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Lasītāj, vai esi redzējis briedi staltradzi brīvā dabā, vai novē-

rojis jaunās stirniņas pavasari, vai palūkojies, kā vāverlte rūpīgi
ievāc ražu ziemai, kādus būvdarbus veic bebri, kādus visskaistā-

kos ziedus var atrast mežā?

Ja neesi to redzējis, tad «Dabas un vēstures kalendārs» Tev

pastāstīs, kurā laikā var novērot dažādas dabas parādības.
Ķatrā gadalaikā un katrā mēnesi ir dzirdamas citu putnu bal-

sis, meža kokus rotā citādi pumpuri, ziedi vai augļi, varam salasīt

citādas sēnes, mainās medību apstākļi un noteikumi. Sezonālo da-

bas izmaiņu vērošana sagādās Tev prieku, veselīgu un kulturālu

atpūtu, bet šo izmaiņu pārzināšanai ir svarīga praktiska nozīme

dažādās ražošanas nozarēs. Šis zināšanas palīdz sekmīgāk apka-
rot meža kaitēkļus, palīdz racionālāk izmantot meža un citas da-

bas bagātības. Šāgada kalendārs pievēršas galvenokārt mūsu

mežu bagātībām, bet sniegtas ziņas ari par to, kā gada laikā mai-

nās gruntsūdens apstākļi, kad jūra izskalo visvairāk dzintara, v. c.

Kalendāra vēsturiskā daļa ir veltīta Padomju Latvijas 25 gadu

jubilejai, J. Raiņa un P. Stučkas atceres dienām, kā ari novadpēt-
nieciski interesantiem notikumiem. Raksti aicina rūpēties par kul-

tūrvēsturisko pieminekļu pētīšanu, aizsardzību un Izmantošanu

tautas izglītības veicināšanai, par vēstures materiālu vākšanu.

Kalendārs ir domāts skolotājiem, novadpētniekiem, dabas un

kultūrvēsturisko pieminekļu aizsardzības sabiedriskajiem inspek-
toriem, mežsaimniecības darbiniekiem, medniekiem, tūristiem, jau-

najiem naturālistiem un visiem dabas un vēstures draugiem.
Kalendāra ceturto gadagājumu, tāpat kā iepriekšējos, ir saga-

tavojusi Latvijas Dabas un vēstures biedrība sabiedriskā kārtā.

Redakcijas kolēģija pateicas lasītājiem par atsūtītajiem ierosinā-

jumiem, kuri tiks izmantoti turpmākajā darbā, un lūdz ari turp-
māk sūtīt lerosinājumus Latvijas Dabas un vēstures biedrībai,

Rīgā, Lāčplēša lelā 13 dz. 2.

Redakcijas kolēģija
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ZIEMĀS
MĒNESIS

1. Jaungada diena.

21. 1924. gadā miris V. I. Ļeņins.
22. (9.) Pirms 60 gadiem sākās 1905. gada revolūcija.
26. (13.) Pirms 60 gadiem (1905) pie Dzelzs tilta Rīgā apšauti strādnieki, kas

piedalījās demonstrācijā.
27. 1959. gadā atklāts PSKP ārkārtējais XXI kongress.

Dažādi dati novadpētniekiem:

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

pirmo mākslīgo planētu Saules sistēmā.

2. Pirms 380 gadiem (1585) Rīgā iesākās Kalendāra nemieri.

13. Pirms 150 gadiem (1815) par vienīgo maksāšanas līdzekli Baltijas provin-
cēs noteikts lietot Krievijas naudu.

13. Pirms 135 gadiem (1830) dzimis grafiķis-kokgriezējs, «Pēterburgas Avīžu»

ilustrators Augusts Daugulis. Miris 1899. g.
13. Pirms 120 gadiem (1845) Baltijas provincēs noteikts lietot vienīgi Krievijas

mērus un svarus.

14. Pirms 145 gadiem (1820) dzimis publicists Andrejs Spaģis. Miris 1871. g.

14. Pirms 50 gadiem (1915) dzimis akadēmiķis Solomons Hillers, izcils ķīmiķis

organiķis.
15. Pirms 60 gadiem (1905) dzimusi padomju arheoloģe Elvīra Snore.
15. Pirms 25 gadiem (1940) miris dzejnieks Vilis Plūdonis. Dzimis 1874. g.

16. Pirms 60 gadiem (1905) dzimusi Anna Sakse, padomju rakstniece, LPSR

Nopelniem bagātā kultūras darbiniece, Valsts prēmijas laureāte.

17. Pirms 20 gadiem (1945) miris grāmatnieks Jānis Misiņš. Dzimis 1862. g.

19. Pirms 115 gadiem (1850) dzimis mūzikas pedagogs, komponists Ernests

Vīgners. Miris 1933. g.
20. Pirms 180 gadiem (1785) dzimis Kurzemes zinātnieks Teodors Grothuss,

viens no elektroķīmijas un fotoķīmijas pamatlicējiem. Miris 1822. g.

20. Pirms 5 gadiem (1960) nodibināta Latvijas Dabas un vēstures biedrības

Rīgas nodaļa.
26. Pirms 60 gadiem (1905), protestējot pret strādnieku apšaušanu Pēterburgā,

sākās Liepājas strādnieku solidaritātes streiks.

30. Pirms 110 gadiem (1855) dzimis skolotājs, etnogrāfs, tautas garamantu

krājējs Kārlis Pētersons. Miris 1917. g.
Pirms 260 gadiem (1705) dzimis Andrejs Krasiļņikovs, krievu astronoms, kas

1750. gadā pirmo reizi noteicis Rīgas ģeogrāfiskās koordinātes ar astrono-

miskām metodēm. Miris 1773. g.
Pirms 80 gadiem (1885) sāka iznākt žurnāls «Austrums».
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Janvāris lietuviešu valodā saucas sausis (sausums), baltkrievu —

CTyČ3eHb (aukstais), ukraiņu — cinenb (griezīgais), poļu — styczei\

(sala mēnesis), čehu — leden (ledainais).*
Planētas. Venēra mazliet saskatāma rītos pirms Saules lēkta

Cūskneša, bet pēc 10. janvāra — Strēlnieka zvaigznājā.
Marss redzams nakts otrajā pusē Jaunavas zvaigznājā.

Jupiters labi redzams gandriz visu nakti Auna zvaigznāja.
S a tu m s redzams vakaros Ūdensvīra zvaigznājā.
Saule ieiet Ūdensvīra zīmē ( ) 20. janvārī pl. 9st.
Zeme atrodas perihēlijā (vistuvāk Saulei) 2. janvārī pl. 22 stl2m (attālums

147 miljoni km).
1965. gada tropiskā gada sākuma moments ir 1964. gada 31. decembrī

pl. 16st21 m
.

Sīkāki astronomiskie dati atrodami Astronomiskajā kalendārā 1965. gadam
(ZA izdevniecība, Rīgā, 1964).

Janvārī nokrišņu summa ir neliela
—

20 —50 mm, un parasti tie

nonāk sniega veidā. Latvijas PSR rietumu daļā dažkārt var būt arī

lietus. Sniega segas biezums augstienēs sasniedz ap 20 —30 cm, ze-

mienēs —

ap 10 cm. Upes klātas ar 20—30 cm biezu ledu. Notece

maza, jo pietece upēs ir tikai no gruntsūdeņiem. Janvārī republikas

austrumu daļā notece ir vidēji 3,5—4,5 litri/sek., bet rietumos — ap

8 litri/sek. no 1 km2.

Janvāri vērojams ūdens temperatūras maksimums dažos Ķemeru

apkārtnes sēravotos: Sēra grāvja lielākajā avotā pie Cāukciema (otrs

lielākais Ķemeru avots)_ ūdens temperatūra sasniedz +6,7° C. Raganu

purva Sēra dīķu avotā (viens no sera bagātākajiem avotiem) —

4-7,0° C, Priedulāja avotā pie Dūņezera — +6,4° C.

Janvāris ir klusākais mēnesis visā daba. Kokaugiem nekādas acīm

I
redzamas pārmaiņas nav vērojamas, jo turpinās t. s. ziemas miera

periods. Tomēr augu dzīvības norises arī ziema pilnīgi neapstājas. Sil-

tākajās dienās kokaugi atsāk augt, palielinās to pumpuri. Visdziļākais

ziemas miera periods ir jaunajiem, viengadīgajiem pumpuriem, mazāk

dziļš — veciem, daudzgadīgajiem, bet mizai un saknēm gandrīz ne-

maz nav miera perioda.

Janvāris ir viens no grūtākajiem mēnešiem putnu dzīve
L

jo dzi-

ļajā sniegā un nereti atkalas laikā īsajā ziemas dienā jāsameklē
pietiekami daudz barības, lai izturētu garo un auksto nakti.

Mežā šai laikā sastopam pavisam maz putnu, jo vairums ziemo-

tāju uzturas mežmalās un cilvēka mītņu tuvuma, kur vieglāk iegūt
barību. Mežam uzticīgi palikuši visi dzeņi, daļa vistveidīgo putnu

un dažas zīlīšu sugas.

Dižraibais dzenis janvārī barojas gandrīz vienīgi ar priežu un egļu seklām,

ko iegūst, izkaļot no īpašās «kalvēs»
— zaru staklēs vai mizas spraugās —

_* Tagad latviešu valoda lietojamo mēnešu nosaukumu nozīme un izcel-

šanās skaidrota «Dabas un vēstures kalendārā» 1964. gadam.
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Nokrišņu daudzums milimetros.

iestiprinātiem čiekuriem. Retāk sastopamie dzeņi — baltmuguras dzenis un

mazais dzenis, meklēdami ziemojošos kukaiņus, pārlūko nokaltušos lapu kokus.
Ari melnā dzilna, zaļā dzilna, pelēkā dzilna un trīspirkstu dzenis paliek uzticīgi
kukaiņu barībai.

Medņi šai laikā barojas ar priežu skujām, bet meža irbes — ar alkšņu

un bērzu pumpuriem un melleņu mētrām. Rubeņi atstājuši lielus mežu masīvus

un bieži vien redzami laukmalās augošajos bērzos. Tāpat kā meža irbes, tie

pārnakšņo zem sniega.
Meža klusumu atdzīvina zīlīšu v. c. sīko kukaiņēdāju putnu skaļās balsis.

Atkarībā no audzes rakstura mežā sastapsim lielo zīlīti, cekulaino zīlīti, purva

zīlīti, pelēko zīlīti, zilzīlīti, mizuložņu, zeltgalvīti, dzilnīti. Sie meža sanitāri

savā ceļā rūpīgi pārmeklē katru koku no stumbra pamatnes līdz pat galotnei
un iznīcina daudz ziemojošo kaitīgo kukaiņu. Mežmalu alkšņos rosās ķivuļu
un ķeģu bariņi. Daudzi no šiem putniem, sevišķi lielā zīlīte, zilzīlīte, purva
zīlīte un dzilnītis, nereti meklē barību arī cilvēka mītņu tuvumā.

Egļu mežos visbargākajā salā varam sastapt pie mums samērā maz pazīs-
tamu putnu — riekstrozi. kas barojas ar rudenī noglabātajiem riekstiem, kurus

tas nekļūdīgi atrod zem dziļās sniega segas.

Izņēmums citu putnu vidū ir egļu krustknābis, kura ligzdu varam atrast

vislielākajā salā visos ziemas mēnešos, arī janvārī. Egļu krustknabja sekmīga

ligzdošana ir atkarīga galvenokārt no skuju koku sēklu ražas.

Lai putni vieglāk pārciestu ziemu, arī janvārī nav par vēlu ierīkot baro-

tavas gan pie mājām, gan arī mežā. lemīļotākā zīlīšu barība ir saulespuķu un

kaņepju sēklas un nesālīti dzīvnieku tauki, bet, ja to nav, putni būs pateicīgi
arī par skuju koku sēklām, dažādu nezāļu sēklām un cilvēka ēdiena paliekām.

Visu janvāri turpinās kolektīvās medības, kurās atļauts medīt

pelēkos zaķus, baltos zaķus, meža cūkas, lapsas, meža irbes un rubeņu
gaiļus. Vāveres, caunas un ūdrus atļauts medīt arī individuālajās mc-

dibās. Zaķu, vāveru, meža irbju un rubeņu gaiļu medību sezona izbei-

dzas 31. janvārī.
Jāturpina derīgo medību zvēru un putnu (lauka irbju) piebarošana.

Autori: hronoloģijā — A. Caune, astronomijā — A. Balode, hidrometeorolo-

ģijā —A. Pastars, hidroģeoloģijā —/. Galenieks, meža florā —Ai Avena,
mikoloģiļā —

E. Vimba, ornitoloģijā —
/. Vlksne, medībās un dabas aizsar-

dzībā
— 6. Ozols.



8

FEBRUĀRIS

Da-
tums

Vārda dienas

lec

Saule

kulminē

Saule

riet

.

Sa-
_

tumst
lec

Mēness[ēnt

T

ess

riet

P 1

0 2

T 3

G 4

Pt 5

S 6

Sv 7

Brigita, Indra

Spīdola, Nauja
Aīda, Ida

Daila, Veronika

Agate, Selga
Dore, Dace

Neida, Rihards

st m

9 23

921

9 19

9 17

9 15

9 13

9 11

st m s

13 37 11

37 18

37 25

37 31

37 36

37 41

37 44

st m

17 52

17 54

17 56

17 58

18 00

18 03

18 05

st m

19 20

19 22

19 24

19 26

19 28

1931

19 33

st m

iu iy

10 80

lU 46

1J4/

11 07

11 17

st m

17 11

18 26

19 45

21 02

22 21

23 41

P 8

O 9
T 10

G 11

Pt 12

S 13

Sv 14

Aldona

Apolonija
Paulina, Paula

Laima, Laimdota

Karlma, Lina

Malda, Melita

Valentīns

9 09

9 06

9 04

9 02

8 59

8 57

8 55

37 47

37 49

37 50

3751

37 50

37 49

37 47

18 07

18 10

18 12

18 14

18 17

18 19

1821

19 35

19 37

19 39

1941

19 43

19 45

19 47

11 28

11 43

12 01

12 29

Īd 13

14 19

15 45

1 03

2 27

3 54

5 23

6 48

7 57

8 46

P 15
O 16

T 17

G 18

Pt 19

S 20

Sv 21

Alvils, Olafs

Jūlija, Juliāna

Konstance, Donats

Konkordija, Kora

8 52

8 50

8 48

8 45

8 42

8 40

8 37

37 44

37 41

37 37

37 32

37 27

37 21

37 14

18 23

18 26

18 28

18 30

18 33

18 35

18 37

19 49

1951

19 53

19 55

19 57

19 59

20 01

17 20

18 54

20 27

21 56

23 21

9 18

9 40

9 54

10 07

10 18

10 28

10 40

Zane

Vitauts, Smuidra

Eleonora, Kurbads 0 43

P 22

O 23
T 24

C 25

Pt 26

S 27

Sv 28

Ārija, Ariadna

Haralds, Almants

Diāna, Dina

Alma, Zaiga
Evelina, Mētra

Līvija
Skaidrīte, Justs

8 35

8 32

8 30

8 27

8 25

8 23

8 20

37 06

36 58

36 50

36 40

36 31

36 20

36 09

18 40

18 42

18 44

18 46

18 49

18 51

18 53

20 03

20 05

20 07

20 10

20 12

20 14

20 16

2 04

3 23

4 37

5 46

6 44

7 28

8 02

10 53

11 11

11 33

12 06

12 49

13 48

14 56

Saules_
apakšēja

kulminācija
st m

Uzaust

st m

ma

a

Saules

aksimalai3

augstums

Diena

garum

st m

īs Mēness fāzes

st

1. II

10. II

20. II

28. II

1 37

I 38

1 37

1 36

7 55
7 37

7 16

6 57

16°

19

22

25

8 29

9 08

9 55

10 33

$ 1. II pJ. 19

3 9. II
„

U

@ 16. II
„

3

C 23. II
„

8

36
53

27

40



9

SVEČU
MĒNESIS

14. 1956. gadā atklāts PSKP XX kongress.
21. 1904. gadā dzimis Aleksejs Kosigins, PSRS Ministru Padomes priekšsē-

dētājs.
22. Pirms 80 gadiem (1885) dzimis ievērojamais revolucionārs J. Ozols-Ziedo-

nis
— viens no Latvijas Komunistiskās partijas dibinātājiem. Miris 1919. g.

23. Padomju Armijas un Juras Kara Flotes diena.

Dažādi dati novadpētniekiem:

1. Pirms 170 gadiem (1795) uzsākusi darbību Rīgas pilsētas meteoroloģiskā
stacija.

7. Pirms 60 gadiem (1905) dzimis dzejnieks Vilis Āboltiņš. Miris 1943. g.

8. Pirms 60 gadiem (1905) dzimis Ādolfs Krauss, Latvijas PSR veselības aiz-

sardzības organizators, LPSR Nopelniem bagātais ārsts. Miris 1958. g.

10. Pirms 60 gadiem (1905) miris etnogrāfs Mikus Skruzītis. Dzimis 1861. g.
12. 1961. gadā Padomju Savienībā palaista automātiskā starpplanētu stacijā

Venēras virzienā.

16. Pirms 100 gadiem (1865) dzimis rakstnieks Jēkabs Janševskis. Miris

1931. g.
17. Pirms 90 gadiem (1875) miris publicists, pedagogs un latviešu literārās

valodas veidotājs Atis Kronvalds. Dzimis 1837. g.

19. Pirms 85 gadiem (1880) dzimis "Krišs Melderis, mežsaimniecības darbinieks,
viens no pirmajiem latviešu mežu zinātniekiem. Miris 1942. g.

27. Pirms 20 gadiem (1945) varoņa nāvē kritis Kurzemes partizāņu komandie-

ris Andrejs Macpāns. Dzimis 1910. g.
27. Pirms 95 gadiem (1870) dzimis gleznotājs Jūlijs Madernieks, LPSR Nopel-

niem bagātais mākslas darbinieks. Miris 1955. g.
Pirms 440 gadiem (1525) iespiesta pirmā zināmā latviešu grāmata.
Pirms 75 gadiem (1890) miris ķirurgs, asins pārliešanas pionieris Krievija —

Kārlis Reijers. Dzimis 1846. g.

Pirms 60 gadiem (1905) paplašinājusies streiku kustība, sākušies zemnieku

masveida nemieri. Latvijā noorganizējušās kaujas družīnas.

Pirms 50 gadiem (1915) Kr. Barons un H. Visendorfs pabeiguši laist klajā

«Latvju dainu» 1. izdevumu.
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Februāris lietuviešu valoda saucas vasaris (dienvidu vējš), balt-
krievu —

AtOTbi, ukraiņu — Atoruū (niknais), poļu — luty (bargais),
čehu — unor.

Planētas. Venēra vēl mazliet saskatāma no rītiem īsi pirms
Saules lekta.

Marss labi redzams gandrīz visu nakti Jaunavas zvaigznājā.
Jupiters redzams nakts pirmajā pusē Auna zvaigznājā.
Saturns vēl mazliet saskatāms vakaros īsi pēc Saules rieta februāra

pirmajās dienas. Velak tas kļūst neredzams, jo 26. februārī nonāk t. s. kon-

junkcija ar Sauli, tātad tieši aiz Saules.

Saule ieiet Zivju zīmē ( }( ) 18. februārī pl. 24
st.

Nokrišņu daudzums un notece februārī ir vismazākā gadā. No-

krišņu summa sasniedz tikai 20—30 mm, un tie nonāk sniega veidā.

Sniega segas biezums mēneša beigās Vidzemes augstienē ir 40—50 cm,
austrumu rajonos —

30—40 cm un rietumu rajonos —
20—30 cm.

Ledus biezums Daugavā un Gaujā sasniedz 40 cm, Lielupē un Ventā —

35 cm. Gruntsūdeņu krājumi pakāpeniski samazinās, tāpēc notece ir vēl ne-

daudz mazāka nekā janvārī: Daugavas baseinā — 3,4, Gaujas — 4,2, Liel-

upes
— 5,4, Ventas baseinā — 8,3 litri/sek. no 1 km

2.

Februāri ūdens temperatūras maksimums vērojams sēravotā

«Akiņa», kas atrodas starp Ķemeriem un Kaņiera ezeru,
—

ap +6,l°C

un Siguldas Jūdažu sēravotos pie Staiņiem — +7,0° C.

Ne visām mūsu meža koku sugām ir vienādi izteikts ziemas

miera periods. Dziļāks tas ir kļavai, liepai un ozolam, tāpēc
L

ja iene-

sam šo kokaugu zarus siltā telpā, tie plaukst ļoti lēni. Vairāk prieka

mums sagādās bērza, vītola, apses, ābeles vai bumbieres zari, jo tiem

miera periods izpaužas vājāk. Arī sēklām šajā laikā ir miera periods,
kas tās pasargā no dīgšanas nelabvēlīgos apstākļos.

Februārī, tāpat kā iepriekšējos ziemas mēnešos, mūsu mežos zaļo tikai

mūžzaļie koki un krūmi.

Izsējas liepas un alkšņa sēklas, kas nogatavojušas jau rudeni.

J
Februārī salīdzinājumā ar janvāri putnu dzīvē vērojamas nelielas

izmaiņas. Dižraibais dzenis savās «kalvēs» tāpat apstrādā čiekurus,

mežos sastopam zīlīšu bariņus, meža irbes, medņus_ v. c. putnus.
Tomēr ir jau jūtama pavasara tuvošanās. Saulainās dienas aizvien biežāk

skan dažādu sugu zīlīšu vienkāršās dziesmiņas, meža klusumu nereti

pārtrauc zema dūcoša skaņa, kas liecina, ka arī dzeņi ir sākuši ries-

tot
— uzmeties uz sausa zara, putns lielā ātrumā to dauza ar knābi, tādejādi

liekot vibrēt šai rokas resnuma «stīgai». Agrākos pavasaros jau mēneša sakuma

sākas kraukļu riesta lidojumi, un mēneša beigās ligzdā, kas ierīkota kādā aug-

stākā kokā, atrodam olas. Pavasara tuvošanos sajūt arī medņu gaiļi, kuri

vietām ar nolaistajiem spārniem sniegā ievilkusi raksturīgas švīkas.

Sevišķi agros pavasaros jau februārī atgriežas pirmie ceļotāju putni, pie-
mēram, krauķi un mājas strazdi. Lai gan krauķi perē parkos un nelielos meža

puduros, tūlīt pēc atgriešanās tie redzami galvenokārt uz laukiem un pie neaiz-

salušiem ūdeņiem, kur visa diena paiet, meklējot barību.
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Lai gan dabā jau stipri
jūtams pavasaris, it sevišķi
mēneša beigās, meža putni
biezās sniega segas un at-

kalu dēļ nereti iet bojā, tā-

pēc zīlišu v. c. derīgo putnu

piebarošanu pārtraukt nav

ieteicams. Sevišķi svarīgi
putnus barot atkalas laikā,
kad barību sameklēt tiem ir

gandrīz pilnīgi neiespējami.
Jāsāk arī būrīšu izgata-

un

tādi nav izlikti jau rudenī,

sīkajiem dobumperētāju putniem. Attiecīgajai putnu grupai paredzēto būrīšu

labākie izmēri, visizdevīgākās konstrukcijas un būrīšu izkaršana aprakstīta
«Dabas kalendārā» 1962. gadam.

Līdz 15. februārim vēl atļautas meža cūku, caunu, ūdru un lapsu
medības.

Jāturpina medību zvēru un putnu piebarošana.

Visu gadu aizliegts medīt un iznīcināt briežu un aļņu teļus, kas jaunāki

par vienu gadu, dambriežus, lāčus, bebrus, lidvāveres, Sibīrijas vāveres, gulbjus,

medņu un rubeņu vistas, visas pūces, visus ērgļus, visus stārķus, trīspirkstu

dzeņus, visus sīkos dziedātājputnus, ežus un sikspārņus.
Visu gadu atļauts medīt un iznīcināt vilkus, lūšus, jenotsuņus, zvirbuļ-

vanagus, vistu vanagus, niedru lijas, pelēkās vārnas, žagatas, sīļus.

Cienījamie lasītāji, dabas un vēstures draugi, skolēni, studenti,

pensionāri, lauku un pilsētu darbaļaudis!

Aktīvi piedalieties Padomju Latvijas 25. gadadienai veltītajā

revolūcijas un vēstures (kultūras) pieminekļu aizsardzības, lab-

iekārtošanas un propagandas skatē-konkursā, kā ari kampaņa par

ļeņinisku attieksmi pret dabu!
'

Tuvākus norādījumus var saņemt Latvijas Dabas un vēstures

biedrības nodaļās, rajonu un pilsētu tautas izglītības un kultūr-

izglītības iestāžu nodaļās un sabiedriskajās dabas aizsardzības

komisijās.
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MARTS

Saule Mēness

Da-

tums
Vārda dienas

Sa-
tumst

lec ļ rietlec I kulminē ļ riet

P 1

O 2

T 3

C 4

Pt 5

S 6

Sv 7

Ivars, Ilgvars
Lavīze, Laila

Tālis, Marts

Alise

Austra, Aurora

Vents, Centis

Ella, Elmīra

st m

8 18

8 16

8 13

8 10

8 07

st m s

13 3o 58

3o 46

30 34

35 21

33 08

34 54

34 40

st m

18 56

18 58

19 00

19 02

19 04

19 06

19 08

st m

20 18

20 20

20 22

20 24

20 26

20 29

20 31

st m

8 2o

8 43

8 oo

st m

16 10

1/ 29

13 49

9 Ub

9 lo

20 08

21 29

22 518 04

801

9 20

9 06

P 8

O 9

T 10

G 11

Pl 12

S 13

Sv 14

Dagmāra, Marga
Ēvalds, Ausmis

Silvija, Laimrola

Konstantīns, Agita

Aija
Ernests, Balvis

Matilde, Ulrika

7 59

7 56

7 53

7 51

7 48

7 45

7 43

34 25

34 10

33 55

33 39
33 23

33 07

32 50

19 11

19 13

19 15

19 18

19 20

19 22

19 24

20 33

20 35

20 38

20 40

20 42

20 44

20 47

9 48

10 UO

10 2y

11 00

12 02

13 13

14 47

0 15

1 41

3 II

4 35

5 48

6 43

7 19

P 15

O 16

T 17

G 18

Pt 19

S 20

Sv 21

Amilda

Guntis, Guntars

Ģertrūde, Gerda

Ilona, Adelīna

Jāzeps, Daris

Made, Madara

Una, Vidmants

7 40

7 37

7 34

7 32

7 29

7 26

7 24

32 33

32 16

31 59

31 42

31 24

31 06

30 48

19 26

19 28

19 30

19 33

19 35

19 37

19 39

20 49

20 51

20 53

20 55

20 57

21 00

21 03

1621

1 / 04

iy 24

20 50

22 1/

23 40

7 43

8 00

8 13

8 23

8 34

8 45

8 57

P 22

O 23

T 24

G 25

Pt 26

S 27

Sv 28

Tamāra, Dziedra

Mirdza, Žanete

Kazimirs

Māra, Marila

Eiženija, Ženija

Gusts, Gustavs

Gunta, Ginta

7 21

7 18

7 16

7 13

7 10

7 08

7 05

30 30

30 12

29 54

29 35

29 17

28 59

28 41

1941

19 43

19 45

19 48

19 50

19 52

19 54

21 05

21 07

21 10

21 13

21 15

21 17

21 20

1 02

221

3 34

4 37

5 27

6 04

6 29

9 12

9 32

1001

1041

11 33

12 38

13 51

P 29

O 30

T 31

Aldonis

Nannija
Detlavs, Gvido

7 02

6 59

6 56

28 23

28 05

27 47

19 56

19 58

20 00

21 22

21 25

21 27

6 49

7 03

7 14

15 09

16 29

17 49

Saules_
apakšēja

kulminācija
Uzaust ma

a

Saules

aksimala

lugstume

lis

s

Dien

garur

as

as Mēness fāzes

t. III

10. III

20. III

30. III

st m

1 36

1 34

1 31

1 28

st m

6 56

6 30

6 00

5 29

25°
29

33

37

st n

10 £

11 £

12 1

12 E

i

18
:2

1

.9

m 3. III pl. l:

3 10. III
„

2

17. III
„

1

C 25. III
„

;t

2

0

4

4

m

56

53

24

37
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| SĒRSNU
f MĒNESIS

3. Pirms 25 gadiem (1940) LKP CX plenārsēdē pieņemts lēmums «Par strād-
nieku šķiras vienotu fronti».

8. Starptautiskā sieviešu diena.

9. 1962. g. PSi\P CX plēnums pieņēmis lēmumu «Komunisma celtniecības paš-
reizējais posms un partijas uzdevumi lauksaimniecības vadības uzlabošanā».

12.(27. II) 1917. gadā gāzta cara patvaldība.
14. 1883. gadā miris Kārlis Markss.

18. Parīzes Komūnas diena.

19. Pirms 95 gadiem (1870) dzimis viens no pirmajiem latviešu marksistiem

un Latvijas Komunistiskās partijas dibinātājiem, publicists un kritiķis Fri-

cis Rozinš-Azis. Miris 1919. g.
29. Pirms 45 gadiem (1920) atklāts KK(b)P IX kongress.

Dažādi dati novadpētniekiem:

2. Pirms 65 gadiem (1900) dzimis igauņu arheologs, profesors Harijs Moora,
pazīstams Latvijas arheoloģijas pētnieks.

4. Pirms 100 gadiem (1865) dzimis dzejnieks Kārlis Veidenbaums. Miris

1901. g.

12. Pirms 65 gadiem (1900) dzimis rakstnieks Jānis Gnziņš. Miris 1941. g.

15. Pirms 70 gadiem (1895) dzimis LPSR Nopelniem bagātais ārsts Jānis

Jegermanis.
16. Pirms 75 gadiem (1890) dzimis purvu kultivēšanas speciālists, Latvijas

Lauksaimniecības akadēmijas profesors Pēteris Konrāds.
18. Pirms 20 gadiem (1945) miris gleznotājs Vilhelms Purvītis. Dzimis 1872. g.

20. Pirms 20 gadiem (1945) atklāts Padomju Latvijas inteliģences pirmais
republikāniskais kongress.

22. Pirms 80 gadiem (1885) dzimis komponists Jēkabs Mediņš.
26. Pirms 5 gadiem (1960) atklāts Latvijas Dabas un vēstures biedrības I kon-

gress.

27. Pirms 120 gadiem (1845) nodibināta Rīgas Dabas pētnieku biedrība.

27. Pirms 100 gadiem (1865) dzimis pirmās latviešu stenogrāfijas sistēmas

izstrādātājs Jānis Roze. Miris 1942. g.
30. Pirms 160 gadiem (1805) dzimis krievu akadēmiķis, lībiešu valodas pētnieks

Ferdinands Johans Vīdemans. Miris 1887. g.

31. Pirms 80 gadiem (1885) dzimis Latvijas augšņu pētnieks, profesors Jānis

Vītiņš. Miris 1951. g.
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Marts lietuviski saucas kovas (krauķis, krauklis), baltkrievu va-

loda
—

cakaeik (sulu mēnesis), ukraiņu — 6epe3enb (bērzu mēnesis),
poļu — marzec (iespējams, ka tas cēlies no šī mēneša nosaukuma
latīņu valoda), čehu — brezen (berzu mēnesis).

Planētas. Venēra nav redzama.

Marss labi redzams visu nakti. 9. martā tas atrodas opozīcijā,
gan ne sevišķi izdevīgā, jo minimālais attālums no Zemes šoreiz ir 100 mil-

joni km, kamēr t. s. lielajās opozīcijās šis attālums samazinās līdz 55 miljo-
niem km.

Jupiters saskatāms vakaros Auna un Vērša zvaigznājā.
S a tu m s nav redzams.

Saule ieiet Auna zīmē (T ) 20. martā pl. 23st05m
— šo brīdi uzskata

par pavasara sakumu.

Nokrišņu daudzums marta ir aptuveni tāds pats kā iepriekšējos
mēnešos, — tas svārstās 20—40 mm robežās. Mēneša beigās rietumu

rajonos sniegs var nokust pavisam. Sniega kušanas ūdeņi ieplūst
upes, un notece, sākot ar mēneša vidu, strauji pieaug. Mēneša beigās
Ventas un Lielupes baseina upēs sākas ledus iešana. Marta vidējā
notece republikas austrumu rajonos ir ap 7, bet rietumu rajonos — ap

12 litru/sek. no 1 km2
.

Marta sākumā parasti ir novērojams gruntsūdeņu līmeņu mini-

mums. Seklākajos pazemes ūdeņos un sevišķi gruntsūdeņu virsējā
daļā ūdeņu temperatūra turpina pazemināties.

Martā daba pakāpeniski sak atmosties. Atkarība no temperatūras

Jšī
atmoda notiek mēneša vidū vai beigās, bet dažreiz lielākas pār-

maiņas novērojam tikai apriļa sākumā. Saules siltajos staros kokiem

sākas sulas cirkulācija, un tie iztvaiko ūdeni, bet, tā kā augsne vēl

ir sasalusi, tad kokaugu saknes ūdeni nevar uzsūkt. Sevišķi postoši
saules stari ietekmē mūžzaļos augus. Lai izvairītos no saules «apde-

gumiem», tad apstādījumos šie augi jānoēno.
Parasti jau marta sākumā pūpolvītola pūpoli sāk nomest savus apvalciņus

un marta vidū atbrīvojas no tiem pilnīgi. Ja laiks ir sevišķi silts, dažreiz

pūpolvītols sāk ziedēt pat marta beigās. Pārējo mūsu savvaļas vītolu pūpoli
marta otrajā pusē vēl tikai atbrīvojas no apvalkiem.

Siltos pavasaros marta beigās var uzziedēt abu Latvijas PSR savvaļas

sugu alkšņi — melnalksnis un baltalksnis, tomēr parasti tie zied aprīļa pirmajā

puse. Ziedu spurdzes tiem izveidojušās jau rudenī. Vīrišķo ziedu spurdzes
ir nokarenas un 5—7 cm garas, bet sievišķo ziedu spurdzes ir daudz ma-

zākas.

Agri pavasarī izsējas mūsu parastās egles sēklas, bet čiekurs, no kura

izbirušas seklas, vēl ilgi paliek pie koka. Marta beigās tumši zaļajām īvēm

uzplaukst zeltainie ziedi. Vīrišķie ziedi sakopoti dzeltenās galviņās, sievišķie —

m izos «čiekuriņos», kas izvietoti īsu zariņu galos.

Martā no ziemošanas vietām atgriežas agrie gājputni. Jau mēneša

sakumā vai vidū, ja vien tie nav atlidojuši jau februārī, parādās pir-
mie mājas strazdi un krauķi, zaļžubītes un kaņepīši. Marta beigās
ierodas mūsu mežos visbiežāk sastopamie putni — žubītes, kā arī sila
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cīruļi, meža baloži, sarkan-
rīklītes, pelēkie strazdi, zivju
gārņi un slokas.

Agrie gājputni katru
gadu neatgriežas viena un

tajā pašā laika. Tā kā tie

pošas ceļa, kad piemēroti
laika apstākļi iestājušies ne-

vis to dzimtenē, bet gan zie-

mošanas vietās, tad atceļo-

jušie putni nereti nokļūst ļoti

smagā stāvoklī, jo biezās

sniega segas un sala dēļ tie

nespēj sameklēt pietiekami
daudz barības. Putni, kas, uznākot nelabvēlīgiem laika apstākļiem, nelido atpa-
kaļ savu ziemošanas vietu virzienā (piemēram, mājas strazdi), dažkārt lielā
skaitā aiziet bojā.

Mežs kļuvis daudz skanīgāks nekā februārī — skan atlidojušo gājputnu
balsis, arī zīlīšu bariņi kļuvuši daudz trokšņaināki, bungo dzeņi. Mežmalas

ganībās vai purvā lielākās vai mazākās grupās sāk riestot rubeņu gaiļi, bet

mežā agras rīta stundās skan medniekiem labi pazīstamā «knipēšana» un

«slīpēšana» — medņu gaiļa dziesma, kuras otrajā daļā mednis nedzird apkār-

tējās skaņas.
Kraukļi un riekstroži jau perē savus dējumus.
Marta beigās vai aprīļa sākumā skolās rīko «putnu dienas». Sīkajiem

dobumperētāju putniem būrīšus var izlikt arī vēlāk, bet strazdiem tie noteikti

jāizkar jau martā, pirms paši iemītnieki vēl nav atceļojuši. Parasti strazdiem

būrīšus izliek māju tuvumā, parkos un dārzos, taču tiem var ierādīt mājokļus
arī mežu masīvu malās, izliekot daļu būrīšu mežmalā ar skrējām pret kla-

jumu, bet pārējos — rindās virzienā no mežmalas uz meža iekšieni 20—50 m

attālumā citu no cita. Būrīši jāizliek apmēram 4—7 m atstatumā no zemes,

vēršot skrejas pret klajākajām vietām.

Ja laika apstākļi nav labvēlīgi un agri atlidojušiem gājputniem draud boja

eja, jāorganizē to piebarošana.

Martā derīgo dzīvnieku medības noliegtas. Tagad galvenā vērība

veltījama kaitīgo plēsīgo dzīvnieku — vilku, lūšu un jenotsuņu medī-

bām; šos dzīvniekus atļauts medīt visu gadu. Kamēr vēl turas sniega
sega, vilku un lūšu medības visveiksmīgākās ir tad, ja minētos zvērus

iepriekš izdodas izsekot pa pēdām un ielenkt. Jenotsuņu medības vis-

sekmīgākās ir ar apmācītu alu suņu palīdzību.
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APRĪLIS

Saule Mēness
Da-

tums

Sa-

lec kulminē ļ riet
tumst

lec riet

G 1

Pt 2

S 3

Sv 4

Teodora

Irmgarde
Daira, Ferdinands

Vaida, Herta

st m

6 54

6 51

6 48

6 45

st m s

13 27 29

27 11

26 53

26 35

st m

20 03

20 05

20 07

20 09

st m

21 29

21 32

21 35

21 38

st m

7 24

7 34

7 43

7 55

st m

19 11

20 32

21 59

23 27

P 5

O 6

T 7

G 8

Pt 9

S 10

Sv 11

Vija
Zinta, Vīlips
Zinaīda, Helmuts

Edgars
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SULU
MĒNESIS

12. 1961. gadā pirmo reizi pasaulē padomju kosmiskais kuģis «Vostok», kurā

atradās lidotājs kosmonauts majors Jurijs Gagarins, sekmīgi veica lidojumu
ap zemeslodi un nolaidās Padomju Savienības teritorijā. Kosmonautikas
diena.

12.-27. Pirms 60 gadiem (1905) Londonā noticis KSDSP 111 kongress.
15. Āfrikas brīvības diena.

22. Pirms 95 gadiem (1870) dzimis V. I. Ļeņins. V. I. Ļeņina piemiņas
diena.

24. Starptautiskā jaunatnes solidaritātes diena pret koloniālismu, par mierīgu
līdzās pastāvēšanu.

Pirms 65 gadiem (1900) V. I. Ļeņins ieradies Rīgā, lai nodibinātu sakarus ar

latviešu sociāldemokrātiem un noorganizētu «Iskras» transportu.

Dažādi dati novadpētniekiem:

1. Pirms 75 gadiem (1890) dzimis rakstnieks Augusts Arajs-Berce. Miris

1921. g.
3. Pirms 100 gadiem (1865) dzimis literaturvesturnieks Teodors Zeiferts. Miris

1929. g.

7. Pirms 10 gadiem (1955) mirusi rakstniece Elīna Zālīte, LPSR Nopelniem
bagātā kultūras darbiniece. Dzimusi 1898. g.

8. Pirms 110 gadiem (1855) dzimis Kārlis Bišofs, ķīmiķis organiķis, viens no

Rīgas ķīmiķu skolas pamatlicējiem. Miris 1908. g.

8. Pirms 15 gadiem (1950) miris dzejnieks Eduards Treimanis-Zvārgulis. Dzi-

mis 1866. g.

10. Pirms 75 gadiem (1890) Misas muižā pie Baldones nokritis 5,8 kg smags

akmens meteorīts.

11. Pirms 70 gadiem (1895) dzimis gleznotājs Jēkabs Bīne, LPSR Nopelniem

bagātais mākslas darbinieks. Miris 1955. g.

15.(4.) Pirms 200 gadiem (1765) miris Mihailo Lomonosovs, ģeniālais krievu

zinātnieks, kuram bijuši cieši sakari ar Rīgas kultūras darbiniekiem. Dzimis

1711. g.

17. Pirms 175 gadiem (1790) miris mineralogs Johans Jakobs Ferbers, Linneja

skolnieks, fizikas un dabas zinātņu profesors Jelgavā, Kurzemes minerālu

un iežu pētnieks. Dzimis 1743. g.
21. Pirms 100 gadiem (1865) dzimis Pauls Lakševics, Baltijas botāniķis un

entomologs.
22. Pirms 40 gadiem (1925) miris Andrievs Jurdžs, Latgales dzejnieks un tau-

tas garamantu krājējs. Dzimis 1845. g.

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

rim», lai vērotu pārmaiņas dabā un kolhozu laukos.

28. Pirms 150 gadiem (1815) dzimis «Mājas Viesa» redaktors un tulkotājs

Ansis Leitāns. Miris 1874. g.
29. Pirms 135 gadiem (1830) dzimis mūzikas darbinieks, pedagogs un pirmo

Dziesmu svētku virsdiriģents Jānis Betiņš. Miris 1912. g.

Pirms 450 gadiem (1515) pabeigta tagadējās Rīgas pils atjaunošana.
Pirms 350 gadiem (1615) iespiesta pirmā Rīga izdotā latviešu grāmata.
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Aprīlis lietuviski saucas balandis (balodis) baltkrievu valodā —

kpacaeik, ukraiņu — keirenb, poļu — kmiecien (šie 3 nosaukumi
nozīmē — ziedu mēnesis), čehu — duben (ozolu mēnesis).

Planētas. Venēra nav redzama —
12. aprīlī ta atrodas tieši aiz

Saules.
Marss redzams gandrīz visu nakti tikpat labi ka marta. Tas

meklējams Lauvas zvaigznājā.
Jupiters saskatāms vakaros īsi pēc Saules rieta Vērša zvaigznājā.
S a tu m s nav redzams.

Saule ieiet Vērša zīmē ( & ) 20. aprīlī pl. 10st.
Meteori. Lirīdas redzamas no 15. līdz 26. aprīlim. Maksimuma laikā —

21.-22. aprīlī — novērojami līdz 10 meteoriem stunda.

Aprīlī nokrišņu daudzums lēnām pieaug, galvenokārt zemienēs.

Tas svārstās 30—40 mm robežās. Sniegs nokūst visā Latvijas PSR

teritorijā.
Upju notece aprīlī ir maksimālā gadā. Mēneša sākumā no ledus

atbrīvojas visas upes un ezeri. Papildinās gruntsūdens krājumi. Aprīļa
vidējā notece Daugavas baseinā ir 26, Lielupes baseinā — 19 li-tru/sek.

no 1 km2. Atsevišķos, sniegiem bagātos gados tā var sasniegt vidēji ap

50 litru/sek. no 1 km2
.

Aprīlī sakarā ar intensīvu sniega kušanu parasti vērojams grunts-
ūdeņu līmeņu maksimums. Pazemes ūdeņos 2—4 m dziļumā vērojams
temperatūras minimums. Baldones dabiskajā sēravotā ir sērūdeņraža
koncentrācijas maksimums — vairāk nekā 4 mg litrā (pārējos mēne-

šos ap 3 mg/1).

Aprīli saucam par sulu mēnesi, jo tad kokiem sākas spēcīga sulas

cirkulācija. Kļavām un bērziem to novērojam jau mēneša sākumā,

viegli ievainojot stumbru nelielā dziļumā. Ja sulas cirkulācija jau
sākusies, no ievainojuma tūlīt'sāk pilēt dzidrs saldens šķidrums. Sula

satur cukurus, skābes, olbaltumvielas un minerālvielas. Parastajai kļa-
vai sulu cirkulācija sākas agrāk nekā citiem kokiem. Sulu cirkulācijas

periods kokiem nav ilgs; bērziem tas parasti nepārsniedz 20 dienu.

Visvairāk sulas izdalās perioda sākumā.

