekšsēdētāja prof. J. Lūša atskaiti par no-

daļas darbu, prezidija locekļu ziņojumus par Vissavienības IV dabas

aizsardzības'konferenci Novosibirskā. Vissavienības kultūras darbinieku

sanāksmi Maskavā, Baltkrievijas PSR dabas aizsardzības biedrības

I kongresu Minskā, Vissavienības etnogrāfu sesiju Rīgā.

Nozīmīgākie masu pasākumi pārskata periodā bija Dabas kalen-

dāra 1962. gadam izdošana (10 000 eks. lielā metiena), Republikas
II dabas aizsardzības un II starprajonu novadpētniecības konferences

sarīkošana.

Kopā ar Latvijas PSR Ministru Padomes Dabas resursu racionā-

las izmantošanas un aizsardzības komiteju 1962. gada 12.—13. aprīlī

Riga ZA Augstceltnes konferenču zālē noorganizēta republikas II da-

bas aizsardzības konference (I konference notika 1958. gada 10. feb-

ruārī). Tajā tika nolasīti 14 referāti par dabas bagātību aizsardzību

Latvijas PSR, citās padomju republikās un ārzemēs, LDVB uzdevumiem,

skolu un zinātnisko iestāžu darbu dabas aizsardzībā, par gaisa, ūdens

un augsnes tīrību, mežu stāvokli un to apsaimniekošanas principiem,

par derīgo izrakteņu, virszemes un apakšzemes ūdeņu, medību saimnie-

cības zivju bagātību un atsevišķu dabas pieminekļu aizsardzību. Kon-

ferences dalībniekus apsveica LPSR Ministru Padomes priekšsēdētājs
J. Peive. Debatēs ZA viceprezidents akadēmiķis P. Valeskalns norā-

dīja, ka dabas aizsardzībai panākumi būs tikai tad, ja visus jautāju-

816 — Dabas un vēstures kalendārs, 1963
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mus risinās kompleksi un sistemātiski. Tika pieņemts plašs lēmums

un aicinājums visiem republikas pilsoņiem aktīvi iesaistīties dabas
aizsardzības darba.

Biedrības prezidijs kopā ar Jēkabpils rajona nodaju 1962. gadā
B.—lo. jūnijā Pļaviņās sasauca II starprajonu novadpētniecības kon-
ferenci par Daugavas senlejas izpētīšanas un Pļaviņu HES ūdenskrā-
tuves apkārtnes apzaļumošanas problēmām. Tās' darbā piedalījās
170 novadpētnieki no 10 republikas rajoniem. Konferencē nolasīja pa-
visam 17 referātus par dabas un vēstures jautājumiem. 10. jūnijā 44
konferences dalībnieki devās pārgājienā gar Daugavas labo krastu
no Pļaviņām līdz Piešupītei. Vērtīgus paskaidrojumus botānikas, ģeo-
loģijas, vēstures, folkloras v. c. jautājumos sniedza konferences re-

ferenti. Pļaviņu kultūras namā bija noorganizēta neliela fotouzņēmumu
un gleznu izstāde_ par tematu «Daugava». Konferences materiālus iz-
dos speciālā brošūrā.

Nodaļu skaits perioda sākumā un beigās bija 31. Sakarā ar ra-

jona likvidāciju un pilsētas pievienošanu Jēkabpilij darbību izbeidza

Krustpils nodaļa, no jauna nodibinājās Limbažu nodaļa.
Biedru skaita ziņā lielākās ir Rīgas pilsētas, Jēkabpils, Preiļu un

Viļānu nodaļas.

Loti darbīga ir Jēkabpils nodaļa. Pēc apvienošanās ar Krustpils
nodaļu biedru skaits tajā sasniedzis 300. Liels darbs paveikts, organi-
zējot II starprajonu novadpētniecības konferenci. Labi panākumi gūti
dnbas aizsardzībā. Tā rezultātā Jēkabpils rajona skolas 1962. gadā
tika atzītas par labākajām republikā un izvirzītas no Latvijas PSR
par dalībniecēm Vissavienības tautas saimniecības sasniegumu izstā-

des paviljona «Jaunie naturālisti un tehniķi» skatei «Par ļeņinisko
attieksmi pret dabu». Rajonā tika noorganizētas pirmās «zaļās pat-
ruļas» republikā (Neretas vidusskolā, Odzienas astoņgadīgajā skolā).
Vīgantes, Daugavas un dažās citās skolās, kur visi skolotāji ir LDVB

biedri, mācību un audzināšanas darbā liela vērība tiek veltīta novad-

pētniecībai un dabas aizsardzībai.

Dabas aizsardzības jautājumus labi risina arī Aizputes, Saldus,
Valkas, Siguldas, Preiļu, Viļānu v. c. nodaļas. Alūksnes nodaļas inicia-

tīvas rezultātā Latvijas PSR Ministru Padome ar 1962. gada 4. jūlija
422. lēmumu par jauniem aizsargājamiem dabas objektiem noteikusi ra-

jonā esošo Dēliņkalnu, «Glika ozolus», milzu kadiķi kolhoza «Centība»

teritorijā, kā arī Kornetu—Vizlas—Peļļu un Kalamecu gravas un

Gaujas krasta klintis Virešu apkārtnē.

Aizputes nodaļa kopā ar savu kolektīvo biedru — Mednieku un

makšķernieku biedrības vietējo nodaļu veic priekšdarbus dabas mu-

zeja iekārtošanai Aizputē, kā arī aktīvi piedalās meža zvēru un putnu
piebarošanā ziemā. Pie aizsargājamiem un retiem objektiem pielikti
uzraksti..

Saldus nodaļas darbības rezultātā Kalnsētas parkā augošajām
80 koku un krūmu sugām pagatavoti uzraksti uz skārda plāksnītēm
latviešu un latīņu valodā, norādot arī izcelšanās vietu. Veikti pasā-
kumi Remtes un Ezeres parku sakārtošanai. Aizturēti un nodoti ad-

ministratīvai sodīšanai putnu šāvēji parkos un citi likumu pārkāpēji.
Laba sadarbība ar skolām ir Valkas, Preiļu, Aizputes, Limbažu,

Viļānu v. c. nodaļām. Valkas nodaļa panākusi, ka rajona skolās akti-

vizējusies novadpētniecība, tiek vākti materiāli par skolu vēsturi,
sociālistisko celtniecību, kolhozu un padomju saimniecību attīstību

Noticis seminārs skolu novadpētniecības vadītājiem un vecākajiem



pionieru vadītājiem, noorganizētas vairākas ekskursijas, tiek vākti

materiāli monogrāfijai par Gauju.
Zinātniski pētniecisko darbu labi organizē Valmieras, Vijānu, Aiz-

putes v. c. nodaļas. Valmieras nodaļas vadībā aktīvi strādā nodaļas
kolektīvie biedri — Valmieras 2. vidusskolas, Kocēnu, Kauguru Jana

Endzelīna un Rūjas astoņgadīgo skolu jaunie novadpētnieki. 2. vidus-

skolas Padomju Savienības Varoņa Mihaila Kovaļova 5. pionieru pul-
ciņš skolotāja S. Tupčijenko vadībā savācis vērtīgus materiālus par
M. Kovaļovu, kurš kritis 1944. gada rudenī kaujās par Valmieras at-

brīvošanu no fašistiskajiem iebrucējiem. Minētie materiāli eksponēti
Valmieras novadpētniecības muzeja.

Balvu, Viļānu, Limbažu, Kārsavas un dažu citu nodaļu vadošie

darbinieki sarakstījuši un LVI izdevusi masu metienā tūrisma ceļ-
vežus par šiem rajoniem. Aizputes nodaļas biedrs J. Virga sarakstījis
plašāku darbu «Senā Aizpute (Bandavas novads)».

Vijānu, Valkas, Limbažu, Balvu, Preiļu v. c. nodaļas darba iz-

vēršanai mērķtiecīgi organizē biedru grupas un aktivizē to darbu.

Biedrības darbā ir arī vēl daudz trūkumu, sevišķi organizatoris-
kajā ziņā. Vairākos rajonos vēl nav atrasti patiesi sava darba entu-

ziasti. Tā tas ir Jelgavā, Bauskā, Krāslavā, Ogrē, Kuldīgā un Ilūk-

stē, kur biedrības nodaļas darbojas vāji vai arī nemaz nedarbojas.
Pavisam neizprotama ir vājā biedrības darbība Jelgavā, Bauska, Kul-

dīgā, kur atrodas valsts uzturēti novadpētniecības muzeji. Pārskata

periodā darbība pasliktinājās arī Cēsu, Tukuma, Ludzas, Talsu un Do-

beles nodaļās.
Trūkumi biedrības darbā ir jāpārvar. Gatavojoties 1963. gadā pa-

redzētajam LDVB II kongresam, visās biedrības nodalās darbs krasi

jāuzlabo: noda]as organizatoriski jānostiprina, jāiesaista jauni biedri,
jāpraktizē dažādas interesantas darba formas. Biedrības vadībā jā-
izvirza sava novada dabas un vēstures patiesi mīļotāji. Biedrības

biedriem jādod konkrēti uzdevumi atbilstoši to spējām un interesēm.

K. Birkmane

ZIEMZAĻIE AUGI

Rudenī lielākā daļa augu mūsu klimatā atmirst vai ari

pārtrauc savu augšanu un attīstību. Cita pēc citas kokiem

atraisās zeltainās lapas un pārklāj pelēcīgo zemi. Tikai

skuju koku tumšais zaļums tagad gūst iespēju krasi izcel-

ties uz kailo lapu koku brūngani violetā fona.

Viengadīgajiem augiem pārziemo sēklas, ilggadīga-
jiem — dažādas augsnē paslēptās pazemes daļas vai arī

ar izturīgiem apvalkiem aizsargāti pumpuri, kas spēj pār-
ciest ziemas nelabvēlīgos apstākļus.

Bet vai gluži visi ziedaugi tā noslēpušies, ka baidās

zaļojot pārciest garo ziemu? Ja palūkosimies tuvāk, tad

arī mūsu florā atradīsim drosminiekus, kas līdzīgi dien-

836*
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vidu siltā klimata augiem visu gadu saglabā zaļas lapas
pat ze,m sniega segas. Tiem vai nu pārziemo visas lapas,
vai arī bojā aiziet tikai daļa no tām. Nākamajā pavasarī
tie turpina augt ar jaunu spēku. Sie augi, salīdzinot ar

citiem, labāk pacieš salu, tāpēc ka ūdens to lapu šūnās

parasti ir saistīts ar dažādām vielām, kas, aizkavējot sa-

salšanu, pasargā šūnas no bojā ejas. Bez tam bieži vien to

lapas ir ādainas, aizsargātas ar vaska kārtu vai spilvo-
jumu.

Viss lielais vairums šo mūsu floras augu pieder ziem-

ciešu, viršu vai brūkleņu dzimtai. Ar tiem mēs sastopa-
mies mūsu mežos un purvos.

Kurš gan nepazīst viršus vai brūklenes? Tomēr ne

katrs būs pievērsis tiem uzmanību kā ziemzaļiem augiem.
Daudz mazāk izturīga un retāk sastopama ir grīnu sār-

tene, kas izplatīta tikai Kurzemes dienvidrietumu daļā —

grīņos.
Purvainos mežos un purvos ļoti izplatīti viršu dzimtas

augi ir purva vaivariņi, polijlapainās andromedas ar šau-

rām, smailām lapām un ārkausa kasandras ar brūklenēm

līdzīgām lapām. Purvos sastopam gan lielās, gan sīkās

dzērvenes ar ļoti sīkām lapiņām.

Sausākās vietās priežu silu pauguros veselus klājus
veido mūžzaļās miltenes. Šis augs ir ne tikai noderīgs
ārstniecībā, bet, ielikts vāzē, rudenī un ziemā tas lieliski

grezno mūsu dzīvojamās telpas un atgādina dienvidos au-

gošā bukša koka zarus.

Visiem šie,m augiem lapas ir samērā nelielas, bet sa-

stopami arī augi ar lielākām ziemzaļām lapām, piemēram,
visiem pazīstamās apaļlapu ziemcietes. Tās apaļo dzelte-

nīgi zaļo lapu rozetes plaši izlieto dekorēšanai svinību ga-

dījumos, agri pavasarī tās papildina pavasara ziedu puš-

ķīšus no tiem augiem, kuri zied pirms lapu izplaukšanas.
Daļēji savas trīsdaivainās lapas saglabā arī zilās vizbu-

lītes. Ziemzaļas ir arī parastās kumeļpēdas ar nierveidī-

gām spožām lapām.
"7 No mūsu retajiem un aizsargājamiem augiem mūžzaļi
ir pusparazītiskie epifīti — baltie āmuļi, kas visbiežāk sa-

stopami uz apsēm. No paparžaugiem jāatzīmē mūžzaļie

staipekņi. Staipekņus pat pārāk plaši izlieto svinību gadī-

jumos; to vajadzētu ierobežot, jo tas var veicināt šo augu

izskaušanu, tāpēc ka to attīstība ilgst pat vairākus gadu
desmitus.
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Tuvāk ielūkojoties dabā, ievērosim vēl citus, šeit nemi-

nētus ziemzaļus augus. Mūsu flora ir diezgan bagāta, bet

tikai rūpīgos novērojumos un pētījumos tā atklājas visā

savā daudzpusībā.

U. Štrauss

PALĪDZĒSIM ME2A DZĪVNIEKIEM ZIEMĀ

Daudzos mūsu republikas rajonos vēl var novērot, ka

nozīmīgāko medību dzīvnieku — briežu, stirnu un zaķu
skaits no gada gadā pieaug lēni vai pat nemaz nepieaug.
Par iemeslu tam lielākoties ir pilnvērtīgas barības trū-

kums ziemas periodā, bet tas savukārt veicina dzīvnieku

pastiprinātu slimošanu un bargākās ziemās pat masveida

krišanu. Stāvokli var radikāli uzlabot, dzīvniekus ziemā

mākslīgi piebarojot. Daudzās vietās tas arī tiek darīts.

Jāatzīst tomēr, ka vēl vairāk ir tādu mežniecību un

mednieku kolektīvi], kur šim darbam neveltī pienācīgu uz-

manību. Turklāt bieži vien mežsaimniecības darbinieki un

mednieki pasīvi izturas pret zvēru piebarošanu, nevis ne-

novērtējot tās nozīmi, bet izvairoties no izdevumiem un

organizatoriskām rūpēm. Te nu jāsaka, ka, piebarošanu

plānojot, nereti tiek aizmirsti paši lētākie un tomēr labākie

piebarošanas līdzekļi — apšu miza un lapu slotiņas. Var

pat teikt, ka barības sagāde un pasniegšana ir sarežģīta

problēma vienīgi tur, kur nav apšu, bet tādu vietu mūsu

republikā nav pārāk daudz. Lai varētu pilnīgi iztikt bez

citiem, dārgākiem piebarošanas paņēmieniem, apses zvē-

riem jāpiegādā pietiekamā daudzumā, kas vietām var iz-

rādīties krietni liels. Tādēļ ir jāpanāk, lai visas kopšanas

un sanitārajās cirtēs izcērtamās apses būtu zvēriem pie-

ejamas, t. i., tās jāizcērt ziemas mēnešos. Tāpat jau laikus

jāparedz pastiprināta apšu nolaišana perspektīvajās kail-

cirsmās. Apses jācenšas nolaist dažādās vietās, lai izvai-

rītos no nevēlamās dzīvnieku koncentrēšanas kāda no-

teiktā rajonā. Nolaišana izdarāma atkušņa laika, jo sasa-

lušiem kokiem triecienā pret zemi viegli aplūst un sabirst

sniegā visvērtīgākā daļa — pumpuri. Visas nolaišanai pa-

redzētās apses katrā ziņā iepriekšēja vasarā apstrādāja-
mas ar vienkāršu paņēmienu, t. s. gredzenošanu jeb riņķo-
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1. att. Staltbriežu apgrauztās apses Dzelzāmura mežniecībā.

sanu, kas krasi palielina barības vielu daudzumu to mizā.

Gredzenošanu veic jūnija otrajā pusē, noņemot visapkārt
koka stumbram apmēram 1—1,5 m augstumā mizas slok-

snīti. Sloksnītes platumam nav izšķirošas nozīmes, sva-

rīgi ir tikai pārgriezt dzīvajā mizas daļā esošos vadaudus

(sietstobrus) un apturēt lapās sintezēto organisko vielu

plūsmu no koka vainaga uz saknēm, tā veicinot šo vielu

uzkrāšanos koka mizā virs «gredzena». Gredzenošanai

labi var lietot visiem mežkopjiem pazīstamo skrīpstu, kas

ļauj gredzenošanas darbu ērti savienot ar izcērtamo koku

iezīmēšanu. Ir pierādījies, ka gredzenotu apšu mizai un

zariem dzīvnieki vienmēr dod priekšroku. Kas pats pava-

sarī būs redzējis baltās, pilnīgi apgrauztās gredzeno-
tās apses, tas par šī pasākuma lietderību vairs nešaubī-

sies. Visas gredzenotās apses izcērtamas nākamajā ziemā.

Apšu mizu, pumpurus un sīkos zariņus ļoti labprāt ēd

stirnas, staltbrieži un zaķi.
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Otrs vērtīgs un mežā viegli sagatavojams dzīvnieku

barības līdzeklis ir lapu slotiņas. Te jāaizrāda, ka labas

slotiņas var pagatavot, tikai stingri ievērojot zināmus no-

teikumus, pretējā gadījumā dzīvnieki tās vispār neēdīs.

Pie mums vislabākās izrādījušās no apšu (kā parastās

apses, tā papeļu), aveņu un kazeņu lapotiem zariņiem sie-

tās slotiņas. Slotiņas jāsien pavasarī un vasaras sākuma,

kamēr lapas ir svaigas un tajās ir daudz barības vielu, bet

ne vēlāk par jūnija vidu. Slotiņas nedrīkst žavet saulē,

tās jāsaver uz auklām vai stieplēm un jāizkar enā zem

nojumēm, šķūņos vai bēniņos. Pareizi žāvētu slotiņu la-

2. att. Stirnu

barošanai iz-

kārtās apšu

lapu slotiņas.
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3. att. Apšu
slotiņa pēc

stirnu apcie-

mojuma.

pas ir zaļas; pelēkas vai melnas lapas norāda uz slotiņu
zemu kvalitāti. Gatavās slotiņas apkaisa ar smalku sāli

un uzglabā sausā un labi vēdināmā vietā, sakraujot ne

pārāk augstās grēdās. Apšu, avenāju un kazenāju slotas

ir izdevīgi griezt, veicot jaunaudžu atēnošanu un smalc-

tīri. Bez tam, kā tas jau vairākās vietās praktizēts, slotiņu

sagatavošanā var iesaistīt vietējo skolu skolēnus, jo lī-

dzīga rakstura pasākumi ir paredzēti skolu darba plānos.

Lapu slotiņas ziemā izbaro, piesienot tās pa vairākām

kopā pie koku stumbriem.



89

Nebūs lieki atzīmēt, ka ne mazāk kā medniekiem un

citiem dabas draugiem meža zvēru piebarošanā jābūt iein-

teresētiem arī dārzkopjiem, jo pietiekams barības dau-

dzums mežā ziemas periodā ir laba garantija pret zaķu

bojājumiem augļu dārzos.

G. Andrušaitis

ZIVJU CEĻOJUMI

Katru gadu mūsu upēs, ezeros un jūrās vērojama da-

žādu zivju sugu masveida pārvietošanās, ceļošana jeb, kā

šo parādību apzīmē zinātniski, zivju migrācijas.
Migrāciju laikā zivis ceļo turp, kur tās atrod attiecīga-

jam dzīves posmam vispiemērotākos apstākļus.
Lielākus vai mazākus ceļojumus veic gandrīz visas

zivju sugas. Ezeros dzīvojošās zivis parasti ceļo maz, bet

arī tās pārvietojas un dažādos gadalaikos sastopamas da-

žādās ezera vietās. Tā, piemēram, līdakas, kas vasarā sa-

stopamas visā ezerā, agrā pavasarī dodas uz pārplūdušām
pļavām, kur pulcējas nārstam. Garākus ceļojumus veic

upēs dzīvojošās zivju sugas — laši, taimiņi, vimbas v. c.

Visu veidu zivju migrācijas iedala trīs grupās: 1) nār-

sta migrācijas, kad zivis dodas uz vairošanās periodam

piemērotām vietām; 2) barošanās migrācijas, kad zivis

pārvietojas uz tādām vietām, kur tās atrod sev pietiekamā
daudzumā piemērotu barību, un, beidzot, 3)_ ziemošanas

migrācijas, kad zivis dodas uz vietām, kas tām vispiemē-
rotākās pārziemošanai.

Protams, ne katra zivju suga dodas visos trīs ceļo-

juma veidos. Daudzas zivis ziemu pavada turpat, kur ba-

rojas, un ceļo tikai nārsta laikā, citas pārziemo nārsta

vietās.

Interesanti atzīmēt, ka, pulcējoties baros ceļojumam,
zivis ievēro vecumu, un atsevišķi migrējošo zivju bari sa-

stāv no vienāda vecuma zivīm. Jaunākas zivis parasti

migrācijās nepiedalās. Migrāciju laiku, domājams, nosaka

dzimumproduktu attīstības pakāpe, kā arī ūdens tempera-
tūra.

Migrējot zivis samērā īsā laikā veic vairākus tūkstošus

kilometru garus ceļojumus. Ar apbrīnojamu spēku un veik-

lību tās pārvar dažādus šķēršļus, piemēram, braslus,
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ūdenskritumus v. c. Jūras zivis migrāciju laikā cejo no-

teiktas forjnas baros, tā radot vispiemērotākos hidrodina-

miskos apstākļus ceļojumam.

Mūsu republikas upēs vislabāk novērojamas nārsta

migrācijas. No Latvijā dzīvojošām zivīm visinteresantāko

un lielāko ceļojumu veic zuši. No ezeriem, kuros tie baro-

jas un aug, zuši dodas vairākus tūkstošus kilometru garā
ceļojumā uz nārsta vietām, kas atrodas Atlantijas okeāna

Amerikas piekrastē Bermudu salu rajonā. Kā izskaidrot

tik tālus zušu ceļojumus? Domā, ka pirms ledus laikmeta

zuši nārstojuši Eiropas piekrastē. Ledus laikmetā, kad

daļu Eiropas kontinenta sedza ledājs, ūdens temperatūra

Eiropas piekrastē pazeminājās un zuši devās nārstot uz

siltākām okeāna vietām. Šīs nārsta vietas tie arī saglabājuši
līdz mūsu dienām. Ezerus zuši parasti atstāj agri pava-

sarī vai vēlu rudenī. Ceļojuma sākuma posmu pa upēm
tie veic tumšās naktīs. Lai nokļūtu līdz jūrai, zuši atrod

pat spraugas upju aizsprostos. Jādomā, ka ceļojuma laikā

tie orientējas pēc ūdens temperatūras un sāļuma pakāpes.
Pašas nārsta vietas zušiem atrodas apmēram 1000 m dzi-

jumā. Atpakaļceļu uz Eiropu zušu mazuļi veic pasīvi,
t. i., tos nes jūras straumes.

Arī laši un taimiņi mēro tālus ceļus uz nārsta vietām.
Laši mūsu upēs dažkārt veic vairāk nekā 300 km garus

ceļojumus, pārvarot ļoti daudzus šķēršļus. lepriekš ap-
rakstītais pieaugušo zušu ceļojums upēs notiek pa strau-

mi (to sauc par denatantu migrāciju), turpretim laši uz

nārsta vietām dodas pret straumi. Šāda veida zivju ceļo-

jumu apzīmē par kontranatantu migrāciju. Lašu ieceļošana

upēs sākas jau pavasarī un turpinās visu vasaru. Sevišķi
daudz tie ieceļo upēs septembrī. Mūsu republikā laši ieceļo

Daugavā, Gaujā, Ventā, Jaunupē, Svētupē, Vitrupē, Liel-

irbē, Užavā, Tebrā v. c. upēs. Ķeguma elektrostacijas

aizsprostam Daugavā laši pārceļas pāri pa īpašu šim no-

lūkam uzceltu zivju ceļu. Minētajās upēs un to pietekās
oktobrī un novembrī norit lašu nārsts.

Agrā pavasarī uz nārsta vietām dodas arī taimiņi. Tai-

miņu ceļojumi ir īsāki un mūsu upēs parasti nepārsniedz
100 km. Taijniņi nārsto tais pašās upēs, kur laši, bet vis-

vairāk sastopami Vidzemes upēs. Arī taimiņu nārsts no-

tiek rudenī — oktobrī un novembrī, galvenokārt upju
vidustecēs.
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Ļoti lielā skaitā mūsu upēs uz nārstu ieceļo vimbas.
Vimbu ceļojumu pret straumi uz nārsta vietām agrā pava-
sarī var novērot Ventā pie Kuldīgas. Liekas neticami, ka

šīs sudrabotās zivis spēj pārvarēt krācošo Ventas rumbu.

Ik pa brīdim no ūdens kā spoža bulta izšaujas vimba, cen-

šoties lēcienā pārvarēt mutuļojošo straumi.

Katrs, kam nācies tuvāk iepazīties ar mūsu republikas

zivīm, būs novērojis, ka vimbas Latvijas upēs migrē divas

reizes, un katra migrācija ieguvusi tautā savu nosaukumu.

Agrāk pavasarī migrē t. s. «ledus» vimbas, bet vēlāk

«ievu» vimbas. Tās ir divas bioloģiski atšķirīgas vimbu

grupas. «Ledus» vimbas jau rudenī — septembrī —

oktobrī ierodas upju lejtecē, kur pulcējas nārsta ceļoju-
mam. Seit tās pavada ziemu un, tikko ledus upē izgājis,

tūdaļ dodas uz nārsta vietām. «levu» vimbas ziemu pa-
vada jūrā un tikai pavasarī — maijā uzsāk nārsta ceļo-

jumu. Vimbas nārsto galvenokārt straujās upēs.
Nārstot uz upju lejastecēm dodas arī jūras sīgas. Uz

nārsta vietām Daugavā, Gaujā, Salacā, Bārtā v. c. upēs

sīgas ceļo agrā pavasarī — martā — aprīlī.
Nārsta migrācijās dodas arī citas mūsu republikā dzī-

vojošās zivis — zandarti, ālanti, asari, plauži, sami v. c.

Zivju migrāciju un ceļojuma veidu zināšanai ir ļoti
liela praktiska nozīme. Jūras zivju migrācijas tiek ņemtas

vērā, izraugoties zvejas vietas un laiku. Lai precīzi varētu

noteikt zivju ceļus, zivis iezīmē, piestiprinot vai ievadot

zivs ķermenī dažāda veida plastmasas vai metāla zīmes.

Pēdējā laikā zivju iezīmēšanai lieto arī radioaktīvās vie-

las. Katram, kas noķertai zivij atradis kādu apzīmējumu,
tā jānosūta zinātniskajām iestādēm, tā palīdzot noskaidrot

vienu no interesantākajām parādībām zivju dzīve —

migrācijas.

Tāpat kā zivju nārsts, arī zivju migrācijas upēs ir aiz-

sargājamas. Šai laikā ir aizliegts tās zvejot.

J. Eiduks

BROCĒNU KAĻĶAKMENS IZMANTOŠANAS

UZSĀKŠANAS ATCEREI

Brocēnu kaļķakmens plašas izmantošanas ierosinātājs bija profe-

sors, ķīmijas tehnoloģijas doktors Eižens Rozenšteins, no kura nāves

dienas 1963. gada 13. februārī paiet 30 gadi.
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Mazcieceres kaļķakmens lauztuves

E. Rozenšteins pirmais Latvijā sāka sīkāk pētīt vietējo derīgo iz-
rakteņu atradnes, to daudzumu un noderību, kā ari izstrādāt izrakteņu
rūpnieciskas izmantošanas metodes. Lielu uzmanību viņš veltīja ce-

menta rūpniecībai.

Rīgas cementa fabrika portlandcementa ražošanai no 1924. līdz

1929. gadam lietoja irdenos saldūdens kaļķus. Sajā izraktenī bija
mainīgs kalcīta (CaCO3) daudzums un liels mitrums (gaissausā
iezī līdz 30%). Tas sadārdzināja saldūdens kaļķu transportu. Orga-
nisko vielu klātiene saldūdens kajķos palielināja ūdens daudzumu
masas duļķī (Siguldas saldūdens kajķos pat līdz 46% ūdens), tādēj
samazinājās rotācijas krāšņu ražīgums un palielinājās kurināmā pa-
tēriņš. Saldūdens kaļķu dažādais ķīmiskais sastāvs radīja grūtības
to lietošanā, un nelielie krājumi nejāva izvērst portlandcementa ražo-

šanu. Tādēļ tika uzsākti citas kalcija karbonāta izejvielas meklējumi.
Savu pētījumu rezultātā E. Rozenšteins ieteica portlandcementa

ražošanai saldūdens kaļķu vietā lietot cehšteina kaļķakmeni, kas ir

vērtīgāka izejviela, bet saldūdens kaļķus izmantot skābo augšņu
kaļķošanai.

E. Rozenšteins atrada Cieceres ezera krastā pie Brocēniem

9—13,5 m biezus cehšteina kaļķakmens slāņus, kuros bija 85—94%

kalcija karbonāta un 0,5—1,7% magnija oksīda. Rīgas cementa fabri-

kas uzdevumā viņš noteica arī šīs atradnes aptuvenos kaļķakmens
krājumus. Sajā darbā izpaudās Rozenšteina prasme ar maziem līdzek-
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liem — vienkāršiem urbjiem — veikt nozīmīgus darbus — noteikt,
ka cehšteina kaļķakmens krājumi ir pietiekami, lai portlandcementu
varētu ražot vairākus gadu desmitus.

Kā otru izejmateriālu portlandcementa ražošanai Rozenšteins ie-

teica izmantot slokšņu_ mālus, kas atradās Lielērcēs (bij. Ozolnieku

pagasta 6,5—7 m biezā slānī.

Abu izejvielu noderību pārbaudīja 1928. gadā cementa fabriku

būvētajā F. L. Šmita firma Kopenhāgenā. Tā kā pārbaudes rezultāti

bija labi, tad Rīgas cementa fabrikā uzsāka cehšteina kaļķakmens un

Ozolnieku mālu izmantošanu. No kaļķakmens lauztuvēm Cieceres
ezera krasta līdz Brocēnu stacijai tika uzbūvēta 6 km gara šaursliežu

dzelzceļa līnija, un sākās kaļķakmens izlietošana portlandcementa
ražošanai, bet kopš 1932. gada — arī cukurrūpniecībā cukurbiešu

sulas tīrīšanai.

Tas, ka tagad uz cehšteina kaļķakmens bāzes ir plaši izvērsusies

portlandcementa rūpniecība Rīgā un Brocēnos (sākot ar 1938. gadu)
un mūsu 3 cukurfabrikas agrāk no Somijas un Igaunijas ievesto

kaļķakmeni atvieto ar vietējo cehšteina kaļķameni, ir Rozenšteina no-

pelns.
E. Rozenšteina iesāktais derīgo izrakteņu pētīšanas darbs un rūp-

nieciskā izmantošana jo plaši izvērsās Padomju Latvijas laikā un ir

devis republikas tautas saimniecībai lielu labumu. 1932. gadā Cieceres

kaļķakmens lauztuvē ieguva ap 85 000 t kaļķakmens un ražoja ap
48 000 t portlandcementa, turpretī 1962. gadā Sātiņu kaļķakmens lauz-

tuvē (Saldus apkārtnē, 12 km no Brocēnu cementfabrikas) ieguva ap

1 miljonu tonnu cehšteina kaļķakmens, bet Rīgas un Brocēnu cementa

fabrikas saražoja vairāk nekā pusmiljona tonnu portlandcementa.
Brocēnu cementa fabrikas jauda 1962. gada 25. decembrī gandrīz
dubultojās, jo šajā dienā pirms termiņa stājās darbā 4. rotācijas

krāsns, kuras jauda ir 280 tūkstoši tonnu gadā. Tā Rozenšteina ie-

teiktā portlandcementa izejviela — kaļķakmens dod tautas saimnie-

cībai arvien lielāku labumu. Tāpēc ar pilnām tiesībām viņu var uzska-

tīt par vietējās silikātu rūpniecības zinātnisko pamatlicēju, turpmāko

pareizo attīstības virzienu iezīmētāju un cehšteina kaļķakmens liet-

derīgas izmantošanas ievirzītāju.

J. Stradiņš

FRIDRIHA CANDERA MŪŽA VEIKUMS

Par Ciolkovska pilsētu Kalugu ir sacīts, ka ielas te nebeidzoties —

tās tieši pārejot Piena Ceļā. Arī Rīgā kāda māja atrodas mazliet tu-

vāk zvaigznēm nekā pārējās. Šo māju — veclaicīgu divstāvu koka ēku

Bārtas, tagadējā Candera ielā, pie pašas Zasulauka stacijas, rādīja
Rīgas televizoru ekrāni tai neaizmirstamajā dienā, kad pasaule uzga-
vilēja pirmajam kosmonautam Jurijam Gagarinam. Rādīja tāpēc, ka

te savas gaitas sācis un savus pirmos projektus par raķešu lidoju-
miem radījis Fridrihs Canders, vēlāk plaši pazīstams astronautikas

entuziasts un padomju raķešu būves pionieris.
F. Canders dzimis 1887. gadā Rīgā, ārsta ģimene. Ārstam Artū-

ram Canderam bija laba slava kā ortopēdijas speciālistam, īpaši pa-

reizu apavu izgatavošanā un izvēlē. Draugiem bija zināma arī viņa
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dzīvā interese par tehni-

ku, ģeogrāfiju, astronomi-

ju. Un laikam tieši tēva

ietekme mazā Fridriha

prāts būs pievērsies lido-

jumu problēmām. Tā vis-

maz viņš apgalvo savā

autobiogrāfijā.
Divdesmit gadu ve-

cumā, būdams Rīgas Po-

litehniskā institūta stu-

dents, F. Canders 1908.

gada nodibina Rīgā bied-

rību gaisa kuģošanas un

lidojuma tehnikas problē-
mu izpētei. Biedrības lo-
cekli būvē lidmodeļus un

planierus, seko jaunās no-

zares — aviācijas sasnie-
gumiem. Bet Candera do-

mas aizsteidzas jau tālāk
— viņš sapņo par lidoju-
miem starpplanētu telpā
ar raķetēm. Tiek veikti arī

pirmie aprēķini. Tā Can-

ders pievēršas aizraujošai
problēmai, kurai ziedo vi-
su savu mūžu.

1914. gadā Canders ar izcilību beidz RPI un kļūst par inženieri
gumijas fabrikā «Provodņiks». Vācu karaspēkam tuvojoties Rīgai, fab-
rika evakuējas uz Maskavu, un līdzi tai dodas arī inženieris Canders.
Kaut arī dzimis vāciskā ģimenē, par savu īsto dzimteni viņš uzskata
Krieviju un saista savas gaitas ar tās likteņiem. Arī Oktobra idejas
nepaliek viņam svešas. Rīgā Canders vairs neatgriežas — jaunās
sociālismā zemes galvaspilsētā pagājuši viņa mūža raženākie gadi,
radušās drosmīgākās idejas un praksē iemiesotie projekti.

Strādājot par inženieri gumijas fabrikā, bet vēlāk aviācijas uz-

ņēmumos. Canders brīvo laiku joprojām veltī savai kaislībai — lido-
jumiem Visumā. Kopš 1917. gada ar šo problēmu viņš nodarbojas
jau it nopietni un četrus gadus vēlāk pirmajā izgudrotāju konferencē
var ziņot par sava starpplanētu kuģa — acroplāna projektu. Refe-
rāts izraisa uzmanību, un drīz pēc tam izgudrotāju pie sevis aicina
V. I. Ļeņins, vērīgi iztaujā, apsola atbalstu turpmākajos pētījumos.
Vladimirs Iļjičs pat šais visgrūtākajos mēnešos ir atradis laiku un

iespēju domāt par tālas nākotnes perspektīvām. Šodien varam apzīmēt
šo izgudrotāja un strādnieku vadoņa tikšanos par simbolisku. Tieši

Oktobra revolūcija dod spārnus Candera lidojumiem.
Padomju valsts vadītāja interese ir liels gandarījums un mo-

rāls atbalsts Canderam. Viņš turpina domāt, rēķināt, sintezēt, un

1921. gadā parādās raksts «Lidojumi uz citām planētām», kur pirmo
reizi — kaut arī visai konspektīvi — publicētas Candera idejas. Can-
dera projektētais kosmosa kuģis ir «spārnota raķete» — oriģināls ra-

ķetes un lidmašīnas apvienojums« Tā ir raķete «bez lieka balasta», jo
izgudrotājs ieteic izmantot kā degvielu cejojuma gaitā metāliskus

elementus— gan degvielas tvertnes, gan raķetes korpusa sastāvdaļas.
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Patiesi, tadu metālu kā magnija, alumīnija, litija, berilija sadedzinā-

šana skābekli enerģētiski ir ļoti izdevīga šo elementu lielās siltumspē-
jas dēļ, taču attiecīgu dzinēju konstruēšana saistīta ar lielām tehnis-
kām grūtībām, tādēļ šī ideja vēl nav pienācīgi izmantota, kaut arī

varbūt nākotnē pie tās vēl atgriezīsies. Canders pamato ari domu par
kosmiskā kuģa planējošo nolaišanos un izvirza ideju par gaismas
spiediena izmantošanu raķetes virzīšanai, koncentrējot gaismu ar mil-

zīgu spoguļu palīdzību, šīs oriģinālās Candera idejas ir liels, pa-
saules mēroga ieguldījums astronautikas zinātnē.

Salīdzinot Candera un Ciolkovska idejas, abu izgudrotāju projek-
tos vērojama diezgan liela atšķirība, tādēļ arī nav pamata Canderu

apzīmēt par Ciolkovska tiešo skolnieku. Taču Canders allaž ir sajutis
dziļu cieņu pret ģeniālo Kalugas domātāju, kurš jau 1903. gadā
starpplanētu ceļojumu idejai devis zinātnisku pamatojumu, kura dar-

bus Canders bija kāri lasījis jau ģimnāzista gados. Kaut arī abi iz-

gudrotāji, cik zināms, personīgi nav tikušies, viņi apmainījušies vēstu-

lēm un pēc Ciolkovska paša lūguma Canders uzņēmies rediģēt viņa
rakstu pirmo izdevumu, kas iznāca 1934. gadā.

Astronautikas entuziasta mūžs tajos gados, kaut arī Padomju
zemē, nebūt nebija viegls, spožiem panākumiem un drīzas atzīšanas

vainagots. Ne visi vadošie darbinieki raudzījās tik tālu kā Ļeņins, un

bija jau arī pirmajos padomju varas gados bezgala daudz citu, neat-

liekamāku tehnikas uzdevumu ko risināt. Arī Canders savām astro-

nautikas iecerēm varēja veltīt vienīgi vēlās vakara stundas, pēc aiz-

vadītās rūpnīcas inženiera spraigās darba dienas. Nemitīgi viņš atgā-

dināja par sava zvaigžņu kuģa projektu dažādāmorganizācijām, lūdza

piešķirt līdzekļus, mēģināja ieinteresēt plašākas aprindas, lasot pub-

liskas lekcijas gan Maskavā, gan Ļeņingradā, Harkova, Saratovā.

Atbalstu Canderam sniedza pazīstamais Padomju valsts darbinieks

Roberts Eidemanis, kurš tai laikā bija Osoaviahima priekšsēdētājs.
Canders saņēma atļauju organizēt 1931. gadā pie Osoaviahima Cen-

trālās Padomes «reaktīvās kustības pētīšanas grupu», kurp drīz vien

pats pāriet pastāvīgā darbā.

Kaut arī Osoaviahims bija sabiedriska organizācija, kuras profila
neietilpa pētnieciski uzdevumi un kura nevarēja izgudrotāju pilnība
nodrošināt ne ar pienācīgām telpām, ne attiecīgām iekārtām, taču

beidzot Canderam bija radīta iespēja nedalīti veltīt visus speķus
savam lolojumam un ne tikai projektēt, bet arī praktiski strādāt pie

ideju tehniskās realizācijas. Darbs gan rit tumšā, mitrā pagrabtelpā,
bet Candera kolektīvs strādā pašaizliedzīgi. Candera vadībā tiek kon-

struētas un izmēģinātas pirmās padomju raķetes ar šķidro degvielu,

starp kurām atzīmējama tiem laikiem it jaudīgā raķete GIRD-X,

ko izmēģina 1933. gada rudenī. Ar šiem modeļiem likts pamats raķešu

būvei Padomju Savienībā.

Canders ir pirmais pētnieks Padomju Savienībā, kas reaktīvās

kustības problēmu pārnes no teorētisku spriedumu un aprēķinu sfēras

inženieru praktiskā darba jomā. Tas ir viņa dižais un neatņemamais

nopelns.
Diemžēl, Canderam nebija lemts pilnībā pieredzēt sava darba lie-

los rezultātus. Būdams vārgas veselības cilvēks, pārlieku spraigajā

darbā viņš to galīgi iedragāja. Un pat pēc ārstu kategoriska norā-

dījuma dodamies veseļošanās braucienā uz Kislovodsku, Canders ne-

piemirsa paņemt līdzi manuskriptus, lai beidzot izklāstītu savu pie-

redzi reaktīvo dzinēju aprēķinu un konstrukcijas joma. Grāmata tomēr
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netiek uzrakstīta — 1933. gada 28. martā Canders mirst, nesasniedzis

46 gadu vecumu.

Pēc Eidemaņa ierosinājuma pieņemts lēmums uzstādīt pieminekli
uz izgudrotāja kapa, izdot viņa rakstus, nodibināt Maskavas Aviā-

cijas institūtā Candera stipendiju un popularizēt Candera veikumu

reaktīvo dzinēju radīšanā.

Kaut arī turpmākajos gados sakarā ar personības kulta radītajiem

apstākļiem Candera vārds netiek daudz minēts un. paliek it kā paēnā,
taču viņš nav piemirsts. Bet pēc 1957. gada, kad padomju zinātnes

panākumi kosmosa iekarošanā cits pēc cita pārsteidz pasauli, Canderu

dzird daudzinām visai bieži. Sabiedrība atzīmē Canderaatceres dienas,
vērtē viņa devumu plašās kosmosa pētniecības ceļa sagatavošanā.
Jo vai tad kosmosa un raķešu laikmetā varētu tikt piemirsts cilvēks,
kas auklējis raķetes šūpulī? Bet mūsu republika un mūsu Rīga lepo-
jas ar to, ka šeit sākušās Fridriha Candera gaitas un radušās viņa
pirmās ieceres.

Maija beigās, jūnija sākumā uzplaukst purva skalbju lielie dzel-

tenie ziedi.

Kaut kur slīkšņainos ezeru krastos un grāvmalās šis skaistums

bieži vien tā ari nozied, neviena nepamanīts. Pavasarī, kad ik uz

sofa pretim raugās pa ziedam, mēs dažkārt aizmirstam iebrist grūtāk

pieejamās vietās, lai tur atrastu purva skalbi.



Migliņā, rasiņā
Ziedē] zelta purenītes;
Ganu meita ieraudzīja,

Skiet, saulīte uzlecot.

PAVASARIS

Af. Kundziņa foto.
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K. Spriņģis

DABAS UN VĒSTURES BIEDRĪBAS

UZDEVUMI

Padomju Savienības Komunistiskās partijas XXII kongress iezīmē

visas cilvēces attīstībā jaunu posmu, kurā cilvēces progresīvā daļa

apzināti un mērķtiecīgi strādā nākotnes komunistiskās sabiedrības

materiāli tehnisko pamatu izveidošanā. Sis notikums skar ne tikai

aktīvos jaunās sabiedrības cēlājus, bet gan visus cilvēkus, jo mūsu

dienās, kad risinās sevišķi asa ciņa starp augošo sociālistisko sistēmu

un irstošo kapitālistisko sistēmu, katra cilvēka darbība, lai kāda tā

būtu, un pat bezdarbība neizbēgami vēršas vienas vai otras sistēmas
labā.

Mūsu dienās visa padomju tauta uzskata XXII kongresa pie-

ņemto PSKP programu par savas tiešās praktiskās darbības pro-

gramu un ražīgi strādā tās īstenošanā. Sini darbā arvien lielāku

nozīmi gūst sabiedriskās organizācijas, kuru vidū arī Dabas un vēs-

tures biedrībai jāveic svarīgi uzdevumi. Kā teikts PSKP programā,

«partija uzskata, ka ļoti svarīgs sabiedrisko organizāciju uzdevums ir

maksimāli paplašināt sacensību darbā un stimulēt komunistiskās darba

formas, vēl vairāk celt darbaļaužu aktivitāti komunisma celtniecībā».

Tas nozīmē, ka visiem Dabas un vēstures biedrības biedriem apzināti
un pašaizliedzīgi jādarbojas jaunās, komunistiskās sabiedrības mate-

riālās bāzes izveidošanā. Tas veicams, ne tikai ražīgi strādājot savā

darba vietā, bet ari visnotaļ rūpējoties par sabiedrības īpašuma sagla-
bāšanu un mērķtiecīgu izlietošanu, par sabiedrībai piederošo dabas

bagātību un resursu saglabāšanu, atjaunošanu, bagātināšanu un

racionālu izmantošanu. Turklāt, ceļot jaunās sabiedrības ēku, nedrīkst

aizmirst arī tos dabiskos ietvarus, tos fiziski ģeogrāfiskos apstākļus,
kādos dzīvos un darbosies nākotnes cilvēks. Attīstot rūpniecisko un

lauksaimniecisko ražošanu, jāizveido arī dabiska dzīves vide, lai ari

tā satura un krāšņuma ziņā atbilstu tam augstajam materiālās dzīves

līmenim, kādu mūsu tauta sasniegs jau tuvākajā laikā. Sai ziņā bied-

rības biedriem jāuzstājas kā visas sabiedrības aktīvākai daļai un

pastāvīgi jārūpējas par to, lai ne vien saudzētu un racionāli izman-

totu augsnes, upes un ezerus, zemes dzīles un mežus, bet ari saudzētu

esošos un Izveidotu jaunus parkus, dārzus, mūsu zemei raksturīgus

zemes stūrīšus un ainavas, kas ievērojami ar savu īpatnējo skaistumu,

un vietas, ar kurām saistīti vēsturiski notikumi. Ne mazāk nozīmīgs
un svarīgs ir arī darbs zaļo zonu izveidošanā, krāšņuma koku un

krūmu stādīšanā un kopšanā, lai radītu vislabākos apstākļus darba-:

ļaužu veselīgai atpūtai un estētisko prasību apmierināšanai. Sini ziņā
biedrības biedriem jābūt ne vien darba tiešiem darītājiem, bet arī tā

nenogurstošiem propagandistiem un organizatoriem.
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Otrs ļoti liels un nozīmīgs biedrības uzdevums ari izriet no PSKP

programas. Programā teikts, ka «komunistiskā sabiedrība būs augsti

organizēta darba cilvēku sadraudzība. Izveidosies vienoti, vispāratzīti
komunistiskās sadzīves noteikumi, kuru ievērošana visiem cilvēkiem

kļūs par iekšēju vajadzību un paradumu». Tas pilnā mērā saskan ar

V. I. Ļeņina norādījumu, ka par komunismu saucama tāda iekārta,
kurā cilvēki pieraduši izpildīt sabiedriskos pienākumus bez piespieša-

nas, kad bezmaksas darbs visas sabiedrības labā kļūs par vispārēju

parādību. Lai to panāktu, veicams liels un atbildīgs audzināšanas

darbs. Sis uzdevums cieši saistīts ar pirmo, jo, iesaistot cilvēku ma-

teriālās dzīves un tās ietvaru izveidošanā un izdaiļošanā, pati šāda

darbība sabiedrības labā izveidos ari paradumu rūpēties par sabiedrī-

bas labumu, nemeklējot un neprasot tūlītēju atmaksu. Kopīgs darbs

visas sabiedrības labā, Izveidojot krāšņus apstādījumus, zaļās zonas

un dabas ainavas, pieradinās cilvēkus rūpēties par sabiedrības labumu

un saskatīt savas personīgās labklājības pamatus sabiedriskā labuma

vairošanā un veidošanā.

Līdz ar šādiem paradumiem veidosies arī cilvēku apziņa un visas

sabiedrības locekļu pieredze sabiedriskā darba kārtošanā un organi-
zēšanā. Tas savukārt nozīmē, ka visi sabiedrības locekļi arvien labāk

pratis veikt visus sabiedrībai nepieciešamos pasākumus bez speciālu
algotu darbinieku palīdzības. Tādā kārtā izveidosies apstākļi, kuros

daudzas un ar laiku —
visas valsts varas orgānu funkcijas varēs pār-

iet sabiedrisko organizāciju pārziņā un «sociālistiskā valsts, attīsto-

ties pakāpeniski, pārveidosies sabiedriskā komunistiskā pašpārvaldē,
kura apvienos padomes, arodbiedrības, kooperatīvās un citas darba-

ļaužu masu organizācijas». Līdzdarbība šādu apstākļu izveidošanā ir

Dabas un vēstures biedrības godpilns uzdevums, kas palīdzēs uzcelt

komunistisko sabiedrību vēl pašreizējās padomju cilvēku paaudzes
dzīves laikā.

E. Švinka

AUGU DZĪVE PAVASARĪ

Agri pavasarī, vēl pirms sniega nokušanas, pa augu
stumbriem sāk plūst sulas. Sulu plūšanas sākums ir pava-
sara pirmā pazīme. No kokiem sulas vispirms sāk tecēt

kļavai. Atjaunojoties augu iekšējiem procesiem, sākas

strauja kambija darbība un kokiem «atlec» miza. Tāpēc
pavasarī līdz ar strazdu dziesmām atskan arī bērnu dari-

nāto stabuļu skaņas.
Sistemātiski novērojot kokus, redzam, ka tiem agri pa-

vasarī mainās zaru stāvoklis un krāsa. Tāpēc atsevišķiem
kokiem, koku puduriem un mežiem ziemas pelēkās krāsas

vietā agrā pavasarī rodas brūna, iedzeltena, violeta, iesar-

kana vai zaļgana krāsa. Mežu pavasara krāsas nav uzkrī-

tošas un pagrūti izšķiramas no attāluma, bet ar toņu dažā-



dību un maigumu tās pārspēj rudens krāsas. To skaistumu

attēlojuši daudzi gleznotāji — Levitāns. Purvītis v. c.

Interesanti novērot pūpolvītolu, lazdu, bērzu, kļavu
v. c. koku pumpuru briešanu un plaukšanu.

Visu augu ārējo pārmaiņu pamatā ir augu dzīvības

procesu pārmaiņas: sulu cirkulācijas un kambija darbības
atjaunošanas, ziedu vai lapu aizmetņu augšana pumpu-
ros v. c.

Daudziem kokiem, ko apputeksnē vējš, ziedu pumpuri
plaukst pirms lapu pumpuriem. Tādi, piemēram, ir lazda,
alksnis, apse. Tas atvieglina šo augu apputeksnēšanos.
Citi koki zied, lapām plaukstot. Tādi ir bērzs un ozols, ko

apputeksnē vējš, kā arī kļava, ķirsis un ābele, kurus ap-
puteksnē bites. Ceriņi v. c. augi zied mazliet vēlāk par
lapu plaukšanu.

Pavasara iestāšanās labi vērojama lapu koku mežā.
Vēl sniegs nav nokusis, lapas kokiem nav izplaukušas, bet

mežā daži augi koku aizvējā jau zied (baltās un dzeltenās

vizbulītes, zeltstarītes, cīrulīši).
Zem kokiem, kur augsni pārsedz pērnās lapas, ir pietie-

kami daudz mitruma, tur dīgst daudzu koku sēklas. Ja

koku sēklas diedzē_ skolas kokaudzētavā, tad tām jāsa-
gatavo līdzīgi apstākļi: augsnei jābūt mitrai, un to der

nosegt ar kompostu.
Daudziem pavasara augiem (vizbulītēm, cīrulīšiem,

zeltstarītēm, māllēpēm v. c.) zemē ir stumbra pārveidnes,
kuras jau iepriekšējā vasarā uzkrājas barības vielas. Iz-

mantojot uzkrātās barības vielas, pavasara augs var augt
un attīstīties jau tad, kad zeme vēl nav sasiluši, koki nav

salapojuši un mežā vēl ir gaišs.
Agrā pavasarī kukaiņu ir jnaz. Kaut gan pavasara

augiem ir spilgta ziedu krāsa, to apputeksnēšanās nav

droša. Dažreiz tiem pavasarī ziedi nosalst. Tāpēc liela no-

zīme ir tam, ka daudzi pavasara augi vairojas ar stumbra

pazemes pārveidnēm. Vairākiem pavasara augiem pēc zie-

dēšanas vasa nonīkst un paliek tikai pazemes orgāni. Ci-

tiem — kumeļpēdām, zilajājn vizbulītēm, zaķkāpostiem,
kreimenēm v. c. — ir ziemzaļas lapas, tāpēc šie augi, kas

aug koku ēnā, spēj izmantot saules gaismu vēlu rudenī

un agri pavasari.

Daudz interesanta var novērot augu dzīvē pavasarī.
Minējām tikai nedaudzas, viegli novērojamas pavasara

parādības augu dzīvē.

997*
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Rūpīgs novērotājs saskatīs daudz vairāk faktu par

augu piemērotību īpatnējiem pavasara apstākļiem.
Pavasara augu fenoloģiskajiem novērojumiem, ja tos

sistemātiski veic daudzus gadus, ir liela nozīme. Tie palīdz
noteikt lauksaimniecības darbu termiņus un labāk iepazī-
ties ar musu augu valsts dzīvi.

Varētu ieteikt šādus uzdevumus pavasara augu novē-
rošanā:

1. Kurus pavasara augus apputeksnē vējš un kurus

kukaiņi?
2. Kuri pavasara augi zied pirms lapu plaukšanas?
3. Noverot māllēpes, vizbulīšu v. c. pavasara augu

ziedu kustības saulainās, apmākušās un lietainās dienās.

4. lepazīties ar pavasara augiem puķu dārzā (baltās
un zilās sniegpulkstenītes, krokusi, prīmulas v. c), lau-

kos, pjavās un mežā; atzīmēt šo augu ziedēšanas sākumu

fenoloģiskajos novērojumos.

A. Kumsāre

PLANKTONS UN TĀ NOZĪME ŪDENS BASEINU

BIOLOĢIJĀ

Dabiskie ūdeņi lielākoties nav absolūti skaidri, tajos bez duļķēm

un baktērijām sastopam sīkus, mikronos (lv. =0,001 mm) mērījamus

organismus (aļģes un bezmugurkaulniekus). Apskatot ūdens pilienu
mikroskopā, redzam tajā zilaļģes, vīeaiņus, kramalģes, zaja|ģes, pirm-
dzīvniekus, virpotājus, vēžus (airkājus un ūdensblusas). Aļģēm proto-
plazmas īpatsvars ir 1,045—1,0509, tātad tās ir smagākas par ūdeni.

Tomēr tās negrimst, jo dzīves laikā tām noturēties ūdens slānī palīdz
dažādas pielāgošanās ierīces, kas izveidojušās evolūcijas gaitā —

sīkie izmēri, ķermeņa veids, izaugumi, gaisa ailes, eļļas pilieni. Sīkie

dzīvnieciņi ūdens slānī noturas, aktīvi kustoties; tie pārvietojas, izda-

rot diennakts migrācijas: gan nolaižoties dziļākos horizontos, gan

paceļoties virsējos ūdens slāņos.
Planktonā (mikroskopiskie augi un dzīvnieki, kas nepiestiprināti

peld ūdenī) izšķir augu planktonu (fitoplanktonu) un dzīvnieku plan-
ktonu (zooplanktonu).

Fitoplanktona aļģes kopā ar citiem ūdensaugiem, izmantojot sau-

les enerģiju, no ogļsKābās gāzes un ūdens fotosintēzes procesā ražo

organiskās vielas, no kurām tieši vai netieši pārtiek ūdensdzīvnieki.

Tātad ūdensaugi, tāpat kā sauszemes augi, ir organiskās vielas pirm-

ražotāji. Fotosintēzes procesā augi bagātina ūdeni ar skābekli.

No zooplanktona organismiem, sevišķi vēžveidīgajiem, pārtiek
visu zivju sugu mazuli un t. s. planktonēdājas zivis, kā, piemēram,

repši, ezeru salakas, vīķes. Planktona organismiem raksturīga sezo-

nāla attīstība, kas lielā' mērā atkarīga no ūdens temperatūras, ap-

gaismojuma utt. Tā kā labvēlīgāki apstākļi (siltums, gaisma, barība)
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ir vasarā, tad arī planktona organismi masveidā savairojas vasarā.

Aļģes dažreiz savairojas tādos daudzumos (simti tūkstoši šūnu

1 ml), ka izraisa ūdens «ziedēšanu», kaut gan kā sporaugi tās ziedēt

tiešā nozīmē nevar. Visbiežāk novērojam zilaļģu «ziedēšanu». Tad

mazos baseinos ūdens kļūst zili zaļš, bet lielākos, kur «ziedēšana»

nemēdz būt tik intensīva, ar neapbruņotu aci var redzēt sīkas zilaļģu
kolonijas ūdenī. Dažreiz «zied» arī vīcaiņi un kramaļģes — tad ūdens

iegūst brūnu nokrāsu, bet zaļaļģu «ziedēšanas» laikā — zaļu. Veģetāci-

jas periodā vērojama arī zooplanktona organismu maksimālā attīstība,
kad lm3 ūdens šo organismu kopsvars ezeros un dīķos ir vairāki des-

miti gramu. Sajā laika zivis barojas ar planktonu. Turpretī ziemas mē-

nešos zivis uzņem daudz mazāk barības, bet nārsta laikā to barošanās

tiek pilnīgi pārtraukta. Atmirušie planktona organismi sakrājas ba-

seinu gultnē. Tur kopā ar citu augu atliekām, māla, smilts un kaļķu

dajiņām, trūcīgi pieplūstot skābeklim, zem ūdens slāņa spiediena iz-

veidojas pūstošās dūņas — sapropelis. Dūņās pārziemo planktona

organismu sporas, vairķermeņi, izturības stadijas, olas, no kuram tie

attīstās, kad veģetācijas perioda sākumā ūdens straumes tos paceļ
virsējā slānī.