Jau aprīļa pirmajā pusē vairumam koku manāmi piebriest pumpuri. Zied

pūpolvītols. Tā resnos, pelēkzaļos zarus klāj vieglie, koši dzeltenie pūpoli.
Viss augs izskatās pūkains un viegls. Saulainā laikā to labprāt apmeklē bites,

jo pūpoli dod daudz medus un ziedputekšņu. Aprīļa otrajā pusē zied ari citu

sugu vītoli. Zied baltalksnis un melnalksnis. Pirms lapu plaukšanas, parasti

aprīļa otrajā dekādē, uzzied arī parastā apse. Apses spurdzes ir lielas, ar

purpursarkanām putekšnīcām, kas vēlāk izbalē.

No skuju kokiem aprīlī turpina ziedēt īve, un, ja laiks silts, sāk ziedēt

parastais paeglis. Parastā paegļa nelielie dzeltenie vīrišķie ziedi novietoti pa

vienam skuju žāklēs, sievišķie ziedi ir zaļi, līdzīgi maziem pumpuriņiem.

Kad aprīlī atsevišķās vietās vēl kūst sniegi, mežos var atrast lod-

veida sarkosomu, kuras mīkstie, gaļīgie, brūnganie augļķermeņi
sasniedz līdz 7 cm diametrā. Lodveida sarkosoma ir ļoti reta un jau
vairākus gadus nav atrasta mūsu republikā. Varbūt jums tas izdosies?
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Pļavās, ganībās un krū-

mājos bieži vien atrodamas

zaķu pūpēžu iepriekšējā gada
augļķermeņu atliekas. Šie

pūpēža augļķermeņi ir 8—

16 cm augsti un s—lo cm

plati. Pēc sporu nogatavoša-
nas augļķermeņa centrālā

dala izirst. Pāri paliek tikai

pelēcīgais, iedobtais pūpēža
pamats, kas pa gabalu atgā-
dina mazu pelēku zaķīti. Sau-

sos smilšainos priežu mežos

parādās pirmās ēdamās pava-

sara sēnes — parastās bisītes. Šīs sēnes nepareizi dēvfi par murķeļiem,
kas ir sakropļots citas sēnes (lāčpurnu) vāciskais nosaukums. Vācot parastās
bisītes, atcerēsimies, ka tās satur ļoti indīgu vielu — helvelskābi, tāpēc šīs

sēnes pirms sagatavošanas ļoti rūpīgi jānovāra. Šajā pašā laikā lapu koku

mežos sāk parādīties dažas citas bisītēm radniecīgas sēnes — parastie lačpurni
un parastie ķēvpupi.

Lāčpurnu brūnās cepurītes pretstatā bisītēm ir vairāk vai mazāk koniskas,
bet ķevpupu cepurītes izskatās kā mazi uzpirkstenīši. Lāčpurni ēdami bez spe-
ciālas novārīšanas, bet ķēvpupi satur helvelskābi, tāpēc tie jānovāra.

Aprīļa pirmajā pusē no ziemošanas vietām atgriežas klijāni, lauka ■■■■■
baloži, slokas, sila strazdi, dziedātājstrazdi, melnie meža strazdi, ļPgļflPß
pinkšķi, lauka piekūni, koku čipstes, melnie stārķi, meža tilbītes v. c. jHHL
putni. nl^H

Mēneša pēdējā dekādē dzimtenē ierodas bezdelīgu piekūni, čun- " s

ciņi, vītiņi, pupuķi, erickiņi, melnie mušķērāji, pelēkie mušķērāji, svir-

līši, tītiņi, dzeguzes un gaišie ķauķi, kuru barībā kukaiņiem ir daudz lielāka

nozīme nekā agrāk atceļojušo gājputnu barībā.

Ķeģu un ķivuļu bariņi, ziemas žubītes, zīdastes, ziemeļu svilpj iv. c, kas

ziemojuši mūsu republikā vai dienvidrietumos no tās, aprīlī dodas tālāk uz

ziemeļiem vai ziemeļaustrumiem — uz saviem perēšanas apgabaliem. Sairst

jauktie zīlīšu v. c. putnu bariņi — lielā zīlīte, cekulainā zīlīte, zilzīlīte v. c.

zīlīšu sugas, mizuložņas un zeltgalvīši vai nu izklīst un līdzīgi atceļojušajiem

gājputniem aizņem savus ligzdošanas iecirkņus, vai arī aizceļo uz ziemeļiem

(galvenokārt zeltgalvīši). Putnu tēviņi intensīvi riesto — dienā mežs skan

žubīšu, koku čipstu, sila cīruļu v. c. putnu dziesmās, bet vakaros, kad pārējie
noklusuši, sevišķi neatlaidīgi dzied sarkanrīklīši un dažādi meža strazdi. Pilnā

sparā turpinās medņu un rubeņu riesti, «velk» slokas.

Aprīļa beigās daudzi putni ir sākuši vīt ligzdas, dažās atrodami pat pilni

dējumi. No samērā agriem perētājiem jāmin krauķis, vāra?, žagata, sila cīrulis,

kaņepītis, zaļžubīte, lielā zīlīte, cekulainā zīlīte, dažas meža strazdu sugas v. c.

putni. Visagrākajiem perētājiem — krauklim un riekstrozim — jau ir paaugu-
šies mazuļi, kas nereti mēneša beigās atstāj ligzdas.

Sākas pavasara medību sezona. No 1. aprīļa atļautas rubeņu_ un

medņu gaiļu medības riesta vietās. Sajās medībās medniekiem jābūt
ļoti disciplinētiem — nedrīkst vakaros un no rīta atklāti staigāt pa

riesta vietām, jo tas ļoti traucē putnus un tie šīs vietas pamet. Nav

vēlami arī pārak bieži riesta vietu apmeklējumi. Aprīli atļauts medīt

arī atlidojušas slokas un zosis.
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LAPU
MĒNESIS

1. Darbaļaužu starptautiskās solidaritātes diena.
5. 1818. gadā dzimis Kārlis Mankss.

5. Preses diena.

7. Radio diena.

9. Pirms 20 gadiem (1945) Lielais Tēvijas karš beidzās ar Padomju Savie-

nības uzvaru. Uzvaras svētki.

28. Robežsargu diena.

Dažādi dati novadpētniekiem:

1. Pirms 60 gadiem (1905) visā Latvijā notikuši plaši vispārēji strādnieku

streiki.

7. Pirms 30 gadiem (1935) miris novadpētnieks Jūlijs Krieviņš-Lietgalietis.
Dzimis 1863. g.

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

Latvijas Dabas un vēstures biedrību.
9. Pirms 115 gadiem (1850) pie Rīgas miris publicists un rakstnieks Garlibs

Merķelis, dedzīgs cīnītājs pret dzimtbūšanu Latvijā. Dzimis 1769. g.
9. Pirms 90 gadiem (1875) dzimis gleznotājs Rūdolfs Pērle. Miris 1917. g.
9. Pirms 70 gadiem (1895) dzimis iēvērojamais Sarkanās Armijas koman-

dieris, rakstnieks Roberts Eidemanis. Miris 1937. g.

9. Pirms 60 gadiem (1905) latviešu valodā pirmoreiz iznākuši G. Merķeļa
«Latvieši» un «Vidzemes senatne».

13. Pirms 110 gadiem (1855) dzimis komponists Ādams Ore. Miris 1927. g.

14. Pirms 75 gadiem (1890) dzimusi tēlniece Marta Skulmē.

15. Pirms 5 gadiem (1960) palaists pirmais padomju kosmiskais kuģis pava-
donis.

16. Pirms 50 gadiem (1915) miris tautas keramiķis Jēkabs Drande. Dzimis

1853. g.
20. Pirms 70 gadiem (1895) dzimis gleznotājs, mākslas vēsturnieks, profesors

Uga Skulme. Miris 1963. g.
23. Pirms 100 gadiem (1865) miris metrologs, mineralogs un fiziķis_ akadēmiķis

Ādolfs Kupfers, Krievijas paraugmēru depo dibinātājs, pasniedzējs Jelgavas

ģimnāzijā. Dzimis 1799. g.
27. Pirms 170 gadiem (1795) Kurzemes hercogiste pievienota Krievijas impē-

rijai, līdz ar ko tika radīti priekšnoteikumi, lai latviešu tauta izveidotos

par nāciju.
27. Pirms 135 gadiem (1830) Rīgas ostā ienācis pirmais tvaikonis «Oskars».

28. Pirms 90 gadiem (1875) dzimis partijas darbinieks Vilis Dermanis, strād-

nieku kustības vadītājs buržuāziskajā Latvijā. Miris 1938. g.

29. Pirms 45 gadiem (1920) uzvesta pirmā latviešu opera — A. Kalniņa

«Baņuta».
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Maijs lietuviešu valodā saucas gegužd (dzeguze), baltkrievu —

Mau (senāk rpaeeHb — zāles mēnesis), ukraiņu — rpaeeHb, polu —

maj (iespējams, ka šis vārds ir rada vārdam «meijas»), čehu —

kvčlen (ziedu mēnesis).
Planētas. Venēra nav redzama.

Marss redzams nakts pirmajā pusē Lauvas zvaigznājā.
Jupiters vēl nedaudz saskatāms maija sākumā, bet ātri nozūd jo

30. maijā tas nonāk konjunkcija ar Sauli — tieši aiz Saules.

Satur n s mazliet saskatāms agri no rītiem, īsi pirms Saules lēkta. Tas

meklējams Ūdensvīra zvaigznāja.
Saule ieiet Dvīņu zīmē ( jļ ) 21. maijā pl. 10st.
Pilns Saules aptumsums 30. maijā redzams tikai Amerikā un Klusajā oke-

āna. Latvijā nav redzams.

Maijā nokrišņu daudzums pieaug straujāk, to summa svārstās ap
50—60 mm. Upju notece pakāpeniski samazinās, lai gan vēl turpinās
palu ūdeņu noplūde. Notece Daugavas baseinā ir ap 15, Gaujas —

10, Lielupes un Ventas baseina upēs — 3,5—4 litri/sek. no 1 km 2.
Iztvaikojums no augsnes ir ap 65—75 mm, tātad lielāks nekā nokrišņu

summa. Augsnē sāk mazināties mitruma krājumi.

Maijā pazemes ūdeņos 4—6 m dziļumā novērojams temperatūras
minimums. Ūdens temperatūras minimums vērojams dažos Ķemeru
apkārtnes sēravotos — Ķemeru Paviljona avotā (ap +6,7°C) un divos

nozīmīgākajos Ķemeru Lūžņugrāvja sēravotos, bet ūdens temperatūras
maksimums — Siguldas «Zušu» un Stipravotā —

ap +6,9°C.

Maijs ir lapu mēnesis, kad visi koki un krumi tērpjas zaļajā rota.

Maija pirmajā pusē gandrīz reizē ar lapām izplaukst bērza ziedi.

Vīrišķo ziedu spurdzes bērzam nokarenas, kārpainajam bērzam garā-

kas nekā pūkainajam (kārpainais bērzs sasniedz arī lielāku augstumu),

ar dzeltenām putekšnīcām un brūnām seglapām. Sievišķo ziedu spur-

dzes mazākas, sākumā gaiši zaļas, vēlāk brūnas. Zied arī baltais

vītols un trauslais vītols. Aprīļa beigās vai maija sākumā parādāsoša nokarenie

ziedu ķekari, kas izplaukst agrāk nekā lapas. Sāk ziedēt goba un vīksna.

Gobas un vīksnas ziedi sakopoti ieapaļās ziedkopās, putekšnīcas purpursarka-
nas. Vīksnas ziedu kātiņi ir garāki par ziediem, bet gobas ziedi gandrīz
sēdoši. Lapām plaukstot, parādās kļavas dzeltenzaļganie, daudzziedu ziedkopās
sakārtotie ziedi. Uzzied parastais skābardis, kas savvaļā sastopams tikai Kur-

zemes dienvidrietumu daļā. Skābarža vīrišķie ziedi sakopoti skrajās nokarenas

spurdzēs, bez apziedņa, bet sievišķie ziedi ar apziedni, arī sakopoti spurdzēs.
Reizē ar lapām parādās arī ozola ziedi. Ozola vīrišķo ziedu spurdzes skrajas,

nokarenas, ar dzeltenzaļu apziedni, sievišķie ziedi izvietoti pa vienam vai pa

2—3, tos aptver gredzenveida vīkals, kas vēlāk veido zīles bļodiņu. Sāk plaukt
liepas. lepriecina ievas agrais pavasara zaļums un baltās smaržīgo ziedu kupe-
nas, kas iezvana ziedoni_ un izraisa īsti pavasarīgas noskaņas. Vēlāk uzzied
ābele un bumbiere, ari pīlādzis.

No skuju kokiem mēneša beigās zied priede un egle. Eglei vīrišķie ziedi
izvietoti pa vienam starp skujām uz iepriekšējā gada dzinumiem, tiem ir gaiši
zaļas seglapas un dzeltenas putekšņlapas. Jaunie iegarenie, cilindriskie, spilgti
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sarkanie čiekuri aug divga-
dīgo zaru galos. Sākumā
čiekuri vērsti uz augšu,
vēlāk nokarājas lejup un

kļūst zaļi. Priedes vīrišķie
ziedi atrodas pie jauno gar-

vasu pamata, putekšņlapu
daudz, putekšņi ar gaisapūs-
līšiem, sievišķie ziedi izvie-

toti pa I—2 jauno zaru

galos. Priedes čiekuri, tāpat
ka eglei, nogatavojas 2

gados.

Maijā parādās daudzas parazītiskas sēnes — augu slimību izrai-

sītājas. Uz parastās bārbeles lapām sāk attīstīties graudzāļu svītru

rūsa, bet uz pabērzu lapām — auzu lapu rūsa.

No sēnēm saprofītiem aug šarlaksarkanā* sarkoscīfa, kuras I—s cm

platie, zvanveida, iekšpusē cinobrsarkanie augļķermeņi atrodami uz

trūdošiem koku zariem.

Maijā bagātīgi aug parastās bisītes.

Maijā turpinās dažu, galvenokārt Centrālajā Āfrikā ziemojošu putnu
sugu atgriešanās. Atceļo vakarlēpis, melngalvas ķauķis, brūnspārnu
ķauķis, dārza ķauķis, iedzeltenais ķauķis un lakstīgala. Pēdējie no

meža putniem ierodas zaļā vārna un vālodze, kā arī svīre, kas perē
ne tikai zem namu jumtiem lielās pilsētās, bet arī strazdu būrīšos

apdzīvotu vietu tuvumā un augstos dobumainos kokos mežā.

Mežs skan putnu dziesmās tāpat kā aprīlī, tikai tagad to koris kļuvis vēl

daudzbalsīgāks; arī slokas, it sevišķi siltos, apmākušos, bezvēja vakaros, tur-

pina savus riesta lidojumus.

Maija sākumā mazuļi izšķiļas sila cīrulim, zaļžubītei, sila strazdam un

cekulainajai zīlītei, kā arī meža pūcēm, kuras savu saimi izbaro gandrīz vienīgi
ar pelēm, tādējādi paglābjot no iznīcināšanas daudz labības. Jāatzīmē, ka šo

lerīgo putnu skaitu var palielināt, izvietojot tiem piemērotus būrīšus.

Mēneša vidū mazuļus atrodam visu sugu meža strazdu, sarkanrīklīšu, mājas
strazdu un lauka baložu ligzdās. Sevišķi daudz rūpju ir garastītei, kurās lod-
veida ligzdiņā izšķīlušies 12—17 mazuļu.

Maija pēdējā dekādē mazuļi izšķiļas vai jau izšķīlušies ļoti daudziem meža

putniem, piemēram, vārnām, sīļiem, žubītēm, meža pīlēm v. c. Mazie meža

pīlēni, kas izšķīlušies mežā, kādas pavasara ūdeņu peļķes malā, mātes pava-

dībā veic bieži vien vairākus kilometrus garu ceļu līdz tuvākajam ezeram vai

upes attekai, kur tie paliek līdz lidspēju iegūšanai vai aizceļošanai. Arī lielās

gauras mazuļi, kas izšķīlušies koka dobumā vai cilvēka gatavotā būrī mežā,
vairāku metru augstumā virs zemes, patstāvīgi izlec no dobuma un seko līdzi
mātei uz ūdeni. Lielu ļaunumu šai laikā nodara vārnas, žagatas un sīļi, kuri

izposta daudzas derīgo kukaiņēdāju putnu ligzdas mežā un laukos, kā arī (gal-
venokārt vārnas) pīļu v. c. vērtīgu medību putnu ligzdas ezeru piekrastes pļa-

Līdz 10. maijam atļautas rubeņu, medņu, sloku un zosu medības.

Maijā pastiprināti iznīcināmi arī plēsīgie un kaitīgie putni — vistu

vanagi, zvirbuļu vanagi, niedru lijas, pelēkās vārnas, žagatas un sīļi.
Maijā apsējami un apstādāmi zvēru barības lauciņi.
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ZUDU
MĒNESIS

1. Starptautiskā bērnu aizsardzības diena.

4. Pirms 80 gadiem (1885) dzimis Jakovs Sverdlovs.
11. Pirms 60 gadiem (1905) Rīgā atklāts LSDSP II kongress.
14.—19. 1963. gadā PSRS pilsoņi Valerijs Bikovskis un Valentīna Tereškova,

pirmā sieviete kosmonaute pasaulē, ar kosmiskajiem kuģiem pavadoņiem
veikuši ilgu grupveida lidojumu kosmiskajā telpā.

20. Pirms 25 gadiem (1940) Latvijā tiek gāzta fašistiskā diktatūra un nodibi-

nāta Tautas valdība ar prof. A. Kirhenšteinu priekšgalā.
22. 1941. gadā fašistiskā Vācija uzbrūk Padomju Savienībai. Lielā Tēvijas kara

sākums.

26. Pirms 35 gadiem (1930) atklāts VK(b)P XVI kongress, kas vēsturē pazīs-
tams ka sociālisma plaša uzbrukuma kongress.

27. Padomju jaunatnes diena.
27. Pirms 15 gadiem (1950) atklāts Latvijas ĻKJS VIII kongress.

Dažādi dati novadpētniekiem:

6. Pirms 65 gadiem (1900) dzimis padomju rakstnieks Eduards Salenieks.
10. Pirms 75 gadiem (1890) dzimis dzejnieks Leons Paegle. Miris 1926, g.

12. Pirms 35 gadiem (1930) miris pianists, profesors Ludvigs Bētinš. Dzimis

1856. g.
17. Pirms 25 gadiem (1940) Rīgas darbaļaudis sirsnīgi sagaidīja pilsētā ienā-

kušās Sarkanās Armijas daļas.
19.—21. Pirms 55 gadiem (1910) notikuši 5. vispārējie latviešu Dziesmu

svētki.
21. Pirms 120 gadiem (1845) dzimis ķīmiķis Maksimiliāns Glāzenaps, RPI

un LU ilggadīgs profesors. Miris 1923. g.
21. Pirms 60 gadiem (1905) dzimis dzejnieks Valdis Lukss, LPSR Nopelniem

bagātais kultūras darbinieks.

21. Pirms 25 gadiem (1940) Rīgā notikusi grandioza darbaļaužu demonstrācija,
kas devās uz centrālcietumu un atbrīvoja politiskos ieslodzītos.

22. Pirms 80 gadiem (1885) dzimis kritiķis, sabiedriskais darbinieks, profesors
Maksis Sacs-Aņins.

22. Pirms 50 gadiem (1915) I pasaules kara laikā publicēts rīkojums par

Rīgas fabriku evakuāciju uz lekškrievijas apgabaliem.
22. Pirms 25 gadiem (1940) iznācis pirmais legālais laikraksta «Cīņa» nu-

murs.

26. Pirms 180 gadiem (1785) Jelgavā pirmo reizi Latvijā palaists aerostats, ko

izbūvējis latvietis, autodidakts Ernsts Johans Bīnemanis.

28. Pirms 70 gadiem (1895) dzimusi padomju tēlniece Natālija Dīriķe. Mirusi

1963. g.
Pirms 60 gadiem (1905) notikuši zaldātu nemieri Daugavgnvas cietoksnī un

matrožu sacelšanās Liepājā.
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Jūnijs lietuviešu valodā saucas birzelis (biržainais, bērzu mēne-

sis), baltkrievu — napeeHb, ukraiņu — nepeenb, poļu — czermiec,

čehu
— červen (visi pēdējie nosaukumi nozīmē «sarkanais», «skais-

Planētas. Venēra nav redzama.

Marss redzams vakaros Lauvas un Jaunavas zvaigznājā.

Jupiters nav redzams.

Saturns mazliet saskatāms rītos pirms Saules lēkta Ūdensvīra zvaig-

Saule ieiet Vēža zīmē ( Cs ) 21. jūnijā pl. 17st56m —
šo brīdi uzskata par

vasaras sākumu.

Daļējs Mēness aptumsums 14. jūnijā redzams Eiropā, Āfrikā, Amerikā, At-

lantijas okeānā un Ziemeļu Ledus okeānā. Latvijā redzams tikai aptumsuma
sākums, jo, piemēram, Rīgā Mēness riet pl. 4 st2Bm. Mēness ieiet Zemes pusēnā
pl. 2stl6m; daļējā aptumsuma sākums — pl. 3stsBm, vislielākās fāzes moments —

pl. 4st49m, daļējā aptumsuma beigas — pl. sst4om; Mēness iziet no pusēnas
pl. 7st22m.

Jūnijā nokrišņu summa jūras piekrastē un Kurzemē maz atšķiras
no to daudzuma maijā, toties ievērojami tā pieaug republikas austrumu

daļā un Vidzemes Centrālajā augstienē, kur sasniedz 80 mm mēnesi.

Notece turpina samazināties, jo iztvaikojums gan no augsnes, gan

augu segas (transpirācija) jūnijā sasniedz gada maksimumu — vidēji
85—100 mm mēnesī. Augsnes mitruma krājumi turpina samazināties.

Notece Daugavas un Gaujas baseinos ir vidēji ap 6, bet Lielupes un Ventas

baseinos mazāk nekā 4 litri/sek. no 1 km2.

Jūnijā pazemes ūdeņos 6 —9 m dziļumā novērojams temperatūras
minimums. Arī Ķemeru kūrorta poliklīnikas Parka avota ūdens tem-

peratūra sasniedz minimumu — ap +7,l°C.

Jūniju dēve par ziedu mēnesi, jo tajā ir vislielākā lakstaugu ziedu

bagātība. Mēneša sākumā zied vēl gandrīz visi tie kokaugi, kas sāka
ziedēt maija, bet vairums no tiem beidz ziedēt jau jūnija pirmajā
pusē. Maijā un jūnijā zied trauslais krūklis un parastais pabērzs.
Trausla krūkļa nelielie ziedi sakopoti pa 2—7 lapu žāklēs, vainaglapas
iekšpuse baltas, ārpusē zaļganas. Parastā pabērza ziedi redukcijas

deļ ir viendzimuma, arī sīki un neievērojami. Vīrišķajos ziedos atrodas arī

sarukusi auglenīca, sievišķajos — sarukušas putekšņlapas.
Maija beigas vai jūnija sākumā nogatavojas pūpolvītola sēklas. Auglenīcu

spurdžu ir ļoti daudz, tāpēc pēc nobiršanas tās pilnīgi pārklāj augsni zem

koka. Nedaudz vēlāk nogatavojas sēklas citu sugu vītoliem. Jūnijā nogatavojas
arī gobu un vīksnu sēklas. Tās ir apaļas, visapkārt ar platu spārnu. Gobai

un vīksnai labas sēklu ražas atkārtojas ik pa I—2 gadiem.
Kokaugu lapas turpina augt, normālās vasarās jūnija beigās vai jūlija sā-

kuma tas sasniedz maksimālos izmērus, bet vēl nav nobriedušas.

Jūnija otrajā pusē parādās alksnenes, bumbierveida pūpēdis, gai-
lenes un dažādas bekas. Šajā laikā uz kokiem aug dažādas piepes,
ka, piemēram, dzeltenā sēra piepe, kas pie mums vietām sastopama
uz vītoliem, ozoliem un dārzos retumis arī uz ābelēm, zvīņu piepe,
kura atrodama uz gobām, vīksnām un citiem lapu kokiem. No vērti-
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gām ēdamajām sēnēm šajā
laikā mežmalās sāk augt
lauka atmatene. Šī sēne daž-
kārt parādās lecektīs v. c.

vietās, kur ir zirga mēsli.

Pieaugušām atmatenēm ce-

purītes apakšpusē ir šokolā-
des brūnas lapiņas. Lauka at-

mateni īpašās audzētavās arī

kultivē, un ir jau izveidotas

daudzas kultūras šķirnes.

Jūnijs putnu valstī ir mazuļu mēnesis. Mazie putnēni ir apveltīti
ar varenu apetīti —

dienā apēstās barības daudzums pārsniedz pašu
mazuļu svaru. Vasaras mēnešos sīkie kukaiņēdāji putni iznīcina daudz
mežam kaitīgo kukaiņu un tādējādi neļauj tiem savairoties līdz posto-
šiem apmēriem. Arī daudzi graudēdāji putni savus mazuļus baro
galvenokārt ar kukaiņiem. Putni ik gadu samazina kaitēkļu nodarītos
zaudējumus mežsaimniecībā apmēram par

lļ3.

Jūnija sākumā jau nedaudz paaugušies mazuļi atrodami lielās zīlītes, eric-

kiņa, ceplīša un koku čipstes ligzdās, mazuļi šķiļas lapu ķauķīšiem — vītiņam
un čunčiņam, bet kādas 10 dienas vēlāk — arī svirlītim. Jūnija vidū mazuļus
izperējuši arī melngalvas ķauķis, iedzeltenais ķauķis, dārza ķauķis, lakstīgalas
v. c. putni. Sākas mazuļu masveida šķilšanās melnā mušķērāja ligzdās. Uz meža

taciņas dažkārt laimējas atrast vakarlēpja mazuļus, kas, pateicoties aizsarg-
krāsai, ļoti grūti ieraugāmi. Pēc skaļajām mazuļu balsīm viegli atrodami diž-

raibā dzeņa un mazā dzeņa mājokļi koka dobumā.

Labi apslēptā ligzdā zem mazas eglītes, vaivariņos v. tml. vietās jūnijā
izšķiļas mazuļi mūsu augumā mazākajai pīļu sugai — krīklim. Mazie krīklēni
tūlīt pēc izšķilšanās seKo mātei uz kādu klusu meža vai purva ezeriņu. Ar rū-

pēm par mazuļiem šai laikā aizņemtas arī slokas un vistveidīgo putnu mātītes.

Tā kā vistveidīgo putnu mazuļi, piemēram, meža irbes, lidspēju iegūst jau
dažu dienu vecumā, tad tie var sekmīgi paglābties no lapsām v. c. plēsīgajiem
zīdītājiem.

Jūnija beigās mazuļi šķiļas tītiņam, purva ķauķim, dižknābim. Visu mēnesi

mazuļus atradīsim klijāna, lauka piekūna, melnās klijas, kā arī mfisu dabas

retuma — melnā stārķa ligzdās. To sīko putnu ligzdās, kuri perē 2 reizes vasarā

(zaļžubīte, kaņepju putniņi, pelēkais strazds v. c), jūnijā atrod otros perējumus.

Kad mazuļi paaugušies un atstājuši ligzdas, daudzu sugu, kā lakstīgalu,
dažādu ķauķu, meža strazdu v. c, tēviņi beidz dziedāt. Mēneša pēdējās dienas

parasti beidz kūkot ari dzeguze. Skanīgās riestojošo putnu tēviņu balsis pama-

zām nomaina ligzdas atstājušo jauno putnu čiepstēšana, kuri gan veco putnu

pavadībā, gan patstāvīgi iepazīstas ar plašo pasauli un meklē pārtiku.

Jūnijā sevišķi jārūpējas par derīgo medību dzīvnieku aizsardzību;

jāapkaro kaitīgie zvēri un putni.
Jūnijs ir labākais mēnesis zaru slotiņu sagatavošanai, kuras

izmanto staltradžu, stirnu un zaķu piebarošanai ziema. Zaru slotiņas

sagatavojamas no avenāju, kazenāju, blīgznu, apšu vai kārklu (ne
visu sugu!) zariņiem ar lapām. Jūnijā arī gredzenojamas apses, kuras paredzēts
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JŪLIJS

Saule Mēness

Da-

tums

Sa-

tumstār īenas

lec kulminē ļ riet lec ļ riet

st m

4 33

4 34

4 35

4 36

st m s

13 27 13

27 25

27 36

27 47

st m

22 21

22 20

22 19

22 19

st m st m

6 54

8 31

10 07

11 37

st m

C 1

Pt 2

S 3

Sv 4

Imants

Lauma

Benita

Uldis

0 28

0 46

0 59

P 5

O 6
T 7

C 8

Pt 9

S 10

Sv 11

Andžs, Edīte

Anrijs, Arkādijs
Alda, Maruta

Antra, Adele

Zaiga, Asne

Lija, Sigute
Varaidotis

4 38

4 39

4 40

441

4 42

4 43

4 45

27 58

28 08

28 18

28 27

28 36

28 45

28 53

22 18

22 17

22 16

22 15

22 14

22 13

22 12

13 04

14 28

1551

17 11

18 32

19 49

20 59

1 10

1 19

1 28

1 39

1 51

2 08

2 31

P 12

O 13

T 14

C 15

Pt 16

S 17

Sv 18

Indriķis, Ints

Margrieta
Oskars

Egons
Hermīne

Aleksis, Aleksejs

Rozālija, Roze

4 46

4 47

4 49

4 50

4 52

4 54

4 56

29 01

29 08

29 15

29 22

29 28

29 33

29 38

22 11

22 10

22 09

22 07

22 06

22 04

22 03

21 56

22 40

23 10

23 32

23 47

23 58

3 04

3 50

4 51

6 00

7 14

8 32

9 49

P 19

O 20
T 21

C 22

Pt 23

S 24

Sv 25

Jautrīte, Kamilla

Ritma, Ramona

Melisa, Meldra

Marija, Maira

Magda, Magone
Kristīne, Krists

Jēkabs

4 57

4 59

501

5 02

5 04

5 06

5 08

29 42

29 46

29 49

29 52

29 54

29 55

29 56

22 01

22 00

21 58

21 56

21 54

21 52

21 50

1 12

0 59

0 50

0 42

0 35

0 29

0 23

0 07

0 15

0 24

0 33

0 44

0 59

1 22

11 05

12 22

13 42

15 04

16 31

18 03

19 34

P 26
O 27
T 28

C 29

Anna

Marta, Dita

Cilda, Cecīlija
Edmunds

5 10

5 12

5 14

5 16

29 57

29 57

29 56

29 55

21 49

21 47

21 45

21 43

0 18

0 13

0 08

0 03
23 58

23 54

23 49

1 58

2 56

4 18

5 55

20 51

21 50

22 26

22 50

Pt 30

S 31

Valters

Rūta, Angelika
5 18

5 20

29 53

29 50

21 41

21 39

7 34
9 11

23 05

23 17

Saules_
apakšēja

kulminācija
Uzaust

Saules

maksimālais
augstums

Dien;

garun

is

is Mēness fāzes

1. VII

10. VII

20. VII

30. VII

st m

1 27

1 29

1 30

1 30

st m

2 00
3 05

5S°

55

54

52

st n

17 4

17 c

17 (

16 ž

t

8

10

11

!3

st m

3 5. VII pl. 22 37

@ 13. VII
„

20 02

Č 21. VII
„

20 54

© 28. VII
„

14 45
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SIENA
MĒNESIS

18. Aletalurgu diena.

21. Pirms 25 gadiem (1940) pasludināta Padomju vara Latvijā.
22! Pirms 25 gadiem (1940) Tautas saeima pieņēmusi deklarāciju par zemes

pāriešanu tautas īpašumā un deklarāciju par banku, lielo rūpniecības un

tirdzniecības uzņēmumu nacionalizāciju.
25. PSRS Jūras Kara Flotes diena.

26. Pirms 100 gadiem (1865) dzimis Pēteris Stučka, izcils Komunistiskās par-

tijas darbinieks, viens no Latvijas Komunistiskās partijas dibinātājiem.
Miris 1932. g.

29. Pirms 25 gadiem (1940) Latvijas PSR valdība pieņēmusi likumu par zemi.

Pirms 55 gadiem (1910) publicēts «Cīņas» jubilejas numuram veltītais

V. 1. Ļeņina raksts.

Dažādi dati novadpētniekiem:

2. Pirms 80 gadiem (1885) dzimis gleznotājs Eduards Brencēns, brāļu Kau-
dzīšu romāna «Mērnieku laiki» ilustrators. Miris 1929. g.

2. Pirms 85 gadiem (1880) dzimis gleznotājs, profesors Jānis Roberts Tilbergs,
LPSR Nopelniem bagātais mākslas darbinieks.

4. Pirms 170 gadiem (1795) Jelgavā dzimis paleontologs un biologs E. Eih-

valds. Miris 1876. g.
5. Pirms 25 gadiem (1940) pēc Komunistiskās partijas aicinājuma visā Lat-

vijā, atbalstot jauno vēlēšanu likumu, notikušas masu demonstrācijas.
6. Pirms 70 gadiem (1895) dzimis PSRS Tautas skatuves mākslinieks Jānis

Osis.

9. Pirms 60 gadiem (1905) Liepājā noticis vispārējs strādnieku streiks.

12. Pirms 145 gadiem (1820) pie Līksnas Lazdāniem nokritis 5,213 kg smags
dzelzi saturošs akmens meteorīts.

12. Pirms 80 gadiem (1885) dzimis gleznotājs Ernests Veilands. Miris 1963. g.

12. un 13. Pirms 755 gadiem (1210) kurši aplenkuši Rīgu, lai padzītu ienīstos

vācu krustnešus.

13. Pirms 705 gadiem (1260) notikusi Durbes kauja, kurā apvienotie kuršu un

lietuviešu spēki smagi sakāva Livonijas ordeni.

14. un 15. Pirms 25 gadiem (1940) Latvijā notikušas Saeimas vēlēšanas,
kurās 97,8% vēlētāju balsoja par Darba tautas bloka platformu.

18. Pirms 25 gadiem (1940) pilsētās un laukos notikušas masu demonstrācijas

ar lozungu «Lai dzīvo Padomju Latvija!».
19. Pirms 15 gadiem (1950) atklāts elektrificētais dzelzceļš Rīga—Dubulti.
19. Pirms 10 gadiem (1955) miris gleznotājs Jūlijs Madernieks, LPSR Nopel-

niem bagātais mākslas darbinieks. Dzimis 1870. g.

21. Pirms 100 gadiem (1865) dzimis valodnieks un publicists Fricis Garais-

Zemcevs. Miris 1936. g.

22. Pirms 65 gadiem (1900) miris rakstnieks jaunstrāvnieks Jukums Palevičs.

Dzimis 1873. g.
27. Pirms 80 gadiem (1885) dzimis pilsoņu kara varonis Kārlis Ziediņš. Kritis

varoņa nāvē 1919. g., aizstāvot Rīgu pret landesvēru.

29. Pirms 190 gadiem (1775) Jelgavā atklāta «Pētera Akadēmija», ievērojams
kultūras centrs 18. gs. beigās. 1806. gadā pārveidota par guberņas ģimnā-

ziju.
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Jūlijs lietuviski saucas liepa, baltkrievu valoda — Mnenb,

ukraiņu — Aunenb, poļu — lipiec (liepu mēnesis), čehu —
červenec.

J
Planētas. Venēra nav redzama.

Marss saskatāms vakaros Jaunavas zvaigznājā.
Jupiters nav redzams.

Saturns redzams nakts otrajā pusē Ūdensvīra zvaigznājā,

sauie ieiet Lauvas zīmē ( £1)23. jūlijā pl. sst.

Zeme atrodas afēlijā (vistālāk no Saules) 3. jūlijā pl. Ilst4lm (attālums
152 miljoni km).

Jūlijā nokrišņu daudzums turpina pieaugt visā Latvijas PSR teri-

torijā un austrumdaļas augstienēs pārsniedz 100 mm. Samērā maz

nokrišņu — mazāk par 60 mm mēnesī ir pašā Baltijas jūras piekraste
(Liepājā un Ventspilī). Notece jūlijā ir mazākā visā gadā. Upēm pie-
teci dod tikai gruntsūdeņi, jo iztvaikojums ir apmēram vienāds ar

nokrišņu daudzumu. Daugavas un Gaujas baseinos notece ir vidēji ap

1, bet Lielupes un Ventas baseinos — mazāk nekā 3 litri/sek. no 1 km 2. Mit-

ruma krājumi augsnē jūlijā ir vismazākie gadā.

Jūlijā vērojams ūdens temperatūras minimums dažos Ķemeru

apkārtnes sēravotos: Sēra grāvja lielākajā avotā pie Čaukciema ūdens

temperatūra ir +6,2°C, Raganu purva Sēra dīķu avotā
— ap 4-6,3°C,

Priedulāja avotā pie Dūņezera — 4-6,O°C. Vārāmās _sāls_ koncentrā-

cija sasniegusi maksimumu Jūrmalas plūdmales gruntsūdeni.

J
Jūlijā ziedošu kokaugu ir maz. Pirmās dekādes beigās sāk ziedēt

parastā liepa, kas ir ļoti vērtīgs nektāraugs. Jaukā, saulainā laikā to

labprāt apmeklē bites. Ja liepas zied lietainā, vēsā laikā, tad vasaras

medus raža ir vāja.
Mēneša vidū sāk nogatavoties melnās, spīdīgās ievu ogas. Pama-

zām sārtojas parastā pīlādža ogas. Jūlija beigās un augusta

īogatavojas bērzu sēklas — iegareni eliptiskie spārnotie riekstiņi.

Liepai, kļavai, osim, ozolam, vīksnai un apsei jau aizmetas gala pumpuri,
bet dzinumi vēl turpina augt. levai dzinumi pārstājuši augt un izveidojušies

gala pumpuri, bet dzinumi vēl nav pārkoksnējušies un pārklājušies ar korķ-
audiem. Minēto koku lapas jau nobriedušas. Liepai, bērzam, osim, vīksnai un

apsei sānu pumpuri ir normālā lielumā, bet pumpurzvīņas vēl zaļas, turpretī
ievai un ozolam pumpurzvīņas jau pārkoksnējušās.

Jūlijs bieži vien ir sauss un saulains, tāpēc sēņu tajā vēl maz. Ja

turpretī ir diezgan daudz nokrišņu, tad arī sēņu ir daudz. No cepurai-
najam sēnēm atrodam dižo saulsardzeni, parasto makstsēni, bērzlapes,
cucenes, bet no indīgajām sēnēm — panteru mušmiri un sarkano muš-
miri. Zem priedēm sāk augt graudainā beka un sviesta beka. Turpina
augt arī gailenes un alksnenes, pie kam pēdējās dažkārt sastopamas

liela daudzuma. Zālainos laukumos mežos, vecos parkos un dārzos aug agrā zvi-
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nene. Cepurīte tai ir ar ne-

lielu izeilnīti, dzeltenbrūna,
bet cepurītes malas un virs-

puse saplaisā. Kātiņš ar

pelēcīgu gredzenu.
Uz priežu čiekuriem vie-

tām atrod melnas nelielas

sēnītes ar ekscentrisku, vienā

cepurītes malā novietotu

kātiņu. Tās ir vecāsmātes

ausis.

Jūlijā vairums putnu mazuļu jau pametuši ligzdas un sākumā pa

atsevišķiem perējumiem, vēlāk lielākos baros klejo pa mežu. Jauktos

baros mēdz apvienoties žubīšu, melngalvas ķauķu, dārza v. c. ķauķu,
vītiņu, čunčiņu, svirlīšu, lielo zīlīšu, zilzīlīšu, melno mušķērāju, pelēko
mušķērāju v. c. putnu mazuļi vai nu bez vecajiem putniem, vai kopā
ar tiem. Parasti šādi bari sastopami mežmalās, kur ekoloģiskie ap-

stākli ir daudzveidīgāki un līdz ar to arī lielākas barības rezerves.

Mazuļus jūlijā baro mazais mušķērājs, svīre, ūbele, vālodze un zaļā vārna,
taču ļoti daudziem putniem, kas normāli ligzdošanu beidz agrāk, var atrast

olas vai mazuļus — papildu perējumus bojā gājušo vietā. Šādu papildu dē-

jumu nav maz — piemēram, žubītēm aiziet bojā ap 75% visu dējumu (tos iz-

posta citi putni, vāveres, caunas, cilvēki, tie iet bojā vējā v. tml.). Dažu putnu
(piemēram, lielās zīlītes) ligzdās jūlijā atrodam normālā otrā perējuma ma-

zuļus.

Aizvien retākas kļūst putnu dziesmas — beidz dziedāt žubīte, erickiņš,
purva ķauķis, dārza ķauķis, vālodze.

Jūlijā ligzdas jau atstājuši vai atstāj vairums plēsīgo putnu mazuļu —

klijānu, vistu vanaga, zvirbuļu vanaga, lauka piekūna, melnās klijas v. c. ma-

zuļi. Visu jūliju, kā arī augusta pirmajā dekādē ligzdās sastopami vidējā ērgļa
un mazā ērgļa mazuļi. Abi šie samērā retie, krāšņie plēsīgie putni pie mums

atrodas likuma aizsardzībā. Jāpiebilst, ka tie, it sevišķi mazais ērglis, ir arī

derīgi dzīvnieki, jo pārtiek galvenokārt no peļveidīgajiem grauzējiem vai arī

maznozīmīgiem organismiem — abiniekiem, rāpuļiem v. tml.

No ligzdām izvestie plēsēju, sevišķi klijānu un lauka piekūnu jaunie putni
bieži redzami sēžot ceļmalās uz kokiem vai telefona stabiem, kā arī droši lidi-

noties virs laukiem. Nereti šie putni kļūst par upuri neapzinīgam vai neizglīto-
tam medniekam. Tāpēc svarīgi atcerēties, ka gandrīz visi plēsīgie putni_ ir de-

rīgi, jo barojas galvenokārt vai gandrīz vienīgi ar kaitīgajiem peļveidīgajiem
grauzējiem (sevišķi klijāns, lauka piekūns) un tādējādi paglābj no iznīcināšanas

daudz maizes labības.

15. jūlijā sākas stirnu āžu medības. Sajā laikā ļoti interesantas ir

t. s. stirnu āžu medības «uz loku», kurās, atdarinot stirnu kazas balsi,
mednieki cenšas pievilināt āzi šāviena attālumā. Mazāk interesantas ir

medības «uz gaidi», kurās mednieki agri no rīta vai pievakarē sagaida
stirnu āžus barošanās vietās.