A. Kumsāre

ŪDEŅU AIZSARDZĪBA PRET PIESĀRŅOŠANU

Viens no iemesliem, kādēļ pagājušajā gadsimtā radās jauna zināt-

nes nozare — hidrobioloģija, bija tas, ka sakarā ar rūpniecības pilsētu
augšanu un kanalizācijas ierīkošanu bija nepieciešams atrisināt arī

jautājumu par pilsētu apgādi ar labu ūdeni un par rūpniecības un

mājsaimniecības notekūdeņu izdevīgāku novadīšanu un likvidēšanu.

Praktiski kopš seniem laikiem pilsētu notekūdeņi tiek ievadīti upēs,

ezeros vai jūrās, jo izrādās, ka pēc zināma laika to ūdeņi atkal kļūst

svaigi un nekaitīgi. Mēdz teikt, ka ir notikusi ūdens bioloģiskā paš-
tīrīšanās.

Prasmīgi izlietota ūdens bioloģiskas paštīnšanas spēja ir ļoti sva-

rīga pilsētu komunālajā saimniecībā, jo tā ļauj bez lieliem izdevumiem

likvidēt pilsētu notekūdeņus. Tomēr dabiskos ūdeņus ar notekūdeņiem

nedrīkst pārslogot, jo citādi tie zaudē paštīrīšanās spēju.
Likums par dabas aizsardzību paredz, ka virszemes un pazemes

ūdeņos drīkst ielaist tikai iepriekš attīrītus notekūdeņus. Sim nolūkam

ir izstrādātas normas, kuras jāievēro zivsaimniecībā, mājsaimniecībā
un vispār sabiedriskā lietošanā esošo ūdeņu aizsardzībai. Zivsaimnie-

cībā izmantojamie ūdeņi jāuztur skaidri, tiem jābūt bez smakas, gar-

šas, virs ūdens nedrīkst būt naftas produktu vai tauku plēves. Jārau-

gās, lai piesārņotie ūdeņi nesaturētu slimību dīgļus, sevišķi zarnu

slimību dīgļus. Ja speciālus pētījumus šajā virzienā nav iespējams

veikt par piesārņošanas pakāpi ar fekālijām spriež pēc zarnu nūjiņas

(Bacterium colij daudzuma ūdenī jeb kolititra (vismazākā ūdens

daudzuma, kurā vēl sastopama viena zarnu baktērija).

Odenos, kuros ievada mājsaimniecības un rūpniecības notekūde-

ņus, pārbaudes analizēs veic sanitāri epidemioloģiskās stacijas. Tās

regulē arī ielaižamo notekūdeņu daudzumus.
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Laukos un provinces pilsētās sabiedriskie inspektori un ikviens
pilsonis ir atbildīgi par to, lai dabiskos ūdeņus neatļauti nepiesār-
ņotu. Jāraugās, lai ezeros un upēs netiktu mērcēti lini jo šajās vietās
zivis un ari zivju barības dzīvnieki izzūd uz ilgāku laiku lai upēs un

ezeros netiktu ielaisti iepriekš neattīrīti notekūdeņi, piemēram pieno-
tavu notekūdeņi, kas satur piena tauku daudzuma'noteikšanas anali-
zem izmantoto sērskābi.

Pēdējā laikā sakarā ar pastiprinātu ūdensputnu audzēšanu jāuz-
manās, lai nepiesārņotu apkārtnes akas. Ja gruntsūdens slānis ir
caurlajdigs, putnu mēsli no ezera gultnes var iekļūt akās.

Jāraugās, lai ezeru līmeņu pazemināšanas gadījumos tiktu ievē
roti projektos paredzētie līmeņi. Savā laikā neatļauti ir pazemināti
daudzu ezeru līmeņi, tajā skaitā Ludzas, Rēznas un arī Usmas ezeros.

Rezultātā tika iznīcinātas ūdensaugu joslas, kur koncentrējas zivju
barības krājumi un atrodas arī zivju nārsta vietas.

Stipri piesārņotos ūdeņus, kas tek cauri lielām pilsētām, nedrīkst
lietot saimniecībā un peldēties tajos. Sai sakarā jāmin Daugavas le-
jasgals pie Rīgas, Sarkandaugava, Mīlgrāvis, Mīlgrāvja—Jaunciema
rajons Ķīšezerā, TEC rajons Ķīšezerā, Liepājas jūras kanāls ar pie-
gulošo Liepājas ezera galu v. c, kuru ūdens neatbilst sanitārajām
normām.

V. Sorokins

PAVASARA AKMENS ZIEDI

Pak-pak-pak! — jautri atskan no kūstošajiem ledus

stalaktītiem — lāstekām krītošās ūdens pērlītes; daudz-
starainie ziemas «ziedi» — sniega pārslas pārvēršas mun-

dros pilienos, un pa sīkām urdziņām ūdens steidzas ap-
laistīt zemi, lai tad spožas saules staros uzplauktu jauni
ziedi, gan parastie, gan arī... akmens ziedi.

— Pavasara akmens ziedi? — jūs teiksiet, — vai tas

var but? Vai ir tādi ziedi, kuri, lai gan ir no akmens, to-

mēr zināmā gadalaikā uzplaukst un atkal novīst?
Un tomēr tadi ir.

Jaukā, saulainā dienā dosimies aplūkot dolomīta klinšu

kraujas Oliņkalna vai arī kaut kur citur. No jnilzīgām
brūngana devona dolomīta plātnēm veidoto stāvo krauju
spilgti apspīd pusdienas saule. Klints šķiet nogurusi no ne-

žēlīgā karstuma, kas turpinās jau vairākas dienas. Pāri

klintij smagi līgojas gaiss...
— Skatieties, kādas brīnišķas adatiņas! — iesaucas

viens no mūsu ceja biedriem. — Gluži kā sniega pārslas
tas pārklāj visu akmens sienu! Un saulē tik spoži mirdz!

— Un cik smalkas! Katru atsevišķi tikko ar lupu var

saskatīt!
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Jā, šis ir viens no mūsu pir-
majiem pavasara akmens zie-

diem — ūdeni saturošā sērskā-

bā magnija sāls — minerāls ep-
somīts (MgS04

• 7H
20), ko sauc

arī par rūgto sāli. Tā ir nepatī-
kami iesāļi rūgta. Bet ielūkojie-
ties, kādas pūkainas «ziedlapu»
rozetes izaustas no šī minerāla

smalkajām četrstūra prizmi-

ņām. Tās vēdekļveidīgi stiepjas
no sīkajām dolomīta porām.
Daudzas rozetes ir pavisam
plakanas, pieplakušas pie klints

sienas. Citas aug puslodes vai

lāseņa veidā.

Kamēr mēs ar aizrautību vē-

rojam epsomīta «ziedus», sauli

aizklāj melns negaisa mākonis.

lerūcas pērkons, un pirmajām
pilēm drīz seko lietus gāze. Do-

lomīta klints kļūst tumšāka, un

baltie akmens ziedi izšķīst kā

cukurs ūdenī...

Kā tie ir izveidojušies? Kar-

stā, sausā laikā saules apspīdē-
tās nogāzēs strauji iztvaiko

ūdens no iežu porām. No klints

iekšienes ūdens pa porām lē-

nām sūcas uz virspusi, tik lē-

1. att. Ka|ķu lāstekas (stalak-
tīta) no Amatas krastiem šķērs-

griezums. Redzama staraina

koncentriska «zieda» uzbūve.

2. att. Dzelzs sulfātu škiedriņu
«ziedi» uz markazīta konkrēcijas

virsmas.

nām, ka pa cejam paspēj izšķīdināt dolomītu — kalcija un

magnija ogjskābo sāli — CaMg(C03) 2. Izšķīst arī pirīts,
ģipsis un citi minerāli, kas nereti sastopami dolomīta slā-

ņos. Tie satur sēru, kas tāpat nonāk ūdens šķīdumā. Uz

klints virsmas ūdens iztvaiko, bet viegli šķīstošās šālis, kā,

piemēram, epsomīts, kristalizējas, pārklājot dolomīta

klinšu sienas ar akmens ziedu plīvuru. Vai uz ilgu laiku?

Līdz pirmajam lietum, kas tos noskalos.

Bet vai tikai magnija šālis veido «ziedus»? lelūkojie-
ties uzmanīgāk. Kas tās ir par akmens lāstekām un lāse-

ņiem, kas klāj plaisu malas? Un tur vēl ir smalku kristālu

rozetes, baltas, bet gadās arī dzeltenas. Tās arī sastāv

no adatiņām, bet adatiņas šoreiz ir gareni romboedri —
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sešplākšņi, kurie,m katra plāksne ir rombs. Turklāt tās ir

cietākas, nedrūp, un ar nagu tās nevar ieskrāpēt kā epso-

mītu. Tās nešķīst ūdenī, un tām nav nekādas garšas. Arī

lietus tām ne tikai nav kaitīgs, bet gan padara tās vēl

spožākas. Tās ir minerāla kalcīta (CaCO 3 ) lāseņi un sīku

kristaliņu drūzas (1. att.).
Kalcīts kristalizējas no tiem pašiem ar kalciju bagā-

tajiem «cietajiem» ūdeņiem kā epsomīts. Kalcīta veidoša-

nās ir atkarīga no ogļskābās gāzes daudzuma ūdenī. Ka-
mēr tās ir daudz, kalcijs uzkrājas ūdenī viegli šķīstošā kal-

cija bikarbonāta veidā. Bet kad saule ir sasildījusi ūdens

šķīdumu, daļa no ogļskābās gāzes izdalās. Un tūlīt no

ūdens sāk izdalīties grūti šķīstošais kalcīts.

Lietus vēl nav pārstājis. Mēs sēžam zem klints pār-
kares un rūpīgi pētām kalcīta kristaliņus, līdz pamanām,
ka viena no kristālu drūzām ir pārsegta ar gludu melna,

pavisam necaurspīdīga minerāla kārtiņu, kas pārklāj
katru atsevišķu kristaliņu ar melnu micīti un visos sīku-

mos atveido šo kristaliņu kontūras. Virs šīs melnās kārti-

ņas nereti seko vēl otra kalcīta kristālu kārta. Ja mēs kādu

gabaliņu no melnās kārtiņas viegli paberzēsim pret negla-
zētu porcelāna virsmu, paliks brūnas līnijas gluži kā no

krāsaina zīmuļa. Nav nekādu šaubu, ka tie ir ūdeni satu-

rošie dzelzs oksīdu minerāli. Tie izgulsnējas no tiem pašiem
ūdens šķīdumiem kā kalcīts. Bet kāpēc kalcīts nekrista-

lizējas reizē ar tiem, bet tikai pirms vai pēc tiem? Kad
ūdens ir sārmaināks, tad labāk kristalizējas kalcīts, bet,
kad ūdens ir nedaudz skābāks, tad labāk izgulsnējas
dzelzs oksīdi.

Māla slāņos, kas guļ zem dolomīta plātnēm, mēs

ieraudzīsim vēl vienu akmens ziedu. Kā paliels kamols iz-

skatās minerāla markazīta gabals (konkrēcija), svaigā
lūzumā ar bāli zeltainu krāsu un spīdumu, kurš sastāv no

sērdzelzs (FeS 2). Tādus var atrast arī Lētižas upes kras-

tos Saldus rajonā, Bauskas, Jēkabpils apkārtnē un citur.

Kāda lielāka šāda kamola iedobumā mēs atrodam baltus

vai iezaļganus mīksta, trausla minerāla šķiedrainus kris-

taliņus, kas gluži kā tūba pārklāj markazīta virsmu. Vie-

tām tas ir pārsteidzoši līdzīgs stikla vatei, tālāk tas pāriet

nepārtrauktā zemjainā plēvītē, bet dažos iedobumos iz-

veido brīnišķīgus sarežģītu pinumu rakstus. Tie ir daudz-

veidīgie dzelzs sulfātu grupas minerāli. Pārsteidzīgi
ieliekam markazīta konkrēciju ūdenī, lai noskalotu mālus,
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un drīz attopamies — dzelzs

sulfāti loti viegli šķīst ūdenī...

Laiks iet. Markazīta konkrē-

cija jau ilgi mierīgi guj uz va-

tes spilventiņa vienā no muzeja
vitrīnām, netālu no centrālap-
kures radiatora. Un, kad muze-

ja darbinieks nolemj vitrīnu

pārkārtot, izrādās, ka konkrēci-

ja ir apaugusi ar puķēm. Vate

pieaugusi klāt, bet papes kār-

biņa ir saēsta. Zeltainais mar-

kazīts kjuvis melns un trausls.

Tas ir apaudzis ar baltām ada-

tiņām, kuras «piešuvušas» klāt

3. att. Ģipšakmens rozetes.

vati. Arī šie ir dzelzs sulfātu minerāli. Siltumā un mēreni

mitrā gaisā tie ir izveidojušies no markazīta, pie kam

pārveidošanās procesā radusies sērskābe, kas saēdusi

kārbiņu (2. att.).
Dažkārt gadās pa cejam iegriezties vecās ģipšakmens

lauztuvēs Nāvessalā vai arī citur. Arī šeit ir akmens ziedi.

Tie ir diezgan lieli, līdzīgi rozēm un daudzstarainām

zvaigznēm un sastāv no minerāla ģipša (CaSO4. 2H20)

plāksnītēm. Uz svaigām, nesen atskaldītām ieža virsmām

tādu nav. Toties uz apdēdējušām, laika zoba skartām

virsmām, kur daudz gadus cauri slāņiem lēnām sūcies

ūdens, izveidojušies veseli ģipša ziedu dārzi. Pat akmeņu

kaudzēs vecie ģipšakmens bluķi no virspuses atgādina

puķu dobes.

Zem šiem ziediem, bluķu iekšienē, ģipsis ir palicis tads

pats, kāds bijis, pēc izskata līdzīgs cukuram. Ta ir ta

«augsne», kurā aug akmens ziedi, kas ir jāpētī, lai uzzi-

nātu, kā un kāpēc pavasarī uzzied akmeņu valstība.

K. Ramans

GRAVAS UN TO VEIDOŠANĀS

Gravas tāpat kā upju ielejas veido tekoši lietus un sniega kuša-

nas ūdeni, kas sakrājas reljefa pazeminājumos un, notekot pa zemes

virsu iegraužas tajā. Atšķirība starp upju ielejām un gravām ir ta,

ka ielejas rodas pastāvīgi tekošo ūdeņu, t. i., upju darbības rezultāta,

kur bez virsas noteces ūdeņiem liela nozīme arī gruntsūdeņu pieplū-

dumam, turpretim gravas veido īslaicīgi strauti, kas gūst ūdeni lie-

lākoties no nokrišņiem.
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1.att. Kan-

jonveida grava

smilšakmenī

Gaujas senle-

jas kreisajā

krastā pie Nur-

mižiem.

Tekošais ūdens spēj iegrauzties savā gultnē, atraut un pārvietot
iežu daļiņas tikai tad, ja ir pietiekami liels straumes ātrums un te-

košā ūdens daudzums. Tādēļ arī gravas visbiežāk rodas tajās vietās,
kur koncentrējas strauji tekoši virsas ūdeņi, — plašo un dziļo upju
ieleju, sevišķi ledāja kušanas ūdeņu izrauto senleju nogāzēs, stāvākās

augstieņu nogāzēs, kā arī plašākās lielo pauguru nogāzēs, kādas

bieži sastopamas mūsu republikā.
Gravu veidošanos zināmā mērā nosaka arī iežu pretestība pret

ūdens ārdošo darbību, kas atkarīga gan no iežu un augsnes īpašībām,

gan arī no augsnes aizsargātājas veģetācijas segas rakstura. Smagos
mālainos iežos sakarā ar ciešo saisti starp māla daļiņām gravas vei-

dojas reti. Virsas noteci un gravu attīstību kavē arī irdeni ieži, kas

viegli laiž cauri ūdeni, — smilts un grants; taču sniegam ļoti strauji
kūstot vai intensīvu lietus gāžu laikā, kad viss ūdens nespēj šajos
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iežos iesūkties, republikā vairākās vietās (Gaujas un Amatas sāngra-
vās, Vidzemes Centrālajā augstiene) novēroti strauji gravu veidošanās
procesi. Visvairāk tekošo ūdeņu ārdošajai darbībai jeb erozijai pa-
kļauti viegli mālaini ieži — smilšmali un mālsmilts, it īpaši, ja tie
satur daudz putekļu lieluma daļiņu, kas sevišķi raksturīgas ir lesa
iežiem. Uz šādiem iežiem republikā bieži var novērot gan labi izvei-
dotas vecas gravas, gan arī dažādas jaunas, nelielas gravu erozijas
formas — ūdens izrautas vadziņas tīrumu nogāzēs, graviņas ceju
vietās v. tml. īpatnēji gravu veidošanās norit Latvijā bieži sastopa-
majos akmeņainajos morēnas smilšmālos: sākumā gravas tajos at-

tīstās strauji, taču ar laiku to dibenā uzkrājas lielāki akmeņi, kurus
ūdeņi nespēj aiznest, reizēm radot pat ciešu akmeņu bruģi, kas aiz-
kave tālāko gravas veidošanos. Šādas akmeņiem noklātas gravas
republika sastopamas ļoti bieži, sevišķi senleju nogāzēs.

ležus un augsni pret tekošo ūdeņu darbību lielā mērā aizsargā
veģetācijas sega. Vislielākā nozīme aizsardzībai pret gravu eroziju ir
mežam; pavasarī sniegs tajā kūst gausi, vasaras lietus gāžu laikā

daudz nokrišņu ūdens paliek koku vainagos, virsas noteci mežā loti
aizkavē sūnu sega un nelīdzenais, ciņainais reljefs, kas veicina ūdens

iesūkšanos augsnē; koku un pameža krūmu ciešais sakņu pinums tieši

pasargā augsni no tekošo ūdeņu ārdošās darbības. Tādēļ mežā erozi-

jas procesi norit simtkārt gausāk nekā tīrumā.

Gravu attīstība atkarīga arī no klimatiskajiem un laika apstāk-
ļiem; to sevišķi veicina silti pavasari un intensīvām lietus gāzēm ba-

gātas vasaras, tādēļ visbiezākais gravu tīkls izveidojies mežstepes un

stepes joslā, kur bez atbilstošajiem klimatiskajiem apstākļiem liela no-

zīme ir arī irdenajiem lesa iežiem un meža trūkumam. Mūsu republikā
gravas visvairāk attīstās nevis nokrišņiem sevišķi bagātās vasarās,
kad parasti līst ilgstoši, maz intensīvi lieti, bet pasausās vasarās ar

spēcīgām lietus gāzēm, kā arī ļoti siltos pavasaros pēc sniegiem bagā-

tas ziemas (piemēram, 1948. un 1960. gadā).
Katra grava rodas nogāzes lejasdaļā vai ielejas malā. Odeņiem

ieplūstot gravas galotnē, tajā izveidojas neliels ūdenskritums, kas iz-

skalo iežus; tiem iebrūkot, grava pakāpeniski pagarinās pa nogāzi uz

augšu un tās galotne aizvirzās prom no upes ielejas. Sākumā gravai
ir burta V veida šķērsgriezums, šādu jaunu gravu stāvajās nogāzes
rodas noslīdeņi un iežu masu nobrukumi. Ar laiku šie procesi aprimst,

nogāžu lejasdaļas kļūst lēzenas un nogāzes apaug ar dabisko veģetā-

ciju, un šajā posmā grava vairs nepadziļinās. Šādas vecas gravas ar

burta U veida šķērsgriezumu sauc par sengravām jeb valkiem.

Republikā biezākais gravu tīkls ir Gaujas senlejas kreisajā nogāzē
Vildogas un Nurmižu apkārtnē (starp Siguldu un Līgatni). Te ielejas

nogāzi šķērso vesels V un U veida gravu labirints, pie kam bieži jau-
nās gravas ieguldītas vecajās; vietām smilšakmenī iegrauzušās kan-

jonveida gravas ar stāvām sienām; te redzami arī nobrukumi, jaunu

alu veidošanās, pazemes ūdeņiem izskalojot smilšu graudiņus no

smilšakmeņiem, un citas ar ūdeņu eroziju saistītās parādības. Gravas

sastopamas arī citās vietās Gaujas un tās pieteku (Amatas, Raunas

un Vaives) senleju nogāzēs; daudz gravu arī Daugavas senlejas

posmā starp Daugavpili un Krāslavu. Augstieņu nogāžu gravas vis-

vairāk sastopamas Vidzemes Centrālās augstienes dienvidrietumu un

Rietumkurzemes augstienes austrumu nogāzēs. Lielo pauguru nogāzēs

visvairāk graviņu ir Vidzemes Centrālajā, Alūksnes un Latgales aug-

stienē, īpatnējas ir īsās. bet stāvām sienām un nelieliem ūdenskritumiem

bagātās gravas, kas iegrauzušās dolomītos (Daugavas senlejas posmā
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2. att. Jauna

grava Korneta

ezeru gultnei
nogāzē (Alūk-

snes augstie-
nesziemeļdaļā)

pie Vizlām.

starp Pļaviņām un Koknesi, Amatas senlejā lejpus Pleskavas Šosejas
tiltam v. c.).

Senleju posmi ar tiem raksturīgajām sāngravām pieder pie re-

publikas skaistākajām dabas ainavām un tie iekļauti aizsargājamos
dabas objektos. Zināma nozīme ieleju nogāžu gravām ir tādēļ, ka pa
tām iet ceļi, kas šķērso dziļās upju ielejas. Gravu tīkls arī dabiski

drenē tuvāko apkārtni, tādēļ dziļāko gravu tuvumā pārpurvotu zemju
parasti maz. Tā kā mūsu republikā visvairāk gravu ir stāvajās ieleju
nogāzēs, kas parasti apaugušas ar mežu, bet pārējās gravas, kuras

atrodas ārpus upju ielejām, lielākoties vairs neattīstās vai attīstās

ļoti leni, jāsecina, ka to ietekme uz lauksaimniecībā izmantojamām
zemēm ir mazāk kaitīga nekā vispārīgās augšņu erozijas sekas. Taču

atsevišķos gadījumos nepareizas rīcības dēļ (piemēram, ar pārāk lielu

kritumu ievadot gravas galotnē drenāžas ūdeņus, stāvās nogāzēs ne-

pārdomāti izcērtot mežus un krūmājus vai ierīkojot ceļus un takas
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v. tml.) gravu attīstības procesi var pēkšņi atjaunoties, apdraudot
ceļus, celtnes, kā arī lauksaimniecībā izmatojamās zemes. Šāda jauna

grava strauji izveidojusies 1959. gadā Alūksnes augstienes zieme|daļā
Korneta ezeru gultnes nogāzē pie Vizlām, nepārdomāti izcērtot balt-

alksnaju. Lai apturētu gravas tālāko attīstību un novērstu jaunu
gravu veidošanos, Korneta ezeru gultne ieskaitīta aizsargājamos da-

bas objektos.
Novadpētniecības darbā, ekskursijās un tūrisma pārgājienos pie-

vērsīsim vairāk uzmanības īpatnējām gravu ainavām, vērosim un mā-

cīsimies izprast to veidošanās norises, lai varētu savlaicīgi paredzēt
un novērst erozijas kaitīgās sekas.

A. Rasiņš

BALTIJAS AUGU AIZSARDZĪBAS STACIJAS

50. GADI (1913—1963) UN TĀS lEGULDĪJUMS

LATVIJAS PSR DABAS PĒTĪŠANĀ

1963. gada ļ. aprīlī paiet 50 gadi, kopš sākusi darboties pirmā
augu aizsardzības pētniecības iestāde Baltijā.

Baltijas augu aizsardzības staciju dibinājis agronoms Jānis

Bickis (1877—1933), kas ieguvis augstāko izglītību Rīgas Politehnis-

kajā institūtā, kur beidzis agronomijas fakultāti. J. Bicka diplomdarbs
«Pārskats par Baltijas peronospora|iem un sevišķi Phuthophthora

infestans» izstrādāts ievērojamā Baltijas mikologa profesora F. Bu-

holca (1872—1924) vadībā.

Baltijas augu aizsardzības stacija sākumā atradusies Priekuļos,
Priekuļu mašīnu izmēģināšanas stacijā, vēlāk Priekuļu selekcijas sta-

cijā, pēc tam Rīgā. Bez tam divdesmitajos gados samērā īsu laiku

darbojušās Baltijas augu aizsardzības stacijas nodaļas Piltenē,

Cīravā, Stendē, Bulduros, Kaucmindē (Saulainē), Priekuļos un Mal-

navā.

Sākumā stacija saukusies Baltijas kultūraugu kaitēkļu un slimību

apkarošanas stacija (1913), lai gan taja veica arī pētnieciskus dar-

bus, tad Baltijas bioentomoloģiskā stacija (1914—1918), Bioentomo-

loģi'skā stacija (1918—1923), Bioentomoloģiskā un fitopatoloģiskā

stacija (1923) Augu aizsardzības institūts (1923—1930), Latvijas augu

aizsardzības institūts (1930—1948) un kopš 1948. gada — Baltijas

augu aizsardzības stacija. 1922. gadā ilggadējais stacijas vadītājs

J. Bickis pāriet darbā fitopatoloģijas katedrā Latvijas Universitātes

lauksaimniecības fakultātē, un vadību pārņem cits Rīgas Politehniskā

institūta absolvents un profesora F. Buholca skolnieks M Eglitis.

1929. gadā pēdējo nomaina izcilais entomologs Edgars Ozols, kurš

staciju vadījis ar nelielu pārtraukumu līdz 1960. gadam. Neilgu laiku

stacijas vadītājs bijis Timirjazeva lauksaimniecības akadēmijas Mas-

kavā absolvents agronoms J. Pelsis. Kopš 1961. gada staciju vada

K. Davidenko.

Jau kopš pirmajām stacijas darbības dienām tās darbinieki uztur

ciešus sakarus ar izciliem krievu zinātniekiem mikoloģijā, entomoloģijā

un citās augu aizsardzības specialitātēs. Bez tam tie papildinājuši
savas profesionālās zināšanas dažādās speciālās iestādēs Kijevā,

Leņingradā un citur.
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Tā ilggadīgais stacijas mikologs Jūlijs Smarods (1884—1956)
sarakstījies ar profesoru J. Jačevski, profesoru A. Bondarcevu un

citiem mikologiem, entomologs E. Ozols — ar profesoru N. Bogda-
novu-Katkovu. Par to, ka Baltijas augu aizsardzības stacijas darbs

divdesmitajos gados nav bijis svešs arī Krievijas augu aizsardzības

darbiniekiem, liecina raksts krājumā «Zašeita rasteņij ot vrediteļej»,
kurā ievietots arī stacijas kolektīva fotouzņēmums.

Ja Baltijas augu aizsardzības stacijas dibināšanas gadā (neofi-
ciāli tā faktiski darbojusies jau 1912. gadā) tajā strādājis tikai tās

vadītājs, tad laika gaitā, attīstoties augu aizsardzības zinātnei, dar-

binieku skaits sāk pieaugt, sevišķi pēc stacijas reorganizācijas 1948.

gadā, un pašreiz šeit strādā (neskaitot izmēģinājumu saimniecību)
56 cilvēki. Paralēli darbinieku skaita pieaugumam uzlabojušies ari

darba apstākļi. Dibināšanas gadā stacijas rīcībā bijusi tikai viena

istaba, bet vēlāk telpu skaits pieaug, līdz beidzot tiek uzcelta moderna

kombinēta siltumnīca — terrhostatu ēka. Taču vislielāko dāvanu sta-

cijas darbinieki saņēma no valsts 1959. gadā, kad tika atklāta jauna,
moderna laboratoriju ēka, kas savienota ar galeriju ar speciālu sil-

tumnīcu. 1 ez tam stacijai ir izmēģinājumu saimniecība Carnikavā

(agrāk Pēterniekos). Stacijas telpās atvērts ari augu aizsardzības

muzejs (dibināts 1926. gada 26. februārī). Lai atrastos pastāvīgā
kontaktā ar lauksaimniecības praksi, stacijā ir brīvprātīgo līdzstrād-

nieku tīkls (radīts 1929. gadā), kas palīdzējis savākt ievērojamu ma-

teriālu par svarīgāko kultūraugu kaitēkļu, slimību un nezāļu savai-

rošanās un kaitīguma dinamiku.

Augu aizsardzības atziņu ieviešanai praksē aizvadītajos 50 gados
stacijas darbinieki publicējuši vairāk nekā tūkstoš populāri zinātnisku

rakstu (to starpā pāri par simts skrejlapu), vairākus simtus zinātnisku

rakstu, pāri par desmit grāmatu un citu propagandas materiālu.