.lūlijs ir siena mēnesis, tāpēc arī medību saimniecībā ir jārūpējas

par augstvērtīga siena sagādi. Vislabākais ir āboliņa un kultivēto pļavu siens,

turpretim ļoti zemas kvalitātes ir grīšļu siens. Siens sagatavojams, žāvējams un

uzglabājams tāpat kā lauksaimniecības dzīvniekiem paredzētais.
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AUGUSTS

Saule Meness
Da-

tums
Vārda dienas

Sa-

lec I kulminē ļ riet
tumst

lec I riet

Sv 1 Albīns

st m

5 22

st m s

13 29 47
st m

21 37

st m

23 45
st m

1041
st m

23 26

P 2

O 3

T 4

G 5

Pt 6

S 7

Sv 8

Normunds, Stefans

Augusts
Romāns, Romualds

Osvalds, Arvils

Aisma, Ivaise

Alfrēds, Madars

Mudīte, Vladislavs

5 24

5 26

5 28

5 30

5 32

5 34

5 36

29 43

29 39

29 34

29 28

29 22

29 15

29 07

21 35
21 33

21 30

21 28

21 26

21 24

21 21

23 41

23 37

23 33

23 29

23 25

23 21

23 17

12 09

13 35

14 59

16 21

17 38

1851

19 52

23 35

23 46

23 58

0 13

0 33

1 02

P 9

O 10

T 11

G 12

Pt 13

S 14

Sv 15

Ģedimins

Labrencis, Brencis

Olga, Liega

Vizma, Klāra

Elvīra, Velga
Zelma, Virma

Zenta, Dzelde

5 38

5 40

5 42

5 44

5 46

5 48

5 50

28 59

28 50

28 41

28 31

28 21

28 10

27 58

21 19

21 17

21 14

21 12

21 10

21 08

21 05

23 13

23 09

23 06

23 02

22 58

22 54

22 51

20 40

21 14

21 38

21 54

22 07

22 16

22 24

1 46

2 41

3 48

5 03

621

7 37

8 53

P 16
O 17

T 18

G 19

Pt 20

S 21

Sv 22

Astra, Astrīda

Vilibalds, Oļegs
Liene, Helēna

Melānija, Imanta

Bernhards, Boriss

5 52

5 54

5 56

5 58

6 00

6 02

6 04

27 46

27 34

27 21

27 07

26 53

26 39

26 24

21 03

21 00

20 58

20 55

20 52

20 50

20 47

22 47

22 44

22 40

22 36

22 33

22 30

22 26

22 33

22 40

22 51

23 03

23 21

23 48

10 11

11 29

12 49

14 13

15 41

17 09

1831

Janīna

Rudīte, Rodzis

P 23

O 24

T 25

G 26

Pt 27

S 28

Sv 29

Vitālijs, Ralfs

Bērtulis, Bērts

Ludvigs, Ludis

Natālija
Žanis

Auguste, Guste

Armīns, Vismants

6 06

6 08

6 11

6 13

6 15

6 17

6 19

26 09

25 53

25 37

25 20

25 03
24 46

24 28

20 45

20 42

20 39

20 37

20 34

20 32

20 29

22 22

22 19

22 16

22 12

22 09

22 06

22 02

0 36

1 46

3 15

4 53

19 37

20 21

90 50

21 09

21 22

21 33

2! 42

6 34

8 09

9 41

P 30

O 31
Alvis, Jolanta

Vilma, Aigars
621
6 23

24 10
23 52

20 26
20 24

21 59

21 56

11 11 21 52

22 0312 37

Saules_
apakšēja

kulminācija
Uzaust m;

Saules

ksimālai

ugstums

is

Diena

garum

3

.3 Mē īess fāzes

st m

1. VIII 1 30

10. VIII 1 29

20. VIII 1 27

30. VIII 1 24

st m

3 15

3 48

4 19

4 48

51°

49

46

42

st m

16 li

15 3

14 5

14 0,

3 4. V]

® 12. v:

C 20. v:

# 26. V

st m

II pl. 8 48

II
„

11 23

II
„

6 51

II
„

21 51
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RUDZU
MĒNESIS

1. Vissavienības dzelzceļnieku diena.

5. Pirms 25 gadiem (1940) Latvijas PSR uzņemta PSRS sastāvā.

6.-7. 1961. gada PSRS pilsonis majors Hermanis Titovs veicis 25 stundu
ilgu lidojumu kosmosā.

8. Celtnieku diena.

11.—15. 1962. gadā padomju kosmonauti Andrijans Nikolajevs un Pāvels
Popovičs veikuši pirmo grupveida lidojumu kosmosā.

14. Vissavienības fizkultūriešu diena.
18. PSRS Gaisa Flotes diena.

24.-26. Pirms 25 gadiem (1940) notikusi Latvijas PSR Tautas saeimas otrā

sesija. Nodibināta Latvijas PSR Augstākā Padome. Pieņemta Latvijas
PSR Konstitūcija.

29. Ogļraču diena.

Dažādi dati novadpētniekiem:

1. Pirms 175 gadiem (1790) dzimis vēsturnieks Fridrihs Krūze, Baltijas
arheoloģijas pamatlicējs. Miris 1866. g.

1. Pirms 75 gadiem (1890) dzimis padomju vēsturnieks akadēmiķis Kārlis

Strazdiņš. Miris 1964. g.

2. Pirms 405 gadiem (1560) Livonijas kara laikā krievu karaspēks t. s. Ērģe-
mes kaujā (pie Lugažiem) sakāvis Livonijas ordeņa spēkus.

2. Pirms 80 gadiem (1885) dzimis pazīstamais revolucionārs, padomju rakst-

nieks Dāvids Beika. Miris 1946. g.
4. Pirms 75 gadiem (1890) dzimis vēsturnieks akadēmiķis Jānis Krastiņš.
5. Pirms 80 gadiem (1885) dzimis režisors Alfrēds Amtmanis-Briedītis, PSRS

Tautas skatuves mākslinieks.

11. Pirms 45 gadiem (1920) noslēgts miera līgums starp Padomju Krieviju un

buržuāzisko Latviju.
12. Pirms 75 gadiem (1890) dzimis izcils partijas darbinieks Roberts Eihe.

Miris 1940. g.

15. Pirms 105 gadiem (1860) dzimis rakstnieks Sudrabu Edžus. Miris 1941. g.

15. Pirms 80 gadiem (1885) dzimis revolucionārs Jēkabs Zīle. Miris 1940. g.
17. Pirms 70 gadiem (1895) dzimis LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbi-

nieks Arnolds Stokmanis.
19. Pirms 5 gadiem (1960)palaists otrais padomju kosmiskais kuģis pavadonis,

kurā pirmo reizi realizēts dzīvnieku (suņu Belkas un Strelkas) lidojums
kosmosā ar nolaišanos uz Zemes.

20. Pirms 50 gadiem (1915) miris gleznotājs Teodors Uders. Dzimis 1868. g.
20. Pirms 45 gadiem (1920) miris rakstnieks Reinis Kaudzīte, romāna «Mēr-

nieku laiki» līdzautors. Dzimis 1839. g.
22. Pirms 50 gadiem (1915) I pasaules kara laikā Rīga pirmo reizi bombar-

dēta no gaisa.
27. Pirms 95 gadiem (1870) dzimusi Dora Stučka. Mirusi 1950. g.
29. Pirms 75 gadiem (1890) dzimis Komunistiskas partijas darbinieks, literatūr-

kritiķis Vilis Knoriņš. Miris 1939. g.

31. Pirms 55 gadiem (1910) miris komponists Emīls Dārziņš. Dzimis 1875. g.
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Augusts lietuviski saucas rugpiūtis (rudzu pļaujas mēnesis»,

baltkrievu valodā — o/cnueeHb, ukraiņu — ceptiem, poļu — sierpien,

čehu — srpen (4 pēdējie nosaukumi arī nozīmē — pļaujas mēnesis)
H Planētas. Venēra vēl arvien nav redzama.

Marss mazliet saskatāms vakaros Jaunavas zvaigznājā.
Jupiters mazliet saskatāms no rītiem, īsi pirms Saules lēkta

Vērša zvaigznājā.
Saturns redzams gandrīz visu nakti Ūdensvīra zvaigznājā.
Saule ieiet Jaunavas zīmē ( Tl?) 23. augustā pl. 12st.

Meteori. Perseīdas redzamas no 16. jūlija līdz 20. augustam. Maksi-

muma laikā — 11.—12. augustā — novērojami līdz 55 meteoriem stundā.

Augustā nokrišņu summa salīdzinājumā ar jūliju maz mainījusies:
rietumu rajonos tā nedaudz pieaugusi, bet austrumu rajonos — sama-

zinājusies. Samazinās iztvaikošana, sevišķi transpirācija, un nokrišņu

summa jau par 20—30 mm pārsniedz iztvaikojumu. Tāpēc notece

Daugavas un Gaujas baseinos vidēji pieaug līdz 5, bet Lielupes un

Ventas baseinos — līdz 4 litriem/sek. no 1 km 2. Augustā pieaug arī

mitruma krājumi augsnē.

Augustā parasti ir novērojams gruntsūdeņu līmeņu otrais
_—

va-

saras minimums. Odens temperatūras minimums vērojams sēravotā

«Akina» (ap + 5,9°C) un Siguldas Jūdažu sēravotos pie Staiņiem (ap
+ 6,7°C).

Augusta otrajā pusē pamazam nogatavojas krūkļa un paberza

augļi. Krūkļa augļi ir sulīgi, apaļi, negatavi tie ir zaļā, gatavības

sākumā — aveņsārta, pilnīgi ienākušies — violeti melnā krasā. Nega-

tavi pabērza augļi ir sarkanīgi, gatavi —

_

melni, apaļi, spīdīgi. No

negataviem augļiem var iegūt dzeltenu krasu, no gataviem — zaļu.

Augustā liepas, bērza, ozola, vīksnas un apses dzinumi pārstāj augt, bet

tie vēl nav pārkoksnējušies. Kļavas, oša un ievas dzinumi jau ir parkoksnēju-
šies un pārklājušies ar korķaudiem. Sānu pumpuri sasnieguši normālu lielumu,

pumpurzvīņas pārkoksnējušās.
Mēneša beigās bērziem redzamas pirmās dzeltenās lapas. Nedaudz vēlāk

lapas sāk dzeltēt arī apsēm, kļavām un citiem kokiem un krūmiem.

Augustā jau ir vesela sēņu bagātība. Sajā laikā aug gan bruņas

smaržīgās baravikas, gan ari dzeltenā čigānene ar saplaisājušu cepu-

rītes maliņu, gan citas sēnes. Zem bērziem bieži vien aug vilnīši. Me-

žos sastopamas visdažādākās bērzlapes. Retumis mūsu mežos atrodam

zemes taukus — īpatnēju sēni, kuras augļķermenis sakuma izskatās
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ka balta, nedaudz iegarena
ola, kura vēlāk pārplīst un

no kuras paceļas balts, po-
rains sēnes kāts ar nelielu
zaļganu cepurīti, ko klāj zaļ-
ganas gļotas ar stipri ne-

patīkamu smaku. Sēne nav

ēdama. Augustā mežos varam

atrast arī interesantās pū-
pēžu sēnes ■— zemeszvaig-
znes, kuru augļķermeņu ap-

valku ārējā daļa zvaigžņ-
veidā saplaisā un atliecas,
izveidojot uz augsnes sīku

brūnu vai pelēku zvaigznīti.

Augustā lidspējas iegūst visvēlīnāko ligzdotāju — bezdelīgu pie-
kūna un ķīķa jeb lapseņu klijāna mazuļi. Bezdelīgu piekūnēni ligzdās
parasti sēž līdz augusta vidum, bet mazie ķīķēni nereti sāk lidot
tikai mēneša beigās. Abu šo sugu vēlīnā ligzdošana nav nejauša
parādība. Tā kā ķīķis barojas galvenokārt ar lapsenēm, bet bezdelīgu

piekūns — ar spārēm un sīkajiem putniem, visvairāk barības saviem

mazuļiem tie spēj sagādāt tieši vasaras beigās.
Saulainās mežmalās sastopam dažādu sugu zīlīšu, ķauķu, lapu ķauķu, žu-

bīšu v. c. putnu palielus jauktus barus. Tomēr salīdzinājumā ar jūliju notiku-

šas ievērojamas izmaiņas —
daudzi kukaiņēdāji putni (dažādi ķauķi, mušķē-

rāji, arī svīres v. c.) sākuši ceļot, tā ka nevaram galvot, vai sastaptie putni' ir

vietējie vai caurceļotāji. Kā rāda gredzenošanas rezultāti, jau augusta pirmajā
pusē, piemēram, mūsu melnais mušķērājs atrodas ceļā uz ziemošanas vietām

Centrālajā Āfrikā un ir sasniedzis Pireneju pussalu un Ziemeļitāliju. Arī mūsu

mājas strazdi jau kopš jūnija vidus atrodas Baltijas jūras dienvidu piekrastes
zemēs, t. i., pusceļā uz ziemošanas vietām Ziemeļu jūras krastos. Pie mums

šai laikā saimnieko strazdi, kas izperēti apgabalos, kuri atrodas uz ziemeļ-
austrumiem no Latvijas PSR.

Vasaras nogāles siltās dienas izraisa putniem it kā pavasara noskaņu at-

griešanos — dzirdam dziedot melngalvas ķauķi, čunčiņu, sarkanrīklīti un citus

putnus, bet mājas strazdi gluži kā agrā pavasarī dzied pie būrīšiem un pa rei-

zei ielien tajos iekšā. Tomēr šīs rudens dziesmas ir daudz klusākas un

kas nekā pavasarī. Labi pazīstamu putnu dziesmas jauno tēviņu izpildījuma
nereti kļūst patiešām grūti nosakāmas.

Vistveidīgo putnu barībā augustā galvenā nozīme ir meža ogām — brūk-

lenēm un mellenēm. Jaunie putni šai laikā jau ir krietni paaugušies, bet vel

arvien turas kopā.

Augustā turpinās stirnu āžu medības. Augusta otrajā sestdienā

(1965. gadā —
7. VIII) sākas ūdens un purva putnu medību sezona.

Sezonas sākumā ļoti interesantas ir ūdensputnu medības «uz cel-
šanu»

— mednieki, braucot vieglā laiviņā vai arī brienot pa piekrastes
niedrājiem, šauj putnus, kas to priekšā paceļas no ūdens. Sākot ar

15. augustu, atļautas arī lauka baložu un āpšu medības. Interesantas
ir lauka baložu medības nopļautajos rudzu laukos, kur mednieki, slēpjoties aiz

statiņiem, cenšas piekļūt baložiem.
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SEPTEMBRIS

Da-
tums

Saule Mēness
Sa-

Vārda dienas

lec ļ kulminē riet
tumst

lec ļriet

T 1

G 2

Pt 3

S 4

Sv 5

Ilmārs, Austrums

Elīze, Lizete

Berta, Bella

Dzintra, Dzintars

Persijs, Klaudija

st m

6 25

6 27

6 29

631

6 33

1 t m s

13 23 33

23 14

22 55

22 35

22 15

st m

20 21

20 18

20 16

20 13

20 10

st m

21 53

21 49

21 46

21 43

21 40

st m

14 03

15 25

1641

17 47

18 40

st m

22 16

22 35

23 03

23 39

P 6

0 7

T 8

G 9

Pt 10

S 11

Sv 12

Magnuss, Vaida

Regīna
Ilga
Bruno, Telma

Albertīne, Jausma

Signe
Erna

6 35

6 37

6 39

641

6 43

6 45

6 47

21 55

21 35

21 15

20 54

20 33

20 12

19 51

20 07

20 05

20 02

19 59

19 57

19 54

19 51

21 37

21 34

21 31

21 28

21 25

21 22

21 18

19 18

19 43

20 03

20 15

20 25

20 33

20 41

0 32

1 37

2 50

4 06

5 24

6 42

7 59

P 13

O 14

T 15

G 16

Pt 17

S 18

Sv 19

Iza, Izabella

Koknesis

Andra, Gunvaldis

Asja, Asnate

Vera, Vaira

Liesma, Elita

Verners

6 50

6 52

6 54

6 56

6 58

7 00

7 02

19 29

19 08

18 47

18 25

18 04

17 43

1721

19 49

19 46

19 43

19 40

19 37

19 34

19 32

21 14

21 11

21 08

21 05

21 02

20 59

20 56

20 48

20 58

21 10

21 25

21 48

22 26

23 25

9 18

10 39

12 02

13 28

14 55

16 19

17 29

P 20

0 21

T 22

C 23

Pt 24

S 25

Sv 26

Guntra, Muntis

Modris, Matīss

Māris

Vanda

Agris, Agrita
Rauls, Vingra

Gundars, Knuts

7 04

7 06

7 08

7 10

7 12

7 14

7 16

17 00

16 39

16 18

15 57

15 36

15 15

14 55

19 29

19 26

19 23

19 20

19 18

19 15

19 12

20 53

20 50

20 47

20 44

20 41

20 38

20 35

0 45

2 19

3 57

5 34

7 07

8 39

18 20

18 52

19 14

19 28

19 39

19 48

19 57

P 27

0 28

T 29

C 30

Ādolfs, Ilgonis
Kaira, Sergejs
Miķelis, Mikus

Elma

7 18

7 20

7 22

7 24

14 35

14 15

13 55

13 35

19 10

19 07

19 04

19 02

20 33

20 30
20 27

20 24

10 08

11 37

13 04
14 26

20 08

20 20

20 37

20 59
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kulminācija
Uzaust mal
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Dien;

garur

is

as Mē: Less fāze s
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VIRŠU
MĒNESIS

8. Starptautiska žurnālistu solidaritātes diena.

11. Pirms 100 gadiem (1865) dzimis Tautas dzejnieks Jānis Rainis. Miris

1929. g.

12. Tankistu diena.

Dažādi dati novadpētniekiem:

6. un 7. Pirms 60 gadiem (1905) noticis Rīgas kaujinieku varonīgais uzbru-

kums Rīgas centrālcietumam. So kaujinieku pasākumu augstu novērtējis
V. I. Ļeņins rakstā «No aizsargāšanās — uzbrukumā».

8. Pirms 80 gadiem (1885) dzimis partijas darbinieks, revolucionārs Jānis

Ģipslis. Miris 1918. g.
9. Pirms 80 gadiem (1885) dzimis partijas darbinieks, revolucionārs Eduards

Zandreiters. Miris 1939. g.

16. Pirms 60 gadiem (1905) dzimis gleznotājs, grāmatu ilustrators Volde-
mārs Valdmanis, LPSR Tautas mākslinieks.

18. Pirms 115 gadiem (1850) dzimis dzejnieks Auseklis (Krogzemju Mikus).
Miris 1879. g.

21. Pirms 75 gadiem (1890) dzimusi dzejniece, sabiedriskā darbiniece Astra

(Lūcija Dīriķe).
22. Pirms 100 gadiem (1865) miris akadēmiķis Kristiāns Panders, Baltijas

ģeologs, izcils paleontologs. Dzimis 1794. g. Rīgā.
28. Pirms 100 gadiem (1865) dzimis rakstnieks Valdemārs Zālītis (Valdis),

«Staburaga bērnu» autors. Miris 1934. g.
Pirms 745 gadiem (1220) dibināta Latvijas pirmā slimnīca

— Svētā Georga
hospitālis.

Pirms 255 gadiem (1710) dibinātsRīgas kara hospitālis.
Pirms 125 gadiem (1840) — gadu pēc tam, kad devons tika atklāts pirmo

reizi pasaulē, ģeologs L. Buhs atklājis devona slāņus Baltija.
Pirms 70 gadiem (1895) noticis strādnieku streiks Krievu Baltijas vagonu

fabrikā Rīgā.
Pirms 65 gadiem (1900) «Latviešu strādnieku savienība» Londonā pārtulkojusi

un izdevusi latviešu valodā «Komunistiskās partijas manifestu».
_

Pirms 55 gadiem (1910) dibināta Rīgas pilsētas II slimnīca, tagadējā P. Stra-

diņa Republikāniskā klīniskā slimnīca.
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Septembris lietuviešu valodā saucas rugsējis (rudzu sējas mē-

nesis), baltkrievu — eepacenb, ukraiņu — eepecšHb, poļu — wrzesiet\

(viršu mēnesis), čehu — zari (spožais, mirdzošais).
Planētas. Venēra vēl arvien nav saskatāma.

Marss ļoti vāji saskatāms vakaros drīz pēc Saules rieta Svaru

zvaigznājā.
Jupiters redzams rītos pie Vērša un Oriona zvaigznāju robežas.

Saturns 6. septembrī atrodas opozīcijā. Līdz ar to tas ir labi redzams
visu nakti.

par

*™ ' ~ > * * ~ "°

Septembrī sāk strauji mazināties nokrišņu daudzums, sevišķi re-

publikas austrumu daļā. Nokrišņu summa svārstās 50—80 mm robežās.

Arī iztvaikojums strauji samazinās, vidēji tas ir 30 —40 mm mēnesī,
tātad apmēram puse no nokrišņu daudzuma. Notece pagaidām pieaug
lēnām, jo uz nokrišņu pārpalikuma rēķina pieaug galvenokārt augsnes

mitrums.

Septembrī pazemes ūdeņos 2—4 m dziļuma novērojams tempera
turas maksimums.

Reizumis, kad rudeni ilgi pieturas silts laiks, septembra otrajā

pusē dažiem augiem, piemēram, ābelei, novēro otrreizēju ziedēšanu.

Lapas sāk dzeltēt straujāk, sevišķi pēc pirmajām rudens salnām.

Dažādu nokrāsu dzeltenās un sarkanīgās bērza, kļavas, liepas, apses

un citu lapu koku lapas sevišķi pievilcīgi izskatās uz skuju koku tumšā

fona. Krāšņās rudens lapas var mājās saglabāt ilgāk, ja tās, neno-

ņemot no zariem, uzmanīgi pārgludina ar remdenu gludekli.

Septembrī ienākas daudzu koku sēklas: kļavas, ozola, liepas, oša, pīlādža
v. c. Bagātīga zīļu raža ir vidēji ik pa 6—lo gadiem, oša sēklu raža — ik pa
3—4 gadiem, bet citiem lapu kokiem laba sēklu raža vērojama biežāk.

Arī liepas, bērza, ozola un apses dzinumi pārkoksnējušies un pārklājušies
ar korķaudiem.

Septembrī turpina augt tās pašas sēnes, kas sastopamas jau juhja
un augustā. Parādās dažas tipiskas rudens sēnes, ka smiltene, lāču

beka, porcelāna tintene, pelēkā pūkaine, kailā pūkaine_ v. c. Sēnes

turpina augt līdz pirmajām salnām. Pēc tam vairums sēņu vairs ne-

aug, un varam sastapt tikai dažas sēnes. Dārzos uz bagātas augsnes,
retāk uz koksnes atrodam gludo kausenīti. Otrai kausenīšu sugai —

svītrainajai kausenītei kausiņu iekšpuse nav gluda, bet gareniskā virzienā svīt-
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raina. Mitrajā rudenī biezāk

nekā citos gadalaikos uz la-

pu koku, sevišķi uz liepu
Irūdošas koksnes atrodama

parastā skaldlapīte. Tā kā

lapiņas šīm sēnēm ir pār-
šķēlušās divās daļās un katra

daļa atliekusies uz savu pusi,
lad sēne ieguvusi atbilstošu

nosaukumu.

Septembrī notiek intensīva gājputnu aizceļošana uz ziemošanas

vietām. Mežos klejojošo jaukto zīlīšu, zeltgalvīšu un mizuložņu bariņu
sastāvs kļuvis līdzīgs bariņu sastāvam ziemā, tikai reizēm tajos sa-

stopam arī lapu ķauķīšus,. žubītes vai citus ceļotāju putnus.
Visdzīvākā sauszemes putnu ceļošana pie mums ir vērojama jūr-

malas joslā, it sevišķi Vidzemes jūrmalā un Dienvidrietumkurzemē.

Šādās vietās biežāk sastapsim atpūtā un baroties nometušos caurceļo-

tāju žubīšu, dažādu meža strazdu, ķivuļu, krustknābju v. c. putnu barus. Jāat-

zīmē, ka vairums meža putnu (galvenokārt visi kukaiņēdāji) ceļo naktīs, bet

dienā, parasti priekšpusdienas stundās, ceļo žubītes, ķivuļi v. c. graudēdāji,
kā arī vārnas, cielaviņas v. c. putni. Rudenī ceļotāju putni virzās uz priekšu
daudz lēnāk nekā pavasarī, jo tie bieži vien apstājas un nereti vairākas dienas
•uzturas barodamies vienā vietā.

Arī nometnieku meža putnu dzīvē notiek zināmas izmaiņas. Vietās, kur

aug lazdas un ozoli, koncentrējas riekstroži un sīļi, bet dižraibā dzeņa barībā

galvena nozīme ir skuju koku sēklām. Mežirbju perējumi, kuri vēl augusta

turējās kopā, sadalās pa atsevišķiem putniem.
Ja ziemā gribam veikt novērojumus pie putnu barotavām, tās var ierīkot

septembrī — zīlītes un dzilnīši tajās būs bieži viesi. Lai ziemā netrūktu putnu

piebarošanai piemērotas barības, par to jāsāk domāt jau tagad, kad pie kuļma-
šīnas ļoti viegli iegūstamas nezāļu sēklas un arī pīlādžu ogu sagāde nerada

grūtības. Pīlādžu ogas vēlams sakaltēt lielākā vairumā — tās ir mīļākā svilpju

barība, ļoti labprāt tās ēd arī zīdastes un krāšņie, bet retie ziemas viesi — zie-

meļu svilpji jeb Somijas papagailīši.
Septembrī, ja tas nav paveikts jau augustā, noteikti jāizkontrolē un jāiz-

tīra būrīši, kā arī jāsalabo bojātie būri. Būrīšus bieži vien ir sabojājis dižraibais

dzenis, kas parasti izkaļ skrejas, bet reizēm turpina būrīti «paplašināt» arī no

iekšpuses. Tāpēc vietās, kur parādījušies šādi postījumi, nebojāto būrīšu skrejas
vēlams apsist ar skārdu, lai pasargātu tās no dzeņu nedarbiem. Paši dzeņi

:zkaltajos būros praktiski nekad neperē.
Jāsāk arī gatavot jaunus būrīšus (skat. «Dabas kalendāru» 1962. gadam).

Septembrī turpinās stirnu āžu medības «uz gaidi», bet, sakot ar

15. septembri, atjauts medīt arī ālavās stirnu kazas. 15. septembrī
sākas arī aļņu un staltradžu medības. Ļoti saistošas ir aļņu un stalt-

radžu buļļu medības to baurošanas laika. Tas no mednieka prasa lielu

māku. Meža irbes atļauts medīt, sākot ar 1. septembri. Meža irbes

medī, pievilinot tās ar svilpīti, kuras skaņa līdzīga irbes balsij.
15. septembrī izbeidzas lauka baložu medības. Visu septembri turpinās ūdens

un purva putnu medības.

Septembrī laikus jānovāc meža zvēru barības lauciņi un jāsagatavo barība

ziemai.
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OKTOBRIS

Da-

tums Vārda dienas

Saule
Sa-

tumst

Mēness

lec ļ rietlec ļ kulminē ļ riet

Pt 1

S 2

Sv 3

Zanda, Lāsma

Ilma, Skaidris

Elza, Ilizana

st m

7 26

7 28

731

st m s

13 13 15

12 56

12 37

st m

18 59

18 56

18 54

st m

20 21

20 19

20 16

st m

15 39

16 38

1721

st m

21 32

22 19
23 21

P 4

O 5

T 6

G 7

Pt 8

S 9

Sv 10

Modra, Francis

Amālija
Monika, Zilgma
Daumants

Aina, Anete

Elga, Helga
Arvīds, Druvis

7 33

7 35

7 37

7 39

741

7 43

7 45

12 19

1201

11 43

11 25

11 08

10 52

10 36

18 51

18 48

18 45

18 43

18 40

18 37

18 35

20 13

20 10

20 08

20 05

20 02

20 00

19 57

17 50

18 10

18 24

18 34

18 43

18 50

18 58

031

1 48

3 07

4 25

5 43

7 02

P 11
0 12

T 13

G 14

Pt 15

S 16

Sv 17

Monta, Silva

Valfrīds, Lāse

Irma, Mirga
Minna

Eda, Hedviga
Daiga, Dainida

Gaits, Karīna

7 48

7 50

7 52

7 54

7 56

7 58

8 00

10 20

10 05

9 50

9 36

9 22

9 09

8 56

18 32

18 30

18 27

18 24

18 22

18 19

18 17

19 54

19 52

19 49

19 47

19 44

19 42

19 40

19 07

19 17

1931

19 50

20 23

21 14

22 27

8 24

9 47

11 14

12 43

14 10

15 25

1621

P 18

O 19

T 20

G 21

Pt 22

S 23

Sv 24

Rolands

Elīna, Drosma

Leonīds

Urzula, Severīns

Irisa, Irīda

Daina, Dainis

Renāte, Modrīte

8 03

8 05

8 07

8 09

8 11

8 14

8 16

8 44

8 33

8 22

8 12

8 03

7 55

7 47

18 14

18 11

18 09

18 06

18 04

1801

17 59

19 37

19 35

19 32

19 30

19 28

19 25

19 23

23 55

1 30

3 05

4 37

6 08

7 38

16 58

1721

17 36

17 47

17 57

1805

18 15

P 25

O 26

T 27

G 28

Pt 29

S 30
Sv 31

Beāta, Beatrise

Amanda, Kaiva

Lilita

Ņina, Nira

Laimonis

Nadīna, Venēra

Valts

8 18

8 20

8 22

8 25

8 27

8 29

831

7 40

7 33

7 27

7 22

7 18

7 15

7 12

17 56
17 54

17 52
17 50

17 47

17 45

17 42

1921

19 19

19 16

19 14

19 12

19 10

19 08

9 07

10 35

12 02

1321
14 28

15 19

15 53

18 25

18 39

18 57

19 27

20 08

21 04

22 12

Saules

apakšēja
kulminācija

Uzaust ma

ai

Saules

iksimalais
ugstums

Dien;

garur

as

ns Mēness fāzes

1. X

10. X

20. X

30. X

st m

1 13
1 11

1 08

1 07

st m

6 04

6 23
6 44

7 04

30°

27
23

19

st n

11 3

10 5

10 0

9 1

n

13

,0

12

6

3 2.

@ 10.

C 17.

# 24.

st m

X pl. 15 38

X
„

17 14

X
„

22 00

X
„

17 12
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lEMUKU
MĒNESIS

4. 1957. gadā Padomju Savienība pirmo reizi pasaulē sekmīgi palaists Zemes

mākslīgais pavadonis.
8. Pirms 25 gadiem (1940) VK(b)P CX plēnums nolēmis uzņemt LKP Vis-

savienības Komunistiskās (boļševiku) partijas sastāva.

12. Pirms 90 gadiem (1875) dzimis ievērojams revolucionārs Jānis Bērziņš
(Andersons). Miris 1934. g.

12.—13. 1964. gadā PSRS pilsoņi Vladimirs Komarovs, Konstantins Feoktistovs

uņ Boriss Jegorovs pirmo reizi pasaulē veikuši lidojumu kosmiskajā telpā
vairakvietu kosmiskajā kuģī.

13. 1944. gadā Padomju Armija atbrīvojusi Rīgu no fašistiskajiem iebrucējiem,
17. 1961. gadā atklāts PSKP XXII kongress.
18. Pirms 25 gadiem (1940) Latvijas komjaunatne uzņemta VĻKJS sastāvā.

28. Pirms 50 gadiem (1915) miris Fricis Tiesnieks, aktīvs boļševiku partijas
darbinieks un 1905. gada revolūcijas cīnītājs. Dzimis 1868. g.

31. Pirms 60 gadiem (1905) nogalināts Nikolajs Baumanis, profesionāls revo-

lucionārs, ievērojams boļševiku partijas darbinieks. Dzimis 1873. g.

Dažādi dati novadpētniekiem:

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

4. 1959. gadā Padomju Savienībā sekmīgi palaista trešā kosmiskā raķete,
kas nofotografējusi no Zemes neredzamo Mēness pusi.

10. Pirms 120 gadiem (1845) dzimusi Marija Pēkšēna, viena no pirmajām
latviešu rakstniecēm sievietēm. Mirusi 1903. g.

12. Pirms 30 gadiem (1935) miris novadpētnieks, ģeologs un pedagogs Zelmārs

Lancmanis. Dzimis 1883. g.
15. Pirms 85 gadiem (1880) dzimis folklorists profesors Roberts Pelše, LPSR

Nopelniem bagātais kultūras darbinieks. Miris 1955. g.
19. Pirms 60 gadiem (1905) noticis masu mītiņš Grīziņkalna (tag. 1905. gada

parkā).
21. Pirms 100 gadiem (1865) dzimusi Berta Rūmniece, Valsts prēmijas lau-

reāte, LPSR Tautas māksliniece. Mirusi 1953. g.

22. Pirms 90 gadiem (1875) dzimis komponists Emīls Dārziņš. Miris 1910. g.

23. Pirms 100 gadiem (1865) dzimis Pīrss Bols, ievērojams matemātiķis, Rīgas
Politehniskā institūta un LU profesors. Miris 1921. g.

24. Pirms 10 gadiem (1955) miris lauksaimniecības zinātnieks Pēteris Rizga,
LPSR Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis. Dzimis 1883. g.

27. Pirms 15 gadiem (1950) miris Arturs Fīlipsons, Valsts prēmijas laureāts,

LPSR Nopelniem bagātais skatuves mākslinieks. Dzimis 1906. g.

30.-31. naktī pirms 180 gadiem (1785) Ventspilī novērota zemestrīce.

31. Pirms 130 gadiem (1835) dzimis izcilākais latviešu folklorists, latvju dainu

sakopotājs Krišjānis Barons. Miris 1923. g.

Pirms 125 gadiem (1840) atvērts Irlavas skolotāju seminārs, pirmā latviešu

tautskolotāju sagatavošanas iestāde.

Pirms 75 gadiem (1890) Liepājā atklāta pirmā latviešu skola.

Pirms 50 gadiem (1915) sākušās latviešu strēlnieku bataljonu aizstāvēšanas

cīņas pret vācu pārspēku Tīreļpurvā, Rīgas tuvumā.
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Oktobris lietuviešu valodā saucas spalis, baltkrievu — kacrpumik
(spaļu mēnesis), ukraiņu — ■Moerenb (nodzeltēšanas mēnesis), poļu—
paidziernik (spaļu mēnesis), čehu — rijen.

B Planētas. Venēra mazliet saskatāma vakaros Svaru, Skorpiona
un Čūskneša zvaigznāja.

M ar s s saskatāms vakaros netālu no Venēras.

Jupiters redzams Dvīņu zvaigznājā nakts otrajā pusē.

Saturns redzams gandrīz visu nakti Ūdensvīra zvaigznājā.

Saule ieiet Skorpiona zīmē ( 111 ) 23. oktobrī pl. 18st.
Meteori. Drakonīdas no 7. līdz 12. oktobrim (maksimums 9.—10.

oktobrī; parasti vāja plūsma, bet dažreiz dod intensīvu «zvaigžņu lietu»; pēdē-
jais bija 1946. g.).

Or i o_n īda s_ redzamas no 14. līdz 26. oktobrim. Maksimuma laikā —

22. oktobri — novērojami līdz 10 meteoriem stundā.

Oktobn salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi uz augstieņu rietumu

nogāzēm vērojams neliels nokrišņu pieaugums — to summa pārsniedz
90 mm, toties līdzenumos un republikas austrumu daļā nokrišņu
summa samazinājusies — vietām tā ir mazāka par 50 mm mēnesi.

Iztvaikojums ir neliels, vidēji ap 15 mm mēnesī. Pieaug upju notece:

Salacas baseinā tā pārsniedz 10, Gaujas — 7, Daugavas un Ventas

baseinos — 6, Lielupes baseinā — 4,5 litri/sek. no 1 km 2. Pieaug arī mitruma

krājumi augsnē, tie ir līdzīgi mitruma krājumiem maijā.

Oktobrī parasti ir novērojams gruntsūdeņu līmeņu otrais — rudens

maksimums. Oktobrī un novembrī 4—6 m dziļumā pazemes ūdeņu

temperatūra sasniedz maksimumu. Temperatūras maksimums oktobrī

vērojams dažos Ķemeru apkārtnes sēravotos: Ķemeru Paviljona avotā

( +B,2°C) un divos nozīmīgākajos Ķemeru Lūžņugrāvja sēravotos.

Oktobrī turpinās kļavas, ozola, oša un citu koku sēklu izsēšanās.

Spārnotās kļavas un oša sēklas vējainā laikā aizlido diezgan tālu

un izsējas samērā plašā lokā. Pārziemojušas zem nobirušajām lapām,

pavasarī tās sadīgst.
Jau mēneša sākumā bērzam, kļavai, apsei, liepai v. c. kokiem sāk

birt lapas. Lapas turpina dzeltēt, bet pēc tam sāk masveidā birt.

Nogatavojas arī alkšņa un liepas sēklas. Alkšņa čiekuriņi un liepas auglīši

paliek pie koka, un to sēklas izsējas tikai ziemas beigas.
Oktobra beigās koki un krūmi, kas met lapas, ir jau kaili. Sākas ziemas

miera periods.

Oktobrī uz dažādu lapu koku celmiem, kā arī no mizu plaisām
uz stumbra izaug veseli pušķi iedzeltenu sēņu, kuru kātiņš apakšdaļa
kastaņbrūns, samtains. Tās ir ziemas celmenes jeb ziemas verdiņsenes,
kas dažkārt turpina augt arī novembrī un pat decembrī atkušņu laika.

Sīs sēnes ir ēdamas. Parādās arī salnas sene, kas bieži vien aug
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lielos ceros. Kātiņi šai sē-

nei saaug pie pamata kopā,

tāpēc rodas iespaids, ka sēne

zarojas. Uz
_

sētām, dēļiem

v. c. apstrādātas koksnes

nereti var atrast parasto pies-

tenīti, kuras mazajos, kau-

siņiem līdzīgajos augļķerme-

ņos redzami gaišbrūni grau-

diņi —
sēnes sporangiolas,

kas satur sporas.

Oktobrī turpinās žubīšu, meža strazdu, sarkanrīklīšu v. c. gāj-
putnu aizceļošana. Daudzu sugu aizceļošanu ir grūti pamanīt, jo tās

skaitliski nebūt nesamazinās. Piemēram, lai gan vairums pie mums

ligzdojošo vārnu aizceļo uz Baltijas jūras dienvidu piekrastes zemēm

(Poliju, Vāciju), šo putnu skaits rudenī un ziemā Baltijas republikās
pat pieaug, jo aizlidojušo vietā ierodas citi no apgabaliem, vietām,

kas atroaas ziemeļaustrumos no Latvijas PSR. Tas pats jāsaka arī par zelt-

galvīti, dzelteno stērsti, daļēji par sīļiem, lielo zīlīti v. c. sugām.
Oktobri pie mums parādās vairākas vēlīnu caurceļotāju vai ziemotāju su-

gas. lerodas ķeģu un ķivuļu bariņi, kas uzturas galvenokārt alkšņu puduros

un barojas ar šo koku sēklām. Atlido zīdastes, kas notiesā strazdu atstātās pī-
lādžu ogas; reizēm, sākot jau ar augustu, neparasti lielā skaitā sastopam meža

zīlītes, krustknābjus, Sibīrijas riekstrožus v. c. putnus. Sīs sugas mūsu repub-
likā pieskaitāmas pie tā saucamajiem invāziju putniem, kuru caurceļošana vai

ziemošana nav regulāra, vai arī to skaitā vērojamas milzīgas svārstības pa

gadiem. Sibīrijas riekstroža, krustknābja, dižraiba dzeņa un dažu citu sugu

invāzijas parasti viegli izskaidrojamas ar attiecīgo galveno barības augu
(ciedru rieksti, priežu un egļu sēklas)_ neražu to dzimtenē.

Sakot ar oktobri, meža irbju dzīvē iestājas «pumpuru periods», proti, tas

barojas vairs tikai ar lapu koku pumpuriem. Šis periods ilgs līdz pavasarim.
Notiek rudens riests, un daļa putnu sadalās pāros. Rubeņi, tāpat kā meža

irbes, pāriet uz ziemas barību — paegļu ogām, bērzu un alkšņu pumpuriem.
Rudens riesti, kas notiek visu rudeni, oktobrī un novembrī ir visintensīvākie.

Jāatzīmē, ka mātītes uz šīm tēviņu «pavasarīgajām rudens noskaņām» ne-

reaģē.
Lai nebūtu_ jābrien pa kupenām martā, visizdevīgāk izvietot būrīšus sīka-

jiem dobumperetāju putniem jau oktobrī. Galvenais noteikums, kuru, par no-

žēlošanu, bieži vien neievēro, ir izvietot būrīšus iespējami atklāti, vēršot skre-

jas pret klajākām vietām un laucītēm, un nekādā gadījumā neapslēpt tos

biezokņos, koku vainagos.

Oktobrī turpinās aļņu, staltradžu, stirnu (āžu un kazu), āpšu,
meža irbju, sloku, kā arī ūdens un purva putnu medības. Sākot ar

15. oktobri, atļautas arī ūdru medības. Oktobra pēdējā svētdienā (t. i.,
31. X) sakas arī zaķu (pelēko un balto), meža cūku, lapsu un rubeņu
gaiļu (gada limita robežās) medības. Minētos zvērus parasti medī

kolektīvajās medībās ar dzinēju palīdzību. Mednieki ieņem savas
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NOVEMBRIS

Saule Mēness
Da-
tums

Vārda dienas
Sa-

tumst
lec ļ rietlec ļ kulminē riet

P 1

O 2

T 3

G 4

Pt 5

S 6

Sv 7

Krīvs, Ikars

Ritums, Dzīle

Ērika, Dagnija
Atis, Otomārs

Šarlote, Late

Linards, Leons

Lotārs, Dauga

st m

8 34

8 36

8 38

8 40

8 43
8 45

8 47

st m s

13 07 10

7 09

7 08

7 09

7 10

7 12

7 15

st m

17 40

17 38

17 35

17 33

1731

17 29

17 27

st m

19 06

19 04

19 02

19 00

18 58

18 57

18 55

st m

16 17

16 32

16 44

16 52

17 00

17 08

17 15

st m

23 28

0 45

2 03

321

441

601

P 8

O 9

T 10

G 11

Pt 12

S 13

Sv 14

Aleksandra, Agra
Teodors

Mārtiņš, Mārcis

Ojārs, Nellija
Kaija, Kornēlija
Eižens

Fricis, Vikentijs

8 49

8 51

8 54

8 56

8 58

9 00

9 02

7 18

7 23

7 28

7 34

741

7 49

7 58

17 25

17 23

1721

17 19

17 17

17 15

17 13

18 53

18 51

18 49

18 48

18 47

18 45

18 43

17 25

17 37

17 54

1821

19 06

20 15

21 39

7 23

851

10 23

11 53

13 16

14 20

15 03

P 15

O 16
T 17

G 18

Pt 19

S 20

Sv 21

Leopolds
Banga, Dzirkste

Hugo, Uģis
Aleksandrs

Elizabete, Līze

Anda, Andīna

Zeltīte, Andis

9 05

9 07

9 09

9 11

9 13

9 15

9 17

8 08

8 18

8 30

8 42

8 55

9 09

9 24

17 11

17 09

17 08

17 06

17 04

17 03

17 01

18 42

18 40

18 39

18 38

18 37

18 35

18 34

23 12

0 46

2 18

3 47

5 14

6 42

15 29

15 45

15 57

16 06

16 15

16 23

16 33

P 22

O 23

T 24

C 25

Pt 26

S 27

Sv 28

Aldis, Alfons

Zigrīda, Dabris

Velta

Katrīna

Konrāds

Lauris

Rita, Vita

9 19

921

9 23

9 25

9 27

9 29

931

9 39

9 56

10 13

1031

10 49

11 09

11 29

17 00

16 58

16 57

16 55

16 54

16 53

16 51

18 33

18 32

18 31

18 30

18 29

18 28

18 27

8 09

9 36

11 00

12 14

13 13

13 54

14 21

16 44

1701

17 25

17 59

18 50

19 55

21 08

P 29
O 30

Ignats
Andrejs, Andris

9 33

9 35

11 50

12 11

16 50

16 49

18 27

18 26

14 39
14 51

22 24

23 42

Saules_
apakšēja

kulminācija
Uzaust ma

a

Saules

aksimālai

augstums

is
i

Dieni

garui

s

īs Mēness fāzes

1. XI

10. XI
20. XI

30. XI

st m

1 07

1 07

1 09

1 12

st m

7 08

7 26

7 43

7 58

19°

16

13

11

st n

9 01

8 27

7 Ai

7 V

st m

3 1. XI pl. 11 26

© 9. XI
„

7 16

r 16 XI
„

4 54

B 23. XI
„

7 10
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SALNAS
mēnesis

7. Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 48. gadadiena.
10. Vispasaules jaunatnes diena.

10. Milicijas diena.

17. Starptautiskā studentu diena.
19. Artilērijas diena.

25. Pirms 70 gadiem (1895) dzimis Anastass Mikojans, PSRS Augstākās
Padomes Prezidija priekšsēdētājs.

25. Pirms 80 gadiem (1885) dzimis Semjons Nahimsons, ievērojams Komu-
nistiskas partijas darbinieks, visu latviešu strēlnieku pulku komisārs. Balt-

gvardu nogalināts 1918. g. Jaroslavļā.
28. 1820. gadā dzimis Fridrihs Engelss.
Pirms 70 gadiem (1895) Pēterburgā V. I. Ļeņins nodibinājis «Cīņas savienību

strādnieku šķiras atbrīvošanai». Šai pašā gadā Rīgā dibināti pirmie strād-

nieku pulciņi.

Dažādi dati novadpētniekiem:

4. Pirms 20 gadiem (1945) izdots PSRS Tautas Komisāru Padomes lēmums

«Par Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas organizēšanu».
7.—9. Pirms 45 gadiem (1920) latviešu strēlnieki piedalījušies Perekopa stur-

mēšanā.

7. Pirms 30 gadiem (1935) miris tēlnieks Konstantins Rončevskis. Dzimis
1874. g.

8. Pirms 65 gadiem (1900) dzimis arhitekts Osvalds Tilmanis.

11. Pirms 15 gadiem (1950) miris Matvejs Kadeks, profesors, ģeogrāfijas
zinātņu doktors, LPSR Zinātņu akadēmijas viceprezidents. Dzimis 1897. g.

13. Pirms 155 gadiem (1810) dzimis izcilais krievu ķirurgs Nikolajs Pirogovs,
kas operējis arī Rīgas kara hospitālī. Miris 1889. g.

18. Pirms 75 gadiem (1890) dzimusi botāniķe Marija Galeniece.

20. Pirms 75 gadiem (1890) miris dzejnieks Esenberģu Jānis. Dzimis 1862. g.
25. Pirms 85 gadiem (1880) dzimis rakstnieks Kārlis Strāls.

25. Pirms 110 gadiem (1855) dzimis valodnieks Jēkabs Velmē, žurnāla «Aus-

trums» pirmais izdevējs un redaktors. Miris 1928. g.

27. Pirms 60 gadiem (1905) Mārcienā notika bruņota sadursme starp revolu-

cionāriem un kazaku sotņu.
Pirms 700 gadiem (1265) dibināta Jelgavas pils.
Pirms 675 gadiem (1290) Livonijas ordenis pec 90 gadu ilgas cīņas galīgi

pakļāvis sev Zemgali.
Pirms 265 gadiem (1700) dzimis slavenais arhitekts Bartolomeo Frančesko

Rastrelli, pēc kura projekta celtas Jelgavas un Rundāles pilis. Miris 1771. g.

Pirms 75 gadiem (1890) no Rīgas Dabas pētnieku biedrības kolekcijām izveidots
Dabas muzejs.

Pirms 70 gadiem (1895) Kuldīgas skolotāju semināra audzēkņi pārtulkojuši
latviešu valodā «Komunistiskās partijas manifestu».
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Novembris lietuviski saucas lapkritis, baltkrievu valodā —
Aicra-

nad, ukraiņu — Aucīonad, poļu — listopad, čehu — listopad (visi šie

nosaukumi nozīmē — lapkritis).
Planētas. Venēra saskatāma vakaros Strēlnieka zvaigznājā.

Kaut gan tā 15. novembrī atrodas vislielākajā elongācijā — 47° no

Saules, tomēr redzamība ļoti slikta, jo tā atrodas pārāk zemu pie

apvāršņa.
Marss saskatāms Čuskneša un Strelnieka_ zvaigznajosvakaros pec Sau-

les rieta, bet Marsa redzamības apstākļi vel sliktāki nekā Venerai.

Jupiters redzams gandrīz visu nakti pie Vērša un Dvīņu zvaigznāju
robežas.

S a tur n s redzams nakts pirmajā pusē Ūdensvīra zvaigznāja.

Saule ieiet Strēlnieka zīmē ( •£ ) 22. novembrī pl. 16
st.

Gredzenveidīgs Saules aptumsums 23. novembrī redzams Āzijā, Austrālija,
Indija-:, un Klusajā okeānā. Latvijā nav redzams.

Novembrī visā Latvijas PSR turpinās nokrišņu daudzuma sama-

zināšanās, augstienēs to summa ir ap 70 mm, zemienēs vietām ne-

sasniedz 40 mm. Iztvaikošana ir niecīga, vidēji mazāka par 10 mm

mēnesī. Notece upēs pieaug: Salacas baseinā tā ir ap 13, Ventas un

Gaujas baseinos —

ap 10, Daugavas un Lielupes baseinos — 7—

7,5 litri/sek. no 1 km2. Mitruma krājumi augsnē joprojām palielinās
un līdzinās mitruma daudzumam aprīlī.

Novembrī ir novērojams ūdens temperatūras minimums Siguldas
«Zušu» un Stipravotā — ap +6,B°C.

J
Novembrī augu gadskārtēja dzīves ritma ir iestājies miera pe-

riods. Zaļo tikai mūžzaļie kokaugi.

Izņēmuma gadījumos, kad diennakts vidējā temperatūra pārsniedz
+ 5°C, veģetācija var atjaunoties — kokiem un krūmiem sāk briest

pumpuri.
Koki sagatavojušies pārziemošanai. To pumpuri pārziemo augstu virs

zemes. Lapas jau kopš rudens ir nodzeltējušas, sakaltušas, un augs šķiet ne-
dzīvs. Tomēr pumpuri ir dzīvi. Daudziem kokaugiem jau vasaras otrajā pusē un

rudenī izveidojušies nākoša gada ziedpumpuru aizmetņi, piemēram, bērza un

alkšņa spurdzes izveidojušās jau rudenī. Pavasarī tie palielinās un pilnīgi at-

Mitra un lietainā laika turpina augt ziemas celmenes. Uz koku
un krūmu zariem bieži redzamas t. s. klājpiepes, kuru augļķermeņi
sāja laika labi attīstās, — tie ir plati, plāni, pieguloši substrātam.
Tada ir violetā klājpiepe, kas sastopama uz dažādu lapu koku, pie-



47

mēram, bērzu celmiem. Dār-

zos tā nereti aug uz plūmēm,
izraisot koksnes balto trupi

un sudraboto lapu slimību.

Uz kailajiem koku zariem un

stumbriem tagad labi saska-

tāmas dažādas piepes. Uz

bērzu baltajiem stumbriem

labi izdalās čagas izaugu-
mi — piepes, kuru lieto me-

dicīnā, sterilie, neauglīgie
veidojumi.

Novembrī gandrīz pilnīgi izveidojas ziemas mēnešiem raksturi- HBH
gais putnu sugu sastāvs, rudens caurceļotāju skaits strauji samazinās. SāPl
No ziemā sastopamajiem putniem par tipiskiem nometniekiem varam *k
saukt samērā nedaudzus — kraukli, žagatu, ūpi, vistu vanagu, meža

pūci, medni, rubeni, meža irbi, cekulaino zīlīti, purva zīlīti, pelēko
zīlīti, riekstrozi/u. c. Vairumam ziemā sastopamo putnu sugu daļa

īpatņu, galvenokārt jaunākie, aizceļo, tomēr to skaits papildinās ar pienācējiem
no apgabaliem, kas atrodas ziemeļaustrumos no Latvijas PSR. Ir arī tipiski
ziemas viesi, kas pie mums vasarā nav sastopami.

Jāatzīmē, ka būrīši, kas izkārti mežā vēlā rudenī un ziemā, nestāv tukši —

putni tos izlieto nakšņošanai. Vakarā, iestājoties krēslai, jauktais zīlīšu, zelt-

galvīšu un mizuložņu bariņš pēkšņi izjūk un putni izklīst pa savām naktsguļas
vietām — mazām biezām eglītēm vai paegļiem (piemēram, zeltgalvīši), koku do-

bumiem vai būrīšiem (dobumperētāji). Būrīšos nereti nakšņo lielā zīlīte, dzil-

nītis, dižraibais dzenis v. c. sugas, bet mežmalā izliktajos būros uz naktsguļu

iekārtojušies lauka zvirbuļi, pie kam ar «ērtībām»
—

tie gulēšanai izveidojuši

speciālu ligzdu un nereti vienā būrītī guļ pa diviem kopā. Pārnakšņojot
šos, koku dobumos un pusdobumos, putni tomēr nav pilnīgā drošība, jo šādas

paslēptuves dažkārt apmeklē meža cauna. Jūtot izsalkumu, cauna no būrīšiem

«iztīra» ne tikai putnus, kas tur nakšņo, bet arī vanckarus. Arī meža pūce,
kuru cauna pārsteigusi būrī vai koka dobumā rīta vai vakara stundās, nespēj
pretoties plēsīgajam zvēram.

Tā kā novembrī pie mums, it sevišķi mežā, sastopamo putnu sugu skaits

nav liels, šai laikā ir visizdevīgāk sākt iepazīšanos ar tiem. Vispirms apbruņo-

joties ar zināšanām par to, kādas putnu sugas varam ziemā sastapt, un ziemas

mēnešos iemācoties atšķirt tās savā starpā, pavasarī un vasarā daudz sekmīgāk

spēsim orientēties bagātajā putnu valstī un vieglāk būs papildināt savas

zināšanas.

Visu novembri turpinās aļņu, staltradžu, stirnu (āžu un kazu),
meža cūku, zaķu, ūdru, āpšu, lapsu, rubeņu gaiļu, meža irbju un

sloku medības. Pec tam kad uzkritis pirmais sniegs, medniekiem vieg-
lāk medīt aļņus, staltradžus un meža cūkas. Mednieki vispirms izseko

minētos zvērus pa pēdām sniegā un tikai tad, kad tie ielenkti kādā

noteikta meža gabalā, uzsāk medības. 15. novembrī beidzas ūdens
un purva putnu medību sezona, bet 30. novembrī — arī sloku medības.

Atkarībā no klimatiskajiem apstākļiem mēneša beigās var sākt meža zvēru

piebarošanu ziemas apstākļos.
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DECEMBRIS

Saule Mēness
Da-
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tumst

lec riet
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9 38

9 40
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15 10
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15 24
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VILKU

MĒNESIS

1. Āfrikas diena.

5. PSRS Konstitūcijas diena.

17.—19. Pirms 25 gadiem (1940) noticis LK(b)P IX kongress.
18. Pirms 40 gadiem (1925) atklāts VK(b)P XIV kongress.
19. 1906. gadā dzimis Leonids Brežņevs, PSKP CX pirmais sekretārs.

24. Pirms 65 gadiem (1900) iznācis «Iskras» pirmais numurs.

30. 1922. gadā nodibināta Padomju Sociālistisko Republiku Savienība.

Dažādi dati novadpētniekiem:

2. Pirms 140 gadiem (1825) dzimis publicists, sabiedrisks darbinieks Krišjānis

Valdemārs. Miris 1891. g.
7. Pirms 200 gadiem (1765) apstiprināti Rīgas tirdzniecības noteikumi.

9. Pirms 60 gadiem (1905) Koknesē revolucionāri pēc kaujas atbruņoja ba-

ronus.

11. Pirms 60 gadiem (1905) notika tautas milicijas kauja ar dragūniem pie
Lielvārdes.

12. Pirms 120 gadiem (1845) dzimis Latgales rakstnieks Andrievs Jurdžs.

Miris 1925. g.

13. Pirms 135 gadiem (1830) dzimis gleznotājs Kārlis Huns. Miris 1877. g.
13. Pirms 70 gadiem (1895) dzimis Jānis Laroze, partijas darbinieks, izcils

revolucionārs. Miris 1938. g.

13. Pirms 60 gadiem (1905) sākās revolucionāru kaujas pret karaspēku Vec-

aucē.

14. Pirms 60 gadiem (1905) revolucionāri uzsāka kaujas pret cara valdības

karaspēku Tukumā.

15. Pirms 60 gadiem (1905) revolucionāri aplenca baronus Stāmerienes pilī
un izcīnīja kauju ar kazakiem pie Sitas.

16. Pirms 290 gadiem (1675) atklāts licejs — otrā vidējā mācību iestāde feo-

dālajā Rīgā.
16. Pirms 60 gadiem (1905) Vecpiebalgā notika tautas milicijas kauja ar

dragūniem un kazakiem.
17. Pirms 60 gadiem (1905) revolucionāri uzsāka bruņotas cīņas Talsos.

20. Pirms 60 gadiem (1905) notika revolucionāru kauja ar zaldātiem Rūjienā.
25. Pirms 115 gadiem (1850) dzimis Latgales dzejnieks Pīteris Miglinīks.

Miris 1883. g.
29. Pirms 80 gadiem (1885) dzimusi Ella Jakobsone, LPSR Nopelniem bagāta

skatuves māksliniece. Mirusi 1958. g.
29. Pirms 60 gadiem (1905) sākās t. s. Aizputes karš.

Pirms 150 gadiem (1815) notikuši plaši zemnieku nemieri Mālpilī un Daugavpils
stārastijā.

Pirms 95 gadiem (1870) Rīgā nodibināts Baltijas skolotāju seminārs.

Pirms 65 gadiem (1900) Fr. Roziņš v c. sākuši izdot ārzemēs žurnālu «Sociāl-

demokrāts».

Pirms 60 radiem (1905) iznākusi pirmā LSDSP legālā avīze «Pēterburgas
Latvietis».



50

Decembris lietuviski saucas gruodis (sala mēnesis), baltkrievu

valodā — cneoKūHb (sniega mēnesis), ukraiņu — apydenb, poļu —

grudzien (sasalusi zeme), čehu — prosinec.
Planētas. Venēra sasniedz decembrī vislielāko spožumu; tā

redzama mazliet labāk nekā iepriekšējos mēnešos, jo paceļas nedaudz

augstāk virs apvāršņa.
Marss saskatāms Strēlnieka un Mežāža zvaigznājā nedaudz pa labi no

Venēras, bet zemāk.

Jupiters labi redzams visu nakti Vērša zvaigznājā. 18. decembrī Jupi-
ters ir opozīcijā.

S a tu m s redzams nakts pirmajā pusē Ūdensvīra zvaigznājā.
Saule ieiet Mežāža zīmē ( ) 22. decembrī pl. 4st41m —šo brīdi uzskata

par ziemas sākumu.
Pusēnas Mēness aptumsums 8. decembrī redzams Eiropā, Āzijā, Austrālijā,

daļēji arī Āfrikā un Amerikā. Aptumsums redzams arī Latvijā. Mēness sā_k
ieiet Zemes pusēnā pl. 18sto8 m, vislielākās fāzes moments — pl. 20_st 10m, Mē-

ness iziet no pusēnas — 22 stl-2m. Pusēnas aptumsumu ļoti grūti ievērot. Prak-

tiski tikai vislielākās fāzes momenta tuvumā jūtams neliels Mēness diska

satumsums.

Meteori. Geminīdas redzamas no 5. līdz 15. decembrim. Maksimuma

laikā — 13. decembrī — novērojami līdz 60 meteoriem stundā.

Decembrī turpinās pakāpeniska nokrišņu daudzuma samazināša-

nās, tie nonāk daļēji lietus, daļēji sniega veidā, to summa svārstās

30—60 mm robežās. Sniega segas biezums Vidzemes augstienē mē-

neša beigās sasniedz ap 15 cm. Iztvaikošana ir ļoti niecīga —
tikai

daži mm mēnesī. Strauji samazinās notece, sevišķi austrumu rajona

upēs, kuras jau pārklāj ledus sega. Daugavas un Lielupes baseina

notece ir ap 5, Gaujas baseinā — 7, bet Ventas —
vēl ap 10 litru/sek. no

1 km2. Decembra beigās augsnes augšējā kārta rietumdaļā sasalusi līdz 10 cm

dziļi, austrumdaļā — līdz 20 cm.

Decembrī pazemes ūdeņos 6—9 m dziļumā ir novērojams tempe-
ratūras maksimums. Arī Ķemeru kūrorta poliklīnikas Parka avota

ūdens temperatūra sasniedz maksimumu — ap +7,4°C.

Arī decembrī zaļi ir tikai mūžzaļie augi. Eglei pamazam nobriest

čiekuri. Tie atveras, un sēklas izsējas tikai ziemas beigas. Paeglim
ienākas (tikai otrajā gadā pēc ziedēšanas) melni zilganas, sarmotas

°Sas-

Kailie lapu koki izskatās drūmi un samēra vienveidīgi. Krāšņāku
rotu tie iegūst vienīgi sarmotajos ziemas rītos

:

Mežā augsne zem sniega segas var būt sasalusi. Jāatzīmē, ka lapu koku

mežā sasalst plānāks augsnes slānis nekā skuju koku meža, jo lapu koku mežā

ir biezāka zemsedze no nobirušajām lapām, kas slikti vada siltumu un tapec

neļauj augsnei ziemā strauji atdzist. Zem sniega ir labvēlīgi apstākļi augiem.

Pilnīgi izveidojas ziemas mēnešiem raksturīga aina — mežs

kļuvis kluss, tam īsti uzticīgs palicis vienīgi dzenis, mednis, meža

irbe, vairākas zīlīšu sugas, mizuložņa, zeltgalvītis un daži citi putni.
Daudzi meža putni labprātāk sāk uzturēties cilvēka mītņu tuvuma, kur
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barību iegūt vieglāk nekā

mežā. Ari vairums minēto

sugu dod priekšroku mež-

malām, upīšu un strautu

malām, kur lielāka apstākļu
dažādība un vairāk barības.

Cekulainā zīlīte, pelēkā zīlīte

un purva zīlīte sevišķi iecie-

nījusi vietas, kur ar egju
čiekuriem barojas vāveres, jo
tur paveras iespējas iegūt

bagātīgu maltīti.

Decembrī, tāpat kā citos

ziemas mēnešos, reizēm var sastapt arī atsevišķus mājas straz,dus, pelēkos

strazdus, melnos meža strazdus, sarkanrīklīšus, ceplīšus, žubītes, krauķus v. c.

putnus, kuri parasti aizceļo no mums. Minētie putni gan šeit pārziemo tikai

siltākajās ziemās, pie kam nav noskaidrots, vai ziemotāji ligzdo pie mums

vai apgabalos, kas atrodas tālāk uz ziemeļiem no Latvijas PSR.

Meža putni barotavas ļoti labprāt apmeklē jau agrā rudenī (septembrī),
bet decembrī to ierīkošana kļūst pavisam nepieciešama, jo sniega un atkalu dēļ
putni nespēj sameklēt pietiekami daudz barības.

Visvienkāršākās barotavas ir koku un krūmu zaros iekārti nekultu kaņepju

kūlīši, saulespuķu «galvas» un nesālītu dzīvnieku tauku gabaliņi, kurus labprāt
ēd lielā zīlīte, cekulainā zīlīte, pelēkā zīlīte, purva zīlīte, meža zīlīte, zilzīlīte,
dzilnītis v. c. putni. Barotavu var izgatavot arī neliela galdiņa veidā, kuram

gar malām apsistas līstītes un pierīkots jumtiņš, lai izliktā barība neapsnigtu
un putni to nenobērtu zemē. Ļoti viegli barotavu var ierīkot vienkārši zemē,

no sniega attīrītā un no aizputināšanas pasargātā laukumiņā. Bez jau minēta-

jiem gardumiem, pīlādžu ogām un pie kulšanas iegūstamām nezāļu sēklām

putniem var izbarot arī linsēklas (ļoti labprāt tās ēd zaļžubīte un svilpis),
priežu un egļu sēklas, dažādas cilvēka ēdiena paliekas. Lai putni barību mazāk
izbārstītu pa zemi, dažādās sēklas vēlams iejaukt izkausētos taukos un ļaut
tiem sacietēt.

Ja barotavas tuvumā ir augļu koki un ogulāji, nav vēlams, lai to apciemotu
svilpji, jo tie, paēduši barotavā, turpina mieloties ar augļu kociņu un ogulāju

pumpuriem. Lai izvairītos no svilpju postījumiem, barotavā nevajag likt to

iemīļoto barību — pīlādžu ogas, saulespuķes, linsēklas.

Visu decembri turpinās aļņu, staltradzu, stirnu (āžu un kazu),
meža cūku, zaķu (balto un pelēko), ūdru, āpšu, lapsu, rubeņu gaiļu
un meža irbju medības. 1. decembrī sākas vāveru un caunu medības.

Līdz ar veco gadu beidzas aļņu, staltradžu, stirnu un āpšu medības.

Decembrī jāsāk nopietni rūpēties par meža zvēru piebarošanu.
Mežā izliktajās redelēs jāievieto siens vai āboliņš. Jāizkar arī vasarā sagata-
votās zaru slotiņas. Barotavu tuvumā jāizvieto arī sāls laizītavas. Meža cūku

piebarošanai mežā izberami mazvērtīgie kartupeļi, dažādi sakņaugi, ziyju atkri-

tumi, ozolzīles v. tml. barība. Nocērtamas arī vasarā apgredzenotās apses,
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LAIKA SKAITĪŠANA LATVIJAS PSR

Latvijas PSR, tāpat kā visā PSRS rietumu daļā, kas atrodas uz rietumiem

no 37°30' meridiāna, lieto 2. -joslas laiku — t. s. Maskavas jeb Austrumeiropas
laiku. Šīs joslas laiks ir par 2 stundām priekšā t. s. pasaules jeb Griničas

laikam.

Tā kā 1930. gadā ar PSRS Tautas Komisāru Padomes dekrētu visā Pa-

domju Savienībā pagrieza pulksteņus par vienu stundu uz priekšu, tad faktiski

2. joslā jālieto laiks, kas ir par 3 stundām priekšā Griničas laikam, savukārt

3. joslā — par 4 stundām utt. Šādu laiku sauc par dekrēta laiku.

Laika apzīmējumi «Dabas un vēstures kalendārā» izteikti Maskavas dekrēta

laikā. Saules lēkta, kulminācijas un rieta momenti, rītausmas un satumšanas

laiks, dienas garums un Mēness lēkta un rieta momenti ir aprēķināti Rīgai.
Saules kulminācija Daugavpilī notiek apmēram par 10 minūtēm ātrāk, Zilupē —■
par 16 minūtēm ātrāk nekā Rīgā, bet Kuldīgā par 8 minūtēm vēlāk, Liepājā —

par 12 minūtēm vēlāk nekā Rīgā. Saules un Mēness lēkts, riets un citas parādī-
bas novirzās vēl līdz 10 minūtēm uz vienu vai otru pusi no minētā laika.

Lēkta un rieta momenti rāda spīdekļa augšējās malas redzamā lēkta un rieta
momentu. Par satumšanas laiku nosacīti pieņemts laiks, kad Saule sasniedz
12° dziļumu zem horizonta. Šis pats lielums pieņemts par rītausmas parādīšanās
momentu. No 26. maija līdz 18. jūlijam pilnīgs satumsums vispār neiestājas.

Dienas garumu katrai dienai var aprēķināt, atņemot no Saules rieta mo-

menta Saules lēkta momentu.

ZVAIGŽŅU KARTE

Uz pedeja vaka atrodas zvaigžņu karte, kurā parādīti svarīgākie zvaig-

znāji. Zemes griešanas dēļ mums šķiet, ka debess velve nepārtraukti griežas,
tapec, lai atrastu vajadzīgos zvaigznājus, karte jāpagriež atbilstoši attiecīgajam
novērošanas momentam. Turklāt debess daļa, kas attēlota kartē, nekad nav

redzama visa reizē. Kartes vidusdaļā atrodas debess ziemeļu pusē arvien no-

vērojamie, nenorietošie zvaigznāji, piemēram, Lielie Greizie Rati, Kasiopeja
v. c. Turpretim no kartes malās attēlotajiem zvaigznājiem redzama arvien tikai

daļa, turklāt tie redzami debess dienvidu pusē. Kartes apakšdaļas zvaigznāji
vislabāk redzami vasarā, kreisās malas

— rudenī, augšdaļas — ziemā, bet
labas puses — pavasarī.

Saules un planētu stāvokļi kartē nav parādīti, jo tie nepārtraukti mainās.

Saule vienmēr atrodas uz ekliptikas, planētas — ekliptikas tuvumā.
Uz Saules ceļa — ekliptikas — parādītas zodiaka zīmes, pēc kurām var

spriest par Saules atrašanās _vietu. Zvaigznāji, kuru tuvumā nonāk Saule, lec

un riet reizē ar Sauli un tapec nav novērojami.
Ta ka Zemes ass lēni, bet pastāvīgi maina savu virzienu telpā (t. s. pre-

cesijas parādība), tad faktiskie zvaigznāji nesakrīt ar attiecīgajām zīmēm, bet

gan atšķiras apmēram par vienu zvaigznāju.

Ziemas novakare (U. Strausa foto).
Stirna ziemas tērpā(U.Štrausafoto). (U. Štrausa foto).
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Arv. Kalniņš

JAUNĀKAIS KOKSNES IZVĒRTĒŠANĀ

Nav vairs nekādu šaubu, ka visdažādāko tautas saimniecības

nozaru ķimizācija ir parasti vienīgais un gandrīz arvien vislabā-

kais paņēmiens ātri celt darba ražīgumu un ievērojami pazemināt

ražojumu pašizmaksu. Tātad ķimizācija palīdz arvien straujāk
celt tautas labklājību.

Meži ir viena no Latvijas republikas lielākajām dabas bagātī-
bām, tāpēc arī mežsaimniecības ķimizācijai mums jāveltī vislie-

lākā vērība. Tas jādara vēl jo vairāk tādēļ, ka mežsaimniecībā

un kokrūpniecībā, ieskaitot arī attiecīgo materiālu transportu, ir

nodarbināts vislielākais strādnieku skaits un koksnes taupīga iz-

vērtēšana ir viens no komunisma celtniecības laikmeta lielajiem
uzdevumiem.

Jāizvērtē ir ne tikai lietkoksne un dedzināmā malka, bet arī

visa pārējā organiskā masa, kas izaugusi mežā: skujas, lapas,
koku miza un pat vistievākie zariņi. Tas viss tagad labi iespē-

jams. No lapām un skujām var iegūt vitamīniem, mikroelementiem

un fitoncīdiem bagātus miltus, kuru trīsprocentīga piedeva kom-

binētajai lopbarībai ievērojami palielina tās vērtību. No koku mi-

zām var ražot vai nu miecvielas, vai vērtīgas siltuma izolācijas

plātnes. Apšu miza savukārt labi noder lopbarības miltu iegūša-
nai. Sīkie lapu koku zariņi derīgi furfurola, organisko skābju un

koku darvas produktu iegūšanai. Viens no koku darvas vērtīgāka-

jiem produktiem ir levoglukozāns, kuru var izmantot gan vērtīgu

šķiedru, gan putuplastu un līmju gatavošanai. Tā nozīme orga-
niskās ķīmijas tehnoloģijā jau tuvākajā nākotnē būs ļoti liela.

Arī no pārējiem koku darvas produktiem iegūtās sintētiskās miec-

vielas ir ļoti vērtīgas un noder ādu miecēšanai (pat bez dabisko

miecvielu piedevas).
Vēl lielāka nozīme tuvākajā nākotnē būs zāģu skaidu un citas

sasmalcinātas koksnes pārcukurošanai (hidrolīzei). Sajā procesa
koksnes hemiceluloze un celuloze pārvēršas cukuros, kas augoša
kokā radušies fotosintēzes ceļā- no ogļskābes un ūdens, pēc tam

veidojuši polisaharīdu celulozi un skābju iedarbības rezultātā at-

kal pārvēršas glikozes cukurā un citos cukuros.

Glikozes cukuru cilvēka organisms uzņem sevišķi viegli, un
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pie tam tas ir arī vislētākais cukurs. Minēto iemeslu dēļ, piemē-

ram, Ziemeļamerikā to jau patērē ap vienu miljonu tonnu gadā,
kaut gan tur tas jāiegūst no kukurūzas graudiem. No zāģu skai-

dām iegūtais glikozes cukurs izmaksās par 20—25% lētāk nekā no

kukurūzas graudiem iegūtais, un pakāpeniski tas acīm redzot

kļūs par vienu no vislētākajām organiskās lielrūpniecības izej-
vielām.

Latvijas PSR Zinātņu akadēmijā izstrādāts jauns hidrolīzes

paņēmiens (par celulozes pārcukurošanas katalizatoru lieto kon-

centrētu sērskābi), kuru tagad visur sauc par Rīgas hidrolīzes

metodi. Pēc šīs metodes vienkāršos cukurus iegūst no jebkura
augu materiāla, kas satur celulozi. No sausām zāģu skaidām var

iegūt līdz 65% cukuru, no tiem ap 25% tīras glikozes. Pārējos
cukurus izdevīgi pārvērst lopbarības raugos. Viens no saimnie-

ciski visizdevīgākajiem hidrolīzes variantiem ir, iegūstot no ton-

nas absolūti sausu zāģu skaidu ap 220 kg glikozes cukura pār-
tikas rūpniecībai, ražot līdz 200 kg lopbarības raugu, kas satur

ap 50% sagremojamā olbaltuma, bez tam vēl lielā koncentrācijā

gandrīz visus dzīvnieku organismam vajadzīgos B grupas vit-

amīnus, kā arī daudz dzīvnieku organismam nepieciešamo neaiz-

stājamo aminoskābju. Izēdinot dzīvniekiem 4—5% ne lu lopbarī-
bas raugu piedevu, to produkcija parasti pieaug par 12—15%.

Izēdinot šādas raugu piedevas cāļiem un vistām, katras tonnas

raugu vietā mēs papildus iegūstam apm. 2,5 tonnas putnu gaļas!

Lopbarības raugu pārdošanas cena pašlaik ir 35 kap./kg, bet pēc
Rīgas metodes iegūtie raugi lielākās rūpnīcās izmaksās ne vairāk

par 14—15 kap./kg, t. i., divas reizes lētāk, nekā maksā vitamīni,
kas atrodas katrā kilogramā rauga (olbaltumvielas mēs raugos

saņemam patiesībā par brīvu). Latvijas PSR tuvākajā laikā jā-
ražo vismaz 50 000 tonnu lopbarības raugu gadā.

_

legūt raugus pēc Rīgas metodes visvieglāk iespējams, pār-
mērīgi necenšoties taupīt sērskābi: izdevīgāk to izvērtēt otrreiz

lopbarības vai mēslošanas precipitāta iegūšanai.

Precipitatu var izmantot kā tā sauktos lopbarības kaļķus, un ka

fosfora mēslojuma līdzeklim tam sevišķa nozīme skābās augsnēs,
kādu Latvijas PSR ir ļoti daudz.

Koksnes_ atkritumu izvērtēšanai liela nozīme ir arī tad, ja no

koku skaidām iegūstam koka kartonu, cietās vai parastās koksnes

plātnes. Katrs kubikmetrs šo materiālu aizstāj 2—4 kubikmetrus

dēļu un dažkārt pat vairāk. Izvērtējot tikai pusi tagadējo koksnes

atkritumu koka kartona un koksnes plātņu ražošanai, varēsim

ievērojami paplašināt mūsu galdniecību un citas kokrūpniecības
nozares, neievedot kokmateriālus no citām republikām un neiz-
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cērtot mežus vairāk par dabisko pieaugumu. Pareiza koksnes iz-

vērtēšana ir labākais mežsaimniecības sabiedrotais, bez kura at-

balsta jau tagad grūti iztikt.

No līdzšinējiem koksnes atkritumiem, kuru visā Padomju Sa-

vienībā ir vairāk nekā 230 milj. ciešmetru, bet Latvijā vairāk
nekā 2 milj. ciešmetru, varam iegūt vēl daudz citu vērtīgu mate-

riālu. Piemēram, no priežu celmiem, kas pirms koku nociršanas

mākslīgi atsveķoti, var ekstrakcijas ceļā iegūt deficīto kolofoniju,
bet priežu celmu skaidas pēc tam iespējams izlietot koka plātņu
ražošanai. Jau ieplānots izveidot Latvijas PSR kolofonija ekstrak-

cijas fabriku, kas gadā dos ap 1500 tonnu kolofonija un attiecīgu
daudzumu koksnes cieto šķiedru plātņu. Pēdējo ražošanai nav

vajadzīgas sintētiskās līmvielas, un priežu celmu atsveķotām skai-

dām var vēl piejaukt 50% priežu un egļu nemizotu zaru skaidu.

legūtās cietās šķiedru plātnes ir ļoti augstvērtīgas un var tikt

izmantotas neierobežotā daudzumā mēbeļu un taras rūpnīcās.
Ķīmiski apstrādāta un pēc tam sapresēta koksne — tā sauktā

plastificētā koksne var aizstāt arī metālus. Koksnes ķīmijas insti-

tūtā izstrādātais paņēmiens, pēc kura plastificēto koksni iespē-
jams iegūt no jebkuras lapu koku koksnes pēc tās apstrādes ar

amonjaku un sekojošas sapresēšanas, jau pārbaudīts arī prakses

apstākļos: viena tonna plastificētās koksnes, kas izlietota gultņu
ieliktņu pagatavošanai, var aizstāt 3—6 tonnas krāsaino metālu.

Plastificētās koksnes gultņu ieliktņus var ekspluatēt 2—3 reizes

ilgāk nekā līdzīgas krāsaino metālu detaļas, un to izmaksa ir

10—20 reižu zemāka! Pat apses koksni plastificējot, varam iegūt

parketa dēlīšus, kas lētāki un izturīgāki par ozola koksnes par-

keta dēlīšiem.

Kā redzam, kompleksai, pilnīgai koksnes izvērtēšanai jau tagad
ir visdažādākās iespējas, un mūsu pienākums ir jo ātri panākt,
lai Latvijas PSR izzustu pats jēdziens par koksnes atkritumiem:

koksne ir tik vērtīgs dabiskais polimērs, ka tas jāizvērtē pilnīgi,
līdz pēdējai skaidiņai. Mēs to protam, mums tas jārealizē!

A. Gaross

VAIROSIM MEDĪJAMO ZVĒRU UN PUTNU BAGĀTĪBAS!

Savvaļas zvēru saprātīga izmantošana un pavairošana ir ra-

cionāla medību saimniecība. Pašlaik ik gadus no republikas me-

dību saimniecības vien iegūst ap 3500 centneru gaļas un kažok-

ādas 77 tūkst, rubļu vērtībā. Lielāka nozīme medībām ir vel ka

sportam un aktīvas atpūtas veidam. Tāpat jāatzīmē, ka meža
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zvēri un putni ar savu klātbūtni padara dzīvākus un krāšņākus

mūsu republikas mežus, pļavas, laukus un ūdeņus.

Ar neatlaidīgu darbu apzinīgā mednieku saime un dabas

draugi ir panākuši, ka aļņu skaits Latvijas PSR pieaudzis līdz

7000, briežu — līdz 2000, stirnu — līdz 40 000 un meža cūku —

līdz 4000. Nav noliedzams, ka zināmi panākumi ir gūti, bet, ievē-

rojot Latvijas PSR labvēlīgos dabas apstākļus, stirnu un briežu

skaitu iespējams trīskāršot, bet zaķu skaitu pat pieckāršot.

Kādas ir iespējas to panākt?

Pārstaigājot Vidzemes un Zemgales mežus, mums nenāktos

ilgi meklēt, lai ieraudzītu seno meža milzi — alni vai, sliktākā

gadījumā, atrastu viņa pēdu nospiedumus sniegā vai mitrās vie-

tās, jo daudzos apvidos, kā Cesvaines, Kokneses, Jēkabpils un

Jaunjelgavas mežos, mīt 6—B alni uz katriem 1000 ha meža. Tur-

pretī Kurzemē plašajos Kuldīgas, Alsungas, Saldus mežos, kur

dzīves apstākļi ir aļņiem tikpat piemēroti, tie ir retums. levērojot

apstākli, ka aļņi mēdz tālu pārvietoties, ar plānveidīgi organizētu,
intensīvu aļņu medīšanu Vidzemē un Zemgalē var nodrošināt to

pārvietošanos uz tādiem rajoniem Kurzemē, kur tie pagaidām
nav sastopami. levērojamākie mūsu faunas pārstāvji — stalt-

brieži pulcējušies tikai nedaudzos mežu masīvos Kurzemē. Te jā-
atzīmē Ugāles meži, kur dažās mežniecībās mīt pat 2 brieži uz

katriem 100 ha meža. Daudzos Kurzemes, kā arī Zemgales mežos

ir piemēroti dzīves apstākļi šim dižajam dzīvniekam, bet, tā kā

tas pretēji alnim nemēdz tālu pārvietoties no dzimtās vietas, tad

talkā jānāk cilvēkam un jāpārvieto staltbrieži uz jauniem rajo-
niem. Katrs rajona iedzīvotājs varētu lepoties, ja viņa rajona me-

žos dzīvotu šie skaistie dzīvnieki.

Stirnas un zaķi pašreiz gan sastopami visā Latvijas PSR te-

ritorijā, bet to skaits neapmierina medniekus. Uz 1000 ha meža ir

vidēji 12 stirnu, bet par iespējām palielināt šo skaitu liecina tas,
ka katra rajonā ir mežniecības, kur šādā platībā dzīvo 30, pat līdz

100 stirnu.

Tas rāda, ka pašiem medniekiem un dabas draugiem jārūpējas
par stirnu piebarošanu bargās ziemās, jāiznīcina plēsīgie zvēri
un apkartklejojošie suņi — niknākie stirnu ienaidnieki. Ja gribam
meža biežāk sastapt stirnu bariņus, turēsim savus mājas sar-

gus — suņus piesietus un, ņemot' tos līdzi ganos, obligāti uzlik-

sim tiem uzpurņus.

_

arī iespējas palielināt meža cūku skaitu atsevišķos
rajonos. Pašreiz gan to skaita palielināšanu ierobežo meža cūku
nodarītie postījumi lauksaimniecības kultūrām, tomēr arī šeit var

rast izeju. Medniekiem jāatrod kopēja valoda ar lauksaimniecības
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darbiniekiem. Pietiktu, ja kolhoza agronoms pirms sējumu izvieto-

šanas aprunātos ar vietējiem medniekiem un noskaidrotu, kurus

laukus apdraud meža cūkas, un tajos nesētu auzas vai nestādītu

kartupeļus. Tādi lauki parasti aizņem niecīgu daļu no kolhoza ko-

pējās platības, un šāds plānošanas princips būtiski nevar izmainīt

visa kolhoza plānus.
Lai panāktu medījamo zvēru pieaugumu, pats svarīgākais

darbs tomēr jāveic mednieku biedrībām un katram medniekam,

tādēļ Latvijas PSR Ministru Padome 1964. gadā ir pieņēmusi

plašu lēmumu par medību saimniecības uzlabošanu republikā.
Līdz 1965. gadam paredzēts inventarizēt visas medību platības.

Inventarizācijas materiāli būs it kā attiecīgā meža nogabala pase,
kurā varēs redzēt, cik daudz un kādās vietās ziemā zvēriem jāiz-
liek barība, kur ir galvenās zvēru uzturēšanās vietas, kādi pasā-
kumi veicami cīņā pret plēsīgiem un kaitīgiem zvēriem, cik zvē-

ru varam šaut, lai nesamazinātu to pieaugumu. Pati svarīgākā

problēma ir zvēru piebarošana ziemā. Turpmāk medniekiem se-

zonā būs jāsagatavo un jāizbaro katrai stirnai 10 kg siena, 8 zaru

slotiņas, staltbriedim — 40 kg siena, 40 zaru slotiņu, meža cū-

kai — 50 kg pārtikai nederīgu kartupeļu vai citu pārtikas atkri-

tumu.

Medniekiem talkā dosies arī zinātnieki, kas palīdzēs atrast

efektīvus paņēmienus kaitīgo zvēru iznīcināšanai, vislētākos un

vieglāk realizējamos zvēru piebarošanas veidus un pareizas uz-

skaites metodes.

Nesaudzīgs karš pieteikts malu medniekiem, — pret šo ap-

kaunojošo parādību jāvēršas visai sabiedrībai, lai to ātrāk iz-

skaustu.

Neapšaubāmi, ka visu dabas draugu pūles noteikti dos rezul-

tātus un savvaļas zvēru bagātība Latvijas PSR ar katru gadu

palielināsies.

N. Grāvītis

MEŽA PUTNI ZIEMĀ

Piesnigušajā mežā, šķiet, nav nekādas dzīvības, bet vajag tikai noslēpties
kāda koka aizsegā un apbruņoties ar pacietību, tad mežs sāks atklāt savus

noslēpumus. Lūk, kluss pīkstiens, un egles zaros parādās mazs mazs putniņš ar

zelta kroni galvā. Tas ir zeltgalvītis, tikai kādus piecus gramus smags put-

niņš, kas cītīgi meklē skujās sastingušos kukainīšus un klusi_ sasaucas ar

savu ģimeni. Zeltgalvītis nebaidās no bargās ziemas un paliek pārziemot sava

dzimtene.

Pēkšņi atskan «tr-tr-tr-kik», un priede ielaižas dzenis. Tas_ sak kalt koka

stumbru tik čakli, ka mizas šķēpeles lido visapkārt. Dzenim talkā ierodas bariņš
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cekulaino zīlīšu, kas uzlasa sīkos kukainīšus, kurus dzenis nav ievērojis. At-

steidzas arī pāris pelēko zīlīšu un ķildīgais dzilnītis. Apstrādājusi vienu priedi,

dzeņa • brigāde pārlido uz citu koku, kam arī vajadzīga meža ķirurga palī-
dzība.

Pēc brīža dzirdams skaļš «krē-krē-krē», un egles galotnē nometas sīļa
pusbrālis riekstrozis (krēķis). Tas liekas diezgan dzīvespriecīgs. Un kā gan
tam nepriecāties: viņš iekrājis krietnu daudzumu riekstu, un bads tam nedraud.

Reiz caurā kokā atradu šādu noliktavu_ ar apmēram 1,5 kg riekstu. Mazliet

viņa krājumu «nomuitoju» un pārliecinājos, ka neviens rieksts nebija tukšs.

Gribēdams novērot krēķa gaitas, neuzmanīgi sakustējos, bet vērīgais sīlis, kas

bija paslēpies zaros, mani uzreiz ieraudzīja. «Rrēč-rrēč» — uzmanieties!

Mana paslērtuve atklāta. Jāiet projām. Pēc brīža ieraugu izrakņātu sniega
kupenu. Te naktī, sniegā ierakušies, gulējuši rubeņi. Redzu tos tālumā mielo-

jamies ar bērza pumpuriem. Tuvāk piekļūt tiem neizdodas, jo, sīļa brīdināti,
rubeņi ir uzmanīgi un aizlaižas.

Mazliet tālāk iztraucēju meža irbi. Tā uzspurdz tuvējā bērzē un pazūd.
Tikai pēc krietna brīža pamanu, ka irbīte pieplakusi pie resna bērza zara un

nekustas. Nekustos arī es, kamēr ieraugu uz bērza stumbra kustamies mazu,

pelēku kamoliņu — mizuložņu. Tā iesāk ar mani slēpšanās rotaļu: tiklīdz es

paslēpjos aiz stumbra, putniņš raugās, kur es palicis, bet, kā es palūkojos uz

to, — putniņš pazūd aiz stumbra. Mizuložņai drīz vien apnīk šī rotaļa, un

tā pārlido uz citu koku. Jāpameklē taču pusdienām mizas spraugā kāda vabolīte.

Alkšņu audzē alkšņa čiekuriņus loba, cits citu klusi mudinādami, liels
bars ķivuļu. Tie nemaz neuztraucas par cilvēka ierašanos un turpina savu

darbu. Tuvējā purvā rosās bariņš garastes zīlīšu, kas kā mazas žagatiņas
veikli šūpojas kārkla zaros, jautri savā starpā čalodamas. Te uz tumšā meža
fona pavīd vecs osis, kas kā Jaungada eglīte rotāts ar lieliem, skaistiem, sar-

kaniem ziediem — osī tūļīgie smiļģi un mielojas ar tā sēklām.
Jaukā diena tuvojas beigām. Žēl, ka neredzēšu meža karali — medni un

musu meža «papagaiļus» — krustknābjus, šos skaisti rotātos palielos putnus,
kas citkārt krietnos baros lido mūsu skuju mežu audzēs, meklēdami egļu un

priežu čiekurus, un jau februārī vijot ligzdas un perējot mazuļus.
Krēslai metoties, pie autobusu pieturas ieraugu zemu tuvējā kokā pelēku,

nekustīgu kamoliņu. Gribēju to satvert un iztraucēju mazu pūcīti — apodziņu,
kas, liekas, gaidīja izlienam no tuvējā sausu zāļu ciņa pelīti.

Tā arī ziemā man izdevās saskatīt mežā rosīgu dzīvi, kuru nebūtu pama-

nījis, ja butu staigājis nedzirdīgām ausīm, neredzīgām acīm, bez pacietības.

M. Puriņa

SNIEGA SEGAS NOZĪME DZĪVNIEKU DZĪVĒ

atnākusi ziema, lauki un meži pārklājušies ar baltu sniega segu.
Kādas pārmaiņas ta atnesusi savvaļas dzīvniekiem? Vai sniegu mēs varam

uzskatīt tikai par «nokrišņiem», vai ari tā nozīme ir daudz lielāka? Izrādās,
ka sniegs ir ne tikai substrāts, pamats, pa kuru dzīvnieks pārvietojas, bet
daudziem dzīvniekiem tas apgrūtina piekļūšanu pie barības, citiem turpretī tas

ir drošs sargs no barga sala.
Daudzi zīdītāji ciukstos gada mēnešus pavada ziemas miegā. Āpši, jenot-

suņl, sikspārņi un lāči šai laikā pārstāj baroties un nekustīgi guļ, tomēr to
miegs nav visai dziļš, un šos dzīvniekus var samērā viegli iztraucēt. Intere-

santi, ka lāči šai laika pat dzemdē mazuļus un baro tos.
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Dažu putnu un zīdītāju pēdas
atbalsta virsma (pēc Formo-

zova):

a — baltirbes kāja ziemā; b — balt-

irbes kāja vasarā; c — Kaukāza
mežakaķa priekškāja; d — balta

zaķa pakaļkājas pēda; c — pelēkā
zaķa pakaļkājas pēda; / — lūša

priekškāja.