Bez tam kopš stacijas dibināšanas dienas tās darbinieki sniedz gan
rakstiskas, gan arī mutiskas konsultācijas (pēdējās gan rajona cen-

tros, gan saimniecībās, gan arī stacijas muzeja telpās). Kopš 1962.

gada stacijā noorganizēta speciāla ceļojoša augu aizsardzības iz-

stāde, kas regulāri tiek eksponēta paraugsaimniecībās vai rajonu
centros. Izstādi pavada zinātniskie līdzstrādnieki, kuri vada augu aiz-

sardzības seminārus vai kursus lauksaimniecības aktīvam.

Lauksaimniecības augu kaitēkļus un slimības stacija pēta kopš tās

dibināšanas dienas, bet kopš 1914. gada (ar pārtraukumiem) tā risina

arī meža kaitēkļu un slimību apkarošanas problēmu un kopš 1923.

gada 1. maija — kultūraugu nezāļu apkarošanas jautājumus. Pašreiz

stacijā darbojas fitopatoloģijas (kurā ietilpst arī virusoloģijas grupa),
nezāļu, entomoloģijas, biometodes, nematožu un toksikoloģijas labo-

ratorijas. Pēdējā laikā stacijā uzstādīts moderns elektronmikroskops.
Stacijas darbinieki veic savu darbu gan laboratorijās, gan izmēģinā-

jumu saimniecībā, bet visvairāk kolhozos un padomju saimniecībās.

Bez tam vajadzības gadījumā pētījumi tiek iekārtoti ari augkopības
izmēģinājumu stacijās. Visumā jāatzīmē, ka pētījumu vietas pastāvīgi
mainās. Tas ari saprotams, jo attiecīgo kaitīgo organismu skaits un

izvietojums ari ir ļoti mainīgs.

Visā stacijas pastāvēšanas laikā tās darbinieki visvairāk uzma-

nības veltī kultūraugiem kaitīgo organismu bioloģijas, ekoloģijas,

izplatības un apkarošanas jautājumiem. Tomēr, lai pazītu kaitīgas

sugas, labi jāpazīst arī pārējas attiecīgās grupas kukaiņu, sēņu vai

ziedaugu sugas. Tādēļ jau kopš J. Bicka darbības sākuma stacijas
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darbinieki pievērsušies arī vispārējai Latvijas kukaiņu faunas, sēņu
un augstāko augu (galvenokārt paparžaugu un ziedaugu) floras pētī-
šanai. Jāsaka, ka šaja joma stacijas ieguldījums nav mazs, it sevišķi,
ņemot

)

vērā to, ka darbs veikts galvenokārt ārpus tiešā darba (t. i.,
virs plāna). Ilgus gadus stacija bijusi dažu kukaiņu kārtu faunistikas
un sēņu un augstāko augu floristikas pētīšanas centrs Latvijā. Inten-
sīvāk tika pētītas šādas kukaiņu un augu grupas: tumšie jātnieciņi —

Ichneumonidae (E. Ozols), laputis — Aphidoidea (J. Zirnītis), tripsi—
Thtjsanoptero (O. Jons), zāģlapsenes — Tenthredinidae (O. Konde),
bruņutis — Coccoidea (B. Rasiņa), tinēji — Tortricidae (I. Liepa),
tahinas — Tachinidae v. c. kukaiņi (E. Kjižus v. c); sēnes

— Eumy-
cetes (J. Smarods, M. Eglītis, A. Ķirulis, K. Starcs v. c), Ascochuta

ģints (I. Zerbele), Fusarium ģints (V. Kalniņa), augstākie augi
(K. Starcs, A. Rasiņš). Sistemātiskus vītolu ģints (Salix L.) pētījumus
uzsācis K. Starcs un turpina A. Rasiņš. Bez tam intensīvi tiek pētīta
kultūraugu un nezāju parādīšanās vēsture Latvijā (A. Rasiņš), kā

arī kultūraugu fitocenozes (K. Starcs, A. Rasiņš).

K. Gailis

DABAS AIZSARDZĪBA —

VISAS SABIEDRĪBAS LIETA

Mūsu republikā dabas bagātību — mežu, pazemes un

virszemes ūdeņu, zivju, medību faunas v. c. — racionālas

izmantošanas un aizsardzības vadība, kā arī valsts kon-

troles funkcijas uzticētas Latvijas PSR Ministru Padomes

Dabas resursu racionālās izmantošanas un aizsardzības

komitejai. Sī komiteja savā praktiskajā darbībā izmanto

jaunākās zinātniskās atziņas un balstās uz zinātniska-

jiem institūtiem, ministrijām, resoriem, darbaļaužu depu-
tātu padomju izpildkomitejām, sabiedriskajām organizāci-

jām un plašu sabiedrības aktīvu. Ļoti svarīgus uzdevumus

veic rajonu (pilsētu) darbaļaužu deputātu padomju izpild-

komiteju sabiedriskās dabas aizsardzības komisijas un sa-

biedriskie dabas aizsardzības inspektori, kas kārto vietējo
dabas bagātību apsaimniekošanas jautājumus.

Sabiedriskās dabas aizsardzības komisijas izveido ra-

jonu un pilsētu izpildkomitejas, iesaistot tajās sabiedrī-

bas, padomju, partijas, arodbiedrību, komjaunatnes v. c.

organizāciju pārstāvjus, un attiecīgā darbaļaužu deputātu
padome tās apstiprina uz šīs padomes pilnvaru laiku. Iz-

pildot savus pienākumus, dabas aizsardzības komisijām
stingri jāievēro pastāvošie likumi, lēmumi un rīkojumi par
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dabas aizsardzību. Sabiedriskās dabas aizsardzības komi-

sijas savā darbā balstās uz arodbiedrību komitejām, kom-

jaunatnes un pionieru organizācijām, namu un ielu komi-

tejām, uzņēmumu, kolhozu, padomju saimniecību, mežrūp-
niecības saimniecību, kultūrizglītības iestāžu v. c. uzņē-

mumu un organizāciju kolektīviem, strādājot ciešā kon-

taktā ar darbajaužu deputātu padomju pastāvīgajām ko-

misijām. Darbajaužu deputātu padomju izpildkomitejas re-

gulāri noklausās komisiju atskaites par veikto darbu.

Sabiedriskajām dabas aizsardzības komisijām un in-

spektoriem piešķirtas tiesības, kas garantē minēto uzde-

vumu sekmīgu izpildi. Tās var ierosināt attiecīgajām iz-

pildkomitejām saukt pie atbildības personas, kas vainīgas
valsts aizsargājamo dabas resursu un dabas pieminekļu

postīšanā, bojāšanā un nepareizā izmantošanā. Sevišķi
rūpīgi sabiedriskajām komisijām jāizskata darbajaužu ie-

sniegumi un sūdzības, jo tām var būt liela nozīme vērtīgu

pasākumu ieviešanai praksē un nelikumību atklāšanā.

Vasara — tas ir laiks, kad dabā rodas jaunā dzīvība, kad tūk-

stošiem jauno putnu pirmo reizi paceļas spārnos.
Jaunā kajaka mirdzošā acs jau redzējusi sauli tuvāk nekā to

vajadzēja skatīt, atrodoties ligzdā. Vēl tas nolaidies dzimtā ezera

piekrastē, bet ko spārni nes pret sauli, tas ligzdā nespēs palikt.



Lai ir jauki, kur ir jauki,
Mežā jauki vasarā!

Zube velk, dūja dūc,
Seri zvana dzeguzīte.

VASARA

M. Kundziņa foto.





A. Zirnītis

KĀ PAŠAM NOTEIKT LAIKU

PĒC VIETĒJĀM PAZĪMĒM

Lai pareizi varētu spriest par gaidāmo laiku pēc vietē-

jām pazīmēm, nepieciešams sistemātiski vērot debess iz-

skatu un labi iegaumēt atsevišķu laika parādību secību.

Sevišķa uzmanība jāpievērš mākoņu veidiem, to izmai-

ņām, pārvietošanās virzienam, optiskām parādībām atmos-

fērā, vēja virzienam un ātrumam, gaisa temperatūras, mit-

ruma un spiediena izmaiņām. Te labi noder barotermo-

higrometrs vai barometrs-aneroīds, kas rāda gaisa spie-
dienu un tā izmaiņas, jo tās ir laika maiņas svarīgākās

pazīmes.
Gaisa mitruma izmaiņas arī zināmā mērā norāda uz

laika apstākļu maiņu. Mitruma izmaiņas var viegli kon-

statēt, izmantojot nomizotu sausu egles vai kadiķa zaru,

ko iesprauž sienā vai citādi nostiprina tā, kā tas audzis

pie koka. Mitrumam palielinoties, zars liecas uz leju, bet

samazinoties — uz augšu. Mitruma palielināšanās norāda

uz iespējamu apmākšanos un pēc tam ari nokrišņiem, bet

mitruma samazināšanās— uz skaidrošanos un sausu laiku.

Tomēr vadīties tikai pēc vienas pazīmes, lai spriestu par

laika izmaiņām, ir par maz. Daudz ticamāk pēc vietējām

pazīmēm laiku varēs noteikt tad, ja par to spriež pēc vai-

rākām pazīmēm. Laika gaitā jau ir savākts un uzkrāts

diezgan daudz vietējo pazīmju noteiktiem laika tipiem un

laika apstākļu izmaiņām. Atzīmēsim dažas no šādām vie-

tējām pazīmēm, kas pietiekami pārbaudītas un arī zināt-

niski pamatotas un dod iespēju orientēties tipiskākos laika

apstākļos un to raksturīgās pārmaiņās.
1. Pastāvīga, lielākoties skaidra un

sausa laika pazīmes. Gaisa spiediens samērā

augsts un lēnām turpina vēl palielināties vai arī paliek ne-

mainīgs — tas ir stāvoklis, kad noteiktu rajonu aizņem

augsta gaisa spiediena apgabals jeb anticiklons.

Vējam vasarā līdzenā vietā ir regulāra diennakts

1138 — Dabas un vēstures kalendārs, 1963
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gaita: naktī vēja nav, bet dienā tas pakāpeniski pieņemas
un visstiprāks ir ap dienas vidu. Pēcpusdienā vējš atkal

samazinās un vakarā pavisam norimst. Arī vēja virziens

priekšpusdienā lēni griežas pa saulei, bet pēcpusdienā —

pret sauli. Jūras piekrastē vasarā novērojamas brīzes, t. i.,

regulāri vēji, kas dienā pūš no jūras uz krastu, bet naktī

no krasta uz jūru. Atklātā vietā jūras brīze iespiežas kon-

tinentā līdz 30—40 km tālu, bet krasta brīze jūrā sniedzas
tikai 10—15 km tālu. Ziemā skaidrā, aukstā laikā vējš ne-

liels vai arī tā nemaz nav.

Temperatūrai ir regulāra diennakts gaita ar lielu vē-

zumu: vasarā dienā ir silts, pat karsts, bet naktī vēss,
ziemā skaidrā laikā ir stiprs sals, sevišķi naktīs. Paaugsti-
nātās vietās un mežā naktī ir siltāks nekā klajā laukā un

ielejās. Pavasarī un arī rudenī skaidrā bezvēja laikā agrā
rītā temperatūra dažreiz noslīd pat zem 0° un iestājas

salna, kas kaitīgi ietekmē augu attīstību.

Gaisa mitrumam arī ir regulāra diennakts gaita un

liels vēzums: lielākais mitrums ir ap saules lēktu, bet ma-

zākais ap dienas vidu. Vasarā priekšpusdienā parādās ne-

lieli gubveida mākonīši (laba laika gubu mākoņi). Vis-

vairāk to ir ap dienas vidu, bet pēcpusdienā mākoņu dau-

dzums pakāpeniski samazinās, līdz pievakarē tie pilnīgi
izzūd, un naktī ir skaidrs laiks. Ziemā turpretī kā dienā,
tā naktī laiks skaidrs, tikai dažreiz bezvēja laikā pievakarē
izveidojas vienlaidus zema slāņu mākoņu sega. Vasarā

naktī uz augiem nosēžas rasa, bet zemākās, mitrākās vie-

tās pēc saules rieta izveidojas zema migla, kas paliek visu

nakti un izzūd tikai pēc saules lēkta.

Vakaros redzama dzelteni zeltaina vakara blāzma.

Dūmi no ugunskuriem un dūmeņiem bezvēja laikā ceļas
stāvus gaisā.

Ja šīs ilgstoša laba laika pazīmes sāk izzust, tad tas

jau norāda uz gaidāmām laika pārmaiņām.
2. Laika pasliktināšanās un lietus tuvo-

šanās pazīmes. Laika pasliktināšanās saistās galveno-
kārt ar ciklona (zema gaisa spiediena apgabala) tuvoša-

nos. Tanī vienmēr ir siltas un aukstas gaisa masas. Cik-

lona priekšējā daļā virzās siltais gaiss, kas, būdams vieg-

lāks, ļoti slīpā plāksnē plūst virs aukstā gaisa. Saskares

joslā šīs gaisa masas sajaucas. Siltais gaiss atdziest, un

rezultātā izveidojas vesela mākoņu sistēma ar plašu no-

krišņu joslu. Vietu, kur šī saskares josla ir pie zemes vir-



1. att. Ciklona siltā fronte

sas, sauc par silto fronti. Ap 800 km priekšā siltajai fron-

tei (1. att.), galvenokārt rietumu pusē (cikloni virzās lielā-

koties no rietumiem uz austrumiem), parādās pirmie cik-

lona resp. slikta laika vēstneši — spalvu (Ci) un spalvu

slānu (Cs) mākoņi. Tanīs bieži vērojama optiskā parā-

dība — krāsains vai balts riņķis ap sauli vai mēnesi. (Šī

laika pasliktināšanās pazīme bijusi pazīstama jau senajiem

babiloniešiem: viņi zinājuši, ka «riņķis ap sauli vesta lie-

tu».) Tā ir pietiekami ticama pazīme, un parasti pec 6—12

stundām (atkarībā no ciklona pārvietošanās ātruma) var

gaidīt nokrišņus. Mākoņi pakāpeniski sabiezinās, saules vai

mēness kontūras vairs nav saskatāmas, līdz beidzot mā-

koņi tos pilnīgi aizsedz un visa debess pārklājas ar pelēku

augsto slānu (As) mākoņu segu. Drīz vien zem tiem s-ak

parādīties atsevišķi tumši mākonīši, t. s. saraustītie lietus

(Fn) mākonīši, kuri rodas no ūdens pilieniem, kas izkrīt

no augstāk esošā mākoņu slāņa, bet gaisā un

no jauna kondensējas, radot šos sīkos, tumšos mākonīšus.

Tie norāda uz drīzu lietu. Sākumā lietus ir sīks, neliels,

un tikai vēlāk, mākoņiem vairāk sabiezējot un noslīdot

zemāk, izveidojas tipiski tumšpelēki lietus slāņu (Ns) mā-

koņi, kas jau dod ilgstošus, samērā vienmērīgus nokriš-

ņus, ziemā sniega, vasarā lietus veida. Snigšana parasti

sākas jau ap 400 km pirms siltās frontes, bet lietus — ap

300 km.

Uz laika pasliktināšanos norāda arī gaisa spiediena

pakāpeniska pazemināšanās. Vējš pastiprinās un iegriežas

visbiežāk no dienvidaustrumierm Vēja virziens pie zemes

nesakrīt ar mākoņu pārvietošanās virzienu. Arī naktī vējš

nenorimst, bet vēl pastiprinās.

1158':
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Gaisa mitrums palielinās. Uz lielu mitrumu gaisā no-

rāda arī spilgti sarkana vakara un rīta blāzma, kā arī

sarkana rietošā saule. No rītiem rasas un miglas nav.

Mākoņu daudzumam pieņemoties, vasarā gaisa tempera-
tūra pat nedaudz pazeminās, bet ziemā strauji ceļas —

bieži iestājas atkusnis.

Ir gadījumi, kad pēc spalvu un spalvu slāņu mākoņu

parādīšanās nekādi nokrišņi neuznāk. Tas notiek tad, kad

ciklons ar savu centru novirzās no novērošanas vietas gar

dienvidu pusi, bet vējš griežas pret sauli, t. i., uz ziemeļ-
austrumiem un ziemeļiem. Tad mākoņu daudzums var īs-

laicīgi palielināties, dažreiz var būt arī niecīgi nokrišņi un

pēc tam atkal sāk skaidroties. Ciklona centra atrašanās

vietu var noteikt pēc vēja virziena, t. i., pēc t. s. bariskā

vēja likuma: ja nostājas ar muguru pret vēju, tad pa
kreisi mazliet uz priekšu ir ciklona centrs, bet pa labi

mazliet atpakaļ ir anticiklona centrs. Tas dod zināmu

priekšstatu par gaisa spiediena sadalījumu lielākā platībā.
3. Ilgstoša mākoņaina un lietaina laika

pazīmes. Gaisa spiediens zems, diennakts gaitā bez se-

višķām pārmaiņām vai arī vēl lēnām pazeminās. Tempera-
tūra arī bez sevišķām izmaiņām, vasarā mērena, bet ziemā

relatīvi augsta. Vējš diezgan stiprs, lielākoties dienvid-

rietumu vai rietumu virziena, arī naktī nenorimst. Gaisa

mitrums liels, bez ievērojamām diennakts svārstībām.

Ziemā debesis klāj nepārtraukta slāņu vai lietus slāņu
mākoņu sega, bet vasarā tā bieži ir ar nelieliem pārtrau-
kumiem.

Nokrišņi — sniega vai lietus veidā — nelieli, bet ne-

pārtraukti un ilgstoši, vai arī stiprāki, ar pārtraukumiem,
sevišķi, ja vakarā ziemeļrietumu pusē parādās lieli gubu
mākoņi, kas neizzūd, bet kļūst vēl lielāki, atgādinot veselus

mākoņu kalnus, un to virsējā daļa ir līdzīga laktai. Tie ir

pērkona negaisa (Cb) mākoņi, kas saistās ar ciklona

auksto fronti (2. att.) un dod īslaicīgas, spēcīgas lietus

gāzes ar pērkonu un dažreiz arī krusu. Pēc tam bieži sāk

skaidroties un laiks uzlabojas, bet dažreiz negaisa mākoņi

pāriet lietus slāņu (Ns) mākoņos, un gāzienveida nokriš-

ņus nomaina ilgstoša, vienmērīga rakstura nokrišņi, un

tikai pēc tam sāk skaidroties.

. 4. Laika uzlabošanās pa zīme s. Laika uzla-

bošanās saistās ar ciklona attālināšanos.

Gaisa spiediens strauji ceļas. Pūš brāzmains ziemeļrie-
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2. att. Ciklona
aukstā fronte.

tumu vējš, temperatūra pazeminās. Mākoņu segā rodas

spraugas, kaut gan lietus slāņu vai negaisa mākoņi brī-

žiem aizsedz vēl visu debesi un dod vienmērīgus vai ari

gāzienveida nokrišņus. Pēc tam samērā ātri sāk skaidro-

ties, un dažās stundās, īpaši pievakarē, kļūst pilnīgi
skaidrs un arī vējš norimst. Dažreiz šāds skaidrs laiks pa-

stāv īsu laiku — vienu vai pat pusi diennakts. Tas ir tad,

ja šai vietai iet pāri vairāki cikloni pēc kārtas (ciklonu
saime). Tikai ciklonu saimei noslēdzoties, izveidojas pla-
šāks anticiklons ar ilgstošu skaidru un sausu laiku, kas

ziemā dod stipru salu, bet vasarā siltumu.

5. Vietēja pērkona negaisa pazīmes. Pa-

stāvot vairākas dienas karstam un saulainam laikam, pie

zemes visvairāk sakarsušais gaiss strauji ceļas augšup un

izveidojas vietēja rakstura t. s. siltuma pērkona negaisi.
Ja no rīta parādās mākoņi ar smailām torņveida virsot-

nēm uz viena pamata vai arī sīku, saraustītu piku veida,

tad tas norāda uz raksturīgu negaisa debess stāvokli, kam

pēc apmēram 6—B stundām var sekot pērkona negaiss.

Šādā gadījumā parasti ap dienas vidu sāk parādīties spē-

cīgi gubu mākoņi ar kupolveida virsotnēm, kas acīm re-

dzami aug. Sasniedzot pārledošanās augstumu, šīs virsot-

nes kļūst līdzenas un sāk atgādināt kalēja laktu. Sasnie-

dzis šādu stāvokli, mākonis kļūst par negaisa mākoni un

sāk dot gāzienveida nokrišņus, ko pavada zibens un pēr-

kons un dažreiz arī krusa. Šāds negaiss ātri pāriet, un

atkal iestājas skaidrs un vēsāks laiks.

Ja tomēr vēsāks nekļūst un, saulei rietot, rietumu pusē

paliek tumši, biezi mākoņi, tad naktī atkal var gaidīt pēr-

kona negaisu.

Ļoti labvēlīgi negaisa veidošanas apstākļi ir, kad ap

dienas vidu ir pilnīgs bezvējš, nekust ne lapiņa, ir karsts

un ļoti tveicīgs, spiedīgs laiks un liels gaisa mitrums. Ja

pēc karstas, tveicīgas dienas vakarā saule rietot ieslīgst
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blīvā vienlaidu mākoņu segā, tad naktī gaidāms pērkona
negaiss.

Lai negaisa laikā aizsargātos no zibens, nedrīkst slēp-
ties zem kokiem, jo tur tas iesper visbiežāk. Tāpat ne-

drīkst uzturēties dīķu, upju vai ezeru krastos, peldēties vai
braukt ar Jaivu, jo zibens bieži sper ūdenī vai krastmalas

paaugstinājumos. Nav ieteicams slēpties arī siena kau-

dzēs, stirpas utt., tāpat staigāt klajā laukā vai paaugsti-
nātas vietas. Kur telefona līnijām ir gaisa vadi, negaisa
laikā nedrīkst arī runāt pa telefonu.

Z. Valujeva
SAULES STAROJUMA

INTENSITĀTES GRAFIKS UN OPTIMĀLAIS

SAUĻOŠANĀS LAIKS

Saules radiācija ir ne vien nozīmīgs enerģijas avots, bet arī ievē-

rojams dziedniecības faktors, ko izmanto t. s. helioterapijā.
Ir aprēķināts, ka, ja radiāciju neaizkavētu atmosfēras slānis, tad

katrs perpendikulāri pret sauli versts zemes virsmas kvadrātcenti-

metrs saņemtu 1,94 mazās kalorijas minūtē; tā ir t. s. solārkonstante.
Kas traucē šim siltuma daudzumam sasniegt zemes virsmu?
lemesls ir tas, ka atmosfēra satur daudz piemaisījumu: ūdens

tvaikus, ozonu, ogļskābo gāzi, organisko un neorganisko vielu putek-
ļus.

Pēdējiem ir ļoti liela nozīme zemes siltuma bilancē. Sie piemaisī-
jumi absorbē saules radiāciju un pēc tam izkliedē to un daļu atdod

zemei atpakaļ.
Eez tam svarīgi ir ne tikai atmosfēras piemaisījumi, bet arī tās

slāņa biezums, caur kuru jāiet saules staram atkarībā no tā slīpuma
pret zemes virsmu.

Mūsu republika, kas atrodas starp 56. un 58. ziemeļu platuma
grādu, pavasara un vasaras mēnešos saņem vidēji (pēc Rīgas obser-

vatorijas datiem) šādus summārās radiācijas daudzumus mazajās ka-

lorijās (Rīgā):

Mēnesis 111 IV V VI VII VIII IX

kal/cm2 0,60 1,10 1,45 1,55 1,45 1,10 0,75

Apskatot tabulu, redzams, ka visintensīvākā saules radiācija mūsu

apstākļos ir maijā un jūnijā, kad gaiss vistīrākais.

Sākot ar jūliju, tā sāk samazināties. Ar to arī izskaidrojams fakts,

ka, sauļojoties pavasarī, var visātrāk iedegt.
Bioklimatiskajā stacijā Rīgas jūrmalā 1961. gadā no 19. jūnija

līdz 9. septembrim tika veikti saules radiācijas intensitātes novēro-

jumi ik dienas dažādos laikos, proti, pīkst. 1000

,
llūO, 1200

,

13ūO, 14°° un

1700 (1. att.). Tika konstatēts, ka vislielākais enerģijas daudzums ir

no pīkst. II00 līdz 1200
,

kaut gan saule vēl nav sasniegusi kulmināciju

(pie mums kulminācija pēc Maskavas laika ir apmēram pīkst. 1320
).

Tas izskaidrojams ar to, ka atmosfēra šajās rīta stundās vēl nav

piesārņota.
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1. att. Summārās radiācijas daudzums

(mazās kalorijās) 1961. gada vasara.

2. att Summārās radiācijas daudzums

1961. gada vasaras mēnešos.

2. attēlā parādīta sum-

mārās radiācijas intensitāte

atsevišķos mēnešos un 3. at-

tēlā salīdzināšanai — māko-

ņainums.
Dienas sākumā, pieaugot

saules radiācijai, stipri attīs-

tās kāpjošās gaisa strāvas,

ar kurām reizē paceļas arī

ūdens tvaiki un putekļi. Pa-

lielinās mākoņainums.
Šis apstāklis rada nelie-

lu radiācijas samazināšanos

ap pīkst. 12
00. Pēc tam, pie-

augot saules augstumam virs

horizonta, kaut gan mākoņu
daudzums izmainās maz, ra-

diācijas intensitāte atkal pie-

aug līdz pīkst. 14
00. Tempe-

ratūras maksimums parasti
ir ap pīkst. 15

00
(4. att.),

kad bieži vērojama mākoņu
izklīšana, tomēr sakarā ar

saules augstuma pazeminā-
šanos radiācija pavājinās.

Jāsecina, ka visracionā-

lāk ir sauļoties priekšpusdie-

nas stundās, kad atmosfēra

ir dzidrāka.

Jāņem vērā, ka mākoņu,

sevišķi augsto un gubu mā-

koņu daudzumam pieaugot,

gan pavājinās tiešā saules

radiācija, toties izkliedētā ra-

diācija palielinās. Augstie un

gubu mākoni ļoti labi atsta-

ro ultravioletos starus, kas

ir galvenais iedegšanas fak-

tors.

«7. att. Mākoņainums no 1961. gada
19. jūnija līdz 1. septembrim.

4. att. Gaisa vidējā temperatūra no

1961. gada 19. jūnija līdz 1. sep-

tembrim.
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Optimālās gaisa temperatūras iztrūkumu priekšpusdienas stundās

tādā gadījumā var kompensēt ar brīvām kustībām, sporta spēlēm
v. tml. Tas dod iespēju izmantot no mākoņiem, jūras, smiltīm v. c.

apkārtējiem priekšmetiem atstarotos ultravioletos starus.

Jāpiezīmē, ka minētie novērojumi tika veikti vasarā, kas laika

apstākļu ziņā nebija raksturīga mūsu republikai.
Novērojumi vēl jāturpina, pie kam sevišķa uzmanība pievēršama

saules spektra ultravioletai daļai, kas būs turpmāko pētījumu galve-
nais uzdevums.

I. Vilka

PUTNU BALSIS VASARĀ

Ar nepacietību visu garo ziemu gaidām vasaru, kad

meži un lauki sāk skanēt daudzbalsīgā putnu korī. Va-

saru nevaram iedomāties bez putnu dziesmām, tāpat kā

bez krāšņā jauno lapu zaļuma un ziediem. Katru dabas

ainavu raksturo īpatnēja skaņu simfonija — pat aizvēr-

tām acīm pēc tās var pateikt, kur atrodamies. Dažādas

balsis mainās arī līdz ar mēnešu, nedēļu, diennakts laiku

miju.
Labi ieklausoties, šajā korī skaidri izdalās atsevišķo

putnu sugu dziedājumi. Pēc tiem pat labāk atšķirt putnus
nekā pēc to krāsas un formas.

Tuvāk iepazīstoties ar putnu dzīvi, kļūst skaidrs, ka to

balsis nav vienkārši klaigāšana, svilpošana un čivināšana

atkarībā no katras sugas balsenes uzbūves. Drīzāk tās va-

rētu pielīdzināt valodai, ko lieto dzīvei svarīgu norišu kār-

tošanai un emociju izpaušanai.

Katrai sugai ir specifiski saucieni, ko izdod tikai noteik-

tās situācijās. Tā, piemēram, ir brīdinājuma saucieni, sau-

cieni, kas noder sakaru uzturēšanai, aicinājuma sau-

cieni utt. Bez tam ir vēl dziesma. Ne vienmēr viegli pa-

teikt, ko īsti sauc par dziesmu. Jaunie putni, kļūstot pat-
stāvīgi, sāk dziedāt t. s. jaunības dziesmu — klusu un

samērā juceklīgu skaņu sakopojumu. Tā tomēr nav tikai

neveikla iesācēja vingrināšanās. Izpētot šo jaunības
dziesmu ar skaņu spektrografa palīdzību, tajā varam kon-

statēt jau visus nākošās īstās dziesmas elementus. Šo ele-

mentu daudzums ir pat bagātīgāks nekā pilnīgajā dziesmā.

Dziedot «īsto» dziesmu, putns tikai skaļi izkliedz dažas

jaunības dziesmas daļas, pārējās atstājot neizmantotas.