Rāpuļi, abinieki, vairums

bezmugurkaulnieku un ari daži

zīdītāji (susuri, eži) iegrimst
īstā ziemas miegā. To ķermeņa

temperatūra var pat pazeminā-
ties zem O°C. Var iestāties t. s.

anabiozes stāvoklis, kad dzīv-

nieka vielu maiņa ir samazināta

līdz minimumam un ķermeņa
sulas sāk sasalt. Siltumā ienesti,

ārēji pilnīgi «nosalušie» dzīv-

nieki tomēr atdzīvojas, jo orga-

nisma nāve iestājas tikai tad, ja ķermeņa sulas ir sasalušas pilnīgi un tādējādi
izjaukta ķermeņa šūnu submikroskopiskā uzbūve.

Dzīvniekus, kas paliek aktīvi ari ziemā, var iedalīt divās galvenajās gru-
pās: hionofobos un hionofilos. Hionofobie dzīvnieki uzturas virs sniega segas,
un, lai atvieglotu pārvietošanos, daba tiem devusi vai nu garas, spēcīgas
kājas, vai «sniega slēpes». Garas kājas Ir galvenokārt lieliem, smagiem dzīv-

niekiem — aļņiem, staltbriežiem, kuri var viegli brist arī pa samērā dziļu

sniegu, aizsniedzot ar kājām pat zemes virskārtu. Tomēr sniegainās ziemās

šiem mūsu mežu milžiem dažkārt ir grūti pārvietoties, lai uzmeklētu barību.
Šādos gadījumos tie pastāvīgi uzturas noteiktos meža rajonos, kur tādējādi
drīz vien pietrūkst barības. Te jānāk talkā medniekiem, izkarot lapu slotiņas
aļņu piebarošanai. Pavisam bēdīgi sniegotās ziemās klājas stirnām, jo to

kājas nav tik garas un arī spēka tām ir daudz mazāk nekā aļņiem un brie-

žiem. Tāpēc ziemās, kad sniegs ir dziļāks par pusmetru, stirnas nedrīkst medīt

ar lieliem dzinējsuņiem, jo arī tad, ja tām laimējas izbēgt tiešām briesmām,

tās ir notriektas līdz nāvei. Stirnām, protams, vajadzīga piebarošana, tāpat
meža cūkām, kuras ari nespēj uzmeklēt barību, ja zemi klāj biezāks sniega slā-

nis. Citus hionofobos dzīvniekus daba apveltījusi ar «sniega slepem», proti, tie

ejot balstās uz visas pēdas, un tādējādi, palielinoties pēdas atbalsta laukumam,
vairākkārt samazinās spiediens uz atbalsta laukuma vienības resp. uz sniega
virsmas. Šādas «sniega slēpes» ir baltirbēm, lūšiem, zaķiem (skat. attēlu), kā

arī caunu dzimtas un peļveidīgo grauzēju pārstāvjiem. Lūši gan, tāpat kā citi

kaķu dzimtas dzīvnieki, ejot balstās tikai uz pirkstiem, tomēr plaši izplestie
pirksti ar biezo apspalvojumu neļauj kājai iegrimt sniegā. Zebiekste, sermulis

un sīkie peļveidlgle grauzēji bez tam pa sniega virsmu pārvietojas galvenokārt

lēcieniem, t. 1., pieskaroties sniegam ar visām četrām kājām reizē. Arī tādējādi
samazinās spiediens uz sniega virsmu. «Sniega slēpju» priekšrocības sevišķi
izpaužas sērsnas laikā, kad grūti pārvietoties visiem nagaiņiem, it sevišķi tad,

ja zem sērsnas ir dziļāks sniegs. Plēsēji turpretī samērā viegli pārvietojas pa

plāno ledus kārtlņu._ Šai laikā nagaiņiem visai bīstami kļūst vilki, kas parasti
dziļāka sniega nespēj tik ātri skriet.
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Līdz ar sniega uzkrišanu izmainās hionofobo dzīvnieku barības iegūšanas

apstākļi. Daudzas dzīvnieku sugas, kas vasarā badojas uz zemes, ziemā ir

spiestas mainīt «ēdienu karti». Tā, piemēram, staltbrieži, stirnas un zaķi vasarā

pārtiek galvenokārt, no zālaugiem, bet ziemā tie ēd zaru barību. Medņi, rubeņi

un meža irbes vasarā barojas ar kukaiņiem, ogām, sēklām un zāli, bet ziemā —

ar skujām un koku pumpuriem.

Turpretī hionofilie dzīvnieki ziemu pavada galvenokārt zem sniega segas.
Sniegam uzkrītot, sasalušās zemes temperatūra nereti paaugstinās pat nedaudz

virs o°. Peļveidlgie grauzēji un kukaiņēdāji ziemā pazūd zem siltās sniega

segas, ierīko tur veselas alu sistēmas un dažkārt pat vairojas, bet virs sniega
vietumis redzamas tikai šauras peļu pēdu ķēdītes, kas ved no vienas ejas
otrā.

Ziemās, kad sniega nav daudz, sals un dabiskie ienaidnieki (pūces, lap-
sas, zebiekstes) stipri samazina peļveidlgo grauzēju, ežu un ciršļu skaitu. let

bojā ari daudzi augsnē un zemsedzē ziemojošie kukaiņi. Turpretī ļoti lab-

vēlīga šāda ziema ir tādiem dzīvniekiem kā stirnām un meža cūkām, kurām

tad samērā viegli atrast barību.

Dzīvniekiem, kas uzturas kokos, piemēram, vāverēm, medņiem, rubeņiem,
lielu postu nodara sniega uzkrāšanās skuju koku zaros, bet it sevišķi dzinumu

apledošana. Tādos gadījumos vāveres nereti nedēļām ilgi neatstāj savas lig-
zdas, bet putni pārvietojas uz citām barošanās vietām. Nagaiņi savukārt tieši

cenšas uzmeklēt biezākas skuju koku audzes, kur kuplie koku zari kaut daļēji
aiztur sniegu un uz zemes sniega kārta nav tik bieza kā citur.

Beidzot jāpiemin arī tāds fakts kā sniega un ledus segas ietekme uz

ūdens baseinu iemītniekiem. Aukstās ziemās, ja sniega sega ir plāna, ūdens

var tā sasalt, ka, sevišķi seklākās vietās, izsalst lašu dzimtas zivju ikri.
Tomēr an bieza ledus sega, kas turas ilgi, līdztekus dažiem blakus apstākļiem
(liela organisko vielu koncentrācija ūdenī, baseina pārapdzīvotība) var radīt

katastrofu ūdens dzīvnieku dzīvē: uz pavasara pusi var iestāties zivju un

citu ūdens dzīvnieku masveida slāpšana, ko daļēji var novērst, izcērtot ledū

pietiekami daudz āliņģu un iegremdējot tur salmu vai niedru kūļus, caur kuriem
arī velak, kad āliņģi atkal aizvelkas, zem ūdens var iekļūt gaiss.

Ko rāda visi šie daudzveidīgie novērojumi? — Vispirms un galvenokārt
to, ka nevienu dabas parādību nedrīkst aplūkot vienpusīgi, nedrīkst to kate-

goriski novērtēt kā nelabvēlīgu vai derīgu. Vienmēr jāievēro konkrētie apstākļi,
piemēram, šai gadījumā —

tā dzīvnieku suga, kas mūs interesē, kā arī dotās

teritorijas vispārīgie klimata un ģeogrāfiskie apstākļi. Tikai šādi rīkojoties, pra-
tīsim pareizi novērtēt attiecīgās dabas parādības nozīmi dabas aizsardzībā vai
tautas saimniecība un varēsim pareizi noteikt, kādi pasākumi veicami.

M. Bušs

MEŽS SARGĀ AUGSNI

Trīssimt miljonu tonnu visauglīgākās augsnes uzvirpuloja
gaisā vienā vienīgā 1934. gada 11. maija dienā ASV ziemeļu daļā.
Milzīgs putekļu mākonis, ciklona nests, pārceļoja visu Ziemeļ-
ameriku. Ziedošas fermas, dārzus, tīrumus un 'ganības pārklāja
smilšu un putekļu sega. Kādreiz šeit bija nepārredzami meži,
kas droši sargāja augsni, kurai tie bija devuši auglību.
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Kāpas Garciema ap-

kārtnē droši sargā

priežu mežs.

Erodētos pauguros pārvērtušies krāšņie Vidusjūras krasti.

Kailu klinšu skelets izlīdis cauri noplūstošajai augsnei Dalmācijas

piekrastē pēc tam, kad cilvēki un kazas bija iznīcinājuši lieliskos

dižskābarža mežus.

Augsnes erozija nav sveša arī mūsu Dzimtenei. Katrs, kas

bijis mūsu stepju un meža stepju rajonos, ir ievērojis daudzās

gravas, ko izgrauzušas pavasara straumes, pats redzējis barhanos

saputinātos smiltājus, piedzīvojis smilšu un «melnās» vētras vai

vismaz dzirdējis par tām.

Ūdens un vēja radītā erozija alkatīgi samazina zemes platību,
ko izmanto vai ko varētu izmantot lauksaimniecības produktu
ražošanai. Auglīgā zemes virskārta aizplūst upēs, nogulsnējas

jūrās, rada sēkļus, piesārņo ūdenskrātuves.

Un mūsu republikā? Mēs lepojamies ar saviem mežiem, kas

mūs sargā. Patiešām, tā viena trešdaļa Padomju Latvijas terito-

rijas, ko klāj zaļais vairogs, neļauj atlikušajās divās trešdaļās
rasties kaltējošiem sausvējiem, neļauj arī sniegam pavasaros

uzreiz pārvērsties palu ūdeņos un aizraut uz jūru daudzos gados
iekopto augsni. Pat ļoti sausajā 1963. gada vasarā mūsu tīrumos

vēl ievāca samērā augstu labības ražu. Taču ir bijis arī citādi.

Patiesībā tikai tagad esam izpirkuši «tēvu grēkus» — kaut cik

saveduši kārtībā kādreiz vēja putinātos smiltājus piejūras joslā,
kur vēl nesen zvejniekiem nācās mainīt dzīves vietas un bezpalī-

dzīgi noraudzīties, kā smiltis apber grūtā darbā iekoptos zemes

gabaliņus un nojaukto māju krāsmatas. Vēl grūtāk 18.—19. gad-
simtā klājās mūsu tautiešiem Kuršu kāpās, kur dažu gadu des-

mitu laikā zem milzīgā uzbrūkošā smilšu kalna pazuda ciems

pēc ciema.

Kā tas varēja notikt? Cilvēkam bija jāatkāpjas šinī cīņā tādēļ,
ika tas nebija godīgi izturējies pret savu zaļo draugu — mežu.



Protams, kuršu zvejniekiem nebūtu arī bijis pa spēkam aizstāvēt

savas slaidās priedes Septiņgadu kara laikā pret karotāju masām.

Neviens neprasīja arī Garciema vai Dundagas zvejnieku atļauju,
kad tika izcirsti piekrastes meži vai nu kara flotes vajadzībām, vai

vienkārši tādēļ, lai muižnieki piepildītu savus naudas makus.

Nevarētu tomēr teikt, ka zvejnieki, kas tik ļoti saauguši ar dzim-

tenes dabu, nebūtu saskatījuši briesmas, ko nes šāda rīcība. Par

to liecina kaut vai Dundagas zemnieku sūdzība Krievijas caram

19. gadsimta sākumā. Tas tomēr līdzēja maz. Tikai tad, kad kāpu

ceļošana jau bija sasniegusi patiešām draudošus apmērus, tika

uzsākta plaša Baltijas piekrastes smiltāju nostiprināšanas un ap-

mežošanas akcija, kas tikai mūsu dienās — pēc apmēram 130 ga-

diem — uzlūkojama par pabeigtu.
Protams, katrs dabas draugs būs dzirdējis, cik liela nozīme

ir mežam kā ūdens režīma regulētājam un augsnes aizsargātā-

jam, cik lielu efektu lauksaimniecības kultūru ražas celšanā dod

mežu joslas. Ja mums būtu iespējams panākt, ka mežainības pro-
cents mūsu Dzimtenes milzīgajos dienvidu klajumos sasniedz

vienu ceturtdaļu no platības, tad lauksaimniecības kultūru ražas

kļūtu ne vien daudz augstākas, bet arī stabilākas, nerunājot ne-

maz par daudzu tautas saimniecības nozaru uzplaukumu un estē-

tiski higiēnisko apstākļu uzlabošanos. Protams, tas nav veicams

pāris gados, jo mežs aug lēni un meža joslu efekts pilnīgi parādās
tikai pēc gadu desmitiem. Taču tikai pēckara gados vien plašajos
dienvidu klajumos jau iestādītas meža aizsargjoslas vairāk nekā

2 miljonu ha platībā.
Ne visi zina, cik daudz grūtību rada meža ieaudzēšana erodē-

tajās vietās. Samērā Viegli ir apmežot svaigu izcirtumu vai lauk-

saimniecības zemi, bet kalt vai spridzināt klintīs bedres, lai tanīs

pildītu no ielejas uzvesto zemi un stādītu kokus, kuru transports

Smilšu putināšanu
nevar aizkavēt dēļu
sētas.
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Cilvēks palīdz at-

griezties mežam

Mangaļu smiltājos.

vien jau saistīts ar lieliem izdevumiem, ir ļoti grūts darbs, kas

prasa arī daudz līdzekļu. Gandrīz tas pats sakāms par meža

ieaudzēšanu kailajās kāpu smiltīs, kur augsnes auglības pa-

mats — mikrobioloģiskie procesi — gandrīz pilnīgi pamiruši un

tikpat kā nemaz nav organisko vielu, kas līdzētu tos atjaunot. Arī

šeit jāiegulda milzu darbs, lai nostiprinātu putinātās smiltis, pie-
vestu trūdvielas un kāpām atkal pārvilktu zaļo meža segu.

Mežu iznīcināšana bieži vien vedusi sev līdz arī materiālās un

garīgās kultūras panīkumu.
Pirms paceļam cirvi mežā, kas sedz kāpu smiltis vai kalnus,

atcerēsimies, ka mežs šeit nav tikai koksnes avots vien un katrs

kubikmetrs šeit iegūtās koksnes ir tik dārgs, ka par to var nāk-

ties maksāt vēl nākamajām paaudzēm.

A. Zvirgzds

KĀ PAZĪT KOKUS UN KRŪMUS ZIEMĀ

Kad septembrī sākas pirmās salnas, koku lapas maina krāsu.

Sākas ziemas miera periods, kurā kokaugiem lapas nav vajadzī-
gas. Pat otrādi, — zaļas, darbīgas lapas kokiem ziemā var būt

kaitīgas: jo darbīgāki, dzīvāki ir koka orgāni ziemā, jo tam vājāka
ziemcietība. Tāpēc gandrīz visi mūsu lapu koki, ziemai iestājoties,
lapas nomet un gatavojas pārziemošanai.

Pusi gada mūsu kokaugi stāv kailiem zariem. Tomēr šajā
laika bieži vien rodas vajadzība pazīt un noteikt kokaugus, at-

šķirt tos citu no cita.

Kokaugus svarīgi pazīt ziemā mežu kopšanas un ciršanas
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darbos, kā arī parku un apstādījumu kopšanas darbos', vācot zaru

slotiņas, mizas, dzinumus un pumpurus kā drogas, v. tml. gadīju-
mos,'lai saglabātu vērtīgus un retus kokaugus un iznīcinātu maz-

vērtīgus.
Ziemā kokaugiem trūkst lapu, ziedu un vairumam nav vairs

arī augļu un sēklu, kuriem liela nozīme augu noteikšanā. Vērīgai

acij tomēr pietiek jau ar virkni raksturīgu pazīmju, lai pazītu

kokaugus arī bezlapu stāvoklī.

Skuju koki labi atšķirami kā ziemā, tā vasarā, bet lapegles no-

sakāmas pēc čiekuriem, kas vienmēr sastopami pieaugušu koku

zaros.

Turpretī lapu kokaugiem tikai reizumis var zaros atrast neno-

birušus augļus, augļkopu un ziedu paliekas (liepām, kļavām,

ošiem, alkšņiem, ceriņiem v. c). Pēc ziemojošiem augļiem minētie

kokaugi viegli atšķirami, bet daudz grūtāk ir tos noteikt tikai

pēc dzinumiem.

Parasti kokaugu dzinumi ir gari, ar izstieptiem posmiem. Isva-

sas ar cieši satuvinātiem posmiem uz zariem veidojas ābelēm,

plūmēm, ķiršiem, zeltlijām, arī bārbelēm un bumbierēm. Garvasas

šķērsgriezumā ne vienmēr ir apaļas. Rievoti dzinumi ir slotzariem

un bārbelēm, trijstūraini — alkšņiem, vairāk vai mazāk spār-
noti — segliņu sugām, bet četrstūraini — lūpziežu dzimtas kok-

augiem. Kokaugu dzinumi arī garumā mēdz būt dažādi. Tā, pie-
mēram, gobām un vīksnām dzinumi līkloču izlocīti no pumpura uz

pumpuru. Dzinumu krāsa arī var būt dažāda, pie kam jāatzīmē,
ka ziemā intensīvā apgaismojumā krāsojums kļūst vēl spilgtāks.
Vairumam kokaugu dzinumi ir pelēki vai brūngani, bet zaļi dzi-

numi ir ošlapu kļavai, slotzariem, mellenēm, sarkani — grimo-
ņiem, vairākām kļavu, vilkābeļu, kārklu un sausseržu sugām.

Daudzveidīga var būt arī dzinumu virsma — klāta ar dažāda tipa
matiņiem, zvīņām, apsarmi vai lenticelām (elpošanas atvārsnēm).
Tā, piemēram, zeltlijas dzinumus sedz zīdaini matiņi, zvaigžņveida
matiņi ir uz deiciju un hortenziju dzinumiem, dziedzeraini matiņi
klāj pelēkā riekstkoka un krokotās rozes dzinumus. Lenticelu uz

dzinumiem nav mežvīteņu, sausseržu, jasmīnu un vīnkoku sugām,
turpretī eksohordu dzinumi no vienas vietas noklāti lenticelām.

Atsevišķu vīteņaugu ģintīm ir īpatnējs dzinumu vīšanās vir-

ziens. Ta, skatoties no augšas, kokžņaudzēju, mēnešsēkļu un pe-
Tiploku dzinumi vijas pulksteņa rādītāja virzienā, turpretī aktinī-

diju, aristolohiju un vīteņsausseržu dzinumi vijas pretējā virzienā.

Viengadīgu dzinumu vidū atrodama serde, bet dažu sausseržu

sugu, līciju un citu ģinšu pārstāvju dzinumos serdes nemaz nav.

Slāņota, it ka kāpnītēm līdzīga serde ir riekstkokiem, arī aktim-
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dijām un pterokārijām. Nokarenajai forsitijai serde posmos ir

tukša, bet mezglos iepretim pumpuriem — slāņota. Serde šķērs-
griezumā var veidot dažādu zīmējumu. Tā, piemēram, bērzu su-

gām serde ir divšķautnaina vai pat plakana, alkšņiem — trijstū-
raina, bet dižskābaržiem, skābaržiem, ozoliem un apsēm — piec-
stūraina vai pat piecstaraina. Serde var būt dažādās krāsās. Zaļa
serde ir, piemēram,, dižskābaržu, bērzu, zalktenāju un purvamiršu
dzinumos, bet brūna — lazdu, vīnkoku un sarkanā plūškoka dzi-

numos.

Nokrītot lapai, uz dzinuma paliek īpatnējas lapu kātu rētas.

Tām ir liela nozīme kokaugu sugu atšķiršanā. Vairumam kok-

augu lapas nokrīt bez paliekām, bet daudzām aveņu un kazeņu
sugām (atšķirībā no rozēm), kā arī pīlādžu un čužu sugām pie
dzinuma paliek īss lapas kāta galiņš, kas ziemojot ietver pumpu-

rus. Lielām lapām atbilst ari lielas kātu rētas, un otrādi. Rētas
forma var būt dažāda — v-veida, ar šaurām starām tā ir gri-
moņu, ābeļu, rožu un arī vītolu sugām, trijstūraina — diervilu

un rododendru sugām, bet zirgkastaņām un riekstkokiem tā atgā-
dina ģerboni. Parastās apses īsvasām lapu kātu rētas ir ovālas,

bet garvasām — trijstūrainas.

Lapu kātu rētās nelielu aplīšu vai punktiņu veidā redzamas

vadaudu galu pēdas, šķērsgriezumi. Vadaudu pēdu skaits lapu
kātu rētās ļauj noteikt vairākas kokaugu ģintis. Tā, piemēram,
lapu rētās viena vadaudu pēda ir bārbelēm un spirejām, divas —

tikai ginko kokiem, trīs — alkšņiem, rozēm, liepām un jasmīniem,
četras — tikai vīnkokiem, bet piecas — hortenzijām un pīlādžiem.

Kokaugus var atšķirt citu no cita arī pēc dzinumu pumpu-

riem — to izvietojuma, krāsas, matiņu pārklājiem v. c. pazīmēm.

Pumpuri uz dzinumiem var būt izvietoti pamīšus, pretēji, mietu-

ros vai 2 rindās (gobām, lazdām, reizēm arī atsevišķām klinteņu

sugām). Pumpuri var būt dažāda lieluma. Ļoti sīki pumpuri ir

katalpām, tamariksiem, bet lieli — zirgkastaņām, dižskābaržiem

un arī rododendriem. Liepām un gobām pumpuri novietoti sānis

virs lapu rētas. Arī pumpuru krāsa mēdz būt raksturīga pazīme.

Zaļi pumpuri ir kalnu kļavai, rododendru sugām un vilkābeļu pī-
lādzim, purpursarkani — korintēm, tulpjkokiem, melni — parasta-

jam osim utt. Alkšņu, kāriju, grimoņu un burvju lazdu sugu vai-

rums atšķiras no citām kokaugu ģintīm ar kātainiem pumpuriem.
Virs lapas rētas veidojas viens vai vairāki pumpuri. Ja pumpuru
ir vairāk un viens no tiem atrodas virs pārējiem, tad augšējais
var būt lielāks par apakšējiem, kā tas ir aristolohijām, grimoņiem
un plūškokiem, vai arī mazāks, kā tas ir sausseržu sugām.

Kā redzams, ari ziemā, kad kokaugiem nav lapu, ir daudz sīku
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raksturīgu pazīmju kokaugu noteikšanai. Mēs aplūkojām galveno-
kārt pazīmes, pēc kurām var noteikt kokaugu ģintis. Līdzīgas,
bet vēl sīkākas un daudzveidīgākas pazīmes jāsameklē, lai at-

šķirtu citu no citas līdzīgas kokaugu sugas. Latviešu valodā,
diemžēl, nav noteicēja kokiem un krūmiem bezlapu stāvoklī. Krievu

valodā gan jau izdoti vairāki noteicēji (Jefimovas, Ričina, Novi-

kova) Maskavas un Ukrainas apstākļiem. Šos noteicējus var sa-

meklēt katrā lielākā bibliotēkā, un tie pilnīgi noder arī mūsu pa-

rastāko sugu noteikšanai.

I. Galenieks

PAZEMES ŪDEŅI LATVIJĀ

Ar savām nerimstošajām izmaiņām pazemes ūdeņi atgādina dzīvu orga-
nismu. Bieži vien katrā nākošajā dienā ir citāds šo ūdeņu līmeņu augstums

un līdz ar to avotu ūdens deva jeb debits, mainās arī to ķīmiskais sastāvs

un temperatūra. So maiņu kopumu laikā sauc par režīmu, un tā pētīšana ir

tautsaimnieciski nepieciešama. Pazemes ūdens, kā teicis ievērojamais krievu

ģeologs akadēmiķis A. Karpinskis, ir visvērtīgākais izraktenis. Hidroģeoloģiska
informācija dod iespēju celt rūpnīcas, namus, tiltus ar mazākiem izdevumiem,

pareiza meliorācija palielina ražas lauksaimniecībā utt.

Vislielākajām izmaiņām ir pakļauts zemes virsai tuvākais pazemes ūdens

horizonts — gruntsūdens. Latvijā ir vairāki gruntsūdens režīma tipi. Starp-

upju režīms sastopams ūdensšķirtņu rajonos, un tam raksturīgs zems līmenis

ziemas beigās un vasarā, bet augsts — pavasari, pēc sniega nokušanas, un

rudens lietus sezonā. Līmeņa maiņas smilšainā zemē ir mazākas nekā mālainā,
bet vismazākās tās ir tad, ja gruntsūdens smiltīs atrodas dziļāk.

Upju piekrastes režīms vērojams upju ieleju zemienēs. Zems līmenis ir

tad, kad arī_ upē tas ir zems, bet augsts — palu laikā. Upju ielejās, netālu

no ietekas jūrā, gruntsūdens līmenis ir stipri atkarīgs no jūras vēja sadzītiem

ūdeņiem.
Nogāzes režīms sastopams starp ielejas nogāzes krauju un ūdensšķirtņu

rajonu, ja zeme ir ūdenscaurlaidīga. Līmenis visu gadu praktiski nemainās,

un ūdens nepārtraukti plūst virzienā uz ieleju, kur tas nereti parādās avotu
veidā.

Gruntsūdeņu krājumi pieaug un režīms top izlīdzinātāks, ja zemi sedz
mežs. Ta ka sniegs mežā kūst lēnāk nekā klajumos un virsūdeņu noplūšana ir

traucēta, tad lielākā daļa ūdeņu iesūcas zemē.

Atsevišķos rajonos gruntsūdens baro artēziskos jeb spiediena ūdeņus, kurus

citur sedz ūdensnecaurlaidīgi slāņi. Spiediena ūdeņu horizontos, kas atrodas
tuvāk zemes virsai, līmeņu maiņas ir līdzīgas gruntsūdenī sastopamajam, bet

tikai mazākas. Dabiskh ka dziļākajos horizontos ūdeņu līmeņu maiņas ir nie-

cīgas, bet zem pilsētām tās kļūst ļoti lielas atkarībā no rūpniecības uzņē-
mumu darba laika. Pašlaik tiek veikti pasākumi, lai liela ūdens patēriņa
rezultāta piejūras pilsētu artēziskā ūdens horizontos neieplūstu jūras ūdens.

Pazemes ūdeņi satur izšķīdušas vielas
— kalcija un dzelzs savienojumus,

agresīvo ogļskābi, sērudeņradi, ģipsi, vārāmo sāli v. c. dažādā daudzumā. So
vielu daudzums nosaka pazemes ūdeņu izmantošanas iespējas. (Jāatzīmē, ka
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Pazemes ūdeņu temperatūras režīms.

bagātākais sērūdeņraža avots Latvijā ir Ķemeru Lūžņugrāvja ceturtais avots,
kas visvairāfc izvirzīts uz ziemeļiem, —

tā ūdens satur ap 51 mg sērūdeņraža
litrā.) So ūdeņu ķīmiskais sastāvs parasti mainās nedaudz, bet ir arī izņēmumi.
Jūrmalas pilsētas plūdmales gruntsūdenī sāls koncentrācija pieaug intensīvākas

iztvaikošanas laikā, sevišķi jūlijā. Sēravotos
— Baldonē, Siguldas «Zušos»

—

koncentrācija bieži vien pieaug pēc lietus un atkušņiem.
Seklāko pazemes ūdeņu temperatūras svārstības ir virszemes temperatūras
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maiņu rezultāts, bet, jo dziļāk zeme, jo svārstības ir vājākas un, kā tas re-

dzams shēmā, ūdens vēlāk sasilst un attiecīgi velak arī atdziest.

Atsevišķās vietās, kur ir specifiski vietējie apstākļi, piemēram, atšķirīga iežu

siltumvadīts'pēja, ūdens vertikālās kustības utt., pazemes ūdeņi var' sasilt un

atdzist ātrāk vai vēlāk nekā parasti. Starpība starp pazemes ūdens gada mak-

simālo un minimālo temperatūru 2—4 m dziļumā parasti ir ap 5° C, bet dziļāk
zemē starpība samazinās.

Noskaidrojot pazemes ūdeņu temperatūras režīma likumsakarības (skat.
shēmas augšējo daļu), pēc atsevišķu avotu temperatūras režīma var spriest,
no kāda dziļuma ūdeņi izplūst. Tā, piemēram, Ķemeru Lūžņugrāvja 4. avots

izplūst no 4—6 m dziļuma, bet 3. avota ūdens ir sajaukums no tāda paša un

dziļāka ūdens. Sēravots «Akiņa» izplūst no dziļākiem slāņiem, pie tam, kā to

liecina pazeminātā temperatūra, šie slāņi atrodas zem purva. No vēl lielāka

dziļuma (ap 20 m) nāk Siguldas «Zušu» avota ūdens, kuram temperatūras
minimuma un maksimuma aizkavēšanās pārsniedz pusgadu. Baldones sēravots

iztek no apmēram 20—40 m dziļiem slāņiem, kur virszemes temperatūras svār-

stību ietekme nav jūtama. Sī sēravota ūdens temperatūra visu gadu ir ap

7,ļ°C. Sāda temperatūra apmēram atbilst gada vidējai temperatūrai Latvija.
Vēl lielākā dziļumā temperatūra pamazām ceļas. Tā pie Valmieras no 318 m

dziļa urbuma izplūst 13°G silts ūdens, Ķemeros no vairāk nekā 400 m dziļuma
nak 12° C silts ūdens. Attālumu, kas jāiedziļinās zemē, lai temperatūra pie-
augtu par I°C, sauc par ģeotermisko dziļuma pakāpi. Latvijā ģeotermiskā dzi-
ļuma pakāpe sasniedz 40 m vai vairāk, bet Eiropā — vidēji 33 m.

J. Blese

DEVONA ZIVJU ATRADUMI KOKNESĒ

Pirms apmēram 300 miljoniem gadu mūsu republikas teritoriju pārmaiņus

klāja gan sauszeme, gan jūra, kas_ šeit atstāja pēdas iežu veida, kurus tagad

saucam par devona nogulumiem. Sie ieži atsedzas daudzās vietās Daugavas

ielejā, piemēram, Kokneses apkārtnē, kur Daugavas ielejā un Pērses gravā

vērojami augšdevona smilšakmeņi un dolomīti. Amatas svītas smilšakmeņi

paceļas vairākus metrus virs Daugavas līmeņa pie Pērses ietekas Daugava,

tāpat pie Krievkalna, bet vislielāko augstumu — ap 12 m virs upes līmeņa —

tie sasniedz lejpus Altenei. Līdzīga augstuma atsegums atrodas pretim Avo-

tiņu kalnam, pie Seglinieku krācēm. Lejpus Koknesei smilšakmens Daugavas
krastos izsekojams līdz Aizkrauklei, pie kam dažās vietās tas ievērojami pace-
ļas virs upes līmeņa.

Virs smilšakmeņiem uzgūlušies apakšējās Pļaviņu pasvītas dolomītmer-

ģeļi, kuri vērojami daudzās vietās, bet vislabākie atsegumi sastopami Pērse

starp lielo un mazo ūdenskritumu. Augstāk atsedzas Pļaviņu svītas vidējas
un augšējas pasvītas dolomīti un dolomītmerģeļi, virs kuriem parādās Salas-

pils svītas zilpelēkie māli un dolomītmerģeļi. Pērses gravā Salaspils svītas

nogulumi labi atsedzas, sākot no Bilstiņu dzirnavām līdz Atradzei, bet Dau-

gavas krastos — lejpus Radalkai, kur virs tiem atrodami brūngaifte Daugavas
svītas dolomīti.

Ikvienai svītai, pat atsevišķiem slāņiem, kuri nogulsnējušies katrs savda-

bīgos apstākļos, jūrās, lagūnās vai piekrastēs, ir sava noteikta fauna — noteik-
tas dzīvo būtņu atliekas, kas kādreiz šos ūdeņus apdzīvojušas. Amatas svītas

iežos, kas nogulsnējušies galvenokārt piekrastes zonā, pa daļai varbūt arī
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1— Psammosteus; 2 — Coccosteus; 3 — Asterolepis ornata, sān-

skats; 4 — A. ornata ar atdalītu galvu, virsskats; 5 — Bothriolepis

cellulosa, muguras puse; 6 — B. cellulosa, vēdera puse; 7 — Euryp-
terus fischeri.

kontinentālos baseinos un deltās, dažos smilšakmens slāņos bieži sastopamas

bruņu zivju atliekas. Tāpat tās lielā daudzumā atrodamas Pļaviņu svītas pašā

apakšējā daļā.
Bruņu zivis, vārda plašākā nozīmē, ir izmirušas zivis, kuru ķermenis

klāts ar bruņām, kas sastāv no atsevišķiem vairogiem. Uzglabājušies gan atse-

višķi vairogi, gan tikai vairogu drumslas, dažreiz arī lielāki gabali, kas sastāv

no vairākiem vairogiem. Kokneses apkārtnes nogulumos visvairāk izplatīti bez-

žokļaino, bruņām klāto nēģu radinieku — vairodžu Ostracodermi un bruņu

zivju Placodermi klases pārstāvji. No bezžokļu vairodžiem bieži sastopamas

ģinšu Psammosteus un Psammolepis pārstāvju atliekas. Vairodži bijuši pla-
kani saspiestas formas, segti kaula vairogiem, ar platu muti un mazām acīm

sānos. Smilšakmeņos un Pļaviņu apakšējās pasvītas dolomītmerģeļos atrasti

muguras un vēdera vairogu fragmenti, kā arī branhiālie (sānu) vairogi, kuri

atradušies ķermeņa sānos un uz kuriem, vismaz dažu sugu pārstāvji, atspie-

dušies, virzoties pa baseina dibenu.

Bruņu zivīm ciešas bruņas klāj galvu un ķermeņa priekšējo daļu. Galva

un ķermenis tām savienoti kustīgi, pie kam kustas galva ar augšžokli, bet

apakšžoklis ir nekustīgs. Apakšklasei Antiarchi raksturīga pazīme ir acu novie-

tojums galvas vidū. Ķermeņa bruņas veidotas no 6 muguras un 5 vēdera

vairogiem. Bruņu zivis, kas pieder pie šīs apakšklases, pārvietojušās ar div-

daļīgiem, bruņās ieslēgtiem kustību orgāniem — īpatnējām krūšu spurām. Ķer-
meņa pakaļējā daļa bijusi neaizsargāta, bez ārējā skeleta, iespējams, ka klāta

ar zvīņām, un nobeigusies ar nevienādu astes spuru, iekšējais skelets bijis no

skrimšļa. No šīs apakšklases smilšakmeņos visbiežāk sastopami sugas Astero-

lepis radiata Roh. pārstāvji, galvenokārt dziļākajos slāņos, kamēr tuvāk virs-

pusei atrodami sugas Bothriolepis obrutschemi Gross pārstāvji. A. radiata Roh.

pēc lieluma un ārējā izskata līdzīga Gaujas smilšakmeņos bieži sastopa-
mai bruņu zivij A. ornata Eichw. Raksturīgākā bruņu zivs A. radiata Roh.



Amatas svītas pārakmeņojumi:
1, 3 — Psammosteus sp. branhiālie vairogi; 2 — P. sp. mediāla zvīņa; 4 — Asterolepis

radiata priekšējais muguras vairogs; 5—A. r. vidējais vēdera vairogsļ 6 — Ar. paka-

ļējais muguras vairogs; 7 —A. r. krūšu spuras fragments; 8 — A. r. sanu vairogu frag-

menti; 9 — Bothriolepis obrutschemi krūšu spuras distālais gals; 10 — B. o. vidējais vēdera

vairogs; // — B. o galvas fragments; 12 — B. o. priekšējais muguras vairogs; 13 — B. o.

pakaļējais sanu vairogs; 14, 15, 16 — zvīņas.



Apakšējās un vidējas Pļaviņu svītas pārakmeņojumi:
/ — Bothriolepis cellulosa sānu vairoga fragments; 2 — B. c. krūšu spuras proksimalais
gals; 3 — B. c. krūšu spuras proks. daļas šķautne; 4 — B. c. galvas fragments;

5 — Psammosteus maeandrinus bruņu fragments; 6, 7, 8 — zvīņas; 9 — Lingula sp.;

10 — Lingula sp. un Estheria vulgaris; 11, 12, 13 — Ladogia mei/endorfi; 14 — Lamel-

lispirifer muralis; 15 — Atrypa tenuisulcata; 16 — Eurypterus sp. ekstremitātes daļa;

17, 18 — E. sp. _ķermeņa segmenti; 19, 20 — E. sp. galvas vairogi; 21 — Lingula no-

spiedumi dolomīta. —
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iezīme ir tā, ka pauguriņi un nelīdzenumi uz vairogu virsmas sakārtoti vairāk
vai mazāk stipri izteiktās radiālās rindās. Zivs nesasniedz 1 m garumu. Tās

dzīve norisinājusies baseina dibenā, pa kuru tā pārvietojusies ar spuru palī-
dzību. Par tādu dzīves veidu liecina bruņu zivs plakanais vēders un apdilušās

bruņas vēdera apvidū, kā arī uz priekšu un augšu vērstās acis. Bothriolepis

ģints vislabāk pazīstama no Pļaviņu apakšējās pasvītas dolomītmerģeļiem, kur

sastop sugu B, cellulosa Pand., no kuras vēlāk atdalīta vēl otra suga —

Grossilepis tuberculata (Gross). Abas šīs sugas arī vislabāk izpētītas un ap-

rakstītas. Tās bijušas nelielas zivis, dzīvojušas baseina dibenā, un to čaulu

uzbūve līdzīga vispārīgajam Antiarchi uzbūves principam.
Pie bruņu zivju apakšklases Arthrodlra pieder zivis ar skrimšļa un daļēji

pārkaulotu iekšējo skeletu, bruņām segtu galvu un ķermeņa priekšējo daļu,

galvas sānos novietotām acīm un spēcīgiem žokļiem, ar kuriem tās sasmal-

cinājušas citas bruņu zivis. Ķermeņa pakaļējā daļa bijusi kaila, iespējams, pat
bez zvīņām un beigusies ar asti. Sīs zivis bijušas daudz labākas peldētājas

par iepriekš minētajām. Dažas no tām bijušas īsti milzeņi, piemēram, kāda
Heterostius ģints pārstāvja ķermeņa. šķērsgriezums sasniedzis ap 1 m, bet

garums — ap 7 m. Apskatāmos nogulumos šīs kārtas pārstāvju maz, toties

krietni vairāk to ir vecākos nogulumos — sarkanajos smilšakmenos.

Bez minētajām zivīm diezgan daudz eksemplāru sastopams arī no citām

grupām, piemēram, no divējādi elpojošām zivīm un bārkšspuru zivīm. Inte-

resanti ir Holoptuchius ģints pārstāvji ar lielām un biezām zvīņām un konus-
veida zobiem.

Dolomītu slāņos, kas uzguļas smilšakmeņiem, bruņu zivju atlieku gandrīz
nav, tikai dažkārt merģeļainos nogulumos atrod kāda vairoga drumslas, toties

te daudz pleckāju un gliemju atlieku. Dolomītmerģeļos sastop baltas pleckāja
Lingula sp. čauliņas un vāku vēzīša Estheria sp. vāciņus, augstāk — dažādus

pleckājus no Atnjpa, Spirifer, Camarotoechia v. c. ģintīm. Pērsē, pie mazā

ūdenskrituma, 6,45 m virs smilšakmeņiem, izdevās atrast labus Ladogia meijen-
dorfi (Vem.) paraugus kopā ar Mucrospirifer muralis (Vem.). Jāatzīmē vēl,
ka vidējās Pļaviņu pasvītas dolomītmerģeļos atklātas kāda milzu vēža atlie-
kas

— labi uzglabājušies galvas vairogi un ķermeņa segmenti. Tas varētu būt
identisks ar Eunjpterus lancinani Delle no 'Salaspils svītas iežiem pie Pļa-
viņām.

Pec Daugavas ielejas applūdināšanas bruņu zivju pētīšana jāturpina citās

vietas, kur atsedzas tādas pašas svītas, galvenokārt Gaujas baseinā —
Amatas

un Raunas krastos, jo izmirušo formu pētīšana paver skaidrāku skatu daudz-
veidīgo dzīvo būtņu attīstības gaitā.

V. Karpickis

PIRMIE NAFTAS ATKLĀJUMI LATVIJĀ

Baltijā nafta_ pirmo reizi atrasta 1899. gadā netālu no Smārdes dzirnavām

(Slokas apkārtnē). Gaiša, viegla nafta ar īpatnējo svaru 0,845 un t° +15°C
izsūcas no_ devona dolomītiem. Tanī pašā gadā tika izdarīti pirmie naftas mek-
lēšanas mēģinājumi, bet tie beidzās neveiksmīgi. 1905. gadā Hīumā salā (Igau-
nija) silūra kaļķakmeņos tika atrasta nafta ar īpatnējo svaru 0,8325. Šajā
urbuma ieguva vairākus simtus litru naftas. Varbūtība, ka Latvijā un Igau-
nija atrasta dabiska nafta, ilgu laiku tika apšaubīta. Skeptiskais noskaņojums
noildzmaja naftas meklējumus Baltijas republikā par vairākiem gadu desmi-
tiem. Tomēr, ka rāda pēdējo gadu pētījumi, Baltijas sineklīzes ordovika kaļķ-
akmeņi vairāk nekā 60 000 km2 platībā 800—1200 m dziļumā ir piesūcināti ar

naftu. Pēdējos gados ordovika kaļķakmeņos konstatēta šķidra nafta Hīumā
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salā 90 m dzijuma, Verbaļu un Gusevas apkārtnē (Lietuvas PSR) 1000—

1200 m dziļumā un beidzot Adzes urbumā (Latvijas PSR) 830—1000 m dzi-

ļuma

Naftas atradumi pie Smārdes dzirnavām Hīuma sala neapšaubāmi sais-

tīti ar naftas atradumiem Adzes un arī citos urbumos.
Pašlaik pat skeptiķiem nav vairs nekādu šaubu, ka naftas meklēšana Latvi-

jas PSR teritorijā ir aktuāla problēma. Ar tās risināšanu nodarbojas galveno-
kārt Ģeoloģijas un zemes dzīļu aizsardzības pārvaldes Struktūras urbšanas

partijas ģeologi.
Atšķirībā no citiem izrakteņiem nafta no savas izveidošanās vietas senos

ģeoloģiski labvēlīgos apstākļos varēja sūkties pa iežu porām un plaisām, iz-

plūst virspusē un iet zudumā vai arī uzkrāties citos porainos iežos un saglabāties
līdz mūsu dienām. Tātad, lai izveidotos naftas atradne, ir nepieciešami, pirm-
kārt, labvēlīgi naftas izcelšanās apstākļi un, otrkārt, izdevīga vieta, kur tā var

uzkrāties un saglabāties
:

Novērojumi visā pasaulē rāda, ka nafta vislabāk uz-

krājas un saglabājas tādās vietās, kur Zemes garozas nogulumu iežu slāņi
ir izlocīti līdzīgi velvei — kupolveida krokas jeb t. s. antiklinālas struktūras

veidā. Krokai ir jābūt segtai ar ūdeni necaurlaidīgu (piem., māla) slāni, kas

neļauj naftai aizplūst, jo nafta ir vieglāka par slāņu ūdeņiem, un tādēļ pēdējie
spiež naftu pa plaisām uz augšu.

Viena šāda kupolveida kroka atklāta Pļaviņās, kur 1949. gadā Latvijā
pirmo reizi tika izdarīts urbums, kas sasniedza 1038 m dziļumu. Tomēr izrā-

dījās, ka Pļaviņās naftas nav. Dziļurbumi, kas pēc tam tika izdarīti Bauskā

(1100 m) un Stonišķu ciemā Rietumlietuvā (dziļāk par 2 km), rādīja, ka

Dienvidkurzemes un Rietumlietuvas virzienā, apgabalā, ko ģeologi sauc par

Baltijas sineklīzi (ieplaku), dziļākos slāņos ieži satur vairāk bitumena (orga-
nisko vielu). Tāpēc ģeologus ļoti nodarbināja jautājums, kur šajā apvidū ir

kupolveida struktūras, kas no virspuses nav redzamas.

No Maskavas ieradās ģeofiziku ekspedīcija, lai meklētu šādas struktūras ar

seismisko metodi. Sprādzienu seismiskie viļņi «iztaustīja» zemes dzīles, un ju-
tīgie seismogrāfi pierakstīja ziņas par zemes «anatomiju». Tādējādi atklāja
vairākas struktūras. 1962. gadā atklāja struktūru pie Adzes, Kuldīgas apkārtnē.
Tad Maskavas draugi aizbrauca, bet vietējie ģeologi ķērās pie darba

— izda-

rīja dziļurbumus atklāto struktūru vietās, arī Adzē.

Adzes urbums vispirms šķērsoja kvartārās sistēmas nogulumus (skat. at-

tēlā Q) — ledus laikmetā ledāja sanesto sarkanbrūno mālaino morēnu un tās

pārskalošanas rezultātā nogulsnētos bezakmeņu mālus. So nogulumu vecums

nepārsniedz 1 mijonu gadu.
Zem kvartāra nogulumiem drīz vien uzurba devona sistēmas nogulumu slā-

ņus
— galvenokārt gaiši dzeltenus un sarkanbrūnus smilšakmeņus ar putekļu

smilšu un mālu starpkārtām. Sie ieži ir nogulsnējušies pirms apmēram 300

miljoniem gadu_devona periodā, plašas piekrastes joslā no upju deltu saska-

lotā materiāla. Siem iežiem ir raksturīgas savdabīgu bruņu zivju un primitīvas

augu valsts paliekas. Devona nogulumu vidējā daļā šajā apvidū ir stipri mā-

zaļganpeiēki dolomītmerģeļi, kas bagāti ar ģipšakmens starpkārtām un

vietām satur bezmugurkaulaino ūdens dzīvnieku (pleckāju) paliekas. Sie nogu-

lumi ir izveidojušies samērā seklos, izžūstošos jūras piekrastes līčos — lagūnās.
Devona sistēmas nogulumiem raksturīgs niecīgs organisko vielu (bitu-

rnenvielu) daudzums. Naftas vai tās veidošanās pazīmes urbšanas laikā tajos
netika konstatētas.

Dziļāk sekoja vēl senāki — silūra sistēmas nogulumi, kuru virspuse devona

perioda sākumā stipri noskalota. Sie nogulumi ir veidoti no_ zaļganpelekiem

merģeļiem un dolomītmerģeļiem ar retiem kaļķakmens starpslāņiem. Tie ir ti-

piski jūras nogulumi, kuri izveidojušies, Zemes garozai vienmērīgi iegrimstot.
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Visā silūra griezumā ļoti izplatīti
ir graptolīti — īpatnēji primitīvi
jūras organismi, kuru atliekas at-

gādina mazus zāģlšus (skat. attē-

lu). Silūra apakšējā daļā ir sasto-

pami melni, ļoti bitumenizēti mālai-
ni nogulumi. Visos silūra nogulu-

mos ir samērā daudz bitumenvielu,
tomēr ieži nav pietiekami poraini,
lai tajos varētu koncentrēties nafta.

Tālāk Adzes urbumā sekoja
ordovika sistēmas nogulumi — gal-
venokārt kaļķakmeņi un merģeļi ar

nevienmērīgu māla saturu. Kaļķak-

meņi un merģeļi izveidojušies sa-

mērā dziļākas jūras baseinā, un

tajos ir atrodama bagāta jūras
fauna — gliemenēm ārēji mazliet

līdzīgie jūras pleckāji; vēžiem rad-

niecīgie trilobīti (skat. attēlu), lie-

liem gliemežiem nedaudz līdzīgie

galvkāji v. c. Ordovika sistēmas

apakšējā daļā atrodami smilšaini

un mālaini ieži, kas izveidojušies
seklā piekrastes baseinā ordovika

perioda sākumā, kad jūra vēl tikai

sāka
_

pakāpeniski uzbrukt sausze-

mei. Sājos iežos atrodamas piekras-
tes pleckāju sugu paliekas.

Arī ordovika sistēmas iežos ir

daudz bitumenvielu. Poras un plai-

sas, kas raksturīgas ordovika kaļķ-
akmeņiem, var noderēt naftas kon-

centrācijai šķidrā veidā.

1963. gada 24. jūnijā Adzes ur-

bumā pirmo reizi pacēla iežu pa-

raugus, kas bija piesātināti ar tum-

ši brūnu šķidrumu — naftu. Pirmā

nafta atrasta augšējā ordovikā, ko

veido lodīšu kaļķakmeņi, 827—835

m dziļumā. Otrais naftu saturošais

slānis pieder pie vidusordovika un

atrodas 885—925 m dziļumā. Slāni

veido kaļķakmeņi. Trešais naftas

horizonts konstatēts apakšējā ordo-

vikā 955—956 m dziļumā aleirolī-

tos.

Vēl dziļāk urbumā sekoja no-

gulumi, kas izveidojušies kembrija
periodā, pirms apm. 500 miljoniem
gadu. Vispirms uzurbtas pie kem-

brija sistēmas vidējās nodaļas pie-
derošās baltās sīkgraudainās kvar-

ca smiltis un smilšakmeņi ar plā-
nām māla starpkārtām un lēcām.

Adzes urbuma griezums.
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Smilšu iežu raksturīgie slīpslāņojumaveidi rāda, ka ieži ir veidojušies seklos

jūras baseinos, Zemes garozai vienmērīgi iegrimstot. Zem tiem atrodas kem-

brija sistēmas apakšējās nodaļas zilie māli, kas bagāti ar augu valsts paliekām
un tārpu ejām.

Kaut arī zilajos kembrija mālos ir daudz bitumenvielu un viduskembrija
smilšakmeņiem ir raksturīga laba porainība un ūdens caurlaidība, tomēr iežu

nogulsnēšanās pārtraukuma un noskalošanās apstākļos, kādi bija viduskemb-

rija sākumā un visā augškembrija epohā, nafta viegli varēja aizplūst projām.
Silūra perioda beigu posmā notikušo Zemes garozas kustību rezultātā ra-

dās iežu slāņu lūzumi un pārbīdījumi. Augstāk gulošie ordovika ieži un dziļāk
gulošie kembrija ieži lūzumu vietās varēja tieši saskarties. Tādējādi no ordo-

vika kaļķakmeņu slāņiem nafta varēja iesūkties viduskembrija smilšakmeņos
un uzkrāties tajos, izveidojot naftas krājumus ar rūpniecisku nozīmi. Līdzīgos

apstākļos ir veidojušies Adzes urbumā atrastie naftas krājumi 992—999 m

dziļumā, kuri pieder pie viduskembrija nogulumiem. Sis slānis ir visperspektī-
vākais, jo to veido baltie kvarca smilšakmeņi ar lielu porainību un caurlaidību.

Adzes urbumā atrasto naftas krājumu daudzums un rūpnieciskā nozīme

vēl nav noskaidrota. Dziļurbšanas rezultātā ir pierādīts, ka Latvijas PSR

teritorijā ir ieži, kur nafta varēja izveidoties, un ir struktūras, kurās tā var

uzkrāties.
Urbums beidzas kristāliskajā pamatā, ko veido sarkanie granīti.

E. Svinka

AKTĪVI lESAISTĪSIMIES FENOLOĢISKAJOS

NOVĒROJUMOS

Fenoloģisko novērojumu nozīme. Sava novada pētīšanā liela nozīme ir

fenoloģiskajiem novērojumiem, jo visas tautas saimniecības nozares, kas sais-

tītas ar dzīvo vai nedzīvo dabu, atkarīgas no gadalaika norises. Ilggadīgi re-

gulāri fenoloģiskie novērojumi pēc to apstrādāšanas palīdz noskaidrot lauk-

saimniecības darbu termiņus, kontrolēt šo termiņu ievērošanu un zināmā mērā

paredzēt, kad šie termiņi iestāsies pēc laika apstākļiem atšķirīgos gados.

Fenoloģiskajiem novērojumiem nav vajadzīgi īpaši instrumenti, tapec tos

var veikt katrs dabas draugs, jaunie naturālisti un skolēni.

Skolās, kur sistemātiski organizē fenoloģiskos novērojumus, apkopo un

izmanto to rezultātus dabas zinību, ģeogrāfijas un citu mācības priekšmetu
stundās, skolēni dziļāk apgūst zināšanas, viņiem veidojas materiālistiska da-

bas izpratne, kas ir pamats zinātniskajam pasaules uzskatam.

Fenoloģisko novērojumu galvenie noteikumi. 1. Fenoloģiskajiem novēroju-
miem nozīme ir tikai tad, ja tos veic rūpīgi un sistemātiski gadu no gada.

Tapec nav ieteicams novērošanu izvērst pārāk plaši, bet katru gadu jācenšas
novērot un atzīmēt vienus un tos pašus objektus un parādības, kas novērotā-

jam labi zināmas. 2. Novērojumiem jāizvēlas vietas, kuras raksturīgas vietē-

jiem apstākļiem (pēc reljefa, augsnes un augu valsts) un kuras iespējams
sistemātiski novērot. 3. Visi novērojumi jāieraksta novērojumu žurnālā, kas

vienmēr paliek pie novērotāja. No žurnāla novērojumus pārraksta uz novēro-

jumu lapām (skat. paraugus). Žurnālā īsumā jāapraksta arī novērojumu vieta

(atrašanās vieta, reljefs, augsne, mitruma apstākļi, augu valsts v. c). 4. Koki
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un krūmi novērojami apstādījumos, kur ir ne mazāk kā pieci attiecīgās sugas

veselīgi un augļus nesoši eksemplāri. 5. Lauksaimniecības kultūraugi jāno-
vēro kolhoza, padomju saimniecības vai paraugsaimniecību laukos gadu no gada;
pēc iespējas novērojamas vienas un tās pašas šķirnes. 6. Dažādas graudzāles

jānovēro pļavās, kur tās aug lielākā daudzumā. 7. No dzīvniekiem (putni, ku-

kaiņi) jānovēro tādi, kas dotajā rajonā biežāk sastopami. 8. Fenoloģiskajos

novērojumos nepieciešams pareizi noteikt attiecīgās parādības iestāšanās laiku

(datumu). Precīzi to var izdarīt, sistemātiski katru dienu vai pārdienās ap-

staigājot pastāvīgās novērojumu vietas (vislabāk tas darāms vienās un tanīs

pašās stundās). 9. Par augu attīstības fāzes (ziedēšanas, augļu nogatavošanās)
sākumu skaitāms datums, kad šīs fāzes pazīmes vērojamas kaut vienā zariņā.
Lauksaimniecības kultūraugiem un pļavu zālēm jāatzīmē: a) attiecīgās fāzes

sākums, t. i., datums, kad ne mazāk kā 10% no visiem augiem sasnieguši šo

fāzi, un b) šīs fāzes masveida iestāšanās laiks, t. i., datums, kad vairāk nekā

50% no visiem augiem sasnieguši attiecīgo fāzi. Ziedēšanas sākums (augiem
ar ziediem) ir diena, kad parādās pirmās normāli atvērušas vainaglapas. Ja

dažas augu sugas kādu gadu nezied, tas atzīmējams piezīmēs. Apputeksnēša-
nās sākums augiem bez vainaglapām (kurus apputeksnē vējš) ir diena, kad

sākas putekšņu izbiršana no putekšnīcām (graudzālēm putekšņlapas izkaras

uz āru). Labības augiem ļoti vēlams atzīmēt vēl šādas fāzes: sadīgšanu (da-
tumu, ķad sadīguši ne mazāk kā 10% augu, un datumu, kad sākas masveida

sadīgšana — 50% augu), cerošanu, stiebrošanu, vārpošanu, piengatavību, dzel-

tengatavību un pilngatavību. Par gatavo, sulīgo augļu parādīšanas sākumu skai-
tāma diena, kad novērojams kaut viens gatavs auglis. Ja kādai augu sugai at-

tiecīgajā gadā augļu nav, tad tas jānorāda piezīmēs. Lapu dzeltēšana atzīmē-

jama dienā, kad vairums lapu ieguvušas rudens krāsu. 10. Jānovēro un jāatzīmē
gājputnu atlidošanas un aizlidošanas laiks. Vispirms jāatzīmē, kad redzēti

pirmie putni pavasarī un dzirdēta pirmā putnu dziesma, kā arī masveida atlido-
šanas sākums. Jāatzīmē arī visi pārlidojošie caurceļotāju putnu bari. Par aiz-

lidošanas beigām uzskatāma diena, kad pēdējo reizi redzēts lielāks skaits attie-

cīgo putnu. Vēl jāatzīmē atsevišķi novēroti indivīdi, kas redzēti rudens beigās.
11. Jāatzīmē pirmā kukaiņa parādīšanās pavasarī un arī masveida izlidošanas

sākums, t. i., diena, kad novērošanas vietā pirmo reizi redzēti ne mazāk kā 5—

10 kukaiņu Par aktivitātes beigām jāuzskata pēdējā diena, kad kukaiņi vēl

redzēti ievērojama daudzumā.

Fenoloģiskajos novērojumos jāatzīmē ari attiecīgajai vietai neparasti laika

apstākļi, parādības, kā arī koku, krūmu, ziemāju un citu graudzāļu daļēja vai

pilnīga bojā eja (izsalšana, izšūšana vai izcilāšana v. c).

Novērojumu izmantošana. Jauno naturālistu un skolēnu novērojumus vis-

pirms apkopo skolā un izmanto mācību procesā. Republikas mērogā fenolo-

ģiskos novērojumus sistematizē un zinātniskos nolūkos izmanto Latvijas PSR
Ģeogrāfijas biedrības fenoloģijas sekcija. Sī sekcija arī izstrādā republikai
vienveidīgu novērojumu tematiku (skat. fenoloģisko novērojumu lapas pava-
sara, vasaras un rudens sezonām). Tas dod iespēju apkopot novērojumus par
visu republikas teritoriju. Tāpēc skolēnu, jauno naturālistu un visu dabas
draugu fenoloģisko novērojumu lapas pēc katras sezonas beigām jāiesūta vie-

tējai Dabas un vēstures biedrības nodaļai vai tieši Latvijas Ģeogrāfijas biedrī-
bas fenoloģijas sekcijai Rīgā, Raiņa bulvārī 29 (p. k. 82).

Uz katras fenoloģisko novērojumu lapas jāuzraksta: novērošanas vietas
nosaukums (kolhozs, māja, rajons), novērotāja uzvārds, vārds, nodarbošanās,

vecums, izglītība, pasta adrese.

Nobeiguma jāatzīmē, ka, par nožēlošanu, no visiem novērotajiem, kas līdz

šim sistemātiski iesūta novērojumus, ir tikai daži skolēni un skolotāji.
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Pavasaris

Fenoloģisko novērojumu lapa

19 ... gads

a — fāzes sakums (10%) b — masveida fāzes iestāšanas (50%)

Parādības nosaukums Datums Parādības nosaukums Datums

1. Sniegakušanas sakums

2. Ledus iešanas sakums

(upes nosaukums)

11. Stārķi atlido

12. Izlido pirmās bites

13. Bezdelīgas atlido

14. Pirmā dzeguzes dzies-

3. Diena ar pedejo sniega ma

15. Pirmā lakstīgalas
dziesma

16. Maijvaboles parādīša-

segu

4. Ledus iešanas beigas

5. Pirmais pērkons

6. Pirmie strazdi

7. Pirmā cīruļu dziesma

8. Pirmais nātru taurenis

nās

17. Lopu ganīšanas sā-

kums

18. Pirmie lauksaimniecī-

bas darbi:

ecēšana

aršana

9. Zosis atlido

10. Dzērves atlido

Lapu

plaukšana

Ziedēšana Ziedēšana
Lapu

plaukšana
a b a b

1. Balt-

alksnis

9. Kastanis

10. Ceriņi

11. Pīlādzis
12. Ērkšķ-

2. Lazda

3. Kārkli

4. Apse
5. Bērzs

6. Kļava
7. Ieva

8. Osis

ogas

13. Jāņogas
14. Upenes
15. Ķirši
16. Ābeles

(šķirne)

Datums Datums

Parādības osaukums
a b

'ara as nosau :ums

a b

Dabiska pļava sāk zaļot
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Pļavu āfibliņa ziedēšana

Kamolzāles ziedēšana
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A. Kundzinš

K. MELDERA PIEMIŅAI

1965. gada 19. februārī aprit 85 gadi, kopš Bikstu pagasta
«Ģermāņu» mājās zemnieku ģimenē dzimis Krišs Melderis, izcils

mežsaimniecības darbinieks un viens no pirmajiem latviešu mež-

zinātniekiem.

Pec vietējas pagasta skolas un Jelgavas reālskolas beigšanas
K. Melderis iestājies Pēterpils meža institūtā, kur viens no viņa

Koki
Lapu

dzeltēšana

Lapu
kri-

šana

Koki

Lapu
dzeltē-

šana

Lapu
kri-

šana I
Piezīmes

iepa
'īlādzis

Lazda

Kārkli

iērzs

Ļļava
)zols

Ieva

Jasmīns

ipse
ilksnis

Osis

Ceriņi

Nogatavošanās Piezīmes

Meža avenes

Māju avenes

Mellenes

Brūklenes

Dzērvenes

Timoliņš

i

Parādības nosaukums Datums Parādības nosaukums Datums

Siena pļauja dabiskajā pļavā
Ziemāju novākšanas sākums

Vasarāju novākšanas sākums

Ziemāju sējas sākums

Pēdējā rudens aršana

Stārķi aizlido

Dzērves aizlido

Zosis aizlido

Pēdējie strazdi

Pēdējais pērkons
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skolotājiem un ievadītājiem zinātnis-

kajā darbā bija pazīstamais krievu

mežkopis, mežu tipologs profesors
G. Morozovs. Institūtā K. Melderis

drīz izvirzījās par vienu no spējīgā-

kajiem audzēkņiem, tādēļ pēc insti-

tūta beigšanas viņam tika piešķirta

speciāla stipendija, lai dotu iespēju
sagatavoties zinātniskajam darbam.

Prof. Morozova ietekmē K. Mel-

deris sākumā pievērsās meža topolo-

ģijas jautājumiem, un plašāku pētī-

jumu rezultātā radās pirmais lielā-

kais darbs — «Kurzemes guberņas
mežu tipoloģiskais raksturojums».

Turpmākajos gados X- Meldera

darbība aptvēra arvien jaunas mež-

zinātnes nozares. Plašu ievērību

guva viņa pētījumi Kurzemē, Lietuvā

un Polijā par bīstamo mežu kai-

tēkli — mūķeni, kas iznīcināja egļu mežus plašos apgabalos.
K. Meldera zinātnisko darbu pārtrauca pirmais pasaules karš.

Pēckara gados viņš uzņemas Latvijas mežu resora vadību un

vienlaikus darbojas arī par jaunās mežkopju paaudzes audzinā-

tāju pie Latvijas Universitātes noorganizētajā Mežkopības nodaļā.
Spraigu zinātnisko darbu K. Melderis atsāk 1928. gadā, kad

viņš kļūst par jaundibinātās Mežu pētīšanas stacijas vadītāju.
Sinī laikā X- Melderis uzraksta darbu — «Mācība par mežu»

un arī jūsmīgo apcerējumu virkni «Meža vakari», kur gleznaini
parada visu to labo un skaisto, tās garīgās vērtības, ko mums

dod mežs._ Atsevišķas šīs grāmatas nodaļas — mežs estētikā,
mežs dzejā un tautas dziesmās, mežs audzināšanā utt. — ir īsta

himna mežam, kuru X- Melderis dziļi izprata un mīlēja.
X- Melderis daudz rakstījis arī par praktiskās mežsaimniecī-

bas jautājumiem. Par izciliem nopelniem mežzinātnē Latvijas
Universitāte piešķīra viņam goda doktora zinātnisko grādu.

Ilgstoša, smaga slimība pāragri salauza X- Meldera spēkus,
un 1942. gada 17. februārī viņa mūžs noslēdzās. Skumji šalc ve-

cas Meža kapu priedes virs sava lielā drauga atdusas vietas.

Meži mostas (M. Kundziņa foto).
Zied meža silpurene (M. Kundziņa foto).
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V. Krops

LUBĀNAS ZEMIENES PĀRVEIDOŠANA

Latvijas PSR lielākās ieplakas centrā atrodas apm. 85 km2

lielais Lubānas ezers ar ļoti vāji izteiktu krasta līniju. Plūdu

laikā ezeram piegulošā zemiene ik gadus applūda un ezera pla-
tība sasniedza gandrīz 600 km2. Tā kā plūdi dažos gados ilga pat
115 dienu, tad zemienes lauksaimniecībai tika nodarīti milzīgi

zaudējumi, jo zem ūdens ilgstoši atradās auglīgie klāni (perio-
diski applūstošās platības ar kūdrainām augsnēm).

Lai samazinātu applūstošās platības un varētu tās intensī-

vāk izmantot, jau kopš 19. gadsimta vidus izdarīti Lubānas ze-

mienes noteces režīma regulēšanas mēģinājumi. 1853. gadā inže-

nieris Lenčs izstrādāja projektu t. s. Meirānu kanālam, kuram bija

jāsavieno Lubānas ezers ar Aiviekstes upi.
1856. gadā par ieinteresēto apkārtējo muižnieku līdzekļiem

kanālu izraka. Kanālu raka ar lāpstām, tas bija 15 km garš, ap-
mēram 1 m dziļš, tā dibena platums — I—21 —2 m.

Lubānas ezerā ietecēja 9 upes, bet iztecēja tikai viena pati —

Aiviekste. Kanālam bija jāpaātrina Lubānas ezera notece. Savu

uzdevumu kanāls tomēr nepildīja, jo izrādījās, ka tā dibens vai-

rākos trases posmos bija augstāks par visaugstāko ūdens līmeni

ezerā.

Vēlākajos gados atkārtoti mēģināts uzlabot noteci pa Meirānu

kanālu. 1909. gadā pat nodibināta «Vitebskas guberņas ziemeļ-
daļas nosusināšanas un apūdeņošanas biedrība», bet praktiski tā

neko nedarīja Lubānas zemienes noteces apstākļu uzlabošanā.

Laikā no 1924. līdz 1939. gadam inženiera A. Kursīša vadībā

tika veikti pasākumi Aiviekstes upes regulēšanā: upi dažos pos-

mos pārtīrīja un iztaisnoja. Rezultātā uzlabojās noteces apstākļi
un pazeminājās ūdens līmenis Aiviekstes upē, Lubānas ezera un

tajā ietekošajās upēs.
1940. gadā Lubānas zemienes ūdens regulēšanas darbus sāka

projektēt padomju iestādes, bet karš pārvilka svītru visām iece-

rēm.

Pēc Lielā Tēvijas kara Lubānas zemienes pārveidošanas un

izmantošanas problēmai pievērsās daudzas un dažādas iestādes.
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Iekārtais tilts pār Meirānu kanālu

Lubānas ezeru un zemieni ap to plā-

noja izmantot gan enerģētikas vaja-
dzībām, gan lauksaimniecībai, gan

zivkopībai.
1956. gadā Lubānas ezera note-

ces režīma un zemienes pārveidoša-
nas problēmu sāka risināt Latvijas
Valsts meliorācijas projektēšanas in-

stitūts.

Pirms projektēšanas darbu sāk-

šanas un vēlāk, projektēšanas darbu

gaitā, institūts zemienē veica pla-
šus inženierģeoloģiskos izpētes dar-

bus. Vairākus gadus no vietas vi-

sos gadalaikos, neatkarīgi no laika

apstākļiem, ģeologi vāca materiālus par zemienes ģeoloģisko
uzbūvi.

Lubānas ezers un zemiene ap to raksturīga ar ģeoloģiski jau-
nām vājas noturības gruntīm: kūdru, sapropeļiem, ezera merģe-
ļiem. Izdarot plašus urbšanas darbus, tika meklētas un izraudzī-

tas izdevīgākās vietas nākošajām būvēm un trases ar noturīgākām
gruntīm būvpamatnēs.

Darbu gaita iegūts bagātīgs ģeoloģisks materiāls, kas sniedz

jaunas atziņas par ieplakas izveidošanos, bet pie Žagotu mājām
un Zvidzes ezera konstatētie interglaciālie (starpleduslaikmeta)

nogulumi dod priekšstatu par ledāja darbību šajā rajonā. legūtie
materiāli palīdzēs arī arheologiem noteikt Lubānas zemienē at-

rasto cilvēku apmetņu vecumu.

1960. gadā Latvijas PSR Ministru Padome apstiprināja melio-

rācijas projektēšanas institūta sastādīto Lubānas zemienes nosu-

sināšanas un kompleksās izmantošanas shēmu. Pēc šīs shēmas

ap Lubānas ezeru jāizveido dambju un apvadkanālu sistēma,

jāizbūvē slūžas, zemtekas, tilti. Ezerā ietecēs tikai viena upe —

Rēzekne, pārējās tiks uztvertas apvadkanālos un notecēs pa Mei-

rānu kanālu (Suļķa, Lisiņa, Malmuta) vai Rēzeknes upi (Malta).
Pēc darbu pabeigšanas (tos paredzēts beigt 1968. gadā) zemienē

ierīkos zivsaimniecības un ūdensputnu audzētavas, bet lauksaim-

nieciskajai izmantošanai būs atgūti 57 000 ha auglīgas zemes, jo
plūdu ilgums tiks stipri saīsināts, kā arī tiks regulēts noteces
režīms. Lubānas zemiene kļūs par vienu no bagātākajiem Latvijas



novadiem, kuru jo labi varēs pārskatīt no pauguru virknes ezera

austrumu krastā Idenu ciemā.

Lubānas zemienes pārveidošanas darbi rit pilnā spara. Melio-

rācijas tresta Lubānas būvniecības pārvaldes ļaudis, apbruņoti

ar varenu padomju tehniku, jau izrakuši jaunu Meirānu kanālu,

bet gar ezera rietumu krastu izveidojuši dambi un apvadkanālu

no Zvidzes ezera līdz Lisiņas un Malmutas upēm, izbūvējuši
slūžas uz Lisiņas upes un savienojuši Pededzi ar Aivieksti un ta

radījuši Jauno Pededzi.

K. Bušs

MEŽS UN ŪDENS

Mežam ir izcila regulētāja loma nokrišņu sadalē. Vājāks lietus nemaz ne-

tiek cauri koku vainagiem, bet vidēji egļu vainagos paliek 36%, priežu — 14%

un bērzu — 8% no visiem nokrišņiem. Sniegs mežā nokūst lēnam, kušanas

ūdeņi izsūcas cauri segšņu slānim un pakāpeniski papildina strautu, upju un

gruntsūdeņu krājumus. Mitruma rezerves augsnē un gruntsūdeņos papildinās
nokrišņiem bagātākos gados un tiek pārtērētas sausos gados. Mežainos apga-
balos šīs svārstības izlīdzinās.

Klajos apgabalos noteces svārstības gada laikā ir daudz krasākas. Sniega
kušanas ūdeņi no klajumiem strauji ieplūst upēs un bieži vien rada postošus
plūdus. No laukiem noplūstošie virsūdeņi nes līdz daudz smilšu un māla da-

ļiņu un tādējādi noplicina augsni, kā arī sekmē upju aizsērēšanu. Upju gultņu
aizsērēšana savukārt palielina plūdu pos-

tījumus turpmākajos gados.
Vienkāršotā veidā ūdens noteci me-

žainos un klajos apvidos raksturo G. Ei-

tingena shēma (skat. attēlu). Tikai pēc
lauku ūdeņu noplūšanas upēs iekļūst

sniega kušanas ūdeņi no meža dienvidu

nogāžu retainēm un bērzu audzēm. Pēc

tam sniegs sāk kust priežu audzēs un vis-
beidzot egļu audzēs.

Mežs ne vien uzkrāj prāvas grunts-
ūdeņu rezerves, bet arī patērē daudz

ūdens. Daudz nokrišņu iztvaiko no koku

vainagiem. Lielus ūdens vairumus mežs

transpirē un izmanto koksnes, kā arī citu

organisko savienojumu producēšanai. Iz-

šķērdīgi ūdeni patērē bērzi, vītoli un

papeles, bet taupīgi saimnieko egles un

skābarži.

Sniega kušanas ūdeņu noteces raksturs

atkarībā no baseina mežainuma (pēc
G. Eitingena).

LauKu ūdeni Mežu ūdeņi Gruntsūdeņi



Meža izlīdzinošo ietekmi uz nokrišņu sadali un izlietošanu mēdz raksturot

ar izteicienu, ka mežs nosusina ielejas un samitrina kalnus. Mitrajā un vēsaļā
Latvijas PSR klimatā mežam galvenokārt jācīnās pret pārpurvošanos. Apmē-

ram pusē no visiem Latvijas PSR mežiem augsne ir pārlieku mitra. Purvi

bieži vien uzveic mežu, un tikai kūdrā atrodamie celmi un koku stumbri liecina,
ka purva vietā kādreiz audzis mežs. Strauji pārpurvojas pārmitro meža tipu

degumi un lieli izcirtumi, kur augsni sasniedz vairāk nokrišņu, bet krasi sama-

zinās transpirētā un iztvaikotā ūdens daudzums.

Dažos gadījumos novērojams arī atpurvošanās process, kurā mežs atkaro

pārpurvotās zemes. Parasti tomēr jāiejaucas cilvēkam un pārmitrie meži jāno-
susina. Rodas jautājums, vai plaši izvērstie mežu nosusināšanas darbi nevar

izjaukt ūdens noteces līdzsvaru, jo grāvju sistēmas strauji ievada sniega ku-

Nosusināts.

mežs.
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šanas ūdeņus no mežiem upēs un ezeros, tā samazinot meža bremzējošo ietekmi.

Sīm bažām nav pamata. Pēc meža nosusināšanas strauji uzlabojas augšanas
apstākļi, koki izveido kuplāku un bieži vien stāvamu vainagu klaju, tā aizka-

vējot sniega kušanu, vairākkārt palielinās arī audžu transpirācijas apmēri un

koksnes ražošanai izlietotais ūdens daudzums.

Pārmitro mežu nosusināšana palielina koksnes ražu 3—4 reizes, uzlabo

kokmateriālu vērtību un transporta apstākļus. Nozīmīga ir arī zaļas zonas

mežu estētisko un sanitāri higiēnisko īpašību uzlabošanās meliorācijas rezul-

tātā.

Lielākās slapjo mežu platības Latvijas PSR teritorijā atrodas Austrum-

latvijas līdzenumā, piejūras zemienē un Ziemeļvidzemes līdzenumā, vietās ar

līdzenāku reljefu un sliktākiem ūdens noteces apstākļiem. Pašlaik Latvijas PSR

nosusināto mežu platība ir 270 tūkst. ha. Nosusināšanas rezultātā iegūtais kok-

snes papildu pieaugums sasniedz 1 miljonu ciešmetru gadā. Valsts mežu fondā

vēl jānosusina 780 tūkst, ha, kas dos 2,4 miljonus m 3 lielu koksnes papildu pie-
augumu gadā, bet kolhozu un padomju saimniecību mežos

— 367 tūkst, ha,
kur paredzams papildu pieaugums 1,1 miljona m 3apmērā.

Plānveidīga un zinātniski pamatota ūdens režīma noregulēšana mežos,

kuru vispārējos vilcienos pabeigs jau tuvākajās desmitgadēs, dos ne vien

lielus papildu ienākumus tautas saimniecībā, bet vairos arī mūsu dabas krāš-

ņumu.

Arv. Kalniņš

NE TIKAI SKAISTUMAM...

PĀRDOMAS ME2A UN DĀRZU DIENĀS

Partija un valdība ik pavasari un rudeni aicina visu tautu

piedalīties meža un dārzu dienu darbā, jo meži un dārzi sniedz

cilvēkam bagātas veltes. Skaista apkārtne rada cilvēkā labsajūtu,
ceļ kultūru darba vietā un sekmē darba ražīgumu. Tāpat mēs cen-

šamies padarīt skaistus arī savus mājokļus, lai pēc intensīva un

ražena darba gūtu pelnītu atpūtu.
Gar lieliem ceļiem un mazām taciņām, it visur, kur ved mūsu

ikdienas gaitas, mēs stādām kokaugus. Vai tikai skaistumam?

Ikviena koka vai krūma zaļās lapas ir «fabriku cehi», kas attīra

gaisu no putekļiem, bagātina to ar skābekli un apgādā ar fiton-

cīdiem, tādā kārtā samazinot dabā mūsu veselībai kaitīgo mikro-

organismu daudzumu. Bez tam augļu koki mūs apgādā ar gar-
diem, vitamīniem bagātiem augļiem, organismam nepieciešama-
jiem mikroelementiem, pat ar ārstniecības līdzekļiem, par kādiem

uzskatāma, piemēram, nevārīta melno aroniju (pīlādžu) ogu
sula, mežrožu paaugļi v. tml.

Neglītu vaibstu ne vienas vien pilsētas sejā ievelk apkvēpušie
rūpnīcu korpusi un vecie žogi. Lai tos nosegtu, labi noder dažādi

vīteņaugi; kūrortu rajonos, kolhozu un sovhozu ciematos indivi-

duālo apbūves gabalu norobežošanai plašāk jāizvērš dzīvžogu
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stādījumi. Upju un ezeru krastmalās, kā arī gar ceļmalām stādā-

mas ne tikai alejas, bet liela vērība jāveltī grupveida stādījumiem.
Dekoratīvas zaļo stādījumu grupas veido sarkanlapu kļavas, ozoli,

lapegles un citi koki, kas ar spilgtām krāsām bagātina dabas

ainavas kā pavasarī, tā arī rudenī.

Meža un dārzu dienu darbs nebeidzas ar koku stādīšanu

vien — stādījumi arī jākopj: tie rūpīgi jālaista, jācīnās ar kai-

tēkļiem un jāapkaro augu slimības. Rūpīgi jāplāno turpmākie za-

ļās celtniecības darbi un laikus jārūpējas par stādāmā materiāla

sagādi un izaudzēšanu.

Mežu kokos un krūmos sakopotas apmēram 80% no visas

pasaules organiskajām vielām. Koksne arvien vairāk kļūst arī

par galveno organiskās ķīmijas lielrūpniecības izejvielu, jo naf-
tas un akmeņogļu krājumi jau tuvākajā nākotnē sāks strauji sa-

mazināties, bet koksnes krājumi pastāvīgi atjaunojas fotosintēzes

ceļā. Tāpēc fotosintēzes intensifikācijas un apjoma palielināšana
ir viens no mūsu zinātnes svarīgākajiem uzdevumiem. Jau tagad
redzams, ka fotosintēzi iespējams stimulēt arī mākslīgi.

Liela uzmanība jāveltī arī lauksaimniecībai nederīgo zemju
apmežošanai. No katra hektāra zemes koki dod ne mazāk organis-
kas masas kā lauksaimniecības kultūras, un mūsdienu ķīmija prot
iegūt no koksnes gan pārtikas produktus (hidrolīzē — glikozes
cukuru, pārtikas raugu, organiskās skābes, vitamīnus), gan audu-

mus (viskozes zīdu, acetātzīdu, sintētiskās šķiedras no lignīna un

celulozes monomeriem), gan dažāda veida papīru un plastmasas.
Ķīmiska koksnes pārstrāde dod iespēju pilnīgi pārveidot koksnes

īpašības: plastificētā koksne pēc savām tehniskajām īpašībām jau
tagadēja izveidojumā ir daudz pārāka pat par krāsainajiem me-

tāliem un pie tam 10—15 reižu lētāka par tiem! Jāpiebilst, ka plas-
tificētās koksnes īpašības varēs uzlabot vēl vairāk.

Ne tikai skaistumam, bet arī lietderībai tiek veikts zaļās celt-

niecības darbs, un katra pienākums ir aktīvi iesaistīties šajā
darba!

L. Tabaka

MUSU MEŽU RETIE UN SKAISTIE AUGI

Latvijas meži ir bagāti ar daudziem skaistiem un interesantiem augiem,
no_ kuriem daļa sastopama samērā reti, tādēļ tie būtu saudzējami. Kaut arī
mušu republika ar Ministru Padomes 1957. gada 24. aprīļa lēmumu Nr. 219
tiek aizsargāti tikai pieci augi (ogu īve, baltie āmuļi, grīnu sārtene, peldošais
ezerneksts un vijīga efeja), tas nenozīmē, ka pret pārējiem, nedaudz biežāk
sastopamiem augiem jāizturas vienaldzīgi — jāatļauj tos postīt un iznīcināt.

No labvēlīgākajam reto augu augtenēm vispirms jāatzīmē bagātākie mežu
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tipi uz kaļķainām augsnēm (šādi meži var būt kā jaukti, tā ari lapu koku).
Dažkārt retie augi sastopami mežmalās un meža pļavās.

Kas gan nepazīst Daugavas liliju? Sā auga izplatība saistīta galvenokārt

ar Daugavas ieleju, nereti tas atrodams arī vecos parkos un dažkārt parkiem
tuvākajos mežos (kā bēglis). Skaisti ir Daugavas lilijas violeti sārtie ziedi

ar tumšākas krāsas plankumiem un lielām purpurvioletām putekšnīcām.
Gaišās mežmalās aug lielziedu uzpirkstīte — vērtīgs ārstniecības augs,

ko dažkārt izlieto arī dekoratīvos nolūkos. Uzpirkstīte saista uzmanību ar sa-

viemdzeltenajiem zvanveida ziediem, kas sakārtoti skrajā ķekarā stumbra galā.
Ēnainos lapu koku un jauktos mežos pavasarī ar savu īpatnējo skaistumu

mūs priecē dzeltenā dzegužkurpīte. Sim orhideju dzimtas retajam pārstāvim ir

visai oriģināla zieda uzbūve un krāsa — rūsgansarkanas apziedņa lapas un

dzeltenīga, kurpes veida lūpa.

Brīnišķīgi ir Daugavas vizbuli, kas atrodami ievērojami retāk par balta-

jām vizbulītēm un atšķiras no pēdējām ar lielāka izmēra ziediem (4—7 cm

diametrā), kā arī daudzām piezemēs lapām.

Ēnainos skuju koku un jauktos mežos līdzīgās augtenēs ne visai bieži

izplatītas krāšņās dziedniecības un daudzziedu mugurenes. Šiem liliju dzimtas

augiem ir resni, ložņājoši sakneņi, galotnē noliecies stumbrs, bet lapu žāklēs

atrodas I—21 —2 vai 4—5 (atkarībā no sugas) smaržīgi ziedi, kas atgādina iegare-
nus zvaniņus.

Droši vien visiem ir labi pazīstamas naktsvijoles, kuras, tāpat kā dzeguž-
kurpītes, pieder pie orhideju dzimtas. Lapu koku un jauktos mežos, kā arī meža

pļavās, krūmājos un mežmalās aug tikai divas naktsvijoļu sugas — smaržīgās
un zaļziedu. Pirmā suga, kas sastopama daudz biežāk nekā zaļziedu nakts-

vijole, smaržīgo ziedu dēļ ir ļoti iecienīta. Zaļziedu naktsvijoles ziediem tur-

pretī gandrīz nemaz nav smaržas.

Pie skaistākajiem, kaut arī samērā plaši izplatītiem meža ziedaugiem pie-
skaitāmas arī visiem pazīstamās kreimenes jeb maijpuķītes. Kreimene ir ne

tikai brīnišķīgs krāšņumaugs, bet arī ārstniecības augs.

Ne mazāk krāšņi ir parastie ozoliņi, kam daudz skaistu ziedu zilā, baltā,

rožainā, dzeltenā vai violetā krāsā. Ozoliņi aug bagātākos meža tipos (gāršā,
vērī), kā arī vecos parkos. Šis augs ir sevišķi iecienīts kapu apstādījumos.

Bagātākos meža tipos atrodami arī daži skaisti tauriņziežu dzimtas augi,
no kuriem vispirms jāmin meža vīķi ar garu, kāpelējošu stumbru un 8—25 bal-

tiem ziediem, kas sakārtoti ķekarā, un smalklapu vīķi ar stingru stumbru, sārti

violetiem ziediem un zarainu vītni lapas ass galā. Ļoti dekoratīvas ir meža

dedestiņas ar gulošu vai kāpelējošu stumbru un zaļganrožainiem ziediem, kas

pa 3—lo sakopoti ķekarā.
No retāk sastopamiem lapu koku mežu augiem jāmin vēl krāšņas neļķes

ar bāli rožainiem vai purpursārtiem smaržīgiem ziediem, kas sakārtoti skraja

ziedkopā vai arī pa vienam.

Mitros un ēnainos skuju koku un jauktos mežos agrā pavasarī mūsu uzma-

nību saista skaists krūmveida augs — parastā zalktene. Zalktene zied pirms
lapu plaukšanas ļoti smaržīgiem rožaini violetiem ziediem. Nedrīkst tikai aiz-

mirst, ka šis augs ir ļoti indīgs.
Līdzīgos augšanas apstākļos sastopamas vienziedu sūnactiņas, kas pieder

pie ziemciešu dzimtas. Šim sīkajam augam visas lapas sakārtotas apakšdaļā,
bet ziedi ir lieli, balti un smaržīgi, izvietoti pa vienam zaru galos, kas nolī-

kuši uz leju.
No samērā reti izplatītiem mitro mežu augiem jāatceras vēl platlapu pulk-

stenīte ar lielām, garām lapām un rievainu, matiņiem noklātu stumbru. Zilie

vai baltie zvanveida ziedi (baltie ziedi gan sastopami daudz retāk) platlapu
pulkstenītei ir lieli —

4—6 cm diametrā.
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Ēnainos un mitros jauktos mežos bagātākās augtenēs paretam aug straus-

veida paparde, kuras garās dekoratīvās lapas veido skaistu un kuplu piltuv-
veida rozeti.

Līdzīgās augtenēs miklos lapu koku mežos mūs dažkārt pārsteidz ļoti īpat-

nējs krustziežu dzimtas augs —
ziemas mēnesene. Augam ir violeti, smaržīgi

ziedi un visai oriģināli augli — plakani, eliptiski, nokareni pākstenīši. Pēc

sēklu nogatavošanas un izbiršanas pie auga ilgāku laiku saglabājas augļa spī-

dīgā škērssieniņa, kas izskatās ļoti dekoratīva.

Arī kūdraina augsnē, dumbrājos un liekņās atrodami daži skaisti, kaut arī

ne tik reti izplatīti augi —

purva skalbe un Sibīrijas skalbe. Visiem pazīstami
ir arī purva cūkauši, kas ir glezno dārza kallu radinieki.

Visai interesanti ir retāk sastopamie augi, kas atrodami sausos mežos (se-

višķi silos). Vispirms te jāmin šķeltlapu silpurene, kas zied lieliem violetiem

ziediem (atplestā stāvoklī ziedu diametrs 7 —lo cm) jau pirms lapu plaukšanas.
Jāpiebilst, ka šo augu veltīgi meklēt Rietumkurzemē.

No retāk izplatītām sugām vēl jāatceras briežu pulkstenītes, kam lielie

zvanveida ziedi sakopoti blīvās vārpās vai ķekaros, un dižās pulkstenītes ar

lieliem, plati zvanveidīgiem ziediem.

Sausos silos, veidojot blīvus cerus, aug smilts neļķes, kam ir balti, smar-

žīgi ziedi.

Sausās mežmalās un mežainos pakalniņos, kaļķiem bagātā augsnē dažkārt

(kaut arī ļoti reti!) ir iespējams atrast retu un interesantu augu — ziemeļu

pūķgalvi. So savādo nosaukumu augs dabūjis, pateicoties īpatnēji sakārtotiem
zili violetiem ziedu pušķiem, kas savukārt veido 3—5 cm garas kopas stumbra

galotnē.
Visiem minētajiem augiem, izņemot dažus ārstniecības augus, gan nav

saimnieciskas vērtības, tomēr to nozīme tādēļ nav mazinājusies. Retie un

skaistie meza augi ir musu vietējās floras bagātība un lepnums. Saudzēsim

tos!