Bez īstās dziesmas daudzām sugām ir vēl t. s. padziesma,
ko var dzirdēt arī ārpus vairošanās sezonas.
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Kāpēc putni dzied? Uz šo jautājumu nemaz nav tik

viegli atbildēt. Bez šaubām, dziesmai ir svarīga bioloģiska
nozīme — ar to tēviņi pievilina mātītes, sinhronizē pāro-
šanās noskaņas, brīdina citus tās pašas sugas tēviņus, ka

rajons jau aizņemts. Tomēr bez visa tā jāņem vērā, ka

dziesma atspoguļo visas sarežģītā organisma norises. Ne-

būtu pareizi meklēt tikai vienu faktoru, ar ko izskaidrot

dziesmu.

Dažādu putnu dziedāšanas laiks nav vienāds — dažas

sugas dzied tikai īsu laiku pavasarī pirmsperēšanas sa-

kuma, citas turpretī dzirdam visu vasaru. Pēc dziedāšanas

rakstura, biežuma un skaļuma parastt varam pateikt, cik

tālu putns ticis savā ligzdošanas gaitā.

Kopš seniem laikiem cilvēki interesējušies par to, vai

putnu dziesma un citi saucieni ir iedzimti, vai ari jauna-

jiem putniem tie jāiemācās. Atbilde atkal nav tik vien-

kārša, kā varētu domāt. Pašreiz pētnieki uzskata, ka sau-

cieni un arī dziesma vispārējos vilcienos ir iedzimti. Pil-

nīgā skaņu izolācijā izaugušie īpatņi izdod sugai rakstu-

rīgās balsis. Tomēr daudzām sugām sastopams īpatnējs

un ārkārtīgi interesants «iedzimtības papildmehānisms».

Jaunajam putnam sasniedzot zināmu vecumu un kļūstot

patstāvīgam, uz īsu laiku iestājas noteikts dziesmas un

saucienu mācīšanās periods. «Mācīšanās» šaja perioda ir

atšķirīga no tā, ko mēs ar šādu vardu parasti saprotam, —

tā ir ātra un neatgriežama un saistās ar specifisku nervu

sistēmas funkciju — t. s. iegravēšanos (angliski — im-

printing).
Pārsteidzoši, ka šī īpatnējā mācīšanās ir vērsta tikai

uz to putnu (vai citu būtni), kas jauno putnu barojis.

Svešas sugas ligzdā izaudzis putns pārņem savu audžu

vecāku «valodu». Piemēram, melnais mušķērajs, kas ma-

zuļa vecumā ielikts erickiņa ligzdā un ko izaudzinājuši eric-

kiņi, nākamajā vasarā dzied nevis mušķērāja, bet ganeric-

kiņa dziesmu, kā arī lieto erickiņa saucienus. Sevišķi inte-

resanti ir tas, ka šāds jaunais putns sava tuvumā taču ir

dzirdējis arī savas sugas — mušķērāju — dziesmas, tomēr

nav no tām mācījies, atdarinot tikai savu audžu vecāku

balsis.

Runāt var iemācīt tikai tādu papagaili, ko no mazuļa

vecuma barojis cilvēks. Savvaļā augušie papagaiļi citu

putnu un dzīvnieku skaņas neatdarina.
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Šo sarežģīto fizioloģisko norišu izpētīšanai ir liela teo-

rētiska nozīme. Tā palīdz noskaidrot iedzimtā un iegūtā
attiecības, iedzimtības nesējas — dezoksiribonukleīnskābes

vēl loti noslēpumaino darbību.

Kas gan nepazīst gaiļa dziesmu? Vai te vēl būtu kaut

kas pētāms? — Un tomēr! Gaiļa dziedāšana senos laikos

aizstāja pulksteni. Te sastopamies ar precīzu fizioloģisko
ritmu izpausmi. Uzskats, ka laika sajūta un novērtēšana

notiek, augstākajai nervu sistēmai reģistrējot mums pa-

zīstamās orgānu fizioloģiskās norises, pēc jaunākajiem
pētījumiem nav attaisnojies. Jādomā, ka patstāvīgs «fi-

zioloģiskais pulkstenis» novietots katrā atsevišķā ķermeņa
šūnā, un tā darbība ir mums vēl pilnīgi nepazīstama pro-

cesa rezultāts. Ražošanas procesu automatizētājiem, lie-

kas, būtu ļoti interesanti zināt šo fizioloģisko ritmu me-

hānismu. Tādēļ nozīmīgi var būt arī pētījumi par to, uz

kāda pamata rodas visiem tik parastā parādība — gaiļa
dziedāšana noteiktā stundā.

M. Kundziņš

VĒŽI MŪSU ŪDEŅOS

15. jūnijā sākas vēžošanas sezona. Daudzi entuziasti tad dodas

pie upēm un ezeriem, lai gūtu sev atpūtu un vēžu lomu.

Mūsu republikā vēžu bioloģija speciāli nav pētīta un atsevišķiem

novērojumiem ir gadījuma raksturs. Sīkāki pētījumi veikti kaimiņu
republikās — Igaunijas un Lietuvas PSR. Acīm redzot šos datus lielā
mērā var attiecināt arī uz mūsu ūdeņiem.

Lasot dažus jau agrāk publicētus rakstus par vēžiem mūsu re-

publikā, var rasties zināmas neskaidrības par Latvijas PSR sastopama-
jām vēžu sugām. Atsevišķos rakstos minētas četras vēžu sugas — diž-

ciltīgais vēzis, purva vēzis, akmeņu vēzis un platspīļu vēzis. Pagaidām
drošas ziņas ir tikai par divām no tām: dižciltīgo un purva vēzi (pie
kam dižciltīgo nereti sauc par platspīļu, bet purva vēzi — par šaur-

spīļu). Arī kaimiņu republiku autori apraksta tikai divas šo repub-
liku ūdeņos sastopamās sugas. lespējams, ka zināmas morfoloģiskas
atšķirības pastāv sugas robežās un atsevišķos ūdens baseinos sasto-

pamas kādas no šo divu sugu pasugām vai rasēm.

Dižciltīgais vēzis augumā ir lielāks, tā spīles platas. Spīlēm sa-

kļaujoties, to iekšējās virsmas pilnīgi nesaslēdzas. Ķermeņa apakšdaļa
dižciltīgajam vēzim tumša. Mātītēm oliņas melnā krāsā.

Purva vēzim spīles šauras. Spīlēm sakļaujoties, to iekšējās vir-

smas saslēdzas pilnīgi. Ķermeņa apakšdaļa sārta vai pat balta. Mā-

tītēm oliņas sārtas. Arī augumā purva vēzis mazāks.

Līdz pat pagājušā gadsimta sākumam visbiežāk sastopamā vēžu

suga bija dižciltīgais vēzis. Purva vēzis ieceļojis no austrumu rajo-
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niem, un ūdens baseinos, kur tas parādījās, dižciltīgo vēžu kļuva ar-

vien mazāk. Dažos ūdens baseinos purva vēžus ielaida audzēšanai, un

ari tur šī suga kļuva par valdošo. Patlaban purva vēzis turpina iz-

konkurēt dižciltīgo vēzi mūsu upēs un ezeros.

Purva vēža ieceļošana laika ziņā aptuveni sakrīt ar vēžu mēra

epidēmiju, kas pagājušā gadsimta beigās un šī gadsimta sākumā

aptvēra visu Baltiju. Daudzi zvejnieki, kas ielaiduši purva vēžus eze-

ros, kuros līdz šim bija sastopami tikai dižciltīgie, novērojuši ari diž-

ciltīgo vēžu saslimšanu. lespējams, ka zināmos apstākļos purva vē-

žiem tiešām var būt nozīme vēžu mēra izplatīšanā. Tiesa, šiem novē-

rojumiem pagaidām nav atrasts zinātnisks pamatojums, taču uzma-

nība tiem pievēršama.

Epidēmijas rezultātā gāja bojā liela daļa vēžu mūsu ūdeņos. Ot-

rais pasaules karš un rūpniecības notekūdeņu ieplūdināšana arī ne-

labvēlīgi ietekmējusi vēžu skaitu mūsu upēs un ezeros. Daudzās pa-

zīstamās vēžošanas vietās vēži vairs nebija sastopami.

Šobrīd visvairāk vēžu konstatēts Vidzemes Centrālās augstienes,
republikas austrumu un dienvidu daļas ūdens baseinos.

Vēži apdzīvo upju un ezeru piekrastes. Tiem nepieciešams tīrs

ūdens un slēptuves. Piemērotākas ir vietas ar akmeņainu grunti, no-

karenu vai slekstainu krastu. Vēži ari paši veido alas slēptuvēm. Dzi-

ļumā tie sastopami reti. Daži vēžotāji novērojuši, ka tēviņi vasarā

sastopami lielākā dziļumā nekā mātītes. Arī šis novērojums jāpār-
bauda.

Barību vēži iegūst naktīs, izlietojot tai gan augus, gan dzīvnie-

kus. Vēžu mazuļi barojas ar sīkiem ūdensorganismiem. Sasniedzot dzi-

mumgatavibu, to barībā pārsvarā ir augi. Vēžotājiem tomēr labi zi-

nāms, ka vēži neatsakās arī no zivīm, vardēm, gliemjiem. Gliemjus

tie apēd ar visām čaulām, jo paša vēža augšanai nepieciešams kalcijs.

Vēža augšana saistīta ar čaulas maiņu. Jaunākie vēži čaulu maina

biežāk un aug straujāk. Pirmajā dzīvības gadā tie maina čaulu apmē-

ram 5—7 reizes. Čaulas maiņas laikā vēži noslēpjas alās un nespēj

iegūt barību. Bez čaulas tie ir pilnīgi neaizsargāti un bezspēcīgi.
Jaunā čaula sākumā ir gaiša un mīksta. Nogulsnējoties kalcijam, tā

kļūst arvien cietāka.

Ķermeņa krāsu veido melni, sarkani un zili pigmenti. Vēžus no-

vārot, paliek tikai sarkanais pigments, tādēļ vārīšanas laikā vēži

kļūst sarkani. Atsevišķos gadījumos vēža attīstībā kāds no pigmen-
tiem var neveidoties, un tad vēžu krāsa ir visai neparasta. Baltkrievija,

piemēram, atrasti daži vēži zilā krāsā. Ja pigmenti kaut kādu iemeslu

dēļ vispār neizveidojas, vēža čaula Ir balta (albīnisms). Balti vēži

atrasti ari Latvijas ūdeņos.
Vēžu pārošanās notiek rudeni — oktobrī, novembrī. Oliņas attīs-

tās visu ziemu līdz pat nākamā gada vasaras sākumam, kad izšķiļas

mazie vēzīši. Vēžu mātītes vasaras sākumā viegli pazīt, jo oliņas tās

nesā sev līdzi, piestiprinātas pie peldkājām. Sai laikā vēžošana no-

liegta, jo, noķerot mātītes, tiek iznīcinātas arī oliņas. Ari ārpus no-

lieguma laika noķertās mātītes ar oliņām noteikti ielaižamas atpakaļ
ūdenī.

Vēžu krājumu atjaunošana mūsu ūdeņos ir aktuāls jautājums ar

lielu saimniecisku nozīmi. To var veikt vienīgi ar visas sabiedrības



124

aktīvu atbalstu. Vēžu krājumu noteikšanā var nākt talkā katrs vēžo-

tājs, paziņojot savus novērojumus par vēžu sugu sastāvu un aptu-

venu daudzumu viņam labi pazīstamos ūdens baseinos LPSR Zinātņu
akadēmijas Bioloģijas institūta Limnoloģijas laboratorijai, Rīga 47,
Meistaru ielā 10.

O. Kačalova

KUKAIŅI KĀ ZIVJU BARĪBA

Daudzi kukaiņi, piemēram, dažas vaboles, blaktis dzīvo

ūdenī visu savu mūžu. Vēl vairāk ir tādu kukaiņu, kas mīt
ūdenī tikai atsevišķos dzīves posmos — kāpura un kūniņas
fazē, bet pārējo mūža daju pēc izlidošanas pavada gaisā.
Šādi kukaiņi ir spāres, viendienītes, strautenes, dūņenes,
trīsuļodi un citi divspārņi (dunduri, knišļi). Visu minēto

kukaiņu kāpuri un kūniņas ir daudzu zivju barības bāze;
tos ēd plauži, līņi, asari, raudas, ruduļi, ķīši un vairākas

citas sugas.

Aplūkosim dažu kukaiņu izlidošanas secību gada laikā.

Jau agrā pavasarī ūdeņu piekrastē var novērot ūdens-

kukaiņu izlidošanu. Pirmie, kas izlido no ūdens aprīļa bei-

gās — maija sākumā, ir strautene Isogenus nubecula, dū-

ņene Sialis un makstene Brachycentrus subnubilus. Izlido-

jušie kukaiņi dažreiz lielā skaitā sasēžas uz krastā esoša-

jiem priekšmetiem (akmeņiem, koku stumbriem v. c). To

kāpuri masveidā dzīvo mūsu ūdeņos: Isogenus nubecula

un Brachycentrus subnubilus mīt strautos un upju krāčai-

najās vietās. Laši un taimiņi tos izmanto barībai, ķerot ne

vien kāpurus un kūniņas, bet arī izlidojušos īpatņus, kad

tie atrodas vēl tuvu ūdens virsai. Dūņene Sialis ir izpla-
tīta zivju barība mūsu ezeros.

Minētajiem kukaiņiem pēc izlidošanas laika seko spāre

Calopteryx splendens — upju zilspārnis, kas pieder pie
mūsu entomofaunas skaistākajiem pārstāvjiem un ir rakstu-

rīgākā tekošo ūdeņu iemītniece. Kas gan nav redzējis pa-

vasara saulainā dienā upes piekrastē šīs ātri lidojošās spā-
rītes ar metāliski spīdīgiem spārniem, kurus vidū šķērso
zila josla. To kustīgie, zaļganie kāpuri slēpjas starp ūdens-

augiem un veikli peld ūdenī.

Ezeros mājo viena no lielākajām spāru pārstāvēm —

Libellula quadrimaculata. Tās izlidošana arī sākas maijā
saulainās bezvēja dienās. Šīs spāres kāpuri apdzīvo ezeru
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meldriem un niedrēm apaugušo piekrasti, kur barojas ar

ūdenskukaiņiem un citiem dzīvnieciņiem, tā samazinot zivju
barības bazi, kaut gan L. quadrimaculata kāpuri paši no-

der zivīm par barību.

Siltos pavasara vakaros masveidā izlido ari viendienī-

tes Ephemera vulgata: no ūdens ceļas desmitiem efemeru,
kas augstu uzlido vakara saulei pretim. Turpat notiek pā-
rošanās, pēc kuras mātītes nolaižas ūdenī dēt olas.

Kāpuri dzīvo ūdenī divus gadus; tiem ir speciāli žokļu

ilkņveida izaugumi un spēcīgas kājas, ar kurām tie rok

ejas ezeru vai upju pamatnē.

Maija beigās upju piekrastēs uz augiem var redzēt iz-

lidojušas Notidobia ciliaris — makstenes ar melniem spār-
niem. Tās nekustīgi uzturas uz augiem. To kāpuri mājo
slēptuvēs, kuras veidotas no smilšu graudiņiem. Viena no

savdabīgākajām makstenēm — Hydropsyche angustipennis
atšķiras no pārējām ar to, ka tās kāpuri veido ejas starp

upes akmeņiem, kur ložņā, kamēr ejas noslēgtajā galā
(kuru kāpurs aiztaisījis ar smalku «tīkliņu») ieķeras sīkie

dzīvnieciņi, ko kāpurs izmanto barībai.

Pieaugusi Hydropsyche angustipennis bieži sastopama
mūsu lielāko upju piekrastē jūnijā.

Bezvēja vasaras dienās, sevišķi pievakarē, virs ūde-

ņiem var manīt trīsujodu barus. Mūsu ūdeņos to kāpuri ir

vērtīgākā zivju barība. Visizplatītākā trīsuļodu ģints mūsu

ezeros un upēs ir Chironomus, kuru zaļganie vai sārtie

kāpuri uzturas ezeru un upju pamatnēs, ierakušies dūņās
vai smiltīs.

Visu vasaru lido arī makstenes — Molanna angustata,
Agraylea multipunctata, Agrypnia pagetana, Phryganea
striata. Katrai no minētajām sugām ir sava īpatnēja mā-

jiņa: molanai — plakana, no smalkiem akmentiņiem, agrai-
leai — makstij līdzīga, no zaļaļģēm, agripniai — caurulīte,
niedres stublāja nogriezums. Vienai no lielākajām mūsu

makstenēm — friganeai kāpuri slēpjas cilindriskās māji-
ņās, ko tie pagatavo no augu daļām.

Vasaras vidū masveidā izlido viendienītes Caenis ho-

raria, kuru kāpuri dzīvo mīkstās, irdenās dūņās. Tiem iz-

veidojušies īpaši žaunu vāciņi, kas pasargā kāpura maigās
žaunu lapiņas no bojājumiem. Kāpurus ēd līņi, plauži,
asari v. c. zivis.

Upju krāčainās vietās mājo makstenes Chimarrha mar-

ginata, Psychomyia pusilla un Cheumatopsyche lepida.
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Siltās vasaras dienās tās izlido un tūkstošiem sasēžas uz

krasta augiem. Kāpuri mīt upēs, piestiprinājušies pie ak-

meņiem v. c. priekšmetiem.
Izplatīta zivju barība ir arī makstenes Limnophilus

nigriceps, L. politus un Anabolia sororcula. Šo sugu pie-

augušie eksemplāri lido rudenī. Kāpuri sastopami visu

vasaru ūdeņu piekrastēs starp augiem. Vēlu rudenī — ok-

tobrī, pat novembrī izlido beidzamā makstene — Chaetop-
teryx villosa. Pieaugušie indivīdi bieži sastopami pat uz

sniega. To spārni klāti bieziem matiņiem. Kāpuri dzīvo

ātri tekošos ūdeņos, kur noder zivīm par barību.

Atkal niedru stiebri dzeltē...

Aiziet vasara un dabā lēnām iestājas miers. Vēsajā rudens rīt-
ausmā niedres atmirdz pēdējā rotājumā — tās izgreznojis mazs zir-

neklītis.



M. Kundziņa foto.

Migla manim labu dara,

Rasa labu nedarīja:

Miglā mani neredzēja,
Rasā tautas pēdas dzina.

RUDENS





JAUNI LĒMUMI PAR DABAS AIZSARDZĪBU

Pedejā laikā Latvijas PSR Ministru Padome pieņēmusi vairākus

lēmumus par dabas aizsardzību. Svarīgākie no tiem, bez 1962. gada
17. janvāra lēmuma Nr. 27, ar kuru tika apstiprināts nolikums par

sabiedriskajām dabas aizsardzības komisijām (sk. K. Gaiļa rakstu

«Dabas aizsardzība — visas sabiedrības lieta»), ir 1961. gada 29. de-

cembra lēmums Nr. 826 «Par Latvijas PSR valsts dabas rezervātu

nolikuma apstiprināšanu» un 1962. gada 4. jūlija lēmums Nr. 422

«Par pasākumiem, lai pasargātu jūras piekrasti no izskalošanas, un

par jaunu aizsargājamo dabas objektu apstiprināšanu».

Pirmais no minētajiem lēmumiem paredz, ka dabas rezervātus

nodibina noteiktos dabas iecirkņos (uz cietzemes un ūdens platībās),
ietilpinot tajos dabas objektus — augus, mežus, dzīvniekus, ģeoloģis-
kos objektus, kam ir sevišķa zinātniska, kultūrvēsturiska vai saimnie-

ciska nozīme. Lai saglabātu neskartus dabas objektus nākamajām pa-

audzēm, saglabātu un pavairotu retus augus un dzīvniekus, pētītu
dabas attīstības likumsakarības un pēc iespējas racionāli izmantotu,

pavairotu un aizsargātu mūsu republikas dabas bagātības, rezervātos

ir aizliegta jebkāda saimnieciska darbība. Rezervātos atļauts tikai zi-

nātniski pētnieciskais darbs, izmantojot tos kā dabas laboratorijas
saimnieciski neskartu dabas kompleksu attīstības procesu izzināšanai

un salīdzināšanai.

Lēmums nosaka šādus dabas rezervātus:

1) Slīteres rezervāts (1848 ha) Talsu rajonā;
2) Usmas ezera Moricsalas un Luziķērtes līča rezervāts (899 ha)

Ventspils rajonā;

3) Grīnu rezervāts (638 ha) Aizputes rajonā;
4) Engures ezera putnu rezervāts (1340 ha) Talsu un Tukuma

rajonā.

Valsts rezervātos veicamo zinātniski pētniecisko_ darbu organizē-

šana un koordinēšana uzdota Latvijas PSR Zinātņu akadēmijai,

bet administratīvi un saimnieciski rezervāti ir pakļauti attiecīgajam

mežrūpniecības saimniecībām.
vļ _

Rezervātu dabas bagātību izmantošana (zvejošana un makšķerē-

šana, medības, putnu olu un spalvu vākšana, vēžu ķeršana, bišu

dravu novietošana, lopu ganīšana, siena pļaušana, aramzemju izman-

tošana koku ciršana, meliorācija, augu vākšana, kūdras ieguve

v. tml.') ir kategoriski aizliegta. Tāpat aizliegts uzturēties rezervātu

teritorijā ar ieročiem, suņiem, ķeramiem tīkliem, lamatām, kā arī ar

medījumiem.
Nolikumā paredzētās saimnieciskās darbības veikšanai rezervātu

teritorijā nepieciešamas īpašas atļaujas, kuru izdošanas kartību no-

saka Latvijas PSR Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrija sa-
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Saudzēsim vecos

dižkokus — dabas pie-
minekļus!

Augšā — Zauskas

priede pie Smiltenes (sk.
rakstu Dabas kalendārā

1962. gadam).
Pa kreisi — nepie*

ļaujamas rīcibas piemērs:
izdedzināts vecs ozols
Ēdoles parkā.



ziņā ar Latvijas PSR Ministru Padomes Dabas resursu racionālā»
izmantošanas un aizsardzības komiteju.

Latvijas PSR Ministru Padomes 1962. gada 4. jūlija lēmumā
Nr. 422, lai pasargātu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrasti
no izskalošanas un saglabātu aizsargmežu stādījumus gar jūras
krastu, tiek noteikta 300 m plata krasta josla un 300 m plata jūras
josla zem ūdens, kurā aizliegts iegūt celtniecības materiālus (akme-
ņus, granti, smiltis) un veikt jebkādus zemes darbus; bez tam tiek
noteikta 1 km plata aizsargmežu josla, kurā ir aizliegta meža kail-
cirte un meža platības samazināšana, kā arī augu segas iznīcināšana
vietās, kur augsni apdraud erozija. Minētajā lēmumā paredzēts izda-
līt no valsts mežu fonda meža masīvu 1546 ha platībā rajonā starp
Vecāku—Carnikavas dzelzceļu, Gauju un Rīgas jūras līci dabas parka
izveidošanai; šaja platībā ir aizliegts veikt celtniecības un saimniecis-
kos darbus, izņemot pasākumus, kas saistīti ar parka labiekārtošanu.

Sai pašā lēmumā Latvijas PSR teritorijā tiek noteikti šādi aiz-

sargājamie dabas objekti:

Upju senlejas

1. Daugavas senlejas posms no Pļaviņu hidroelektrostaciias aizsprosla Ild»
Jaunjelgavai 0,5 km platumā abos krastos Ogres un Jēkabpils rajonā.

Kalni

2. Dēliņkalns Alūksnes rajonā.
3. Grebļu kalns Jēkabpils rajonā.

Parki

4. Aizviķu parks Liepājas rajonā.
5. Braslavas parks Limbažu rajonā.
6. Maltas zooveterinārā tehnikuma parks Rēzeknes rajonā
7. Aumeisteru parks Valkas rajonā.
8. Plēnes skolas parks Kuldīgas rajonā.
9. Daudzevas parks Jēkabpils rajonā.

10. Līzdenes parks Valmieras rajonā.
11. īves stādījumi Talsu rajona Oktobra revolūcijas kolhozā 7 2 hs platibfr,

Ģeoloģiskie objekti

12. Kornetu-Vizlas-PeHu gravas, ieskaitot Drusku pilskalnu, Dzērves
kalnu un Raipaju birzi kas atrodas Alūksnes rajona kolhozu «Oktobris».«Strauts» un «Padomju Dzimtene» teritorijā.

13. Kalamecu gravas Alūksnes rajona kolhoza «Gaujiena» teritorijā.
14. Virešu ģeoloģiskas struktūras trīs devona nogulumu atsegumi Gaujas

krastos pie Virešiem Alūksnes rajonā.
15. Septiņas dzijas ledāja izrautās bedres — «Velna pēdas» Rēzeknes ra-

jona kolhoza «Vārpa» teritorijā.

v -x

16
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Jūrmalas pļavas Rīgas jūras līča krastā pie Kuivižiem posmā starp
Krišupiti un Veverupīti Limbažu rajonā.

17 Akmeņu sakrāvuma saliņa jūrā pie Svētciema lepretim Ķeguļu ragam
Limbažu rajonā.

18. Akmeņu krāvumi Rīgas juras līča krasta 1 km platumā un 2 kro
garuma pie Ežurgas Limbažu rajona.

~
J9

,-,
<Putnu akmeņi» jūrā pie Vārzām, trīsstūra un galda akmeņi un sud-

rabkarklu stādījums Rīgas jūras līča krastā pie Erlausku mājām Limbažu
rajonā.

20. Kāpu amfiteātris ar piegulošām kāpām starp Garciema un Kalngales
dzelzceļa stacijām Rīgas rajonā.

21. Valņveida kāpa Vecdaugavas labajā krastā Vecākos Rīgas pilsētas
Proletāriešu rajonā.

22. Perpendikulāri Rīgas jūras līča krastam orientētā Raga kāpa ar pie-
gulošām kāpām starp Burtnieku ielu un Bulduru 36, līniju — rietumos. Liel-

1319«
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upes grīvas krastu — austrumos. Vikingu un Loču lelu — dienvidos ar tur-
pinājumu līdz Lielupei un līdz Meža prospektam un Rīgas jūras līča kras-
tam — ziemeļos Jūrmalas pilsētā.

23. Kraukļu kalni un apkārtne starp Lielupi un Kārla Marksa ielu no Slo-
kas celulozes un papīra kombināta līdz Veidenbauma ielai Jūrmalas pilsētā.

24. Krāču kalnu kāpas starp Kalnciemu un Ķemerlem 4 km uz rietumiem
no Lielupes Dobeles rajonā.

25. Zemes rags pie Mērsraga bākas ar «Velna bluķiem» Talsu rajonā.
26. Laukakmeņu grēda 5 m augstumā Talsu mežrūpniecības saimniecības

242./46. un 229./34. kvartālā.
27. Litorinas juras akmeņainā krasta nogāze pie Kaltenes 1 km uz dien-

vidaustrumiem un 2 km uz ziemeļrietumiem no Kalnu mājām Talsu rajonā.
28. Trīs Baltijas ledus ezera senkrasta vaļņa posmi starp Rīvas dzelz-

ceļa staciju un Tebras upi Aizputes rajonā:
a) 300 m garš un 300 m plats posms dienvidrietumos no Rīvas—Salienas

raktuvju veca karjera un šurfa Nr. 349;
b) 400 m garš un 300 m plats posms ziemeļos no Lielkalnu mājām starp

šurfu Nr. 418 un 424;
c) 200 m garš un 150 m plats posms dienvidos no Kunavu mājām starp

šurfu Nr. 222 un 438.
29. Baltijas ledus ezera senkrasts starp Medzi un Mētru mājām Liepājas

rajona.
30. Ķupu kāpa un piegulošās kāpas 4 km garumā un 1 km platumā pie

Nīcas Jūrmalciema Liepājas rajonā.
31. Olu valnis pludmalē pie Nīdās ciema Liepājas rajonā.
32. 5 m augsts laukakmens pie Upsīšu mājām Talsu rajonā.
33. Ap 70 tonnām smagais laukakmens, ko 1853. gadā ledus iznesis no

lūras. pie Lauču mājām Rīgas rajonā.

Aizsargājamie koki

34. Divas «Vētras priedes» Sakas upes kreisajā krastā pie kuģu remonta
darbnīcas Pāvilostā Aizputes rajonā.

35. Divi «Glika ozoli», kas iestādīti 1689. gadā Alūksnes pilsētā.

36. Kastaņa pie Grobiņas baznīcas Liepājas rajonā.
37. Ozols pie bijušās Grobiņas muižas Liepājas rajonā.

38. 7 m augstais kokveida paeglis ar stumbra diametru 107 cm Alūksnes
rajona kolhoza «Centība» teritorijā.

39. Ozols ar 2 m stumbra caurmēru Jēkabpils mežrūpniecības saimniecības

Zalkšu mežniecības teritorijā.

E. Vimba

KĀ IZPLATĀS AUGU AUGĻI UN SĒKLAS?

Cilvēks savā darbībā audzē dažādus kultūraugus un

arī rūpējas par to izplatīšanu un savairošanu. Turpretī
savvaļas augiem pašiem «jārūpējas» par savu izplatī-
šanos.

Sēklu skaits, ko spēj producēt viens augs, ir milzīgs.
Tias it sevišķi attiecas uz dažādām nezālēm. Tā, piemēram,
viens usnes augs gadā producē līdz 35000 sēklu, plik-
stiņš — 73 000, balanda — līdz 100 000, bet žodzenes pat
līdz 730000 sēklu. Šo un citu augu augļi un sēklas ne-

paliek turpat uz vietas, bet dažādā veidā izplatās plašā
apkārtnē.

Kā tas notiek?

Augiem gadu tūkstošos ir izveidojušies visdažādākie

mehānismi, kas nodrošina to augļu un sēklu izplatīšanos.
Sēklas var izplatīties gan pa gaisu ar vēja palīdzību, gan

ar ūdeni, ar dzīvniekiem utt.
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Augu sēklas, kuras izplatās ar vēja palīdzību, ir vai

nu ļoti sīkas, vai arī tām ir spārni vai lidpūkas. Šiem vei-

dojumiem ir liela virsma, tāpēc pēc sēklu nogatavošanās
tās nenokrīt tūlīt zemē, bet ilgu laiku, izmantojot gaisa
plūsmas, planē, bieži vien pārvarot lielus attālumus.

Ar vēja palīdzību izplatās ļoti daudzu augu sēklas un

augļi. Mums labi pazīstami ir tādi augi kā cūkpienes, us-

nes, dadži, kuru augļi ir apveltīti it kā ar maziem izplet-
ņiem, kas reaģē uz vismazākajiem gaisa strāvojumiem un

plūsmām. Lidpūkas veidojas arī vairākām koku un krūmu

sugām, piemēram, apsēm un vītoliem. Mūsu apstādījumos
ļoti parastas ir dažādas introducētas apšu sugas (agrāk
tās sauca arī par papelēm). Kad nogatavojas šo apšu
sēklas, tad gan apstādījumos, gan arī tuvējā apkārtnē vai-

rāku simt metru attālumā varam redzēt gaisā lidojam
lielā daudzumā it kā mazas vates piciņas. Tās ir apšu
sēklas.

Daudzu augu sēklām un augļiem veidojas arī īpaši lid-

spārni. No mums labi pazīstamiem augiem šeit minēsim

kļavas, ošus, priedes, egles un bērzus. Pēdējo brūnās sēk-

liņas jau vasaras vidū nogatavojas un izkaisās vējā plašā
apkārtnē.

Par to, cik tālu ar lidpūku palīdzību var tikt pārnestas

sēklas, var spriest pēc tā, kā pagājušajā gadsimtā no aus-

trumiem uz rietumiem izplatījās pavasara krustaines. Ta-

gad šis augs ir plaši pazīstams kā pavasara nezāle mūsu

republikas tīrumos. Pagājušajā gadsimtā tas no Rietumāzi-

jas ieceļojis Eiropā. Mūsu pirmie floristi (Fišers, Frībe,

Grindels) šo augu savās publikācijās nemaz nemin. Kā

savvaļas augs tas pirmo reizi atzīmēts Baltijas teritorijā
1817. gadā, pēc tam augs izplatījies arvien vairāk un vairāk.

Pavasara krustaines izplatībai rūpīgi izsekojuši vācu botā-

niķi un konstatējuši, ka tā laikā no 1822. līdz 1894. gadam

izplatījusies uz rietumiem ar ātrumu 10 km gadā. Tātad

10 km ir attālums, kādā vējš pārnes šī auga augļus ar

lidpūkām.

Lai labāk raksturotu augļus un sēklas, kuras pārnes

vējš, botānikā ir pat pieņemts īpašs koeficients, kas rāda

attiecību starp vislielāko sēklas projekciju un sēklas

svaru. Jo lielāks ir sēklas vai augļa projekcijas laukums

un jo mazāks ir to svars, jo vieglāk un arī talak vējš tas

aiznesīs. Tā linsēklām šis koeficients ir 15 un pazīstama-

jām linu nezālēm — linu idrām — arī 15. Ka redzam, šī
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nezāle ļoti labi pielāgojusies apstākļiem linu tīrumos, jo
praktiski ar vētījamām mašīnām linsēklas no šo nezāļu
sēklām nav attīrāmas. Tas pats jāsaka par citu specifisku
linu nezāli — linu gauriem, kuru sēklām šis koeficients ir

16, turpretim citām gauru sugām tas svārstās robežās
no 20 līdz 40.

Dažu augu, piemēram, orhideju, brūnkāšu v. c. dzimtu
sēklas ir ļoti sīkas. Tā lielajām brūnkātēm sēklu absolū-
tais svars (t. i., 1000 sēklu svars) ir 0,003 g. Tātad 1 sēklas
svars ir 0,000003 gl Saprotams, ka šādas sēklas vējš var

pārnest ļoti tālu. Tomēr dīgļi tām ir samērā vāji attīstīti,
tajās maz rezerves barības vielu. Sos trūkumus kompensē
lielais sēklu skaits un labas izplatīšanās spējas.

Pazīstamas daudzas augu sugas, kurām gatavos aug-
ļos darbojas īpaši mehānismi, kas izkaisa sēklas. Te kā

piemēru var minēt dažādās spriganu sugas, kuru augļi
pēc neliela kairinājuma (piemēram,'pieskaroties) pārplīst
un izkaisa seklas.

Odeņu un purvu augi izplatās ar ūdens palīdzību. So

augu augļiem un sēklām bieži ir dažādi izaugumi, kas

piepildīti ar gaisu, tādēļ augļi un sēklas spēj ilgstoši notu-

rēties virs ūdens — peldēt.
Ļoti daudzu augu augļus un sēklas izplata dzīvnieki

un arī cilvēks. Siem augiem atkal novērojam visdažādā-
kos veidojumus, ar kuru palīdzību augļi un sēklas ieķeras
dzīvnieku vilna, cilvēku drēbēs utt. Tādi veidojumi ir da-
žādi āķīši, ķeraines v. c. Daudziem augļiem izveidojas
sulīgs un spilgti krāsots ārējais slānis. Tādi ir dažādi kau-

leņi un ogas, kuras izplata putni. Siem augļiem sēklas

ir ietvertas cieta apvalkā, kas pasargā tās no bojājumiem,
ejot cauri dzīvnieku gremošanas traktam. Literatūrā ir

norādījumi, ka šādām sēklām dažkārt ir pat augstāka
dīgtspēja. Augļu un sēklu izplatīšanā piedalās visdažā-

dākie dzīvnieki: zīdītāji, putni, kukaiņi. No kukaiņiem
čaklas sēklu izplatītājas ir skudras. Arī te starp augiem
un dzīvniekiem izveidojusies ļoti cieša kopsakarība. Augu
sēklām attīstās īpaši izaugumi, t. s. karunkuli, kas pildīti
ar eļļu, kuru izmanto skudras. Tādā veidā skudras izplata

vijolītes, zemzālītes, strutenes, cīrulīšus v. c. augus.

Daudzas augu sugas dzīvnieki un arī cilvēki izplata,
vienkārši pārvietojoties. Pēc C. Darvina novērojumiem, no

vienas irbes kājām pielipušās zemes pēc tās noņemšanas

izdīguši 82 augu sugu dīgsti.
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Savā saimnieciskajā darbībā, pārvadājot kravas, lopus

utt., cilvēks gluži neapzināti izplata daudzas augu sugas.

Augus, kuri šādā veidā ierodas pie mums, apzīmē par ad-

ventīviem augiem. Tie ļoti bieži sastopami lielās pilsē-
tās, pie dzelzceļiem, dzelzceļu mezglos, preču stacijas.
Botāniķiem rūpīgi jāseko šādiem augiem, to floristiskajam
sastāvam, jo starp tiem var būt gan mūsu draugi — derī-

gie augi, gan arī mūsu ienaidnieki — ļaunas nezāles, ku-

ras, atrodot atbilstošus apstākļus, var plaši savairoties un

nodarīt lielus zaudējumus. Šo augu pētīšana ir arī ļoti
interesanta, jo nākas sastapties ar visdažādāko zemju un

klimatisko joslu pārstāvjiem.

U.Štrauss

KĀ SAVVAĻAS DZĪVNIEKI SAGAIDA ZIEMU

Mūsu klimata joslas diezgan garā ziema ir savvaļas dzīvniekiem

nelabvēlīgs gadalaiks. Sevišķi tas sakāms par bargajām ziemām ar

biezu sniega segu un stipru salu. Tāpēc daudzām dzīvnieku sugām
to attīstības gaitā ir izveidojušās tādas īpašības un iemaņas, kas

palīdz šo nelabvēlīgo periodu vieglāk pārdzīvot.
Interesantākā no tām ir īstā ziemas guļa, t. i., atsevišķu siltasiņu

dzīvnieku spēja pazemināt sava ķermeņa temperatūru līdz dažiem

grādiem virs nulles un palikt tādā stāvokli visu auksto gadalaiku.
Tik zemā temperatūrā dzīvības procesi ir samazināti līdz minimumam,

un dzīvnieks var pārtikt no uzkrātām barības vielu rezervēm, pilnīgi

pārtraucot barošanos. Mūsu republikā pie tādiem dzīvniekiem ir pie-
skaitāmas vairākas sikspārņu sugas un susuri jeb miega peles. Tiklīdz

rudenī nozūd lidojošie kukaiņi, sikspārņi uzmeklē piemērotas paslēp-
tuves (alas, bēniņu telpas v. c), kurās gaisa temperatūra pat lielā

salā nenokrīt zem o°, un aizmieg ziemas miegā līdz pavasarim. Va-

rētu atzīmēt, ka vairākas mūsu republikā sastopamās sikspārņu sugas
nedodas ziemas guļā, bet gan, kā noskaidrots, lietojot gredzenošanas

metodi, līdzīgi gājputniem aizlido tālāk uz dienvidiem, veicot pat
vairāk nekā 1000 km lielus attālumus. Susuri jau apmēram oktobrī

iekārto sev siltas ziemas ligzdas no lapām, sūnām, lūkiem, ķērpjiem
zem koku celmiem, akmeņu kaudzēm un guļ tajās līdz aprīļa beigām.

Ziemas guļu var novērot arī āpšiem un daļēji jenotsuņiem. So

dzīvnieku ziemas miegs atšķiras no parastā diennakts miega tikai ar

ilgumu, bet to ķermeņa temperatūra būtiski nepazeminās. Sī iemesla

dēļ līdz pavasarim ver nogulēt vienīgi ļoti labi nobarojušies dzīv-

nieki, patērējot visas ķermeņa rezerves, bet vājākie spiesti ziemā alas

atstāt un doties meklēt barību. Tādēļ āpši un jenotsuņi gatavojas

ziemai, galvenokārt pastiprināti uzņemot barību rudenī. Bez tam āpsis

■cenšas savu ziemas alu padarīt pēc iespējas siltāku, pamatīgi iztīrot

to un savācot jaunu migas materiālu. So materiālu — sausas graud-
zāles, papardes, sūnas — āpsis saveļ īpatnējos kamolos un aizstumj

uz alu, atstādams platu noliektas zāles sliedi. Jenotsuns migu gatavo
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tikai no sūnām, bet alu rudeni sevišķi netīra un smiltis ārā neizgrūž.
Ļoti rūpīgi migu gatavo vēl viens ziemas gulētājs — ezis. Eža miga,
kas izveidota no liela daudzuma sausu lapu, parasti atrodas kādā
akmeņu kaudzē, patiltē vai zem pusizgāzta celma. Interesants ir lapu
savākšanas veids: ezis izvārtās sausajās lapās un sadur tās uz sa-

celtām adatām, pēc tam aiziet un nopurina izvēlētajā vietā.
Daži dzīvnieki jau rudenī savāc barības krājumus ziemai un

iekārto «noliktavas». Te vispirms jāmin vāvere, kas uzglabā riekstus
un ozolzīles koku dobumos, sūnās starp saknēm, zem kritušu koku
stumbriem v. tml. Ļoti raksturīgs ir vāveres paradums lasīt un žāvēt
sēnes, uzspraužot tas uz asiem, nolauztiem zariņiem. Arī dažas peles
sagatavo krājumus ziemai. Vislielākie tie ir lapu koku mežu iemīt-

niecei — dzeltenkakla pelei, kura vāc lazdu riekstus un dažādu plat-
lapu koku sēklas. Dzeltenkakla peles barības krājumi nereti sasniedz
pat vairākus kilogramus kopsvarā. Būdama laba kāpelētāja, tā krā-
tuves bieži ierīko koku dobumos pat diezgan lielā augstumā. Svītrainā
pele, kas apdzīvo tīrumus, pļavas un dārzus, ierīko ar sausu materiālu
izklātas barības krātuves pazemē, alās. Tajās šie grauzēji uzglabā
galvenokārt dažādu lauksaimniecības kultūru graudus. Uzmanību
saista upes bebra barības krājumi. Vasaras otrajā pusē un rudenī bebri

daļu barībai nolaisto koku (parasti apses, ari bērzus un kārklus) vairs

neapgrauž uz vietas, bet to vidēja resnuma zarus sadala 0,5—1 m ga-
ros gabalos un_ pa upi vai pašu raktajiem satiksmes kanāliem aizplu-
dina līdz savam mītnēm, kur tos krustām šķērsām sasprauž zem

ūdens, līdz izveidojas veselas sprunguļu grēdas.
Tuvojoties ziemai, gandrīz visi dzīvnieki maina apmatojumu —

tas kļūst biezāks, uzaug ari mīksta pavilna, kas ziemā aizsargā dzīv-
nieka ķermeni pret salu. Bez tam ziemas apmatojumam jāpilda arī

cits uzdevums — jāpadara dzīvnieki grūtāk ieraugāmi, vairāk pieska-
ņoti ziemas melni pelēki baltajai apkārtnei. Tāpēc daudziem dzīvnie-
kiem ziemas apmatojuma krāsa ir mazāk spilgta, pelēcīgāka par va-

saras krasu, bet dažiem pat pilnīgi balta. Spilgts piemērs te ir baltais
zaķis, kuru vasarā tikai labs pazinējs var atšķirt no rūsganbrūnā
pelēkā zaķa, bet kurš ziemā kļūst balts ar melniem ausu galiņiem.
Diemžēl, jākonstatē, ka minētā īpašība mūsu republikas kaprīzajās bez-
sniega ziemās nereti dod pretējo efektu — vēl labāk parāda balto

zaķi tā ienaidniekiem, jo apmatojuma maiņa notiek gaisa tempera-
tūras pazemināšanās, bet ne sniega uzkrišanas rezultātā. Vēlā rudeni
baltu apmatojumu iegūst ari sīkie plēsēji — sermulis un zebiekste.
Sermulis vasarā ir pelēkbrūns, bet ziemā kļūst balts ar melnu astes

galu. Sermuļa radiniece — zebiekste vasarā ir tumši sarkanbrūna,
bet ziemā kļūst vai nu pilnīgi balta, vai arī pārklājas ar lieliem,

baltiem laukumiem. Apmatojuma krāsa mainās ari stirnām un vā-

verēm.

Beidzot jāatzīmē, kā ziemai sagatavojas rāpuļi un abinieki —

vardes, krupji, čūskas, tritoni. Būdami aukstasiņu dzīvnieki, kuru ķer-
meņa temperatūra atkarīga no apkārtējās vides temperatūras, tie ziemu

pavada pilnīgā sastinguma stāvoklī. Tādēļ, jau sākoties pirmajām sal-

nām un vēsajām rudens dienām, šie dzīvnieki uzmeklē ziemas paslēp-
tuves. Vardes vai nu līdzīgi tritoniem ierokas dūņās ūdens baseinu di-

benā, vai ari tāpat kā krupji ielien zemes alās, kartupeļu bedrēs, māju

pamatos, čūskas pārziemo zem celmiem, dziļi sūnās, zem kritušiem

kokiem v. tml. Odzes bez tam izvēlētajā vietā salien un savijas pa

vairākām, pat pa vairākiem desmitiem kopā, veidojot veselu kamolu.
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R. Knaps

RUDENS VĒJI UN AKMEŅI JŪRMALĀ

Rudens atnākšanu pie mums vēsta skarbie vēji, kas sākas jau
augusta. Zvejnieki daudzu paaudžu uzkrātajā pieredzē zina «Lab-
renča sturmi» augusta pirmajā pusē un «Bērtuļa sturmi» — otrajā
pusē. Bet īstais rudens vētru laiks sākas ar «Miķeļa sturmi» sep-
tembra beigas, kad saule jau pārgājusi pāri ekvatoram uz dienvidu

puslodi.
Rudens vētras turpinās, kamēr iestājas sals, kas parasti notiek

decembrī, bet siltajā 1961./1962. gada ziemā «rudens» vētras noteica
laika apstākļus vēl februārī.

Vētras pie mums parasti rada cikloni, kas rudenī, no Atlantijas
nākdami, visbiežāk virzās pāri Baltijas jūrai uz ziemeļaustrumiem. So

ciklonu cejš iet rietumos no mūsu republikas, tādēļ vētras pie mums

parasti saistās ar rietumu virziena vējiem, kuru saceltās bangas ar

varenu sparu traucas uz krastu, ārdot un postot visu, kas gadās ceļā.
Vētras visbiežāk sākas ar dienvidu vai dienvidrietumu vējiem, un

vējiem līdzi nāk stipri lieti plašā rajonā. Vētru kulminācija iestājas,
pūšot rietumu-ziemeļrietumu virziena vējiem, kad mums garām virzās

ciklona centrs.

Vētru beigu posma raksturīgā iezīme ir vēja ātruma īslaicīga
palielināšanās par s—lo m/sek. Sādi vētru brāzieni jeb krasas saistās

«Vētras priedes» — aizsargājamais dabas objekts Pāvilostā.
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Krasta nograuzums Labragā irdenā morēnu materiālā veido krauju nogāzt

ar īpatnēju mākoņu veidu un nes sev līdzi stipras lietus šaltis un pat
krusu.

Krasas sava pēkšņuma un ārkārtīgi stipro vēju dēj ir sevišķi bīs-
tamas gan uz jūras, gan uz sauszemes — tās posta ēkas, mežus un
dārzus.

Cikloni parasti virzās veselām saimēm pa 4—5 katrā. Tad viena
vētra nepagūst vēl norimt, kad sākas atkal no jauna, vējam «lecot atpa-
kaļ pret sauli» no ziemeļrietumiem uz dienvidrietumiem.

Atsevišķie cikloni vienā saimē parasti neiet pa gluži vienu un to

pašu ceļu, bet katrs nākamais ir it kā noslīdējis vairāk uz dienvidiem,

un, tocentriem tuvojoties mūsu republikai, vētras spars pieaug. Tādēļ
arī, vētrai pēkšņi aprimstot un vējam «lecot atpakaļ», ir gaidāma
jauna, vēl spēcīgāka vētra._ To labi zina zvejnieki vēl kopš tiem lai-
kiem, kad nepastāvēja nekādi laika biroji ar savām prognozēm.

Vētru blakus parādība ir auksto gaisa masu uzplūdumi, vētrai

rimstoties; rudeņos un arī pavasaros tie dod spēcīgas salnas.
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Krasta nograuzums Ziemupē saistīgā mālā izveidojis vertikālu sienu.

Vēju un vētru sparu mēs varam noteikt skaitliski. Vēja enerģē
tiskā jauda ir proporcionāla ātrumam trešajā pakāpē. Tādēļ 11 balli
vētras spars, kad vēja ātrums tuvojas 30 m/sek, ir divdesmit reize:
lielāks nekā 5—6 ballu stipra vēja spars, kad tā ātrums ir ai
10—12 m/sek.

Cilvēki savas mītnes, dārzus utt. cenšas aizsargāt no vētru posto
Šas darbības ar vējlauzēju stādījumiem. Te svarīgi zināt, kādu vir
zienu vēji katrā vietā ir vispostošākie. Ziņas par to vāc un apkope
meteorologi.

Visbrīvāk vētras var iztrakoties jūras plašumos. Tur vēji arī sa

sniedz vislielākos ātrumus. Pirmie un stiprākie vētru brāzieni ir jāuz
ņem jūrmalas mežu un stādījumu ārējai joslai. Te parasti varam re

dzēt kokus veterānus ar īpatnēji deformētiemvainagiem. Visumā tomēi
kāpu meži savā masā labi spēj pretoties vētrām.

Daudz grūtāk klājas atsevišķi augošiem kokiem piekrastē un ne

aizsargātos augļu dārzos. Vējainākās vietās, kā Liepājas—Ventspils
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110 gadus atpakaļ, ledum kraujoties, no jūras izstumtais «Lauču akmens»
Skultē.

rajonā, bieži redzam ābeles un ari citus kokus, slīpi noliektus pa vē-

jam.
Visvairāk cieš tieši jūras krastā augošie atsevišķie koki. To

stumbri noliekti pusguļus, vainags izveidojies aizvēja pusē, bet ga-
lotne gandrīz skar zemi. Raksturīgs piemērs tam ir «vētras priedes»
Pāvilosta.

Jūrā vētras izraisa vijņus un straumes, ko rada uz ūdeni pār-
nestā vēja enerģija. Jūrnieki un zvejnieki visbiežāk to vērtē tieši pēc
viļņu lieluma.

Mūsu republiku 500 km garā frontē apskauj Baltijas jūra un Rīgas
jūras līcis. Līcī, protams, jūras iedarbība uz krastu ir krietni vājāka
nekā atklātas juras piekrastē, jo viļņu augstums līcī sasniedz tikai
3 m, bet Baltijas jura — 6 m.

Jūra gan grauž nost krastu, gan arī audzē to klāt. Pie Liepājas,
Ventspils, Irbes jūras šaurumā un citur jūra nogulsnē smiltis, radot
krasta pieaugumu.

levērojamākie nograuzumi ir Medzē—Ziemupē, pie Labraga un

pie Staldzenes. Laika gaita jura ir iznīcinājusi tīrumus, dārzus un

ēkas, bet tuvākos ceļus vairākkārt ir nācies pārcelt tālāk (Jūrkalnē,
pie Ovižiem, Engure).

Jūrai graužoties krastā, pie Labraga 20 km garā posmā no Stran-

tes līdz Jurkalnei ir izveidojusies 10—15 m augsta krauja. Jūra da-
žugad no šejienes atrauj pāri par miljonu kubikmetru zemes. Cilvēka

mūžā krasts vietām te atkāpies dažus desmitus metru, bet, kā var

spriest pec vecām jūras dziļumu kartēm, pavisam krasts tur ir no-



Dabiski izveidojies krasta nosegums Tūjā — akmeņi un oli lauž bangu sparu.

O. Birzgaļa foto.

grauzts par 3 km un vairāk. Tas pats notiek ari Medzes—Ziemupes
rajonā.

Turpretim tādās vietās, kur jūras krastā ir daudz oļu un akmeņu,
tie vājina viļņu iedarbību un pasargā krastu. Raksturīgs piemērs tam

ir Akmeņrags, kur krasts palicis uz vietas, kaut arī abās pusēs —

Ziemupē un Labragā — tas atkāpies kilometriem tālu.

Ar jūras postošo iedarbību uz krastu cīnīties ir grūti, un tas

prasa lielus līdzekļus. Bet dabas procesi parasti rada sev arī pre-
testību.

Mūsu piekraste visumā sastāv no morēnu materiāla. Jūrai no-

graužot krastu, smilts tiek aiznesta prom, bet akmeņi un rupjākie oļi

paliek turpat un vietām izveido nosegumu, kas nograušanu aptur vai

ievērojami vājina.
Vietām jūrmalā (Roja—Engure, Skulte—Salacgrīva) gan sau-

sumā, gan ūdenī ir īstas akmeņu grēdas. To veidošanā piedalījies
arī jūras ledus, kas, virzoties uz krastu, reizēm iznes malā īstus mil-

zeņus. Lielākais no tiem ir 70 t smagais Lauču akmens Skultē, kas

iznests krastā 1853. gadā. Sevišķi daudz akmeņu ledus iznesis no

jūras 1947. gada pavasarī, kad vairākās vietās, piemēram, Ķurmragā,
bija redzami lieli akmeņu vaļņi.

Sādi dabas veidoti krasta nostiprinājumi ir ļoti izturīgi un inte-

resanti arī ainavas ziņā. Tomēr ir vēl ļaudis, kas jūrmalas akmeņos
saskata vienīgi vērtīgus un ērti iegūstamus materiālu krājumus.

Akmeņu un oļu novākšanas rezultātā jūra no jauna sāk nograuzt
krastu. Uz dienvidiem no Skultes ostas pēc akmeņu aizvākšanas 20

gadu laikā jūras krasts ir atkāpies par 50 m. Pie Platkāju mājām
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Skultē, kur par jūrmalas akmeņiem vēstī vairs tikai nostāsti un sa-

spridzinātas šķembas, krasts pēdējo 10 gadu laikā ir nograuzts par
20 m, skarot pat aramzemi. Stipri izretināti pēdējos gados ir akmeņu
klāsti ari Duntes jūrmalā un Tūjā. Un visās šajās vietās ir sākusies

pastiprināta krastu nograušana.
Arī grants rakšana plūdmalē starp Zvejniekciemu un Saulkrastiem

rada izmaiņas sanēšu kustības režīmā. Ir konstatēts, ka tā rezultātā

Saulkrastu plūdmalē samazinās smilšu daudzums un to vietā atsedzas

oļi un akmeņi, kas bojā peldvietas.
Saudzīgāk ir apgājušies ar akmeņiem Kurzemes jūrmalā.
Atsākušies krasta nograuzumi dod lielas smilšu masas, kuras jūra

nes gar krastu, pastiprinot ostu piesērēšanu. Tas sevišķi sakāms

par Skultes ostu. Tā pārliecināmies, ka minētās nepārdomātās rīcī-

bas Jaunums ir divkāršs.

Smilšu pārvietošanā gar piekrasti galvenā loma ir straumēm, kas

rodas vētru laikā un spēj pārvietot lielas masas. Pie Ventspils šāda
smilšu plūsma sasniedz ap 1 milj. kubikmetru gadā, Kolkā — ap
500 000 m 3 gadā. Rīgas jūras līcī smilšu plūsma ir tikai 30—50 tūks-

toši kubikmetru gadā.
Smiltis pie mums Baltijas jūrā plūst ziemeļu virzienā, un gal-

venā masa nogulsnējas pie Kolkas. Sauszeme te raga veidā pēdējos
5000—7000 gados ievirzījusies 15 km jūrā, un šīs krasta smailes

priekšā izaudzis vēl 6 km garš sēklis, kur dzijumi ir tikai I—2 m.

Gar līča Kurzemes piekrasti smiltis no Kolkas nonāk līdz pat Rī-

gai, izveidojot lielisko plūdmali Jūrmalā.

Lai novērstu akmeņu, o\u un grants aizvākšanu, ir izdots likums

par jūrmalas akmeņu aizsardzību. 200 m platā joslā uz sauszemes un

ūdenī aizliegts skaldīt, drupināt vai citādi bojāt un aizvākt akmeņus,
rakt ojus, granti un smiltis.

Atsevišķas vietas un atsevišķi lielākie akmeņi (akmeņu saliņa
Ķeguju ragā Svētciemā, Putnu akmeņi Duntē, Lauču akmens Skultē)

uzņemti aizsargājamo dabas objektu sarakstā.

Katra apzinīga pilsoņa, bet jo sevišķi dabas draugu un arī at-

tiecīgu iestāžu un organizāciju svēts pienākums ir rūpēties par jūr-
malas aizsardzības noteikumu stingru ievērošanu.

R. Treijs

KALNUP

Nu jau desmit gadu šķir mūs no notikuma, kas iegājis
vēsturē ar apzīmējumu Septembra plēnums. Šķiet, nav

vajadzības daudz stāstīt, par ko tika spriests šajā partijas
Centrālās Komitejas plēnumā. Teiksim pavisam īsi — Mas-

kavā notika asa, principiāla un tai pašā laikā lietišķa sa-

runa par mūsu lauksaimniecības attīstības vissasāpējušā-
kajiem jautājumiem. Un to nebija mazums, jo daudz posta
laukiem bija nodarījis gan karš, gan arī personības kulta

laika aplamās lauksaimniecības vadīšanas metodes. Taču
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ne jau visu varēja atrisināt vienā reizē. Tāpēc partija at-

kal un atkal atgriezās pie šīs problēmas, risinot to gan
CX plēnumos, gan savos kongresos.

Metīsim skatu atpakaļ un palūkosimies, kas tad ir pa-

darīts aizritējušos desmit gados. Minēsim tikai vissvarī-

gāko.
Nostiprināta kolhozu un padomju saimniecību materiāli

tehniskā baze. Mūsu republikā vien šajā laikā traktoru

skaits ir palielinājies vairāk nekā divas reizes, bet labības

kombainu skaits — divas reizes. 1953. gadā mūsu lauku

ļaudis nepazina kombainus skābbarības novākšanai, bet

tagad to skaits jau pārsniedzis tūkstoti. Tādi svarīgi lauku

darbi kā aršana, graudaugu sēja un skābbarības sagata-
vošana šodien ir gandrīz pilnīgi mehanizēti.