N. Gravitis

MEŽA PUTNI PAVASARĪ

Dienas kļūst arvien garākas. Daba mostas jaunai dzīvei. Skujas sāk smar-

žot spēcīgāk. Pumpuri briest. Mežam pavisam savāda, pavasarīga nokrāsa. Ari
meža putni sāk rosīties. Jau martā vērojam egļu un priežu krustknābju bari-

ņus, kas trokšņaini laidelējas pa koku galotnēm. Ķrustknābji jau izvadījuši
no ligzdām jauno paaudzi un apmāca to patstāvīgi iegūt barību. Sai laikā
egles kļūst viesmīlīgākas un atver siltajā saulē lzspu,ušos čiekurus, lai jaunie
putnēni vieglāk piekļūtu pie tajos apslēptajam sēklām. Dzirdams, kā dzeni sit
bungas. Tie sak mežu dalīt, un robežstridu un greizsirdības dēļ bieži vien tiem
iznāk plūkšanas. Zaļās dzilnas vairs nespēj valdīt savu prieku par pavasari
un skaļi sauc: «kli-klt-klt».

Agri rītos kilometriem tālu saklausāma rubeņu aizrautīgā rubināšana. Bet,
ļa jums ir drosme un uzņēmība nakti pavadīt mežā un noklausīties ūpju
drausmos, skaļos smieklus, tad dziļi mežā, gaismai svīstot, redzēsit un dzirdē-
sit ka mednis rīko izkapti darbam — Mipu-klapu, kllpu-klapu, ššū-ššū-ššū».
Veļu vakara rosīgas top meža pūces, kas skaļi sasaucas «fu, fu, fu, fu». Dzil-
nitis kļūst pavisam nemierīgs un ķildojas ar kaimiņiem un pat ar savu sievu.
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Klusā mlzuložņa sāk jautri trallināt. Zīlīšu tēviņi zvana savus sudraba zvani-

ņus un pa starpām izcīna niknas cīņas ar greizsirdīgajiem sāncenšiem.

Sat laikā ceļā uz dzimteni atrodas miljoniem gājputnu. Pie mums jau-
ierodas žubītes, zaļulišl, baltā cielaviņa, sarkanrlklltes. Mežos sākas neskai-

tāmi koncerti. Sai meža kori solo dzied dziedātājstrazds un melnais meža

strazds. Pēc kāda laika no tiem neatpaliek ari kaukišt. Koku čtpste nespēj
valdīt savu sajūsmu par pavasari un sauli, — stāvus gaisā tā ceļas pretim
saulei ar cīruļu troļļiem un tad, planējot ar Izplestiem spārniem, laižas slīpi

lejup, nepārtraukti atkārtodama «tiā, tiā, tiā». Ceļā uz dzimteni grūti ir gājis
slokai, tāpēc tā pavasari kāzu gadījumam arvien meklē «svārk-svārk-svārk-blks».

Mežā dūdo lauka balodis, meža balodis un viņu mazā māsiņa ūbele.

Kokiem plaukstot, ierodas tītiņš, vālodze un dziesmu karaliene lakstīgala.
Mežā sākas rosīgākā koncertsezona: ir jau ari visiem jāsteidzas skali Izteikt

savu prieku, kā nu kurš prot, par atgriešanos dzimtenē, jo drīzi vien būs jā-
domā par ligzdu vīšanu.

Te nu redzam, cik dažādi Izpaužas putnu gaume, lemaņas un veiklība.

Vālodze prot augstu koku zaros ievīt šūpuli, no kura nekāds vējš nevar Izkratīt

olas un mazuļus, garastes zīlīte krūmos Izveido savu apaļo, dziju kamolam lī-

dzīgo, labi maskēto ligzdiņu ar leeju sānos, žubīte novij bļodvelda ligzdu, ko

nevar viegli ieraudzīt, uz koku zara, turpretim vaboļu mednieks vakarlēpis ne-

maz nepūlas ligzdu taisīt, bet izdēj savas divas olas pat uz gludas meža taci-

ņas. Tāpat sloka, lauka balodis, stērste un citi putni nevar lepoties ar ligzdu
vīšanas mākslu. Koku dobumos perētājiem nav jārūpējas par māju sienu cel-

šanu, atliek tikai iekšējās apdares darbi.

Vasarai tuvojoties, putnu koncerti kļūst arvien klusāki un retāki. Klāt

grūtais mazuļu audzēšanas laiks — dziesmām vairs nav laika.

G. Ozols

APSLĒPTIE PRIEDES lENAIDNIEKI

Gandrīz katrs, iedams pa mežu, būs ievērojis kalstošas vai nokaltušas

priedes — gan pa vienai, gan veselām grupām. Tomēr ne visi būs padomājuši
vai arī centušies uzzināt, kāds gan ir cēlonis šo priežu nokalšanai. Protams,

priežu novājinašanos un nokalšanu izraisa vairāki faktori, tomēr galvenais
parasti ir viens — kaitīgo kukaiņu postošā darbība. Pietiek tikai noplēst no-

kaltušās priedes mizu, ja vien ta pati nav jau nokritusi vai arī to nav noplē-
suši dzeņi, un katrs pats varēs pārliecināties par teiktā pareizību.

Kas tad ir šie kukaiņi, kas ar savam ejām tik pamatīgi izalo priedes mi-

zas apakšpusi un nereti arī pašu stumbru, tādējādi nodarot visai prāvus zau-

dējumus mūsu mežsaimniecībai? Tie ir galvenokārt dažādu vaboļu (Coleoptera)
dzimtu pārstāvji, ka mizgrauži (Ipidae), smecernieki (Curculionidae), ūsaiņi
(Cerambycidae), krāšņvaboles (Buprestidae), retāk plēvspārņi (Hymenoptera) —

ragastes (Siricidae) un skudras (Formicidae). Tā ka minētie kaitēkļi parasti
uzbrūk jau novājinātiem, kaut arī nereti vēl pilnīgi dzīvotspējīgiem kokiem, tad
tos deve par sekundārajiem kaitēkļiem. So kaitēkļu nodarīto bojājumu rezul-
tātā novājinātie koki nokalst pilnīgi. Katram kaitēklim ir sava dzīves vieta- tas

apdzīvo vai nu tikai saknes, vai stumbru noteiktās vietās, vai arī tikai zarus.

Daži kaitēkļi veido ejas tikai zem mizas, citi tās izgrauž zem mizas un koksnē
vai arī tikai koksnē. Visbeidzot, katrai kaitēkļu sugai ir raksturīga bojājumu



Mietsakne, ko sagrauzis melnā

skuju koku celmu ūsaiņa kāpurs.

forma respektīvi eju «orna-

ments», kuru tas izveido. Pēc

visām minētajām pazīmēm spe-

ciālists jau var diezgan droši

noteikt kaitēkļa sugu, kas doto

bojājumu nodarījusi, nemaz ne-

redzot pašus kukaiņus.
Pamēģināsim arī mēs sīkāk

ielūkoties šajā dabas noslēpumā
un atminēt, kas veidojis šos sa-

kumā šķietami sarežģītos «rak-

stus» uz koku saknēm, stum-

briem un zariem. Novērojumiem varam izmantot kā stāvošas, tā arī vēja iz-

gāztas un nocirstas priedes un priežu celmus.

Sausās vietās katrai priedei parasti ir resna mietsakne un paralēli augsnes
virspusei novietojušās sānu saknes. Aplūkojot kāda izlauzta celma mietsakni,
redzam, ka tā ir pilnīgi sagrauzta, to krustām šķērsām izvago ovālas ejas,
kas piepildītas ar koksnes miltiem. Tas visbiežāk ir melnā skuju koku celmu

ūsaiņa (Spondylis_buprestoid.es L.) kāpura darbs. Reizēm tam palīgā nāk arī

rūsganais celmu ūsainis (Crycophalus rusticus L.). Sānu saknēs aina krasi
mainās. Resnākajās saknēs vietām redzamas tipiskas mizgraužu ejas — ap
3 mm platas un 10 cm garas t. s. mātes ejas, no kurām perpendikulāri atiet

kāpuru ejas, kas savā starpā krustojas. Šādas ejas parasti izgrauž melnais

skuju koku sakņgrauzis (Hylastes ater Payk.). Pāri visām šīm ejām ļoti bieži

Lielā priežu smecernieka kāpurs sagrauztajā priedes sānu saknē.
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Lielā priežu dārznieka mātes

ejas un kāpuru ejas pēc mizas

virskārtas noņemšanas.

Priežu galotņu smecermeka —

sveķotāja kāpuru ejas ar kū-

niņu gultnēm galos.

Mazā priežu dārznieka ejas

koksnes aplieves daļā (pēc
mizas noņemšanas).

Melnā priežu ūsaiņa kāpuru

ejas, kas izgrauztas dziļi stum-

brā.
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redzamas dziji sakņu koksnes daļā iegrauztas līdz 10 mm platas ejas, kas ne-

reti garākas pat par 1 m. Pēc sakņu mizas noņemšanas no grauzuma_ vietām

izkrīt brūngani sakņu koksnes un mizas milti._ Šīs ejas veidojuši lielā priežu
smecernieka [Hijlobius abietis L.), retāk mazā priežu smecernieka (Hylobius
pinastri Gyll.) kāpuri.

Tālāk apskatīsim priedes virszemes daļas. Zem biezās mizas stumbra lejas-
daļā pēc mizas noplēšanas nereti redzam līdz 0,5 m garas un līdz 4 mm platas
ejas '<as iet garenvirzienā pa stumbru. 2—4 šādas ejas parasti sakas no kopēja

latiAimuņa, kurš savukārt savienots ar ārpusi. No šīm t. s. mātes ejām atiet

relatīvi īsas kāpuru ejas, kas beidzas ar plašu, apaļu kūniņas gultni. Šīs ejas
veido viens no musu vislielākajiem mizgraužiem — priežu divpadsmitzobu miz-

grauzis (Ips sexdentatus Boern.). Kopā ar šīm ejām, parasti gan nedaudz

augstāk pa stumbru, mizas virspusē varam atrast apaļus (ap 3 mm diametrā)

ieejas caurumus, kurus nereti aptver sveķu valnītis. Pēc mizas noņemšanas

šajā vietā redzam nākumā līku, bet pēc tam taisni uz augšu vērstu mātes eju
ar kāpuru ejām gar sāniem. Šīs ejas veidotājs, neapšaubāmi, ir viens no vis-

vairāk izplatītajiem priežu mizgraužiem — lielais priežu dārznieks (Blastopha-
gus piniperda L.) Tas lido jau agri pavasarī, parasti aprīļa otrajā pusē. Augstāk

stumbrā, kur sākas plānāka rūsgana miza, zem tās varam atrast ejas, kas at-

gādina lidojošu putnu, ja to skatām profilā no priekšas. So eju veido otrs no

izplatītākajiem priežu mizgraužiem — mazais priežu dārznieks (Blastophagus
minor Hart.). Šī mizgrauža kāpuru ejas beidzas ar nelieliem caurumiņiem kok-

snē, kuros paslēptas kūniņu gultnes. Ja mums kādreiz gadās atrast priedes

pagali ar mazā priežu dārznieka bojājumiem, tad pēc bojājumu stāvokļa attie-
cība pret stumbra asi varam pateikt, vai priede ir atmiruši stāvus vai guļus
(vēja izgāzta, nokaltusi). Lieta tā, ka šī mizgrauža mātes ejas («putna

spārni») vienmēr izvietotas horizontāli. Tātad, ja ejas ir perpendikulāri stumbra

asij — koks atmiris stāvus, ja paralēli — guļus. Dažkārt var redzēt ejas, kas

izgrauztas apmēram 45° leņķī pret stumbra asi Tas nozīmē, ka koks ir atmi-

ris pusizgāzts (iekāries citos kokos).

Vēl augstāk stumbrā, tā galotnes daļā, zem plānās mizas visai bieži var

atrast 3—7 ejas, kas zvaigžņveidīgi atiet no viena kopēja laukumiņa, kurš arī

izgrauzts zem mizas. Šīs ejas, no kurām savukārt atiet neskaitāmas kāpuru

ejas. parasti izgrauž priežu četrzobu mizgrauzis (Pityogenes quadridens Hart.).
Ari priežu zaros var atrast līdzīgas mizgraužu ejas, kuras visbiežāk veidojis

priežu divzobu mizgrauzis (Pityogenes bidentatus Hrbst.).
Tālāk aplūkosim kādu citu kukaiņu grupu, kuri arī izgrauž šauras ejas zem

priedes mizas. Šīs ejas pa 3—5 sākas no viena punkta (ne laukumiņa!) un

zvaigžņveidīgi izlokās uz visām pusēm. Ejas pakāpeniski kļūst platākas un

beidzas ar kūniņas gultni, kura ir iegrauzta līdz 5 mm dziļi aplievē. Šādu eju
veidotāji zem biezās mizas parasti ir priežu audžu smecernieka — sveķotāja
(Pissodes pini L.) kāpuri, bet zem plānās rūsganās mizas galotnes daļā —

priežu galotņu smecernieka — sveķotāja (Pissodes piniphiius Hrbst.) kāpuri.
Priežu stumbriem uzbrūk arī daudz ūsaiņu un krašņvaboļu. Ļoti bieži kā

zem biezās, tā arī plānākās priežu mizas var redzēt platas, plakanas, visādi
izlocītas ejas, kas piepildītas ar irdenām koksnes un mizas skaidām. Reizēm
eju ir tik daudz, ka tās saplūst kopā. Šādi izskatās dažādo ūsaiņu (Cerambyci-
dae) kāpuru ejas. Melna priežu ūsaiņa (Monochamus galloprovincialis Oīiv.)
kāpuri pec neilgas barošanās zem mizas, atstājot aiz sevis ovālu caurumu,

iegraužas dziļi stumbrā (nereti tie sasniedz pat serdi) un pēc tam atkal tuvo-

jas stumbra virspusei, kur iekūņojas. Jaunie ūsaiņi atstāj stumbru pa apaļu
(6—9 mm diametrā) skrejas caurumu. Melnais priežu ūsainis ir viens no vis-

bīstamākajiem priežu stumbru kaitēkļiem. Liela daļa ūsaiņu tomēr tik dziļi
stumbrā negraužas. Tā ūsaiņa malkcirša (Acanthocinus aedilis L.) un skuju
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koku ligzdu ūsaiņa (Rhagium inquisitor L.) kāpuru attīstība parasti beidzas

turpat zem mizas, kur tie no koksnes skaidiņām izveido kūniņas gultni (lig-

zdu). Vienīgi tie ūsaiņa malkcirša kāpuri, no kuriem attīstās mātītes, kūniņas
gultni izveido līdz 2 cm dziļi koksnes aplieves daļā. Priežu galotnēs un zaros

sastopami vismazākā priežu ūsaiņa — priežu zaru ūsaiņa (Pogonochaerus

fasciculatus Deg.) kāpuri. Arī tie graužas dziļi koksnē, tomēr lielus postījumus
tie nenodara.

No krāšņvabolēm uz priedes visbiežāk sastopama zilā priežu krāšņvabole

(Phaenops cyanea L.). Tās kāpuri zem biezās kreve.= mizas, neskarot koksnes

aplieves daļu, izgrauž formas laukumus. Krāšņvaholes savas attīstības

vietas atstāj pa ovālu, stipri saplacinātu skrejas caurumu.

Paretam priežu stumbros var atrast arī zilās ragastes (Paururus juvencus

L.) kāpuru ejas. kas parasti izvietotas perpendikulāri stumbra asij, reizēm sa-

sniedz pat tā centru un tad virzās atpakaļ uz ārpusi. Ejas stipri pieblīvētas ar

baltiem koksnes miltiem. Vēl retāk uz priedes sastopama lielā ragaste (Sirex

gigas L.).
Noslēdzot šo īso apskatu par priedes kaitēkļiem, kas dzīvo zem mizas,

stumbrā un saknēs, jāaizrāda, ka še pieminēta tikai neliela daļa, galvenokārt

pašas parastākas sugas, kas dabā sastopamas.

U. Strauss

PAVASARIS ZAĻAJOS MĀJOKĻOS

Kad maijā, sasilstot saulē, nožūst zeme meža laucēs un izcir-

tumos, par mīkstu paklāju pārvēršas vecā zāle un naktssalnas

klust aizvien retākas, pasaulē ierodas skaisto meža dzīvnieku —

briežu — jaunā paaudze. Lai gan visi trīs mūsu republikā sasto-

pamie briežu dzimtas pārstāvji gan pēc lieluma, gan izplatības ir

diezgan atšķirīgi, tomēr pats dzīves sākums tiem kopumā ir vie-

nāds. To vecāki neierīko nekādas īpašas «bērnistabas», tādēļ ma-

zuļus var atrast vienkārši kādā zālainā laukumiņā klusākā meža

stūrī, zem egles zariem, bet parasti zem pilnīgi klajām debesīm.

Cilvēki bieži vien, atraduši mežā tādu «visu atstātu» stirnas ma-

zuli, nes to mājās, daži pat rīko speciālu braucienu uz zooloģisko
dārzu, citi tikai paņem rokās, lai sasildītu. Atcerēsimies, ka šo

mazuļu mātes, kas gandrīz vienmēr ir turpat tuvumā un uzmana

katru pienācēja soli, var mazuli pamest cilvēka roku smaržas dēļ.
Tāpēc, ja ir vēlēšanās stirnēnu vai briedēnu nofotografēt, tad

labāk iztikt ar vājāku apgaismojumu, nekā ņemt mazuli rokās,
lai ieceltu saule. Ja kādreiz ir pamatotas aizdomas, ka mazulis

patiešam varētu būt pamests, tas jānovēro no attāluma ilgāku
laiku.

Katras briežu sugas dzīves vietu lielā mērā nosaka to baroša-
nas īpatnības. Aļņu jeb platradžu galvenā barība ir jaunie
koku un krūmu zari ar lapām, tāpat lapu koku, sevišķi apšu,
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pīlādžu, blīgznu miza, ko tie noplēš garām sloksnēm. Tapec aļņi

sastopami jauktos un lapu koku mežos, kur ir bieza, spēcīgi attīs-

tīta paauga un lapu koku jaunaudzes. Piemērotos apvidos aļņi
mīl uzturēties klusos sūnu purvos, jo gar to malām parasti ir

daudz barības augu un dzīvniekus tur reti kāds traucē. Sevišķi

platie nagi ļauj tiem bez grūtībām pārvarēt pat ļoti staignas
vietas. Tomēr jāsaka, ka, pēc pēdējo gadu desmitu novērojumiem,

aļņus jau var pieskaitīt pie «kultūras draugiem», jo tie arvien

mazāk vairās no cilvēka un tā saimnieciskās darbības, pastāvīgi
dzīvo mežmalās pie laukiem, pat nelielās birzīs apdzīvotu vietu

tuvumā, un to kopskaits republikā nemitīgi pieaug.

Aļņu teļi piedzimst maija otrajā pusē vai jūnija sākumā.

Jaunpiedzimušie ir sarkanpelēkā krāsā, salīdzinājumā ar mātes

lielo augumu tie liekas ļoti sīki — tikai nepilnus 10 kilogramus

smagi. Jaunajām aļņu mātēm parasti ir pa vienam telēnam, bet

vecākajām — gandrīz vienmēr divi, pie kam apmēram pusē gadī-
jumu tie ir dažāda dzimuma. Pirmās divas trīs dienas alnēni ne-

kustīgi guļ, tad sāk staigāt pakal mātei, lai gan vēl divas nedē-

ļas tie neatstāj meža biezokni. Alnēni aug ātri un jau mēneša

vecumā var labi skriet. Apmēram pēc trim mēnešiem tie jau pil-
nīgi pārtiek no augu barības.

Sajūtot briesmas, alnēni prot lieliski noslēpties. Redzot šo te-

liņu māku, neviļus jāapbrīno iedzimtības lielais spēks. Padomju
biologs N. Kočetkovs novērojis divu dažu dienu vecu aļņu teļu
izturēšanos: «Viņi gulēja piespiedušies viens pie otra, atgādinot
iesarkanu celmu, un, ja nebūtu spīdošo acu, būtu grūti tos ievērot.

Tad alnēni piecēlās un devās lejup pa gravas nogāzi. Viņi gāja
zagšus, lai gan bija vēl tik vāji, ka ejot grīļojās, lēni un nedroši

pārcilājot nesamērīgi garās kājas. Tad tie apstājās un ārkārtīgi
lēnām, gandrīz nemanāmi, sāka pieplakt zemei. Sai kustībai tiem

vajadzēja apmēram mmūti, un tā norisinājās tik plūstoši, ka atse-

višķo ķermeņa daļu pārvietošanos nebija iespējams ievērot.»

Aļņu māte parasti nav redzama teliņu tuvumā, jo, pateicoties
izcilajai ožai un dzirdei, tā sajūt cilvēka tuvošanos jau no vairāku
simtu metru attāluma. Tomēr tālu ta nekad neaiziet, un ir pat
novēroU aļņu mātes mēģinājumi pievērst sev cilvēka uzmanību,
lai atvilinātu to no mazuļiem. Ja alnēniem tuvojas suņi, aļņu māte

nekavējoties dodas tiem pretim un aizdzen ar garo un stipro
priekškāju spērieniem. Mātes pieķeršanās mazuļiem ir tik liela,
ka tā aizstāv pat nogalinātu telēnu un vēl vairākas dienas ir sa-

stopama vietā, kur telēns tai atņemts.
levērojami retāk nekā aļņi mūsu republikā sastopami stalt-

brieži. Latvija atrodas to izplatības areāla ziemeļdaļā, tādēļ
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Briedis staltradzis Zūru mežniecība (no A. Pinkaina fotokrājumiem)

tie vairāk pazīstami Kurzemē un Zemgalē, bet Vidzemē, kur

sniega sega ziemā dziļāka un pastāv ilgāk, tiem grūti dzīvot.

Staltbrieži apdzīvo lielākus, klusākus mežu masīvus, jo ir visai

bailīgi un uzmanīgi dzīvnieki. Dažkārt tie apmetas arī sausos

priežu silos, no kuriem aļņi mēdz izvairīties. Staltbriežu dzīves

vietas izvēli nosaka arī tas apstāklis, ka barības sagādē tie nav

tik atkarīgi no meža, jo pārtiek vairāk no dažādiem zālaugiem,
graudaugiem un pat kultūraugiem, ko, tumsai iestājoties, dodas

meklēt apkārtējos laukos. Līdz ar to staltbriežus nav grūti pie-
radināt uzturēties noteiktā meža rajonā, kur vasarā ierīkoti ba-

rības lauciņi un ziemā barošanas redeles.

Maija beigās staltbriežu mātes, kurām reti kad piedzimst vai-

rāk par vienu telēnu, sameklē saviem mazuļiem sausu laukumiņu
mežaudzes dienvidu pusē. Briedēni parasti atrodami nevis dziļā
biezoknī, bet gan mežmalās, tikai to dzimšanas vieta ir aizsegta
skatam ar krūmiem un koku zariem. Dzeltenbrūni raibais teliņš
pirmajās dzīvības dienās ir pavisam nevarīgs, bet jau desmit

dienas vecu telēnu vairs nevar noķert. Pirmajās dienās, kamēr

telēns guļ_ nekustēdamies, sevišķi, ja pavasaris auksts un lietains,
aiziet boja daudz teļu (pēc dažu autoru datiem, pat puse).

Visus ienaidniekus, kas atraduši mazuli, izņemot vienīgi cil-

vēku, briežu mate nekavējoties padzen, lietojot kā ieročus priekš-
kāju nagus. Briesmām tuvojoties, tā izdod burbuļojošu skaņu un
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piesit vairākas reizes ar kāju. To izdzirdīs, telēns tik cieši pie-

kļaujas zemei, ka viņa raibā spalva pilnīgi saplūst ar gaismas

plankumiem klāto meža zemsedzi.

Kad jaunais teliņš jau spēj staigāt, pie briežu mātes atgriežas

arī divu vai pat trīs iepriekšējo gadu teļi, un visa 4—6 galvu lielā

ģimene tālākās gaitas turpina kopā. Interesanti, ka ar pienu ba-

rojas ne tikvien mazākais ģimenes loceklis, bet nereti arī jau gadu
vecais brālis vai māsa. Briežu bulli pavasarī un vasarā dzīvo at-

sevišķi, un ģimeni uzmana vienīgi briežumāte. Var pat teikt, ka

staltbriežu sabiedrībā valda matriarhāts, jo ziemā, kad buļļi turas

vairāk kopā ar pārējiem, vecākā briežumāte vienmēr iet bara

priekšgalā un pirmā signalizē par briesmām.

Pats mazākais un arī pazīstamākais briedītis mūsu mežos ir

stirna. Stirnas Latvijā sastopamas praktiski visur, tiklab lapu,
kā arī skuju koku audzēs, gan lielos mežos, gan pavisam nelielos

koku puduros lauku vidū. Ar savu graciozo un skaisto izskatu tās

vienmēr saistījušas cilvēku uzmanību, padarījušas krāšņākas
mūsu mežu ainavas.

Ja ziemā bijis pietiekami daudz barības un pavasaris ir silts

un sauss, tad mūsu klimatiskajos apstākļos stirnām kazlēni pie-
dzimst jau maija sākuma vai vidū, turpretī vēsos, slapjos pava-
saros tas notiek vēlāk. Parasti piedzimst viens, vecākām stirnām

nereti arī divi, retos gadījumos trīs mazuļi. Stirnu kazlēnus vis-

biežāk atrod meža jaunaudzēs un aizzēlušos izcirtumos vecāku

mežaudžu vidū. Mazie stirnēni ir dzeltenbrūnā krāsā, pārklāti
gareniskās rindās sakārtotiem baltiem plankumiem, tā ka pērnā
gada kūlā un nobirušajās lapās tos nav viegli pamanīt. Pirmajā
laikā mazuļi, kaut arī jau prot staigāt, cilvēkam tuvojoties, tūlīt

nogulstas zemē un sastingst; tikai pēc divām nedēlam tie sāk

pilnīgi paļauties uz savām žiglajām kājām. Arī stirna dažreiz

izlieto dabā izplatīto paņēmienu — mēģina aizvilināt projām dzīv-

nieku, kas apdraud tās mazuļus. Līdzīgi briežu mātei stirna brī-

dina kazlēnus, īsi ieblējoties un piesitot kāju pie zemes.

Stirna ir viens no visvieglāk pieradināmiem dzīvniekiem, tādēļ
tā sastopama ne vienā vien lauku mājā. Tomēr gribētos uzsvērt,
ka, sākot audzināt mazo stirniņu, vajadzētu nopietnāk apdomāt
iespējas izpildīt pienākumus, ko līdz ar to uzņemamies, iespēju
sagādāt audzēknei nepieciešamo brīvību, barību un aizsardzību.

Saulainā nostūrī (M. Kundziņa foto).

Draugos ar dabu(Ģ.Kasparsonafoto). (Ģ. Kasparsona foto).
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S. Saliņš

SAUDZĒSIM DIŽKOKUS

Likums par Latvijas dabas aizsardzību liek visai sabiedrībai

ne tikai pastāvīgi rūpēties par dabas bagātību saglabāšanu, bet

saudzēt un sargāt arī izcilos dabas pieminekļus.

Dižkoku aizsardzībai, uzskaitei un pētījumiem tiek pievērsta
arvien lielāka vērība. Ar gandarījumu jāatzīmē, ka pēdējā laikā

Jau ap 900 gadu Vecates ciema teritorija, Mazsalacas—

Košķeles lielceļa malā, aug un zaļo vēsturiskais Tūteres dižozols.

1922. gada 1. maijā ozolā plīvoja sarkanais karogs, ko tur bija
izkāris vecais revolucionārs Pēteris Pabriks un Marija Rezgale.

Vēl tagad padomju ļaudis priecājas par šo dabas varenības

pieminekli (J. Meistera teksts un foto).



sabiedrības interese par dabas aizsardzību, par reto dabas pie-
minekļu saglabāšanu stipri pieaugusi. Saudzējot un sargājot
dabas bagātības, mēs dziļāk iemīlam savas Dzimtenes dabu, tādēļ
visiem audzinātājiem jācenšas modināt jaunatnē interesi par da-

bas un vēstures pieminekļu aizsardzību.

Runājot par kokiem, vispirms jāmin mūsu republikā plaši pa-
zīstamie dižozoli, kas aug Tūterē, Garozā, Palsmanes Vilciņos,
Valkas rajona Kaņepēs, Talsu rajona īvniekos, Zaubē un citur, kā

arī Usmas liepa, Valdemārpils vidusskolas parka Elku liepa,
Turaidas Rozes liepa, Zauskas priede un daudzi citi koki.

Pašlaik Latvijā ir 21 ar likumu aizsargājams koks, tai skaitā

11 ozoli. levērību tomēr pelna daudz lielāks dižkoku skaits, kas

sniedzas simtos. Rūpes par to saglabāšanu uzņēmušās vietējās
iestādes un organizācijas. Pēc vēl nepilnīgiem inventarizācijas
datiem, visvairāk dižkoku atrodas Vidzemē, bet vismazāk to ir

Latgalē. Visbiežāk sastopami ļoti veci un izcilu apmēru ozoli. Ne-

viena cita suga šinī ziņā nevar sacensties ar ozolu. Tas arī sapro-
tams, jo ozolam ir sevišķi izturīga koksne. Nereti tiešām jāapbrīno
ozola lielā dzīvotspēja — dažiem kokiem ir liels dobums, kurā var

novietoties B—lo cilvēku, dzīva palikusi tikai neliela koksnes un

mizas josla, tomēr tie (Tūteres,
Kaņepes v. c. ozoli) arvien vēl

zaļo. Precīzi noteikt šo milzu koku

vecumu bieži vien nav iespējams,
jo stumbru vidusdaļa lielākoties ir

satrupējusi un dobumaina. Arī

augošiem veseliem kokiem lielo

izmēru dēļ vecumu nav iespējams
noteikt ar pieauguma svārpstiem.
Cik lielas grūtības rada dižkoku

vecuma noteikšana, liecina arī no-

vērojumi citās zemēs, piemēram,
Dānijā augošiem dižozoliem koku

vecums svārstās plašās robežās:

ja stumbra apkārtmērs krūšaug-
stumā ir 8,7 m, koks var būt 425—

810 gadu vecs, ja apkārtmērs
10,3 m — 600—1400 gadu, bet, ja

apkārtmērs 13,9 m — 1000—2000

gadu vecs.

Zaubes dižozols, apkārtmērs krūšaug-
stumā 7,7 m.
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Dižozols Palsas upes krastos, Palsmanes

ciema Vilciņos.

Daži autori Tūteres ozolu (apkārt-
mērs krūšaugstumā 8,5 m) uzskatīja

par vecāko Latvijā — domāja, ka

tam ir ap 900 gadu. Liekas, ka šis

uzskats nav pareizs, jo tagad atrasti

dižozoli ar lielākām dimensijām, pie-
mēram, Tukuma rajona Kaivē (9,3 m),
Valkas rajona Kaņepēs (8,7 m) v. c.

vietās. Pazīstamajai Zauskas priedei,
kas auga Smiltenes—Valmieras ceļa
malā un tika uzskatīta par vecāko

priedi Latvijā, arī nebija pareizi no-

teikts vecums — agrāk domāja, ka

tās mūžs ir 500—600 gadu, bet pēc
nozāģēšanas (priede bija nokaltusi)
izrādījās, ka tā ir tikai 370 gadu
veca. Viens šī dabas pieminekļa no-

grieznis novietots augšanas vietā,
bet otrs — Latvijas Etnogrāfiskajā
brīvdabas muzejā. Sādu, kaut šķietami nelielu veikumu dabas

pieminekļa saglabāšanā pozitīvi novērtējuši arī citu republiku
dabas pētnieki.

Mūsu republikā zināmi divi gandrīz vienāda vecuma ozoli,

tomēr to izmēri ir stipri atšķirīgi. Dunalkas apkaimē 288 gadus
vecajam ozolam apkārtmērs krūšaugstumā sasniedz 2,54 m, bet

Alūksnē Glika stādītiem (1685.; 1689. g.) ozoliem 285 gadu ve-

cumā (270 gadu + 15 gadu — pieņemtais koka vecums stādīša-

nas laikā) — 4,35 un 4,16 m. Izmēru starpību radījuši galveno-
kārt augšanas apstākļi. Rīgas apkārtnē visvecākie un lielākie diž-

koki ir pie Dubultu mežniecības augošais ozols ar apkārtmēru*
5,70 m un pie Berģu ciema augošais ozols ar 6,25 m lielu apkārt-
mēru. Šo ozolu vecums vērtējams ap 300—500 gadu.

Arī mūsu tuvākie kaimiņi, lietuvieši un igauņi, veic atzīstamu

darbu dižkoku saglabāšanā. Atzinums, ka Lietuvā, pie Stelmuižas

(ap 1 km no Latvijas robežas), augošais ozols, kura apkārtmērs-
sasniedz 8,7 m, ir vecākais Eiropā (domā, ka tā vecums ir ap
1500 gadu), ir apstrīdams — Eiropas ozols gigants aug Dānijā —

tā vecums 1000—2000 gadu, apkārtmērs 13,9 m.
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Kas būtu darāms to dižkoku labā, kas lielā skaitā sastopami

mūsu republikā? Vispirms nepieciešams pabeigt šo koku inven-

tarizāciju, kuru uzsācis Mežsaimniecības problēmu institūts, sa-

stādīt visu objektu sarakstu un noteikt, kas tos apsargās un kops.
Daudzi dižkoki aizgājuši bojā tikai tāpēc, ka neapzinīgi cilvēki

kurināja uguni veco koku dobumos vai citādi tos bojāja. Dobu-

mainiem kokiem dažkārt vajadzīga tikai neliela palīdzība, lai tie

vēl ilgi augtu, piemēram, dobumus var aizpildīt ar cementa javu,
lai aizkavētu trupēs izplatīšanos, vai citādi tos aizsegt. Kalsto-

šiem kokiem, galvenokārt liepām, ieteicams saīsināt koka vainagu
vai pat stumbra dalu.

Dižkoku saudzēšana un kopšana nav vairs atsevišķu personu
lieta, bet te nepieciešama arī sabiedrības līdzdalība. Jāpievienojas
prof. Tihomirova atzinumam, ka veco dižkoku aizsardzība, inven-

tarizācija un apraksts katrā valstī ir svarīgs uzdevums ar vēstu-

risku un dabas zinātnisku nozīmi.

H. Mihelsons

PUTNI UN MEŽS

Mežs nodrošina barību un ligzdošanas vietas daudziem jo daudziem mūsu

spārnotās saimes pārstāvjiem. Veiklais kāpelētājs dzenis, dzilna, dzilnītis un

mizuložņa, kustīgā zīlīte, greznā vālodze, graciozais vingrotājs paceplītis, klai-

gātājs sīlis un daudzi citi — sākot ar Eiropas mazāko putniņu — zelt-

galvīti līdz piecus sešus kilogramus smagajam medņu gailim —
ir tipiski

meža putni, kuri visu savu dzīvi pavada gandrīz tikai mežā. Vēl vairāk ir

tadu putnu, kas sastopami arī klajās vietās, taču ligzdo tikai mežā. Pie tādiem

pieder vairums pūču un dienas plēsīgo putnu, krauklis, melnais stārķis, zivju
gārnis, lauka balodis, meža balodis, zaļā vārna, meža strazds, žubīte, sloka,
meža tilbīte, krīklis, daļēji arī meža pīle un gaigala. Apmēram puse no mūsu

republikā sastopamām putnu sugām vai nu visu gadu, vai vismaz kādu gada-
laiku ir saistītas ar mežu.

Meža_ putni nevar dzīvot bez kokiem un krūmiem, bet mežs savukārt ne-

var normāli dzīvot bez putniem. Putni ir meža neatņemama sastāvdaļa, kurai
ir ļoti liela nozīme meža saglabāšanā un atjaunošanā. Putni, kas lieto barība

meža augu seklas un augļus, iznēsā tās lielos attālumos un tādējādi veicina

meža atjaunošanos, kā arī koku un krūmu izplatīšanos. Tā, piemēram, riekst-

rozis iznēsā lazdas riekstus, dižraibais dzenis — skuju koku sēklas, pelēkais
strazds, zīdaste v. c. — pīlādžu sēkliņas, bet par ozolu parādīšanos jaunās vie-

tās, tālu no ozolu audzēm, mums jāpateicas visbiežāk sīlim. Rubenis, mednis,
meža irbe un daži citi putni iznēsā brūkleņu, melleņu, zileņu, lāceņu un citu

līdzīgu augu seklas (izgājušas cauri putna gremošanas kanālam, tās nezaudē
dīgtspēju). Ogu krāsa savukārt palīdz pievilināt putnus un tādējādi nodrošina
seklu izplatīšanu.

Taču vislielākā nozīme putniem ir meža kaitēkļu, galvenokārt — kaitīgo
kukaiņu apkarošana. Meža kaitēkļu savairošanās vietās samazinās koksnes

pieaugums un bieži vien pazeminās' tās kvalitāte. Mūsu mežos visbīstamākie ir

vairāki skuju koku primārie kaitēkļi, it sevišķi priežu pūcīte un egļu mūķene.
Masveida savairošanās gadījumos šo tauriņu kāpuri uzbrūk veselīgām skuju
koku audzēm un pilnīgi nograuž skujas, tā ka ievērojamas mežaudžu platības
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var aiziet bojā, kokiem nokalstot. Avioķīmiskā kaitēkļu apkarošanas metode,
ko parasti lieto šādos gadījumos, izmaksā ļoti dārgi un nespēj pilnīgi novērst

kaitēkļu nodarītos zaudējumus. Tāpēc viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem
mežsaimniecības produktivitātes kāpināšanai un augstvērtīgas koksnes iegūša-
nai — laikus novērst kaitēkļu masveida savairošanos.

Sajā meža aizsardzības profilaksē liela nozīme ir kukaiņēdājiem putniem,
kas barībā patērē ļoti daudz kukaiņu. Vairums sīko kukaiņēdāju putnu dien-
naktī apēd tādu kukaiņu, to olu un kāpuru daudzumu, kas svarā sastāda

10—30% no pašu putnu svara, pie kam sīkākie putni ēd relatīvi vairāk nekā

lielākie. Vēl lielāka apetīte ir ligzdās gulošiem mazuļiem, kuru diennaktī patē-
rētais barības daudzums parasti pārsniedz pat pašu putnēnu svaru. Lai tos

paēdinātu, putni pienes saviem mazuļiem barību simtiem reižu dienā. Piemēram,

noskaidrots, ka pārītis melno strazdu pienes mazuļiem barību gandrīz 200 reižu
visa garajā «darba dienā», lielās zīlītes — līdz 340 reizēm, pelēkais mušķērājs
un erickiņš — 450—500 reižu, bet melno mušķērāju pārītis baro mazuļus pat
līdz 560 reizēm dienā! Pie tam katrā «porcijā» parasti ir nevis viens, bet gan

vairāki, nereti pat daži desmiti kukaiņu, to kāpuru vai olu. Aprēķināts, ka tikai

trijos vasaras mēnešos vien pārītis lielo zīlīšu kopā ar mazuļiem iznīcina des-

mitiem tūkstošu kukaiņu, ne mazāk kā 4—5 kg saussvarā. Lai varētu savākt

tādu daudzumu kukaiņu, putni no agra rīta līdz vēlam vakaram pārmeklē mežu

savos ligzdošanas iecirkņos. Nepārbaudīts parasti nepaliek neviens meža nostū-

ris, neviens koks, neviens «stāvs». Koku lapotnes pārmeklē sīkās zīlīšu sugas,

lapu ķauķītis, vālodze, pazares — melnais mušķērājs, erickiņš, lielā zīlīte, koku

stumbrus — dzenis, dzilnītis un mizuložņa, pamežu
_—

ķauķis, sarkanrīklīte,
zemsedzi —

meža strazdi, koku čipste v. c. Aprēķināts, ka, šādi pārmeklējot
mežu, kukaiņēdāji putni parasti iznīcina 40—75% no kukaiņu kopējā skaita.
Vairums putnu uzlasa tādus kukaiņus, kurus tie var vieglāk iegūt. Tāpēc nor-

mālos apstākļos putnu barībā sastopami ne tikai kaitīgie, bet arī saimnieciski

nenozīmīgie un pat derīgie kukaiņi. Taču tiklīdz kāds kukainis, piemēram, meža

kaitēklis, savairojas lielākā skaitā, daudzi putni sāk baroties gandrīz tikai ar

šo vieglāk iegūstamo barību. Tas turpinās tik ilgi, kamēr kaitēkļu skaits atkal

ir tiktāl samazinājies, ka putniem kļūst vieglāk sameklēt citus barības objektus.
Pat vēl tad, kad kaitīgo kukaiņu mežaudzē ir pavisam nedaudz, tie vienmēr

lielākā vai mazākā skaitā ir sastopami derīgo putnu barībā. Tādējādi meža

aizsardzības profilaksē kukaiņēdājiem putniem ir apmēram tāda pati nozīme

kā baltajiem asinsķermenīšiem asinīs: tāpat kā baltie asinsķermenīši iznīcina

mūsu organismā iekļuvušos slimību dīgļus, novēršot saslimšanu, arī putni pa-

stāvīgi samazina kaitīgo kukaiņu skaitu mežaudzēs, neļaujot tiem savairoties

postīgos apmēros. Sevišķi nozīmīgas mežsaimniecībā ir sīkās zīlīšu sugas, zelt-

galvītis, dzilnītis un mizuložņa, kuri iznīcina meža kaitēkļu kūniņas un olas

arī ziemā, kad daudzi citi derīgie putni ir aizceļojuši.

Tomēr putnu skaits ne vienmēr ir pietiekams, lai tie varētu novērst kaitēkļu
masveida savairošanos. Tieši otrādi — mūsdienu mākslīgi veidotajos un labi

koptajos mežos putnu parasti ir par maz, jo daudzas sugas nevar atrast

piemērotas vietas ligzdu ierīkošanai. Piemēram, sakarā ar dobumoto koku iz-

ciršanu sanitārcirtēs daudziem derīgiem dobumperētājiem putniem zūd iespējas
ierīkot ligzdas. Sevišķi maz putnu ir vienvecuma skuju koku tīraudzēs. Šādas

audzes vasarā ļoti reti sastopami vai pat nemaz nav ne tikai dobumperētāju,
bet arī daudz citu derīgu kukaiņēdāju putnu, kas vij ligzdas lapu kokos. Putnu
uzskaites dati jāda, ka viendabīgās priežu tīraudzēs ligzdo vismaz 4—5 reizes

mazāk kukaiņēdāju putnu nekā tādā pašā platībā līdzīga vecuma bagātīgās
jaukta sastāva audzēs. Viendabīgās priežu un egļu audzēs, kā citur, tā arī pie
mums, visbiežāk vērojama bīstamu meža kaitēkļu (priežu pūcītes, priežu vēr-

pēja, egļu mūķenes v. c.) masveida savairošanās.
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Pēdējos gadu desmitos daudzās zemēs tiek veikti pasākumi, lai mākslīgi

palielinātu derigo putnu skaitu kaitēkļu apdraudētās mežaudzēs. Praktiski vis-

vieglāk ir palielināt dobumperētāju putnu (melno mušķeraju, erickiņu, vairākas

zīlīšu sugas v. c.) skaitu, izvietojot tiem mākslīgas ligzdošanas vietas — pie-
mērotu izmēru un paraugu būrīšus. Musu republikas priežu audzēs ar būrīšiem

iespējams masveida piesaistīt melno mušķēraju, bet nelielos priežu un egļu
audžu masīvos apdzīvotu vietu tuvumā

— arī lielo zīlīti. Šiem putniem, kuru

ligzdojošo pārīšu biezība platībās, kur izvietoti būrīši, nereti pieaug pat vairā-

kus desmitus reižu (salīdzinājumā ar platībām, kur šādu būrīšu nav), ir liela

nozīme vairāku primāro meža kaitēkļu apkarošanas profilaksē. Melnais mušķē-

rājs neļauj savairoties priežu pūcītei un zāģlapsenēm, bet lielā zīlīte bez tam

vēl iznicina priežu vērpēja un egļu mūķenes olas un kāpurus. Citas sīko do-

bumperētāju sugas (erickiņš, sīkas zīlītes, dzilnītis v. c.) mūsu apstākļos būrī-

šos apmetas retāk, taču arī tām ir ievērojama nozīme kaitēkļu skaita samazinā-
šanā.