Reorganizētas mašīnu un traktoru stacijas. Tagad zeme

un tehnika ir vienās rokās, un darbam tas nācis tikai par
labu.

Bezgalīgajās Kazahijas, Sibīrijas, Pievolgas, Urālu un

citu austrumu rajonu stepēs apgūti milzīgi neskarto zemju
un vecaiņu masīvi. Jaunās zemes tagad dod pāri par 40%

no visas labības sagādes mūsu zemē. «Neskarto zemju

apgūšana,» teica biedrs Ņ. Hruščovs PSKP XXII kon-

gresā, «ir dižens mūsu varonīgās tautas varoņdarbs ko-

munisma celtniecībā, un tas dzīvos mūžos!»

Pieaugusi padomju saimniecību loma lauksaimniecībā.
Piemēra pēc minēsim tikai divas no pēdējos gados repub-
likā izveidotajām padomju saimniecībām — «Zemgale»
Tukuma rajonā un «Istra» Ludzas rajonā. «Putnu fabri-

kas» — tā darbaļaudis dēvē šīs saimniecības, kas bagā-
tīgi apgādā mūs ar putnu gaļu un olām.

Noteikta jauna plānošanas kārtība. Kā bija senāk? Plā-

nus sastādīja rajonu vadītāju kabinetos un tad darīja zi-

nāmus to izpildītājiem. Tagad plānus vispirms izstrādā

tiešie darba darītāji.
Atjaunots }eņiniskais materiālās ieinteresētības prin-

cips. Par labāku darbu — labāku atalgojumu, — tāda ir

šī principa būtība.

Kolhozi un padomju saimniecības nostiprinātas ar spē-

jīgiem kadriem.

Pārkārtota lauksaimniecības vadīšana. Nodibinātas

iestādes, kas to veic nevis vispār, bet konkrēti, diendienā.

Tās ir kolhozu un padomju saimniecību ražošanas pārval-
des.
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Un rezultāti? Tie iepriecina ikviena padomju cilvēka

sirdi. Mūsu republikas kolhozos un padomju saimniecībās

vien desmit gadu laikā piena ražošana palielinājusies gan-
drīz divas reizes, gaļas —• divas reizes, olu — gandrīz
trīs reizes. Un līdzīgi panākumi gūti daudzos mūsu Dzim-

tenes novados.

Taču mēs nebūtu patiesi, sacīdami, ka viss ir jau kār-

tībā. Nepavisam. Vēl jādara daudz, ļoti daudz, lai galīgi
likvidētu mūsu lauksaimniecības atpalicību, salīdzinot ar

citām tautas saimniecības nozarēm. Nav šaubu, ka čaklie

lauku darba rūķi, realizējot partijas Programu un CX

1962. gada marta plēnuma lēmumus, tiks galā ar šo uzde-

vumu.

RUNDĀLES PILS

Rundāles pili sāka celt 1736. gadā pēc baroka lielmeistara, Krie-

vijas galma arhitekta Bartolomeo Frančesko Rastrelli projekta kā

Kurzemes hercoga, carienes Annas Joannovnas visspēcīgā favorīta
Ernesta Johanna Bīrona vasaras rezidenci. Pēc Annas Joannovnas

nāves Bīrons bija izsūtīts trimdā, un tālākie pils celtniecības darbi

tika pārtraukti. Tos atsāka pirms 200 gadiem, 1762.—1763. gadā, pēc
tam kad 1762. gada rudeni Blrons atgriezās Kurzemē; pils celtniecība

visumā pabeigta 1767. gadā.
Pils Ir divstāvu mūra celtne; ēkas trīs korpusi ietver četrstūru pa-

galmu. Pils ārējā arhitektūra ir samērā atturīga. Rastrelli veikli pra-
tis apvienot baroka trauksmi ar Zemgales līdzenuma plašo mieru,

atrazdams Rundāles pils ārējam veidojumam varenus, saskaņotus
izteiksmes līdzekļus. Greznāk veidoti pils ieejas vārti. Abās pusēs
tiem uzstādīti kolonām rotāti pilont, ko noslēdz majestātiska izskata

akmeni cirsti lauvu tēli un akmens vāzes.

Rundāles pils iekštelpas veidotas ļoti grezni. Te arhitekts pilnā
mērā ļāvis vaļu baroka un rokoko ekstāzei. lekštelpu veidošanā pieda-

lījušies tā laika ievērojamākie tēlnieki un gleznotāji — F. Fonte-

baso, L. Rotari, J. Grafs, Bartzjens (F. Hartmanis).
No visām Rastrelli celtajām pilīm Krievijā Rundāles pils ir vie-

nīgā, kas saglabājusi tik lielu skaitu sākotnēji veidotu iekštelpu (Baltā
zāle. Zelta zāle, gleznu galerija, bibliotēka, Rožu zāle, Marmora zāle,

kāpņu telpas v. c). Tā ir viens no vērtīgākajiem arhitektūras pie-
minekļiem mūsu republikā.



Rundāles pils A. Holcmaņa foto,

Ar lielo gaismu, kas pa nakti ausa.
Ir mana tauta augšā cēlusies, —

Bij vēla celšanās un, ak, cik gausa.
Bet skaists ir rits un skaista gaita ies.

J. RAINIS

PAGĀTNE RAUGOTIES...
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Pirms 20 gadiem

J. Dzintars

RADIKĀLĀ LŪZUMA GADS

1943. gada pirmajās nedēļās Krievzemes likteņupes Volgas kras-
tos ar spožu padomju tautas un tās Bruņoto Spēku uzvaru noslēdzās

pasaules vēstures llelākā_ kauja, kas iezīmēja radikālu lūzumu Lielā

Tēvijas kara un visa otrā pasaules kara gaitā.
Pēc izšķirošās kaujas pie Volgas, kuras gaitā tika ielenktas un

iznicinātas divas vācu fašistu izlases armijas 330000 viru kopskaitā,
sākas hitlerisko lebrucēju padzīšana no mūsu Dzimtenes ārēm. Pa-

domju ieroču vēsturiska uzvara radīja lūzumu ari pret fašistiskajiem
iebrucējiem vērstajā tautas pretestības kustībā uz laiku okupētajās pa-
domju republikas un apgabalos. 1943. gadā padomju partizāņu un pa-
grldnleku pulki ienaidnieka aizmugurē izauga par miljoniem cilvēku
lielu cīnītāju armiju.

Straujš lūzums notika ari hitleriešu okupētajā Latvijā. Latvijas
Komunistiskās partijas vadībā sāka neatturami augt partizāņu un pa-
grīdes kustība visa republikā. Cīņā pret fašistiskajiem lebrucējiem un

to roklaižam_ — latviešu buržuāziskajiem nacionālistiem — 1943. gadā
kopa ar strādniekiem un trūcīgajiem zemniekiem iesaistījās plaši vi-

dusšķiru slāņi — vidējie zemnieki, amatnieki, inteliģence v. c, kurus
Lielā Tēvijas kara bargie pārbaudījumi un komunistiskās pagrīdes pa-

cietīgais izskaidrošanas darbs masās bija pārliecinājis, ka, vienīgi
ejot Komunistiskās partijas norādīto ceļu un tās vadībā, tautai izdosies

izbēgt no fiziskas iznīcināšanas, ko tai gatavoja un jau pakāpeniski
realizēja hitleriskie iebrucēji. Un tieši tas 1943. gada beigās un

1944. gada sākumā pretestības kustību Latvijā pārvērta par visas

tautas kustību pret vācu iebrucējiem un pašmāju kangariem. Latvijā
veidojās jaunas partizāņu vienības un radās spēcīgas pagrīdes orga-

nizācijas.
Tieši šajā laikā Latvijā vērsās plašumā centralizēta partizāņu kus-

tība un vienota komunistiskā pagrīde, ko vadīja Latvijas KP CX ar

operatīvās grupas un Latvijas partizāņu kustības štāba palīdzību.
Sākot ar 1943. gada pavasari, okupētajā Latvijā veidojās parti-

jas novadu (apgabalu) un apriņķu komitejas. Tika noorganizētas Lat-

vijas KP Latgales, Vidzemes un Zemgales apgabalu, Valkas, Abrenes

tin Madonas apriņķu pagrīdes komitejas. Vienlaikus tika nodibinātas

Latgales apgabala, Valkas, Abrenes un Madonas apriņķu komjaunat-
nes komitejas. 1943. gada vasarā Kurzemē sāka darboties Kurzemes
apgabala partijas pagrīdes komitejas sekretāra Andreja Macipāna par-
tizāņu vienība.
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1943. gada martā uz atsevišķās latviešu partizāņu vienības bāzes

tika radīta Latviešu partizāņu brigāde, no kuras vienībām vēlāk izvei-

dojās I, 11 un 111 latviešu partizāņu brigādes, ko vadīja Padomju Sa-

vienības Varoni O. Oškalns, V. Samsons un Ļeņina ordeņa kavalieris

P. Ratiņš.
Sadarbībā ar partizāņu nodaļām partijas un komjaunatnes pagrī-

des centri visā Latvijas teritorijā veidoja jaunas vai arī izvērsa jau
esošo pagrīdes grupu darbu. 1943. gadā aktīvu ciņu pret ienaidniekiem

izvērsa Rīgas pagrīdes organizācijas un grupas, kuras veica diver-

sijas un sabotāžas aktus, organizēja gūstā kritušo padomju karavīru

bēgšanu no vācu nāves nometnēm, veica plašu antifašistisku aģitāciju
iedzīvotāju masās utt. Veikto diversiju vidū sevišķa nozīme bija Rīgas
komunistiskās pagrīdes vadītāja Imanta Sudmaļa un komjaunatnes

Rīgas pilsētas pagrīdes komitejas kopīgi organizētajam sprādzienam
1943. gada 13. novembri Doma laukumā. Drosmīgo pagrīdnieku rīcība

izjauca hitleriešu un to sulaiņu — latviešu buržuāzisko nacionālistu

neģēlīgo nodomu inscenēt Doma laukumā protesta mitinu pret Mas-

kavā notikušās PSRS, ASV un Anglijas ārlietu ministru konferences
lēmumiem, lai ar varu sadzīto Rīgas iedzīvotāju klātbūtnē ar latviešu

tautas nodevēju muti paziņotu par tās «vēlēšanos» uz mūžīgiem lai-

kiem palikt fašistisko okupantu jūgā. Sprādziens Rīgas centrā visai

pasaulei parādīja latviešu tautas īsto nostāju pret hitleriskajiem iebru-

cējiem un to rokaspuišiem.
Daudz diversiju un sabotāžas aktu 1943. gadā veica Daugavpils

pagridnieki N. Skrabo, V. Meļņikova un J. Jakovļevas vadībā. Visa

Latgale pārklājās ar pagrīdes grupu tīklu. Spēcīgas pagrīdes grupas
1943. gadā izveidojās un aktīvi darbojās arī Liepājā. Ventspilī, Jēkab-

pilī, Talsu, Jelgavas, Valkas un citos Latvijas apriņķos un pilsētās.
Ar savu pašaizliedzīgo cīņu pret vācu fašistiskajiem iebrucējiem

par padomju varu Latvijas darbaļaudis pierādīja savu uzticību Komu-

nistiskajai partijai un Padomju valdībai, uzticību komunisma rītdie-

nai, par ko cīnījās un atdeva savas dzīvības labākie tautas dēli un

meitas.

Pirms 30 gadiem
M. Millere

NEMIRSTĪGAIS CĪNĪTĀJS

Kurš gan no mums nav dzirdējis par Eduardu Smil-

tēnu? Latvijas komjauniešu cīņu vēsture nav iedomājama
bez šī drosmīgā, pašaizliedzīgā strādnieku jaunieša, nele-

gālās Latvijas komjaunatnes Centrālās Komitejas sekre-

tāra vārda.

...
1933. gads. Politiskās un ekonomiskās krizes žņaugu

bezdarbnieku tūkstoši Rīgas ielās. Strādnieku neatlaidīgā

cīņa un buržuāzijas pretvara, kas ar savu melno roku —

politpārvaldi — izspiego un izokšķerē katru brīvu domu

un vārdu.



Nebija vēl novītuši ziedi uz Friča Gaiļa kapa, kad Lat-

vijas darba jaunatni pāršalca jauna sēru vēsts: reakcijas
terors izrāvis no revolucionāro cīnītāju rindām jaunu
pašaizliedzīgu cīnītāju. Naktī no 20. uz 21. janvāri kādā

Rīgas nomales ielā saļima, policijas aģentu raidīto ložu

caururbts, Ed. Smiltēns.

Nākamajā dienā «Jaunākajās Ziņās» bija ievietots foto-

attēls ar parakstu: «Kas viņu pazist?» — Atbilde bija, ti-

kai ne tāda, kādu to gaidīja buržuāzijas varasvīri. Tā

baltoja nākamajā naktī Rīgas ielās izlīmētajos plakātos
ar draudīgiem uzrakstiem: «Strādnieki! Pret balto teroru!

Nāve biedra Smiltēna slepkavām!» Atbilde bija naktī pie
pilsētas morga noliktais krāšņais vainags ar lenti: «Kri-
tušam cīnītājam b. Ed. Smiltēnam. Mēs tavu nāvi atrieb-

sim. LKP I rajons.»

Revolucionāro strādnieku mēģinājumi dabūt Smiltēna

līķi, lai to ar strādnieku demonstrāciju svinīgi pavadītu
pēdējā gaitā, beidzās neveiksmīgi. Agrā rīta stundā Ma-

tīsa kapu koki sēri liecās pār Smiltēna kapa dzeltenajām
smiltīm. Tomēr jau nākamajā naktī, savā cīņā uzvarējis
pat nāvi, Smiltēns atdusējās zem glītas kopiņas, kura
slīka ziedos. Ziedi uz Smiltēna kapa nenovīta visu bur-

žuāziskās varas laiku. 1957. gada 21. jūnijā pie tā pieliktā
piemiņas plāksne arī tagad aicina komjauniešus noliekt

galvas pie varoņa kapa.
Kāds tad bija savā dzīvē Eduards Smiltēns, ja pat pēc

nāves viņš tā cīnījās par savu lietu?

Friča Millera (tāds ir viņa īstais vārds) dzīves rīts

atausa 1903. gada 28. augustā Kurzemē, Kuldīgas apriņķa
Saldus pagastā. Zēna gados zaudējis māti un tēva nāvi

pat neatcerēdamies, mazais Fricis palika plašajā pasaulē
gluži viens. Viņu pieņēma «audzināšanā» kāds no turīga-
jiem saimniekiem, jo tā taču nevajadzēja ganam maksāt

algu, bet varēja izdzīt par vēdera tiesu. Tikko sasniedzis

pusaudža gadus, Fricis kļuva par kalpu. Pirmdienas rītos,
aizvedis saimnieka bērnus uz skolu, viņš ar smagu sirdi

atgriezās mājup, lai jūgtos iekšā saimnieka nepadarāma-
jos darbos. Bet mācīties gribējās tik ļoti ļoti! Tādēļ bei-

dzot viņš arī nolemj pamest šo verdzību un doties darbā

uz Saldu, kur jāstrādā tikai 8 stundas un vakaros var mā-

cīties. No šīm 8 stundām, protams, nekas neiznāk, jo kok-

zāģētavā jāstrādā 10 stundas un par virsstundām neko

nemaksā. Šā paša iemesla dēļ Fricis aktīvi piedalās arī
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pirmā streika sagatavošana, jo grūta dzīve un citi biedri

viņam daudz ko ir iemācījuši.
Tā Fricis Millers uzsāk savas revolucionāra gaitas un

1925. gadā iestājas nelegālajā Komunistiskajā partijā —

Lejaskurzemes rajona Saldus pulciņā «Ciklons». Partijas
uzdevumus viņš veic ar jauneklīgu aizrautību un lielu at-

bildības sajūtu.
1926. gadā, Saldus baznīcas 250 gadu jubilejas rītā,

kad te saplūst ļaudis no tuvienes un tālienes, uz snieg-
baltas baznīcas sienas redzams ogļu melns uzraksts: «Lai

dzīvo Padomju Latvija! Lai dzīvo Latvijas Komunistiskā

partija!» Darbs bija veikts un pēdas nomaskētas tik pras-
mīgi, ka neviens toreiz tā ari neuzzināja, ka tas bija bijis
Friča MiUera un Zaņa Timmermaņa darbs.

Regulāri mācīties ari tagad ir grūti, jo daudz brīva

laika prasa nelegālais darbs, tomēr Friča zinātkāre ir mil-

zīga un viņš ir ļoti neatlaidīgs. 1927. gadā komjaunatnes

organizācija dod iespēju Fricim mācīties Maskavā, Rie-
tumtautu Komunistiskajā universitātē. Šajā laikā viņš sau-

cas par Frici Medni. Viņš ir ārkārtīgi disciplinēts, mācībās

uzrāda teicamas sekmes, attieksmēs ar biedriem ļoti drau-

dzīgs. Šai laikā viņš nodibina arī ģimeni un ar aizkusti-

nošu gādību rūpējas par saviem mazajiem bērniem.

1932. gadā Mednis beidz universitāti un dodas nelegā-

lajā darbā uz Latviju ar Eduarda Smiltēna vārdu un ie-

sauku Urbējs. Komjaunieši viņu pazina arī kā Janku,

Garo, Zani.

1932. gads Latvijas komjaunatnei bija ārkārtīgi smags.

Provokācijas rezultātā bija arestēti gandrīz visi CX

locekļi un sagrauta pagrīdes tipogrāfija. Jaunajam CX

sekretāram bija darba atliku likām, bet viņa stiprās rokas

no tā nebijās, un cīņai atdot sevi visu alka viņa kvēlā

sirds. Ar biedru atbalstu noorganizējis jaunu tipogrāfiju,
Smiltēns jau 1932. gada rudenī nokārto avīzes «Jaunais

Komunārs» speciālnumura izdošanu. Viņš pats rediģē
daudzus avīzes rakstus, kā arī raksta kvēlus uzsaukumus.

Kādu laiku Smiltēns darbojas Ventspilī, kur palīdz atjau-
not organizāciju. Lieli nopelni viņam arī Latgales orga-

nizācijas nostiprināšanā.
Ed. Smiltēns ir apbrīnojams konspirators, bet arī polit-

pārvaldes aģenti nesnauž. Pēc vairākkārtējām neveiksmēm

viņi beidzot «uzož», ka komjauniešu organizators atrodas

Jelgavas šosejā 38a, dz. 9, kur, it kā zagli ķerdama, iero-
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das kriminālpolicija. Smiltēnu izved ārā un no mugurpu-

ses neģēlīgi nošauj.
Smiltēna nekrologā teikts: «Biedra Smiltēna nāve nav

nejauša nāve, tā ir tikai viena nāve baltā terora garajā
upuru virknē.»

Bet nāvei nebija un nav varas pār Smiltēnu, strādnieku

jaunieti, strādnieku lietas cīnītāju, un viņš dzīvo un mū-

žam dzīvos strādnieku jauniešu sirdīs.

Pirms 50 gadiem

J. Netjosins

PIRMĀ MAIJA STREIKI

UN DEMONSTRĀCIJAS LATVIJĀ

1913. GADĀ

1913. gada 1. maijā strādnieku Rīga, aizraujot ar savu

piemēru visu Latvijas proletariātu, sīvās sadursmēs ar

policiju un kapitālistiem demonstrēja savu apņemšanos
darīt galu satrunējušajam carisma režīmam, buržuāzijas
un muižniecības bloka asiņainajai diktatūrai, ko sargāja
cara patvaldības durkļi.

1913. gada Pirmā maija streiki un demonstrācijas kā

varens vilnis dzima revolucionārās kustības uzplūdu ap-

stākļos. Sākot ar 1911. gadu, Latvijas proletariāts — viens

no viskaujinieciskākajiem, organizētākajiem un norūdīta-

jiem Krievijas proletariāta varenās armijas priekšpul-
kiem — arvien enerģiskāk un neatlaidīgāk sāka pievēr-
sties aktīvām protesta un cīņas formām pret kontrrevolū-

cijas trakošanu. 1911. gada vasaras un rudens ekonomis-

kajiem streikiem un politisko ielu demonstrāciju biklajiem
mēģinājumiem sekoja atklātas masveida revolucionārās

kustības pali sākumā Rīgā, bet vēlāk, pēc Ļenas zelta rak-

tuvju neapbruņoto strādnieku apšaušanas 1912. gada pa-

vasarī, — arī citos Latvijas rajonos. Kopš šī brīža strād-

nieku kustība Latvijā, saplūzdama ar proletariāta uzstāša-

nos citos Krievijas impērijas rajonos, vairs neapsīka ne uz

brīdi, nemitīgi paplašinoties un iesaistot cīņā arvien jau-

nus un jaunus strādnieku šķiras slāņus.
1913. gads Latvijā sākās ar plašiem streikiem un 30

tūkstošu strādnieku demonstrāciju «asiņainās svētdienas»
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(1905. gada 9. janvāra) upuru atceres dienā; tā bija
ieskaņa grandiozajām politiskajām demonstrācijām, kas

uzbangoja 1. maijā. Šajā dienā Rīgā streikoja ne mazāk

ka 50 tūkstošu lielo un mazo rūpniecības uzņēmumu strād-

nieku. Jātnieku policija veltīgi pūlējās izkliedēt ielu de-

monstrācijas — izkliedēti vienā vietā, strādnieki atkal pul-
cējās citur, un no jauna skanēja revolucionāras dzies-

mas, liesmoja sarkanie karogi un lozungi — «Nost pat-
valdību!», «Lai dzīvo revolūcija!», «Lai dzīvo sociālisms!».

Rīgas buržuāzija un policija ar šausmām sajuta jaunās
tuvojošās revolūcijas elpu. Vētraini notikumi risinājās šajā
dienā arī citās Latvijas malās — mītiņi un demonstrācijas
aptvēra pilsētas un miestus, streikoja laukstrādnieki.

V. I. Ļeņins augstu novērtēja Pirmā maija notikumus

Latvijā. Viņš rakstīja: «...Krievijas strādnieku šķiras
maija svētki, kura pirmo mēģinājumu deva Rīgā, bet pēc
tam pirmajā maijā pēc vecā stila pārgāja sparīgā uzbru-
kuma Pēterburgā, — šie maija svētki kā zibens sašķēla
gaisu drūmajā tumsas un nospiestības atmosfērā. Bendes
vajāšanu un draugu renegātisma nepieveikto un nesalauzto

veco revolucionāru simtu priekšā, jaunās paaudzes demo-

krātu un sociālistu miljonu priekšā nostājās atkal visā

savā varenībā nākošās revolūcijas uzdevumi un iezīmējās
tās vadītājas — avangarda šķiras spēki» (Raksti, 19. sēj.,
187. Ipp.).

Pirms 50 gadiem
Jānis Kārkliņš

LATVIEŠU OPERAS PIRMSĀKUMI

Braju Jurjānu trijotnes jaunākais pārstāvis Pāvuls Jurjāns, bei-

dzis Pēterburgas konservatoriju, pārnāca uz Rīgu un sāka strādāt par
dziedāšanas skolotāju. 1912. gadā P. Jurjāna pedagoģiskajam darbam

vokālajā mākslā jau bija tik lieli sasniegumi, ka 1913. gada 9. janvārī
viņš ar saviem skolniekiem varēja sarīkot Čaikovska operas «Jevge-
ņijs Oņegins» izrādi latviešu valodā.

Operas tekstu latviski bija tulkojusi P. Jurjāna skolniece vo-

kālajā mākslā P. Līcīte, tagad pazīstama komponiste. Orķestris bija
no Krievu mūzikas biedrības mūzikas skolas Rīgā, kurā P. Jurjāns
vadīja operas klasi, koris — Latviešu biedrības, dejotāji — J. Dubura

dramatisko kursu audzēkņi. Dejas bija iestudējis baletmeistars

M. Kauliņš. Pie diriģenta pults stājās pats Pāvuls Jurjāns, režijas
darbu bija veicis Rīgas vācu teātra režisors H. Pecolds. Dekorācijas

un kostīmus sadabūja, kur vien bija iespējams. Solisti: Larina —

O. Krastiņa-Paeglīte (vēlāk dziedātāja korī), Tatjana — Svainis-
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Ziediņa (programā atzīmēta ar pseidonīmu — Zvaigznīte-Jakulis),
Olga —P. Līcīte, aukle—M. Vīgnere-Grīnberga, Oņegins — Jēkabs

Karps, Ļenskis — Pauls Sakss, Gremins — Jānis Niedra, Trikē —

R. Tunce. Solistu vidū Malvīne Vīgnere-Grīnberga bija pašā savas

balss un talanta spožumā. Tas pats jāsaka par Paulu Sakšu. Visi citi

izrādes dalībnieki bija kā skatuves, tā vokālo gaitu iesācēji, tomēr

diletantu viņu vidū nebija. Publikas izrādē bija Joti daudz, tās sa-

jūsma — liela.

Uz pavasara pusi uzveda arī Rubinšteina «Dēmonu» Baginska
tulkojumā. Tamāru dziedāja Otīlija Liekneja, izceldamās ar spēcīgu
un labi skolotu augsto soprānu. Dēmonu — Elks-Elksnītis, piedzīvo-
jis aktieris ar spēcīgu balsi un stipru noslieci uz teatrālu patosu, Sino-

dalu — Pauls Sakss, aukli — Paula Līcīte, Gudalu — J. Niedra,
Labo garu — M. Vīgnere-Grīnberga. «Dēmona» izrāžu atkārtojumos
titulpartiju dziedāja arī J. Kornets. Atsevišķās izrādēs Greminu «Oņe-
ginā» un Gudalu «Dēmonā» dziedāja Ādolfs Kaktiņš.

So skolnieku izrāžu mākslinieciskie panākumi un publikas atsau-

cība pamudināja Pāvulu Jurjānu 1913. gada rudenī nodibināt jau
labi sen viņa iecerēto Latvju operu, pēc būtības jaunu teātri ar savu

pilnīgi izveidotu trupu, kuras dalībniekus saistīja līgums veselai se-

zonai. Režiju jaunajā Latvju operā vadīja J. Duburs, dekorācijas un

kostīmus ar drošu un gaumīgu mākslinieka roku veidoja gleznotājs
Pēteris Kundziņš. Biju tajā laikā Dubura dramatisko kursu audzēknis.

Duburs saistīja mani operas darbā par savu palīgu. Sākās Latvju
operas izrāžu sagatavošanas darbs. Duburs saziņā ar diriģentu Pāvulu

Jurjānu joti rūpīgi izstrādāja operas skatuviskos tēlus. Pats piere-

dzējis vokālists, viņš labi zināja, kādu tēlojumu prasīt no dziedātāja.
Jēkabs Karps — Oņegins, toreiz vēl Maskavas konservatorijas

students, braukāja no Rīgas uz Maskavu, savienodams studijas kon-

servatorijā ar darbu Latvju operā. Karpām bija skaists, tīkams balss

tembrs. Man viņš saglabājies atmiņā kā viens no labākajiem Oņegina
tēlotājiem uz mūsu operas skatuves. Tatjanu Duburs iestudēja ar

Olgu Pjavnieci, dziedātāju, ko publika bija iemīļojusi koncertos viņas
smalkās muzikalitātes un skaistās balss dēļ. Olga Pļavniece bija ne

vien dziedātāja, bet arī spilgti apdāvināta skatuves māksliniece. Viņa
neatvairāmi valdzināja ar mākslas tēla apgaroto vitalitāti. Viņas lomu

saraksts bija ļoti daudzpusīgs — Tatjana, Karmena (1913. g.), vēlāk

Neda. Marta «lelejā», pat Izolde Vāgnera «Tristānā un Izoldē».

Operas koris skaita ziņā bija neliels, bet savu uzdevumu veica

ar spožām sekmēm un lika drošus pamatus mūsu vēlāko laiku operas
kora muzikālajām un vokālajām tradīcijām.

Latvju operas pirmā izrāde «Jevgeņijs Oņegins» bija nolikta

1913. gada 21. septembrī Merķeļa ielā 13, toreizējā Latviešu biedrībā.

Sī diena vairs nebija tālu, kad Duburs man pēkšņi noprasīja, vai es

protot Gremina partiju. Biju to pie Jurjāna mācījies. Duburs pēc pār-
baudes man lika ierasties «Oņegina» mēģinājumā un lika iespiest citu

afišu, kur Gremina lomā Jāņa Niedras vietā bija minēts mans vārds.

Jānim Niedram toreiz vēl nebija nekādas skatuves pieredzes, bet es

biju Dubura dramatisko kursu audzēknis. Jāņa Niedras vokālās un

skatuviskās spējas attīstījās loti lēnām. Neatlaidīgā darbā, dedzīgi
mīlēdams skatuvi, viņš ar laiku izvirzījās par vienu no pirmajiem
mūsu operas vokālistiem. Tā nu toreiz es tīri negaidot nokļuvu šinī

pirmajā Latvju operas izrādē uz skatuves, nemaz nenojauzdams, ka

ar to sākas mans ilgais darba mūžs latviešu operā.
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Operas repertuārs toreiz vēl nebija liels, tādēļ sākumā līdzās
Dubura parstudētajiem «Oņeginam» un «Dēmonam» Latvju opera
rīkoja simfoniskus koncertus, kurus diriģēja Pāvuls Jurjāns. Arī ma-

teriālā atbildība par operas uzturēšanu gūlās vienīgi uz Pāvulu Jur-
jānu, un, cik zinu, tā prasījusi toreiz no viņa visus viņa ietaupījumus.
Gadu vēlāk, kad Jurjana līdzekļi bija izsīkuši, operu subsidēja Lauk-
saimnieku ekonomiskā savienība, piedaloties operas direkcijā ar trim
pārstāvjiem.

Pēc «Dēmona» Duburs iestudēja «Karmenu». Karmenu dziedāja
Malvīne Vīgnere-Grīnberga, Paula Līcīte un Olga Pļavniece. Tās bija
trīs pilnīgi dažādas mākslinieciskās personības. Paula Līcīte valdzi-
nāja ar muzikālo dziedājumu. Malvīnes Vīgneres-Grīnbergas Karmena
bija koķeta, valšķīga un nebēdīga siržu lauzēja, izskatā ļoti efektīga,
bet Karmenas tēla liktenīgais traģisms māksliniecei bija pasvešs.
Vokāli viņas Karmena bija nevainojama. Olga Pļavniece valdzināja
ar paskarbu iekšēju kvēli, pasvītrojot Karmenas liktenīgo traģismu,
kas ir šī tēla dziļāka būtība. Atceros vēl tagad viņas skrējienu pāri
visai skatuvei, kad viņa dzird kalnos aicinošo Eskamiljo dziesmu un.

iedegusies jaunā aizrautībā, ir gatava spītēt pat nāvei. Ar šo epizodi
Duburs sagatavoja Karmenas nāvi operas beigās.

Duburs bija ne vien režisors, bet arī audzinātājs. Viņš arvien pra-

sīja patiesīgu pārdzīvojumu, karoja pret šablonu tēlojumā. Strādāt
ar iesācējiem nebija viegli, bet visus spārnoja darba griba. Solistu

bija maz. Atceros, reiz man mēģinājumā ar Malvīni Vīgneri-Grīn-
bergu pat bija jānodzied Eskamiljo, aizstājot kādu darba biedru.

1914. gada pavasarī Jurjāna Latvju operas trupā nāca klāt Ada

Benefelde, Oskars un Elza Zubīši. Līdz ar to operas darba iespējas
stipri paplašinājās, jo tie vairs nebija skolnieki, bet nobrieduši dzie-

dātāji ar diezgan lielu repertuāru.

Savā pirmajā izrādē Ada Benefelde dziedāja «Karmenā» Mikaelu.

Visiem bija skaidrs, ka mūsu vidū ienācis liels, smalkas burvības

apdvests talants, īsta liriķe ar skaistu, visiem mākslinieces nodomiem

paklausīgu balsi. Viņai labi padevās traģisko, dzīves aizlauztu mīlē-

tāju tēli — Violeta, Džilda, Grietiņa v. c. Viņas būtnē bija kaut kas
dziļi sirsnīgs, vientiesīgi patiess. Ar vieglu grāciju viņa mācēja ska-

tītājiem likt raudāt un smiet. Sevišķi tuvs viņai bija Mocarts —

Konstance, Cerlīna.

Ar Oskaru Žubīti Latvju operā ienāca rutinēts dziedātājs. Viņa
tēlošanas paņēmieni bija korekti, ar noslieci uz trafaretu, mīmika

maz izteiksmīga, bet dziedājums arvien muzikāls, ar krietnu sava

aroda prasmi. Vēlāk viņš kļuva daudzu izcilu partiju pirmatskaņotājs
mūsu operā, lai minam kaut vai Tanheizeru, Almavivu, Hofmani.

Teātris uz viņu arvien varēja paļauties. Ilgus gadus viņš nesa uz sa-

viem pleciem gandrīz visu tenora repertuāru, dziedot arī Faustu, Al-

fredo, Hercogu. Viņa labākā loma bija Dāvids Vāgnera «Meistardzie-

doņos». Elza Žubīte — mecosoprāns ar skanīgu, skaisti tembrētubalsi,
bija laba lielā stila lomās.

1914. gadā karš pievirzījās Rīgai tik tuvu, ka operai telpas Mer-

ķeļa ielā bija jāatstāj, jo tur iekārtoja kara hospitāli. Kara apstākļu
dēļ pavasarī noslēgtajos līgumos paredzētās algas samazināja uz

pusi. Duburs vairs nebija režisors, ar pavisam citādiem režijas prin-
cipiem viņa vietā nāca Elks-Elksnītis. No Vācijas atgriezās Ādolfs

Kaktiņš un sāka strādāt Latvju operas trupā. Arī Sakss no Maskavas

pārnāca atpakaļ uz Rīgu. Latvju opera pārcēlās uz tagadējā Mūzikā-
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lās komēdijas teātra telpām. Elks-Elksnītis savā režijas darbā mek-

lēja tikai efektus, bet par mākslinieciskumu domāja maz.

Sajā posmā agrākajiem iestudējumiem pievienojas «Pīķa dāma»,
«Pajaci», «Zemnieka gods», C. Kijī «Patriote», «Ivans Susaņins», «Ri-

goleto».
Solistu sastāvs turpmāk vairs neko daudz nemainījās: tie bija

Ada Benefelde, O. Pļavniece, O. Liekneja, A. Kaktiņš, P. Sakss,
O. 2ubītis, Elks-Elksnītis, J. Karps. Pie diriģenta puits bieži vien

nostājās komponists Jānis Mediņš, kurš nesen vēl operas orķestrī
spēlēja čellu. Ā. Kaktiņš šajā sezonā sāka dziedāt nevis vairs augstā
basa, bet baritona partijas un sezonu beidza ar Rigoleto. Benefelde

šinī izrādē bija nepārspēta Džilda, Sakss — Hercogs, Elza Žubīte —

Magdalēna, J. Niedra — Sparafučils, J. Kārkliņš — Monterone.

Atceros, šinī sezonā (tāpat kā 1913./14. gada sezonā) par kon-

certmeistaru operā darbojās J. Faiers, vienu otru reizi diriģēdams arī

simfoniskos koncertus. Tagad viņš ir izcils baleta diriģents Maskavas

Lielajā teātrī.

Kad karš pievirzījās pie pašiem Rīgas vārtiem, Latvju opera bija
spiesta darbu pārtraukt un kolektīvs izklīda. Taču P. Jurjāna liktos

latviešu operas pamatus vairs nevarēja iznīcināt, un pēc kara operas
mākslinieki atkal pulcējās Rīgā, lai atsāktu savas darba gaitas.

Pirms 60 gadiem
V. Zariņš

KSDSP II KONGRESS UN TĀ ATBALSIS

LATVIJĀ

1903. gada jūlijā—augustā Briselē un Londonā notika

KSDSP II kongress, kurā Krievijas marksisti Ļeņina va-

dībā radīja revolucionāru proletariāta partiju. Kongresu

varēja sasaukt tikai pēc tam, kad bija idejiski sagrauti
narodņiki, ekonomisti un citi revolucionārajam marksis-

mam naidīgi politiskie virzieni. So uzdevumu veica

V. I. Ļeņins vairākos savos teorētiskajos darbos. Krievijas
strādnieku pulciņu organizatoriskajā nostiprināšanā un

idejiskajā izaugsmē sevišķi liela nozīme bija ļeņiniskajai
«Iskrai». Kongresa darbības laikā un arī pēc tam konsek-

ventajiem revolucionāriem nācās cīnīties pret meņševiku
frakcijas izlīdzējiem, kas kavēja strādnieku šķiras vienoto

cīņu pret kapitālistiem un carismu.

II kongresam bija ārkārtīgi liela nozīme Krievijas un

visas pasaules strādnieku kustībā. Pirmo reizi Krievijas
vēsturē bija radīts spēcīgs centrs, kas spēja saliedēt strād-

nieku šķiru un ap to visplašākās darbaļaužu masas cīņai

pret Eiropas un Āzijas reakcijas vareno balstu — carismu,

pret visām visdažādākajām apspiešanas un ekspluatācijas
formām, no kā cieta Krievijas tautas.
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Pēc KSDSP nodibināšanās sākās jauns laikmets starp-
tautiskajā strādnieku kustībā. Bija radusies konsekventi

revolucionāra cīņas organizācija, kas jau no paša sākuma

nesaudzīgi apkaroja visas oportūnisma un revizionisma

izpausmes savās rindās un pārvarēja tās, kamēr II Inter-

nacionālē apvienotās Rietumeiropas sociāldemokrātu par-

tijas 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā arvien tālāk aizgāja
no revolucionārās cīņas ceļa un tiecās izlīgt ar savu zemju
valdošajām šķirām.

KSDSP II kongress bija pagrieziena punkts arī Latvi-

jas strādnieku kustībā, kas attīstījās un gāja kopsolī ar

visu Krievijas tautu revolucionāro cīņu. Kopš 1900. gada,
kad Rīgā bija ieradies V. I. Ļeņins un nodibinājis kon-

taktu ar Latvijas revolucionāriem, sakari starp dižo prole-
tariāta vadoni un Latvijas strādniekiem nekad nepārtrūka.

20. gs. pirmajos gados visā Krievijā strauji auga masu

revolucionārā aktivitāte. Latvijā, kas bija viena no kapitā-
listiskajā ziņā attīstītākajām Krievijas malienēm, kur

šķiru pretrunas bija ļoti asas, marksisma idejas izplatījās

gan strādnieku, gan lauku bezzemnieku, gan arī citu dar-

baļaužu vidū. Pilsētās un daudzos lauku apvidos izveido-

jās nelegāli marksistiski pulciņi. Rietumeiropā aktīvi dar-

bojās latviešu revolucionārie emigranti, kas uzturēja ciešus

sakarus ar pulciņiem un apgādāja tos ar revolucionāro

literatūru.

Ļeņina nesamierināmā cīņa pret nemarksistiskajām un

revizionistiskajām strāvām Krievijā bija paraugs Latvijas
marksistiem, kas arī šajos gados izvērsa cīņu pret re-

vizionismu, nacionālismu, sektantismu, sīkburžuāzisko re-

volucionārismu un citiem proletariāta šķiru cīņai naidī-

giem uzskatiem savās rindās. Latvijas marksistu nelegālie
izdevumi regulāri informēja savus lasītājus par strādnieku

šķiras cīņām Krievijā un ievietoja vairākus «Iskras» rak-

stus. Nelegālo organizāciju veidošanā Latvijā daudz palī-

dzēja Krievijas revolucionāru pieredze.

Pieaugot Latvijas marksistisko strādnieku pulciņu sav-

starpējiem sakariem, 20. gs. pirmajos gados izveidojās vai-

rākas reģionālas sociāldemokrātu organizācijas. Rīgā
šāda organizācija nodibinājās jau 1899. gadā, Liepājā, Jel-

gavā un vairākos Vidzemes lauku apvidos — 1901. gadā,
Ventspilī — 1902. gadā utt. 1902. gada aprīlī Rīgas, Lie-

pājas, Talsu un Ventspils organizācijas apvienojās, izvei-

dojot Baltijas latviešu sociāldemokrātisko strādnieku or-
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ganizāciju (BLSDSO). Tas bija liels solis uz priekšu, taču

visas sociāldemokrātiskās organizācijas joprojām nebija
apvienotas. Vienotas organizācijas izveidošanu kavēja sīk-

buržuaziskie revolucionāri un oportūnisti, kas uz laiku bija
guvuši ietekmi Jelgavas organizācijā. Latvijas strādnieki
nevarēja cerēt uz panākumiem, cīnoties atrauti no visas

Krievijas revolucionārās kustības. Tādēļ BLSDSO pulciņi
un nelegālā prese uzmanīgi sekoja strādnieku kustības

pieaugumam un marksistisko organizāciju attīstībai Krie-
vijā.

Ziņas par KSDSP II kongresu un tā lēmumiem Latvi-

jas marksisti guva no daudziem avotiem. Labi informēta

par kongresa gaitu un lēmumiem bija KSDSP Rīgas orga-

nizācija, kas apvienoja vairākus krievu marksistu pulci-
ņus. Sī organizācija pastāvēja kopš 1903. gada un bija
saistīta ar Krievijas lielāko rūpniecības centru sociāldemo-
krātiem. Lai gan šī organizācija bija neliela un vairākos
tas pulciņos drīz nostiprinājās meņševiki, tomēr tās veik-

II kongresa materiālu propagandas un V. I. Ļeņina
sacerējumu izplatīšanas darbam bija liela pozitīva nozīme.
Plašus kongresa darbības atreferējumus un informāciju
par ta lēmumiem sniedza F. Roziņa rediģētais BLSDSO

žurnāls «Sociāldemokrāts».

Pēc KSDSP II kongresa sagatavošanās darbs vienotas

sociāldemokrātiskas organizācijas radīšanai Latvijā izvēr-

sās sevišķi plaši. Ar Ļeņina vadībā izstrādāto KSDSP

programas projektu žurnāls «Sociāldemokrāts» savus lasī-

tājus bija iepazīstinājis jau 1902. gadā. Marksistiskajās
organizācijās notika dzīvas pārrunas par partijas orga-

nizatoriskajiem principiem. Panāktā uzskatu skaidrība

svarīgākajos jautājumos, marksistisko organizāciju no-

stiprināšanās un aktivizēšanās, to savstarpējo kontaktu
pieaugums, strādnieku šķiras idejiskā izaugsme deva

iespēju sasaukt Latvijas sociāldemokrātu I kongresu un

nodibināt partiju.

Kongress sanāca 1904. gada jūnijā Rīgā, un tanī pieda-

lījās visu lielāko vietējo organizāciju pārstāvji. Kongress

apsprieda LSDSP programas projektu, statūtus un jautā-
jumu par attiecībām pret citām sociāldemokrātiskajām
partijām, izlēma atsevišķus organizatoriskus jautājumus,
nodibināja latviešu revolucionārā proletariāta sociāldemo-

krātisko partiju un ievēlēja partijas Centrālo Komiteju.
Partijas statūtu pirmo paragrāfu kongress pieņēma tādā
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formulējumā, kādu V. I. Ļeņins bija aizstāvējis KSDSP

II kongresā. Ne visi programas jautājumi kongresā tika

izstrādāti līdz galam, un vairākos jautājumos kongress
nepieņēma rezolūcijas. Tomēr pamats jaunās partijas mini-

mālajai programai bija KSDSP programa. Vissvarīgākajā
jautājumā par partijas mērķiem bija teikts, ka LSDSP

kopā ar KSDSP «uzstāda par savu tuvāko politisko uzde-

vumu gāzt cara patvaldību un likt tās vietā republiku uz

demokrātiskās konstitūcijas pamata».
LSDSP I kongress lika pamatus spēcīgai marksistis-

kajai organizācijai, kas pulcēja un vadīja latviešu strād-

nieku masas 1905. gada revolūcijā un turpmākajās cīņās.
Taču uzdevums saliedēt vienā partijā visus Latvijas revo-

lucionāro strādnieku spēkus I kongresā vēl netika pa-
veikts līdz galam. Savas pastāvēšanas pirmajā periodā
LSDSP apvienoja galvenokārt vienas nācijas — latviešu

strādniekus. Ārpus LSDSP palika krievu un ebreju strād-

nieku pulciņi, kas darbojās Latvijā, bet bija saistīti ar ci-

tām organizācijām. Taču praktiskajā darbā strādnieki drīz

pārliecinājās, ka panākumus cīņā pret kopīgo ienaidnieku

vislabāk nodrošina vienotas organizācijas. Revolūcijas

ugunīs auga un stiprinājās Krievijas tautu cīņas savienība

pret carismu un kapitālismu. Sīs cīņas loģiski etapi bija

Latvijas sociāldemokrātu partijas iestāšanās KSDSP 1906.

gadā un pilnīga organizatoriska apvienošanās ar Ļeņina
vadīto bo]ševiku partiju 1914. gadā. Ļeņina izstrādātie

partijas uzbūves un darbības principi nodrošināja pareizu
vadību strādnieku un visu darbaļaužu cīņai par carisma

gāšanu, par sociālisma uzvaru, tie ir panākumu ķīla, pa-

domju tautai ceļot komunismu.

Pirms 375 gadiem
A. Caune

PIRMĀ GRĀMATU SPIESTUVE RĪGĀ

Šodien Rīgā iznāk ļoti daudz daiļliteratūras, zinātnes un mākslas

grāmatu. Bet paraudzīsimies, kā tas bija senajos laikos.

Pirms 375 gadiem, 1588. gada pavasarī, rātes uzaicināts, Rīgā
ieradās grāmatu iespiedējs holandietis Niklāss Mollins un nodibināja
šeit pirmo spiestuvi Latvijā. Tajā pašā gadā tika iespiestas pirmās 2

grāmatas — viena vācu, otra latiņu valodā.

Spiestuves ierīkošanai 1590. gadā ipašu atļauju deva Polijas ka-

ralis Sigismunds 111. Pēc diviem pārbaudes gadiem Mollinu apstipri-

nāja par oficiālo Rīgas pilsētas grāmatu iespiedēju ar 100 dālderu
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algu gadā, bezmaksas dzīvokli un darbnīcas telpām, kas laikam
atradās Krāmu iela. Viņš apņēmās tipogrāfiju apgādāt ar kārtīgiem
burtiem, uz sava rēķina turēt zelli, kas varētu lasīt korektūras latiņu
un vācu valodā, un bez maksas veikt rātes pasūtījumus. Līgums
stingri aizliedza Mollinam «drukāt visādus viltojumus, ķecerības, pas-
kvilas un citus aizdomīgus rakstus». Tipogrāfijas darbības uzrau-
dzībai rāte iecēla divus «drukātavas kungus», bet cenzūras tiesības

paturēja sev.

Līdz 1597. gadam Mollina uzņēmums bija vienīgā grāmatu
spiestuve un grāmatu tirgotava Rīgā.

jV. Mollins Rīgā darbojās līdz savai nāvei 1625. gadā. Viņš bija
strādājis ražīgi un ļoti rūpīgi. Laikā no 1588. līdz 1625. gadam Mol-
lins iespiedis ap 160 izdevumu. Lielākā daļa no tiem (70%) bija
latīņu valodā, pārējie — vācu valodā un tikai viena grāmata — lat-
viešu valodā (1615), pie kam tā pati bija baznīcas rokasgrāmata
trīs_ atsevišķās daļās. Visi šie izdevumi izplatījās tikai Rīgā, retumis

tālāk un iznāca nelielā metienā. Lielākoties tie bija apsveikuma teksti,
teoloģiska satura grāmatas, kalendāri, daži Rīgas vēstures avoti, sko-
las grāmatas, pilsētas likumi.

Pirms 675 gadiem

E. Mugurēvičs

PA TĀLAS CĪŅAS PĒDĀM

Paiet gadu desmiti un simti, un mazāk nozīmīgi noti-
kumi gandrīz pilnīgi izgaist no tautas atmiņas. Tomēr tau-
tas vēsturē ir arī tādi pagrieziena punkti, kurus tā nekad

neaizmirst. Te var minēt izcilus revolucionārus notikumus,

tautas_ atbrīvošanās karus, kā arī cīņas pret svešzemju
iebrucējiem.

Latviešu tautas vēsturē liels pagrieziena punkts, pie
tam tautai nelabvēlīgs, ir 13. gs., kad vācu bruņiniekiem
un krustnešiem ar uguni un zobenu izdevās pakļaut savā

varā Baltijas tautības.

13. gs. beigas iezīmējās ar diezgan drūmu Baltijas dzī-

ves ainu. Vācu iebrucēji gan ar viltību, gan spēku jau
bija pakļāvuši gandrīz visu tagadējās Latvijas teritoriju,
ko tai laikā apdzīvoja lībieši, latgaļi, sēļi, kurši un zem-

gaļi. Pēdējie iebrucējiem izrādīja vissīvāko pretestību. To-

mēr gandrīz simt gadus ilgajos karos nopostītā Zemgale
vairs nespēja atvairīt aizvien atjaunotos pretinieka
spēkus. Zemgaļu tāpat kā citu Baltijas tautību vājums
bija tas, ka tiem trūka kopējas vadības. Ne tikai atsevišķas

tautības, bet bieži vien katrs novads cīnījās par sevi. Tā

rezultātā ienaidnieka rokās jau bija krituši zemgaļu lie-
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lākie politiski ekonomiskie centri, kā Mežotne un Tērvete.

lekarotajās zemēs jau draudoši pacēlās vācu bruņinieku
mūra pilis, ko vietējie iedzīvotāji neprata ieņemt. No šīm

pilīm iebrucēji rīkoja postošus sirojumus vēj nepakļauta-
jos novados.

Apmēram pirms 675 gadiem norisinājās zemgaļu pēdē-
jas sīvās cīņas pret iebrucēju pārspēku. Vēl 1287. gada
martā Garozes apvidū zemgaļi guva spožu uzvaru pār
vācu bruņiniekiem. Sajā kaujā gan krita zemgaļu vadonis,
bet ziņu par vāciešu smago sakāvi uz Rīgu varēja aiz-
nest tikai viens bruņinieks. Pēc šī lielā trieciena vācieši
vairāk nekā gadu bija spiesti organizēt un pārgrupēt sa-

vus spēkus. 1288. gadā ordeņa mestrs speciāli inspicē vi-
sas bruņinieku pilis un pārbauda to kaujas spējas. Svēt-
kalna pilī (pie Tērvetes) tiek koncentrēts liels karaspēks
un piegādātas pārtikas rezerves. Izmantojot Lielupes
udensceju, vācieši ar kuģiem jau vasarā Mintavā (Jel-
gavā) bija piegādājuši visu nepieciešamo ilgām uzbru-
kuma operācijām. Tātad 1288. gads bija zināms pagrie-
ziena punkts, kad vāciešiem izdevās iniciatīvu pilnīgi pār-
ņemt savas rokas un turpmākajās kaujās nākošajos ga-
dos pakļaut vienu zemgaļu pili pēc otras. 1288./89. gada
ziemā vācu bruņinieki ieņem un nodedzina Dobeles un

Raktes pilsētas, bet pašas pilis ieņemt nespēj. Arī atkārto-
tais uzbrukums nedod gaidītos rezultātus — vācieši atdū-
rās pret vareniem vaļņiem un stiprām koka aizsargsie-
nām apjoztām pilīm. Šādos apstākļos vācieši plaši lietoja
citu taktiku — straujos uzbrukumos viņi traucēja vietējo
iedzīvotāju normālo dzīvi, iznīcināja to sējumus, aizdzina
vai apkāva lopus, sagūstīja cilvēkus utt. Par šiem notiku-
miem zīmīgas rindas sniedz Vecākās Atskaņu hronikas
autors 13. gs. beigas:

Un prāts bija sadrūvis zemgaļiem.
Kad labība tiem brieda druvā.
Kā zāle nokapāta k{uva.

Kad zemgaļi kaut cik atjaunoja savus nocietinājumus, ie-

kopa druvas, vācieši uzbruka no jauna:

Un atkal viņi zemē jāja
Un laupīja un dedzināja.

Tad nu zemgaļi nolemj paši nodedzināt un pamest sa-

vas pilis Dobelē, Raktē (tag. Žagare) un Sidrabenē (tag.
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Dobeles zemgaļu pilskalns, kur vēlāk krustneši uzcēla savu mūra pili

Jonišķi). Liela zemgaļu daļa, nevēlēdamies pakļauties
svešzemju iebrucējiem, dodas uz Lietuvu, lai kopā ar lie-

tuviešiem turpinātu cīņu pret ienīstajiem vācu bruņinie-
kiem. Tā 1290. gadā traģiski noslēdzās zemgaļu brīvības

cīņas.
Viens no vietējo tautību galvenajiem neveiksmes cēlo-

ņiem 13. gs. bija vienības trūkums. Vairākas lieliskas uz-

varas cīņās pret iebrucējiem šai laikā parādīja, ka panā-
kumus var gūt tikai Baltijas tautību kopējā cīņā. Par to

liecina Saules kauja 1236. gadā un Durbes kauja 1260.

gadā.
Tagad, kad Rietumvācijas revanšisti — 13. gs. dē-

kaiņu — bruņinieku un krustnešu pēcteči ir vieni no nik-

nākajiem jauna pasaules kara kurinātājiem un pat iedro-

šinās jau atklāti aicināt jaunajā karā pret Austrumeiro-

pas tautām, jāatceras 13. gs. notikumu traģiskais noslē-

gums, lai vēl vairāk stiprinātu padomju tautu lielo iegu-

vumu — tautu draudzību.

Latviešu tauta tagad var bez rūpēm skatīties nākotnē:



13. gs. notikumi neatkārtosies, jo latviešu tautu tāpat kā

citas padomju tautas sargā sociālistiskās sistēmas mono-

litā vienība.

Pārstaigājot seno cīņu tekas, mēs pārdomājam par tau-

tas uzvarām un neveiksmēm. Kaut gan no 13. gs. notiku-

miem mūs šķir daudzi simti gadu, ir saglabājušies vēl

šo tālo cīņu mēmie liecinieki. Tie ir pilskalni, kas Zemgalē

plašo līdzenumu vidū saista uzmanību kā mākslīgi dari-

nātie kalni ar vaļņiem un grāvjiem. Šie pieminekļi var

arī runāt, ja zinātnieks arheologs atklāj pilskalnu kultū-

ras slāņa noslēpumus. Zemi pa kārtām norokot, viņš paver

milzīgās zemes grāmatas lappuses.
Padomju Latvijā veiktie izrakumi Tērvetē (1951. —

1960. g.) un Dobelē (1958. g.) uzskatāmi demonstrēja zem-

gaļu materiālās kultūras augsto līmeni un atkārtoti parā-
dīja, cik tendenciozi savā laikā bijuši baltvācu vēsturnieku

apgalvojumi par vietējo iedzīvotāju zemo kultūras līmeni

vācu iebrukuma laikā 13. gs. Tā Tērvetē, kur bija koncen-

trēta zemgaļu politiskā un ekonomiskā dzīve, pārsteidza
arheoloģiskajos izrakumos atklātie meistariski veidotie

pilskalna terases nocietinājumi. Aiz spēcīgajiem nocieti-

nājumiem norisinājās amatnieku darbs, tika noslēgti tirdz-

nieciskie darījumi. Lai izturētu ilgstošus aplenkumus, Tēr-

vetes pilskalnā bija ierīkota 10 m dziļa aka, apcirkņos stā-

vēja lieli graudu krājumi, kuru pārogļojušās paliekas
daudzu tonnu kopsvarā atrada izrakumos. Arheoloģiskajos
izrakumos kā Tērvetē, tā Dobelē atklātas 13. gs. dramatisko

cīņu lietišķās liecības — dzelzs šķēpi un bultas, ko vācu

bruņinieki bija raidījuši pret brīvību mīlošajiem zemga-

ļiem. Karstajā cīņā pret bruņinieku pārspēku zemgaļi bez

citiem ieročiem bija lietojuši pat graudu beržamos akme-

ņus, ko izrakumos atrada pilskalna pakājē kopā ar sadra-

gātiem cilvēku galvaskausiem.
Visi šie atradumi papildina rakstīto avotu ziņas un pa-

rāda arheoloģisko pieminekļu lielo lomu seno notikumu

skaidrošanā. Tāpēc vienmēr saudzīgi jāizturas un jāsargā
neskarti senie pilskalni un kapulauki — mūsu senās vēs-

tures objektīvie un neizsmeļamie avoti.



ZVAIGZŅU KARTE

Uz pēdējā vāka atrodas zvaigžņu karte, kurā parādīti sva-

rīgākie tekstā minētie zvaigznāji. Sakarā ar Zemes griešanos
debess velve šķietami nepārtraukti griežas, tāpēc, lai atrastu

vajadzīgos zvaigznājus, karte jāpagriež atbilstoši attiecīgajam
novērošanas momentam. Pie tam debess dajā, kas attēlota

kartē, nekad nav redzama visa reizē. Kartes vidusdaļā (iek-
šējā aplī) atrodas debess ziemeļu pusē arvien redzamie (neno-
rietošie) zvaigznāji, piemēram, Lielie Greizie Rati, Kasiopeja
v. c. Turpretim no kartes malās attēlotajiem zvaigznājiem re-

dzama arvien tikai daļa, pie tam tie redzami debess dienvidu

pusē.
Sakarā ar to, ka Zeme griežas arī ap Sauli, debess vel-

ves izskats atkārtojas katru dienu par 4 minūtēm ātrāk nekā

iepriekšējā dienā. Mēnesī tas ir 2 stundas. Kartes apakš-
daļas zvaigznāji tādā kārtā vislabāk redzami vasarā, kreisās

malas — rudenī, augšdaļas — ziemā, bet labās puses — pavasari.
Saules un planētu stāvokļi kartē nav parādīti, jo tie nepār-

traukti mainās. Saule vienmēr atrodas uz ekliptikas, planē-
tas — ekliptikas tuvumā. Tie zvaigznāji, kuru tuvumā nonāk

Saule, noriet reizē ar Sauli un tāpēc nav novērojami.
Ar zīmi V apzīmēts pavasara punkts, bet ar £b —

rudens

punkts.
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