Lai gan pēdējos 15 gados mūsu republikas mežsaimniecības ik gadu izvieto

skuju koku audzes vairākus tūkstošus būrīšu, tomēr būrīšu skaits vēl jopro-
jām ir daudz par mazu. Turpmākajos gados vēl vairāk pūļu jāveltī mākslīgai
putnu skaita palielināšanai mūsu republikas mežos (putnu būrīšu pareiza iz-

gatavošana un izkaršana aprakstīta 1962. gada «Dabas kalendāra»). Derīgie
putni ne vien iznīcina lielu daudzumu meža kaitēkļu, bet arī patīkami atdzī-
vina mežus un sniedz mums visiem estētisku baudījumu. Tāpēc ne tikai mež-

kopju, bet arī katra dabas drauga pienākums ir rūpēties par derigo meža putnu
aizsardzību un skaita palielināšanu, lai mūsu meži kļūtu vēl skaistāki un ba-

gātāki.

E. Vimba

ZAĻIE VESELĪBAS SARGI

Kokus un mežus jau cildinājuši mūsu senči. Cik gan tautas

dziesmās nav apdziedāts mežs un koki! Mežs nav tikai koksnes

devējs, tas mūs iepriecina arī ar savu skaistumu, zvēriem un

putnu dziesmām, ogu un sēņu bagātību. Staigājot pa mežu, mums

zūd nogurums, mēs atgūstām spēkus, kļūstam dzīvespriecīgāki.
Pēdējā laikā zinātnes sasniegumi rod izskaidrojumu meža

labvēlīgajai ietekmei uz cilvēka organismu. 1930. gadā padomju
zinātnieks B. Tokins ziņoja par jaunu, īpašu vielu — fitoncīdu at-

klāšanu. Fitoncīdi ir vielas, kas nonāvē dažādus mikroorganismus.
Šīs vielas izdala dažādi augi, arī daudzi koki un krūmi: bērzi,
ozoli, priedes, egles, ievas, vaivarāji. Ar fitoncīdu darbību sais-

tāms arī fakts, ka mežu gaiss ir ļoti tīrs. Kubikmetrs meža gaisa
satur tikai dažus simtus baktēriju, kamēr telpās vienā kubikmetrā

gaisa ir apmēram 10 reizes vairāk baktēriju. Praktiski meža gaiss
ir gandrīz sterils. Šāds gaiss sausos, saulainos priežu mežos ir

ļoti piemērots plaušu slimniekiem, tādēļ tajos ierīko sanatorijas.
Šādas sanatorijas ir Biķerniekos, Tērvetē v. c. vietās.

Meža pozitīvo ietekmi uz cilvēka organismu izskaidro galveno-
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Damaksnis — Baldo-

nes kūrorta mežs

(A. Pinkaina foto)

kārt ar fitoncīdu

iedarbību. Staigā-

jot pa priežu un

egļu aromāta ap-

dvesto mežu vasa-

rā vai plaukstošo
bērzu birzi pava-

sarī, mēs ieelpo-

jam dažādus fiton-

cīdus un līdzās

estētiskajam prie-
kam par meža

skaistumu un tā

smaržām uzņemam

vielas, kas palīdz
mūsu organismam
cīnīties pret visda-

žādākajām sīkbūt-

nēm — mūsu ne-

redzamajiem ie-

naidniekiem.

Fitoncidu daudzums mežos visos gadalaikos nav vienāds. Vis-

vairāk fitoncīdu izdalās pavasarī un vasarā, bet mazāk — rudenī

un ziemā. Kā liecina eksperimenti, tad skuju koku mežos vasarā,

intensīvajā fitoncīdu izdalīšanās periodā, nav ieteicams uzturēties

sirds slimniekiem. Sirds slimniekiem šādos apstākļos novēro bie-

žas galvas sāpes, reiboni, sliktu miegu, paaugstinātu uzbudinā-

mību v. c. parādības, kas izzūd, ja šādi slimnieki atsakās no pa-

staigām mežā. Veselam cilvēkam turpretī dažādu mežu fitoncīdi

nav kaitīgi, tāpēc, cik vien tas iespējams, jācenšas atpūtas dienas

pavadīt brīvā dabā uz ūdeņiem, mežos un birztalās.

Svarīga nozīme ir arī gaisa jonizācijai. Zinātnieki atklāja

gaisā īpašas lādētas daļiņas, ko nosauca par atmosfēras vai aero-

joniem. Tie rodas, darbojoties dažādiem jonizējošiem spēkiem, kā

kosmiskajiem stariem, ultravioletajam un radioaktīvo vielu izsta-

rojumam.
Gāzu molekulas un atomi šo faktoru ietekmē atdala elektro-



nus, un tā rodas pozitīvs jons. Atdalītais elektrons savukārt pie-

vienojas klāt kādai neitrālai gāzes molekulai un izveido negatīvu

jonu. Šādus jonus sauc par vieglajiem jeb ātrajiem joniem. Tie,

sastopot savā ceļā dažādas cietas materiālas daļiņas, nogulsnē-
jas uz tām un veido smagos jeb lēnos jonus. Aerojonu daudzums

ir dažāds pilsētu, lauku un mežu gaisā. Tā 1 cm
3 ārpilsētas gaisa

satur 800—1000vieglo un smago aerojonu, bet 1 cm
3 pilsētas gaisa

— 150—200 vieglo un vairākus desmit tūkstošus smago aerojonu.
Zinātnieki noskaidrojuši, ka negatīvie aerojoni uzlabo orga-

nisma stāvokli, proti, tie pozitīvi ietekmē asiņu fizioloģiskos pro-

cesus, audu elpošanu, centrālās un perifērās nervu sistēmas stā-

vokli. Mūsu republikā gaisa jonizācija pētīta Jūrmalas pilsētā,
kur konstatēta gaisa paaugstināta jonizācija. Vieglo jonu dau-

dzums 1 cm
3 tur sasniedza 1100—2000. Aerojonu daudzums gaisā

dažādos klimatiskajos apstākļos ir dažāds. Visvairāk to ir skaidrā,
saulainā laikā, bet mazāk — mākoņainā un lietainā laikā.

Pilsētās un apdzīvotās vietās milzīga nozīme darbaļaužu vese-

lības saglabāšanā ir parkiem un apstādījumiem: koku lapas uz-

tver daudz putekļu, samazina trokšņus, regulē apkārtnes tempe-
ratūru, gaisa mitrumu, izdala fitoncīdus. Tāpēc arī pilsētās tagad
cenšas stādīt daudz parku, ap pilsētām ierīko plašas zaļās zonas.

Arī ap Rīgu šalc šādas zaļās zonas meži, galvenokārt sausi,

veselīgi un aromātiski priežu meži.

Mūsu pienākums ir rūpēties par koku stādījumu un mežu sau-

dzēšanu, jo tie ir mūsu zaļie draugi, kas palīdz saglabāt un, ja
vajadzīgs, arī atjaunot un stiprināt mūsu veselību un darba spējas.

Mežezers Gulbenes rajona Kalnienā (V. Saulīša foto).
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I. Lapiņa

UZMANĪBU — MEŽĀ IR ĒRCES!

Gadās, ka, atgriežoties no darba vai pastaigas mežā, sākam

sajust nepatīkamu, sāpīgu niezi, visbiežāk uz pleciem, kakla, kā-

jām. Sākumā mēs tam nepievēršam uzmanību, bet, niezei pastip-
rinoties, pēdīgi aplūkojam cietušo vietu un atrodam asinssūcēju
ērci. Ja ērce paguvusi jau labi piesūkties, tā atraujama tikai ar

lielām grūtībām. Parasti šādos gadījumos izdodas atraut tikai

ērces ķermeņa pakaļējo daļu, bet galva ar snuķīti paliek ādā. Ap
koduma vietu izveidojas sārts, nereti pat diezgan liels pietūkums,
kas dažkārt izzūd tikai pēc pāris nedēļām.

Tomēr izrādās, ka ērces kodienam var būt arī daudz ļaunākas
sekas. Šie parazīti dažreiz ir inficēti ar slimību, piemēram, ence-

falīta, tularēmijas, babezielozes v. c. dīgļiem un, sūcot asinis, var

tos pārnest arī uz cilvēku, mājdzīvniekiem vai savvaļas dzīvnie-

kiem. Pašām ērcēm slimības dīgļi pa lielākai daļai nav bīstami.

Inficētas ērču mātītes slimību dīgļus var pārnest arī uz saviem

pēcnācējiem un tādējādi palielina slimību izplatīšanās iespējas

(viena mātīte izdēj 3000—8000 olu vienā olu dēšanas perioda).

Visbiežāk ērces sastopamas pavasarī un vasaras sākumā.

Maijā un jūnijā uz viena mājdzīvnieka, piemēram, uz govs, ja
tās gana mežos, krūmājos un nekultivētās ganībās, dažreiz var

atrast pat vairākus desmitus ērču, bet vēlāk to skaits samazinās.

Erce sūc asinis nepārtraukti vairākas (3—6) dienas, un šajā
laikā tās svars palielinās 150—200 reižu. Ar asinīm piesūkusies
ērce ir krietna zirņa lielumā, tumši pelēkā krāsā. Tā pati atlaižas

no sava upura un nokrīt zemē, kur uzmeklē sev piemērotu slēptuvi.
Ērces vislabprātāk uzturas vecos, ēnainos mežos, kur koku

jaunaudze, krūmi un dažādi lakstaugi veido biezu pamežu un

zemsegu. Vismazāk ērču ir sausos, labi izgaismotos silos, kuros

nav pameža un zemsegas vai arī pēdējie vāji attīstīti. Izsalkušas

ērces koncentrējas visvairāk gar ceļu un taku malām. Parasti tās

uzrāpjas uz augiem 25—100 cm augstumā un, izstiepušas priek-

šējo kāju pāri, gaida garāmgājēju cilvēku vai dzīvnieku.

Lai aizsargātos no ērcēm, ejot uz mežu, ieteicams vilkt pie-
mērotu apģērbu un apavus: kombinezonu, cieši piegulošas vai

savelkamas apkakles, galvas segu, gumijas zābakus utt. Ja darbs

ir saistīts ar biežu uzturēšanos mežā, apģērbu var aplaistīt vai

apputināt ar dažādiem ķīmiskiem aizsargāšanās līdzekļiem, kas

atvaira ērces. Tādi ir DDT un heksahlorāna preparāti, 5% kreo-

līna šķīdums ūdenī, 10% karbola emulsija, 10% darvas šķīdums
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5% kodīgā sārmā v. c. No DDT un heksahlorāna preparātiem gan

labāk izvairīties, sevišķi no to ilgstošas lietošanas. Visieteicamā-

kie ir dimetilftalāts un dibutilftalāts — šķīduma vai ziedes veida

(tos lieto arī pret odiem). Parasti pietiek, ja ar šiem preparātiem

apstrādā apavus un apģērbu tikai līdz 70—80 cm augstumā no

zemes vienu reizi nedēļā (jāatceras vienīgi, ka dimetil- un dibu-

tilitalāts ir ugunsnedrošs).
Ja arī iepriekš minētie aizsargāšanās paņēmieni ir lietoti, to-

mēr ieteicams laiku pa laikam pārbaudīt, vai uz apģērba vai

atklātām ķermeņa daļām nav nokļuvušas ērces. Atrastās ērces sa-

dedzināmas vai iemetamas lizolā, petrolejā v. tml., bet nekādā ga-

dījumā nav saspiežamas pirkstos. Ja ērce piekodusies, tā, uzma-

nīgi grozot, izvelkama ar pinceti, bet brūce dezinficējama ar jodu
vai spirtu. Notrūkušu ērces snuķīti izvelk ar sterilizētu adatu. Var

arī ērci un vietu, kur tā piesūkusies, bagātīgi apziest ar kādu eļļu,
tad tā atlaidīsies pati.

Ja mežā, kur sastopamas ērces, ierīko telšu pilsētiņas, pionieru
nometnes vai citas apmetnes, to apkārtni vēlams attīrīt no sīkiem

krūmiem un augstiem lakstaugiem, tāpat attīrāmas arī biežāk

lietojamo ceļu un taku malas. Vajadzības gadījumā uz augiem,
kur mēdz uzturēties ērces, var arī izsmidzināt šķidrumus, kas at-

baida ērces, piemēram, 10% lizolu, karbolu v. c.

Skaidrības labad jāpiezīmē, ka šajā rakstā ar vārdu «ērce» ap-
zīmētas tikai iksodu (Ixodidae) ērces, ko tautā mēdz dēvēt par

suņu jeb meža ērcēm. Bez šīm ērcēm, kas ir lielākas par pārējām,
mūsu mežos un laukos sastopamas vēl daudzu citu sugu ērces,
kuras uz cilvēka un mājdzīvniekiem parazitē daudz retāk, tāpēc
par tām šoreiz nerunāsim.

Diezgan plaši izplatīts nepareizs uzskats, ka slimības, ko pār-
nēsā ērces, esot «jaunas», jo agrāk par tādām nekas nebijis zi-

nāms. Patiesībā samērā jaunas ir tikai mūsu zināšanas par to,
ka slimības var izplatīties arī ar ērču starpniecību. Jo vairāk mēs

izpētām dabu, jo vairāk arī atklājam tajā jauna un līdz šim ne-

zināma.

M. Kundziņš

KAS JĀZINA PAR ČŪSKĀM

..
_^.au t &an musu republika sastopamas tikai trīs čūsku sugas, tomēr daudzi

cilvēki tas neprot atšķirt un tādēļ bieži vien pārspīlē čūsku briesmas, kuras

musu apstākļos patiesībā nav nemaz tik lielas. Pats ļaunākais — izplatījies
uzskats ka labākais paņēmiens, kā izsargāties no čūskām, ir sist nost katru

rāpuli, ko vien gadās pamanīt. Tiesa, mūsu vienīgās indīgās čūskas — odzes —
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Odze Odze(U.Štrausa
foto).

kodiens var radīt bīstamas sekas kā cilvēkam, tā mājlopiem, bet pārējās čūsku

sugas ir visādā ziņā saudzējamas. Lai veltīgi neiznīcinātu pilnīgi nekaitīgus
un pat derīgus dzīvniekus, kā arī izvairītos no indīgas čūskas kodiena, jā-

iegaumē tikai dažas labi pamanāmas pazīmes, pēc kurām šīs sugas atšķiramas
cita no citas.

Odzi (Vipera bērus L.) ļoti bieži var sastapt gan mežos, gan mitrās pļa-
vās, bet visvairāk tai tīk uzturēties purvainās, viršiem un priedītēm apaugušās
vietās, izcirtumos. Reti kad tā sasniedz lielāku garumu par 70—75 cm. Krāsa

nav droša pazīme, pēc kuras var pazīt odzi, jo tā stipri variē — sastopamas
melnas (parasti mātītes) līdz vara sarkanas odzes (par «kapara čūsku» tautā

sauc kā odzi, tā arī glodeni). Odzi viegli var atšķirt pēc tumšās, gareniskās,

zāģzobotās līnijas uz muguras un slīpā, krustam līdzīgā zīmējuma uz galvas.
Galvenā odzes barība ir vardes, peļveidīgie grauzēji un kukaiņi. Savu laupī-

jumu tā nonāvē ar indi, kuru ievada noķertā dzīvnieka organismā caur brūci

ar īpašu indes zobu palīdzību. Indes zobi ir pagarināti augšējie priekšzobi.
To vidū atrodas kanālītis, kurš atveras priekšpusē netālu no zoba virsotnes.

Indi ražo pārveidoti augšlūpas siekalu dziedzeri, tās iedarbība katrai indīgo
čūsku sugai ir dažāda. Odzes inde satur olbaltumvielu hemoragīnu, kas ar

asins plūsmu iedarbojas uz kodiena upura iekšējiem orgāniem, radot tur asins-

izplūdumus. Bez tam šī inde saārda sarkanos asinsķermenīšus, radot asinsvadu

aizsprostojumus —
trombozes. Ja laikus nelieto vajadzīgos pretlīdzekļus, var

rasties slimigas parādības — reiboņi, nespēks, miegainība. Atsevišķos gadīju-
mos odzes kodiens beidzas pat ar nāvi.

Lai izvairītos no odzes kodiena, jāatceras, ka odze cilvēkam nekad neuz-

brūk, bet kož tikai aizstāvoties. Tādēļ pats galvenais: būt uzmanīgiem. Ja odze

tomēr iekodusi rokā vai kājā, augšpus koduma vietas nekavējoties jāuzliek
žņaugs, lai neļautu indei izplatīties organisma. Brūce jāpaplašina un jādezinficē
ar joda tinktūru, lugolu vai kālija permanganātu. Nedrīkst brūci izsūkt ar muti,
bet tas jāizdara, uzliekot speciālas «bankas». Saprotams, ne katrreiz šie līdzekļi
ir pie rokas, tādēļ pēc žņauga uzlikšanas jāgriežas pie ārsta, lai tas ievadītu

cietušajam pretindes serumu. Sirdsdarbības pastiprināšanai ieteicamas lielas

alkohola devas.

Katra odzes mātīte rudenī dzemdē s—lß dzīvus mazuļus, tādēļ dabiski, ka
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ar sišanu tās iznīcināt neizdosies. Odzēm ir dabiski ienaidnieki, uz kuriem to

inde neiedarbojas — eži, stārķi, vārnas, žagatas, vanagi, meža cūkas. Sie dzīv-

nieki iznīcina odzes ar daudz labākiem panākumiem nekā cilvēks.
Zalktis (Natrix natrix L.) apmetas uz dzīvi visdažādākajās vietās, parasti

upju un ezeru tuvumā, jo prot labi peldēt un pārtiek galvenokārt no vardēm.

Maksimālais ķermeņa garums sasniedz līdz 1,5 m, bet reti kādam izdosies

redzēt zalkti, kas garāks par 1 m_.
Arī zalktim krāsojums variē, bet visbiežāk tas

ir pelēcīgs vai melns. Raksturīgākā pazīme — divi gaiši — balti, dzelteni vai

oranži plankumi galvas sānos. Nekāda ornamentējuma uz ķermeņa nav. Zalkti

droši var ņemt rokās, jo aizsargādamies tas vienīgi izdala caur gala zarnu

baltu, nepatīkami smirdošu šķidrumu. Indes dziedzeru zalktim nav. Par dze-

loni nepareizi sauc šķelto mēli, kāda ir visām čūskām. Mēle zalktim ir arī

taustes orgāns. Zalkšu mātīte vasarā dēj 12—35 ar mīkstu čaulu pārklātas
olas, no kurām daļa attīstības laikā iet bojā.

Daudz retāk Latvijā sastopama gludenā čūska (Coronella austriaca Laur.).
Kā mūsu faunas retums tā atrodas likuma aizsardzībā. Gludenā čūska sasto-

pama sausās, atklātās vietās, parasti slēpjas starp akmeņiem. Ķermeņa garums
reti kad pārsniedz 50—60 cm, krāsa līdzīga odzes krāsai, parasti brūna. Rak-

sturīgākās pazīmes — neliela galva ar noapaļotu purnu (odzei galva trijstū-

Sila ķirzaka (U. Strausa foto)
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raina) un pilnīgi gludas zvīņas. Pārējām čūskām uz zvīņām skaidri saredzami

ķīlīši. Barība gludenajai čūskai daudzveidīga un sastāv no ķirzakām, citām čūs-

kām, sīkiem zīdītājiem un putnu mazuļiem. Pirms aprīšanas tā savus upurus

nožņaudz. Rokās paņemta, gludenā čūska parasti aizsargājas kožot, kā arī

izlaiž smirdīgu šķidrumu, tomēr kodiens tikai ieskrambā ādu, indes dziedzeru

tai nav. Augusta beigās vai septembra sākumā no olām pirms vai pēc to iz-

dēšanas izšķiļas 6—B mazuļi.

Nezinātāji pie čūskām ārējās līdzības dēļ pieskaita arī bezkāju ķirzaku —

glodeni (Anguis fragilis L.). Tās krāsa dzeltenīgi brūna, galva nemanot pār-
veidojas viduklī, aste ir garāka par vidukli, resna, ar noapaļotu galu. Cilvēks,
kurš glodeni kādreiz redzējis, atšķirs to no čūskām pēc pirmā acu uzmetiena.

Tāpat kā pārējās ķirzakas, glodene ir pilnīgi nekaitīga un, arī rokās paņemta,
nemēģina aizstāvēties. Glodene pārtiek no tārpiem, kukaiņu kāpuriem, gliemjiem
un ir uzskatāma par derīgu, jo iznīcina kaitēkļus.

Dosimies dabā, apbruņojušies ar zināšanām, nevis ar nūju! Neiznīcināsim

pilnīgi nekaitīgus dzīvniekus tikai tādēļ vien, ka to ķermeņa forma neatbilst

mūsu estētiskajiem priekšstatiem! Tāda rīcība cilvēkam nedarītu godu.

I. Lapiņa

NETRAUCĒSIM BEBRUS!

Mūsu vērtīgākais kažokzvērs — bebrs — Latvijas PSR pašlaik sastopams

diezgan reti. Biežie traucējumi, ko rada cilvēka dažāda veida saimnieciskā

darbība bebru dzīves vietās, dažos gadījumos ari piemērotas barības trūkums

un vēl citi apstākli ir par iemeslu tam, ka bebri nevar savairoties lielā skaitā.

Tomēr tas nebūt nemazina interesi par šo ļoti savdabīgo un dažā ziņā neparasti
attīstīto dzīvnieku.

Bebrs Latvijā uzturas galvenokārt mežainos apvidos, nelielās, ūdens un

piekrastes augiem bagātās upītēs, kuras tas ar apbrīnojamu prasmi un izdomu

pielāgo savām vajadzībām. Bebrs vai nu ierīko mitekļus piekrastē Izraktās

alās, vai arī ceļ no zariem un koku gabaliem īpašas celtnes. Kā vienā, tā ari

otrā gadījumā ieejas bebra mītnēs atrodas zem ūdens. Lai, ūdens līmenim

pazeminoties, tās nebūtu redzamas, bebrs ceļ no zariem un koku gabaliem
īpašus aizsprostus, kas tam ļauj ūdens līmeni upē regulēt pēc vaiadzlbas. Ja

mitekļi atrodas tālāk no ūdens, bebrs izrok līdz tiem speciālus, ap 0,5 m platus
kanālus.

Ļoti īpatnējs Ir ari bebra barošanās veids. Tas pārtiek tikai no augu barī-

bas, vasarā no ūdens un piekrastes augiem; labprāt tas mielojas ar ūdens-

rozēm, dažādiem purva augiem un zāli. Bebra galvenā barība, sevišķi pavasari,
rudenī un ziemā, Ir krūmu un koku mizas. Visvairāk tas lecienījis lapu kokus:

kārklus, apses, bērzus, alkšņus, It īpaši to jaunos dzinumus. Gan barībai, gan

ari celtnēm vajadzīgo materiālu bebrs legūst, nograužot kokus, dažkārt pat
lielus. Ar ļoti spēcīgajiem kaltvelda zobiem pārgrauzis koka stumbru un nolai-

dis to zemē, bebrs sāk to sadalīt I—2 m garos gabalos, kurus pludina pa
ūdeni uz aizsprosta vietu vai celtnēm. Koku miza un sīkie zariņi tiek izlietoti

barībai, bet atlikušie koksnes gabali — mitekļu un aizsprostu gatavošanai
un labošanai.

Sevišķi rosīgs bebrs kļūst, gatavojot barības krājumus ziemai. Sajā laikā
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tas nolaiž un apstrādā daudz koku. Visinteresantākais ir tas, ka bebri savās

pastāvīgās dzīves vietās nereti jau pavasarī un vasaras sākumā Izraugās no-

laižamos kokus. Nelielā augstumā no zemes tiek apgrauzta izvēlēto koku miza,

bet paši tie paliek nenolaisti vismaz līdz rudenim, jo šādi «apgredzenotu» koku

mizā uzkrājas daudz barības vielu. Starp citu, minētais paņēmiens tiek atzīts

par noderīgu ari medību saimniecības praksē — to izmanto, gatavojot nocir-

šanai ainu, staltbriežu, stirnu, zaķu un dažu medību putnu ziemas barībai pa-

redzētos kokus.

Bebrs ir ļoti uzmanīgs un bailīgs dzīvnieks, aktīvs galvenokārt tikai naktī,,

tāpēc to dabā grūti novērot. Par bebra klātbūtni parasti var spriest vienīgi
pēc tā darbības pēdām — aizsprostiem, kanāliem utt., bet visdrošāk — pēc
raksturīgajiem grauzumiem piekrastēs augošajos kokos un krūmos, īpaši ru-

dens mēnešos. Visu teikto atcerēsimies nevis tāpēc, lai labāk varētu bebrus iz-

sekot, bet gan tādēļ, lai, redzot minētās pazīmes, zinātu, ka tuvumā ir mūsu

faunas retums — bebrs, kurš pelna vislielāko uzmanību un saudzību. Katra

traucējoša darbība (pat makšķerēšana, braukšana ar laivu vai arī vienkārša

ziņkārība) var būt par iemeslu tam, ka bebrs pamet savus mājokļus. Tas, pro-
tams, kavē bebru skaita palielināšanos un saglabāšanos.

A. Āboliņa

MEŽA SŪNAS

Latvijas klimatiskajos apstākļos sūnas mežos ir tik pierastas, ka tās ievē-

rojam dažkārt vienīgi kādā atpūtas bridi mežā, kad patīkami izstiepties to mīk-

stajā segā, vai rudeni sēņotāju gaitās, sataustot zem tām kādu zaļganu bērz-

lapes mazuli.

Un tomēr mežā, šajā saskanīgajā dažādo dzīvo organismu kolektīvā, sūnas

ir svarīga sastāvdaļa. Normālos mitruma apstākļos valgās meža sūnas nodro-

šina koku sēklām un vēlāk dīgstiem vienmērīgu mitrumu, samazina tempera-

tūras svārstības, saudzīgi pasargā tos no mehāniskiem bojājumiem. Sausajos
mežos sūnas aizsargā augsni un līdz ar to ari koku saknes no izžūšanas silta-

jās vasaras dienās, ar savām blīvajām velēnām tās palīdz nostiprināt kāpu

smiltājus, tādējādi paplašinot meža augšanai piemērotās platības un uzkrājot
barības vielas mežam. Sūnas dod patvērumu un sagādā labvēlīgus dzīves ap-

stākļus sēnēm, aļģēm, baktērijām un šikiem dzīvnieciņiem. Piedaloties šiem or-

ganismiem, zem sūnu segas vienmērīgā paklāja normāli noris daudzo augu at-

lieku sadalīšana kokiem Izmantojamās barības vielās. Rēc zinātnieku atzinuma,

vecākās audzēs koksnes pieaugums dažkārt pat atpaliek no zāļu un sūnu masas

pieauguma. Ir noskaidrots, ka, piemēram, 120 gadu vecā priežu purvājā koksnes

pieaugums ir pat mazāks par balto kūdras sūnu — sfagnu un citu sūnu masas

pieaugumu.

No otras puses, sūnas var mežam nodarīt arī daudz ļaunuma. Visjūtamāk
tas novērojams pārmērīgi mitrās mežaudzēs, kur meža pārpurvošanās procesā
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Purva sfagni pārpurvota egļu mežā.

piedalās sfagni. Jau ar savu eksistenci vien tie spēj aktīvi iejaukties meža

dzīvē. Kā zināms, sfagni saviem dzīvības procesiem Izmanto barības vielas,

kas atrodas vai nu meža noteces ūdeni, vai atmosfēras nokrišņos. Ūdeni uz-

ņem viss augs, jo to stumbru apakšējā daļa, no kuras atiet rlzoīdu pavedieni,

kas sfagniem aizstāj saknes, ātri atmirst un pārkūdrojas (gadā sfagni pieaug

vidēji par 2 cm un nogulsnē 1 mm biezu kūdras kārtiņu). Tā kā barības vielu

meža noteces ūdeni vai atmosfēras nokrišņos Ir maz, sfagni piemērojušies lielas

ūdens rezerves uzņemšanai un pārstrādei. Diemžēl, tikai mikroskopa palielinā-

jumā iespējams apskatīt sfagnu īpatnējo uzbūvi
—

dažāda veida ūdens tver-

tnes ar daudzām porām to sienās. Visas šis tvertnes, kas atrodas gan starp

lapu šūnām, gan ap stumbriem un zariem, veido īpatnēju kapilāro sistēmu

ūdens vadīšanai, tādēļ ūdens daudzums sfagnos var 20 reizes pārsniegt sfagnu

sausnas svaru. Bez tam sfagni, izdalot savā dzīvības procesā skābes, paši

spēj radīt ap sevi skābu vidi. Izdalītā skābe kopā ar lielo mežā aizturēto liekā'

ūdens daudzumu rada nelabvēlīgus apstākļus citu sūnu, kā ari daudzu zied-

augu augšanai. Sfagni savukārt vairojas ātri, tādēļ, ja vien neiejauksies mež-.

kopis, lerīkojot mežaudzē nosustnātājus grāvjus, pārpurvošanās process neglāb-

jami progresēs, un kokaudze sāks nīkuļot, pie kam levērojami samazināsies kok-

snes leguve no šādām pārpurvotām platībām. Pēc grāvju lerīkošanas sfagnu

sūnas ilgi noturas meža dzīvajā zemsegā — piemēram, priežu niedrājos vēl 70

gadu pēc intensīvas nosusināšanas mazos cinīšos sastop Magelāna un slklapu

sfagnus, kas ši meža tipa zemsegā pirms nosusināšanas veidoja nepārtrauktu

klāju.
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Viena no skaistākajam meža sūnām —
Ptilium crista-castrensis

(Hedw.) De Not.

Latvijas mežos izplatīts pavisam ap 200 sūnu sugu. Tā kā katrai sugai Ir

savas īpatnējas prasības attiecībā pret augšanas apstākļiem, tad ikvienam vērī-

gam mežkopim sūnas ir lieliskas meža augšanas apstākļu raksturotājas. Pēc

sūnu sugu sastāva lespējams noteikt mežaudzes augsnes auglīgumu un tātad ari

produktivitāti, mežaudzes mitruma apstākļus, kūdras sadalīšanās pakāpi pēc

nosusināšanas, pat to, kāda koku suga ieviešama, apmežojot izcirtumu, kā arī

noskaidrot vēl citus jautājumus, kas saistīti ar mežkopības praksi un hidro-

mellorāclju.

Sūnu sega mežos nav vienmuļa. Ja būsim kaut vai nedaudz iepazinuši

sūnas un to sastopamības likumsakarības, tās varēs mums pastāstīt daudz inte-

resanta par meža dzīvi.

Lapkritī (M. Kundziņa foto).
Mazais susurs (U.Strausa foto). (U. Štrausa foto).
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R. Ķnaps

NO TĀLSENĀ DZINTARPRIE2U MEŽA

LĪDZ

MŪSDIENU PLUDMALEI

Terciārajā periodā, pirms 35—40 miljoniem gadu, Ziemeļeiropā sauszeme

aptvēra Skandināviju, gandrīz visu tagadējo Baltijas jūru (veidojot tā sau-

camo Kaledoniju) un Austrumeiropas līdzenuma ziemeļu daļu. Uz dienvidiem

no šīs sauszemes, sākot ar tagadējo Lietuvas, Polijas un Baltkrievijas terito-

riju, pletās jūra. Sīs jūras saskalojumi veido galvenās dzintara atradnes pa-
saulē. Tās atrodas pie Baltijas jūras Kaļiņingradas apgabalā, Sembijas pus-

salā. Dzintars te sastopams paleogena (apakšējā terciāra) sistēmas oligocena
nogulumos, kuru vecumu vērtē uz 35 miljoniem gadu. Mazākas dzintara iegulas
atrod arī Kijevas rajonā, Urālos, Rumānijā, Sicīlijā, Birmā, Čukču pussalā,
Kanādā.

Kaļiņingradas apgabalā dzintaru saturošais iezis, tā saucamā «zilā zeme»

ir mālaina pelēkzaļgana putekļu smilts, kas nogulsnēta atklātā jūrā un satur

ap 150 zivju v. c. jūras dzīvnieku sugu paliekas. «Zilajā zemē» atrastie kro-

kodiļu zobi liecina, ka šie nogulumi veidojušies ne pārāk lielā attālumā no

krasta. Atrastie krokodiļu un arī haizivju zobi ļauj secināt, ka senā d'zintar-

jūra ir bijusi silta.

Atsevišķi «zilās zemes» slānīši satur dzintaru dažādā daudzumā. Bagātā-
kajā slānī ir ap 3 kg dzintara uz kubikmetru zemes.

Dzintarmeža augsnes slāņi nekur nav konstatēti
— ūdeņi tos nograuzuši.

Gan jūra, vairākkārt pārplūdinot sauszemi, gan upes ir aizskalojušas
dzelmē arī dzintaru. Mazā īpatnējā svara dēļ tas aiznests jūrā diezgan tālu
no krasta.

Jūrai piegulošajā Kaledonijas sauszemē audzis krāšņs subtropu mežs.

Daudz tur bijis platlapju koku, ozolu vien 15 sugu, arī mūžzaļi ozoli, 4 sugas

palmu, cipreses, sekvojas, bet no skuju kokiem 13 sugas priežu v. c.

Dzintarā atrastie niedru fragmenti liecina, ka bijuši arī stāvoši ūdeņi.
Terciārajā dzintarmežā ir augušas arī savdabīgas, sveķiem bagātas prie-

des —
Pinus succinifera (dzintarsveķu priede). Sie tagad pārakmeņojušies

sveķi ir dzintars (sukcinīts), kurā esošie ieslēgumi sniedz ieskatu par toreiz

bijušo augu un dzīvnieku valsti.

Dzintarā ir daudz lapu nospiedumu un lapu koku daļiņu, ziedus un to pu-

tekšņus ieskaitot, bet konstatētas arī skujas un pat čiekuriņi. Atrastie pārak-
meņojušies, ar dzintaru piesūkušies koka gabali, kam ir skuju kokiem raksturī-

gas gadskārtas un ar dzintaru pilnas sveķu ejas, nepārprotami liecina, ka dzin-

tars ir celies tieši no skuju kokiem.

Kaledonijas terciārajā dzintarmežā ir bijušas vairākas sveķiem bagātas
priežu sugas un pat viena egļu suga, tāpēc kopā ar īsto dzintaru paretam
atrod vel četras citas fosilo terciāra sveķu pasugas, kurām ir nedaudz atšķi-
rīgs sastāvs, cietība, krasa (arī brūna un melna).
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Nomelnējuši dzintara gabali ar iekšējām plaisām liecina par meža uguns-

grēkiem, kas, domājams, cēlušies no zibens.

Tajā laikmetā gadā gaisa vidējā temperatūra bijusi vismaz 20° — apmē-

ram tāda kā Alžīrijā vai Florida tagad.
Priežu sveķi tolaik bijuši daudz šķidrāki par musu tagadējo priežu sveķiem.

Izplūdumu vietas un arī koka iekšienē tie ir veidojuši blīvus vienlaidu gabalus,

pie kam lielākos sveķu izplūdumos šie gabali, kas velak pārvērtas dzintara,

sasniedza gandrīz vai' spaiņa lielumu. Mūsu tagadējie sveķi tādas blīvas pikas
nedod.

Atrasti arī veseli dzintara pilieni (pat krietnas plūmes lielumā), kas var-

būt sacietējuši jau pie zara. Viens šāds eksemplārs atrodas arī Rīga, Dabas

muzejā.

Sveķu šķidrās konsistences dēļ tajos iekļuvušie kukaiņi pārakmeņotā veida

ļoti labi'saglabājušies līdz mūsu dienām — pat vissīkākās ķermeņa daļiņas —

taustekļi, kājiņas, spārniņi — nav bojātas.
No dzīvniekiem dzintara ieslēgumos visvairāk ir dažādu kukaiņu, no da-

žiem vairāki desmiti un pat simti sugu: laputis 40 sugu, skudras 60 sugu,

vaboles 450 sugu. Ir arī zirnekļi, simtkāji, mušas, bites, lapsenes un tauriņi.

Sienāži, cikādes, skorpioni un termiti ļauj secināt, ka terciārajā periodā bijis
sauss un karsts klimats; lopu dunduri un blusa norāda,_ ka bijuši zīdītāju dzīv-

nieki, apmatojuma kušķīši liecina, ka dzīvojušas arī vāveres un sikspārņi, bet

pēc kādas putna spalvas konstatēts, ka tolaik bijuši arī dzeņi.
Lielākais no dzintarā atrastajiem ieslēgtiem mugurkaulniekiem ir 42 mm

gara ķirzaciņa.

Dzintars pēc ķīmiskā sastāva ir tipiski sveķi: tajā ir ap 79% oglekļa, 11%
ūdeņraža un 10% skābekļa, kuri veido dažādus savienojumus, tai skaitā dzin-

tarskābi (4—7%), ļoti nedaudz ir arī sēra un minerālvielu piemaisījumu. Dzin-

tara īpatnējais svars ir 1,05—1,10; 150° temperatūrā tas kļūst mīksts un 250—

400° temperatūrā kūst.

Dzintars ļoti vāji vada elektrību. Berzējot ar vilnas drānu, dzintars elek-

triski uzlādējas. No grieķiskā dzintara nosaukuma «elektron» atvasināts no-

saukums «elektrība».

Dzintara krāsa ir dzeltena līdz sārti brūna vai krējuma balta; zilgans,
zaļgans un melns dzintars sastopams ļoti reti. Tīrs dzintars ir pilnīgi dzidrs.
Nedzidrs tas kļuvis, ja svaigos šķidrajos dzintarsveķos iekļuvis gaiss vai pie-
jaukusies augu šūnu plazma.

Dzintara uzlasīšana jūrmalā ir bijis vieglākais un plašāk izplatītais dzin-

tara ieguves veids senatnē. Sen tas rakts arī jūras krasta krauju atsegumos
un citur. No juras dzintars, tāpat kā dienvidu jūrās pērles, iegūts arī nirstot.

Baltijas dzintara ieguves vieta kopš 20. gadsimta sākuma ir rak-
tuves tagadējas Jantarnojes tuvumā, netālu no jūras. Atklātajā raktuvē 30 m

biezo parsegkartu, kur dzintara nav, novāc vai nu mehāniski, vai arī hidrau-
liska ceļa.

Dzintara kopējā ieguve sasniedz ap 500 000 kg gadā. 30. gados apmēram
10% no dzintara vākuma ieguva, uzlasot to jūrmalā. Tagad dzintara
guvums jūrmalā ir krietni mazāks.

Dzintaru saturošie slāņi (nogulumi) no Sembijas pussalas turpinās Balti-
jas jūrā un rietumu virzienā pāri Gdanskai sniedzas līdz Rīgenas salai. Tā-

lāku parskalojumu ceļā dzintars ir nokļuvis arī neogena (virsējā terciāra)
nogulumos.

Ledus laikmeta ledāji dzintaru no Baltijas jūras piekrastes ir aiznesuši
līdz Baltkrievijai, Polijai, Vācijai; ledāju kušanas ūdeni to aizskalojuši līdz
Holandei un Norfolkas piekrastei Anglijā. Mūsu republikas teritorijā senākie
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Mušiņa dzintara

gabaliņā, kas at-

rasts Liepājas jūr-
malā (cenšoties at-

brīvoties, tā saduļ-
ķojusi pusšķidrā
dzintara virsu).

iežu slāņi ar dzintara iegulām nav konstatēti, jo ledāji ir tos noārdījuši un

aiznesuši tālāk prom.

Pēcleduslaikmetā jūras darbības rezultātā dzintars ir aizskalots arī uz

ziemeļiem līdz pat Somijai, bet kaut cik manāmos daudzumos gan tikai līdz

Rīgai. Dzintaru pie mums attransportējuši un nogulsnējuši jūras ūdeņi pavi-

sam nesen, galvenokārt litorinas laikmetā, pirms 4000—7000 gadiem, kad jūra
pārplūdināja piejūras zemieni. Sādi nogulumi Latvijā visvairāk sastopami Rī-

gas jūras līča Kurzemes krastā
— pie Rojas, Kaltenē, Mērsragā, Engurē un

Lielupes lejastecē. Sanēšu plūsmai no Baltijas jūras nonākot līcī, viļņu spars

kļūst ievērojami mazāks, tādēļ tie sanēšu nastu vairs nespēj tālāk nest, un

rodas nogulsnējumi.

Arī mūsu dienās Kaļiņingradas piekrastē jūra turpina skalot dzintaru

krastā, kā arī nes to tālāk gar krastu ziemeļaustrumu virzienā. Sī tagadējā
plūsma gan ir niecīga, bet praktiski manāma vēl līdz Pāvilostai un pat Vents-

pilij.

Dzintara gabaliņi, kas tagad izskaloti Rīgas jūras līča piekrastē, domā-

jams, nāk no litorinas laikmeta nogulumu pārskalošanas, jūrai vai upēm
graužot krastu vai gultni.

Mūsu piekrastē pārsvarā ir no kreisās uz labo pusi ejoša sanēšu plūsma

(no krasta skatoties). Jo tālāk šajā virzienā, jo aizvien mazāk atrodams dzin-

tars.

Vistālāk uz ziemeļiem šo rindu autoram dzintaru gadījies sastapt Duntes

jūrmalā.

Mūsu piekrastē dzintara tagadējā «raža» ir niecīga. Labākajos gados pa

Liepājas—Papes rajonu to vērtē uz 500 kilogramiem (tikpat cik Rumānijā).
Pie Rīgas veiksmīgākais un prasmīgākais šīs jūras veltes cienītājs varbūt savāks
sauju vai divas gadā.

Kad var but iespējami lielāka veiksme? Dzintaru, kas ir gandrīz tikpat
smags ka ūdens, pēdējais viegli pārnes pludojošā stāvoklī. Visintensīvāk tas
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notiek vētrās, kas pie mums visvairāk plosās rudeņos. Tādēļ pie Liepājas, kur

vietējo krājumu nav un dzintaru viļņi atnes tieši no tālajām pamatatradnem,
vētras ir visu dzintarmeklētāju apsveiktas un gaidītas.

Tomēr pašā vētrā būtu veltīgi staigāt pa liedagu, jo tad dzintaru un vispār
visas pludojošas vielas jūra ir atrāvusi prom no malas jomās. Tikai vētrai

gurstot, jūra sāk atdot savus dārgumus. Liepājnieki to labi zina. Vīri ar gumi-

jas zābakiem kājās un sīkacu tīkla ķeselēm rokās dodas pirmajā jomā, kur

viļņos virpuļo jūras zāļu un citu drumslu jūklis. Tur reizēm virspusē uzvirmo

dzeltena dzirksts, tad veikls grābiens ar ķeseli, un puslīdz droši var nakt

liedagā, kur izbērtajās drumslās gandrīz vienmēr atradīsies arī pa dzintara

gabaliņam.
Pie Rīgas, kur dzintaru tagad piegādā galvenokārt Lielupe, graužot senos

nogulumus, dzintargraudiņus der meklēt arī pavasaros, kad plūdūdeņu izne-

sumi pa tiešāko ceļu izkļūst malā jau ar pirmajiem pavasara vējiem.
No upes dziļāk jūrā ienestais materiāls atpakaļ malā gan nonāk tikai

rudens vētrās, un tad viss ir tāpat kā Liepājā. Tikai niecīgās «ražas» dēļ pie
Lielupes vai Daugavgrīvas neviens pa viļņiem nebradā. Tikai nejauši jūrmalas
apmeklētāji paretam pieliecas, lai paceltu graudiņu zirņa vai pupas lielumā.

Dzintaru mūsu republikā var iegūt, ne vien uzlasot to jūrmalā, bet arī

rokot nogulumu vietās. Rūpnieciska nozīme gan nav nevienam no šiem ieguves
veidiem.

Rokot un arot dzintars ir atrasts Nidas ciemā, Mērsragā, Engurē, pie
Slokas un citur. To atrod arī gliemežvāku racēji pie Lielupes, Kaltenē, Abrag-
ciemā.

Samēra reti dzintara gabaliņā laimējas ieraudzīt kādu kukainīti — nu

gluži kā dzīvu, tikai sastingušu nekustīgā pozā, sastingušu pirms miljoniem
gadu.

leteicams visus atrastos dzintara gabaliņus rūpīgi apskatīt, izmantojot pat
palielināmo stiklu, jo ieslēgumi dažkārt ir sīki un grūti pamanāmi. Labākas

saskatāmības dēļ gabaliņus der viegli apslīpēt.
Atrastos ieslēgumus vēlams parādīt Dabas muzejā speciālistiem, lai tie

nosacītu ieslēgumu piederību, sugu v. tml.
Labu veiksmi visiem dzintara meklētājiem un gaišu prieku atradējiem!

V. Langenfelds

NEIZMANTOTAS lESPĒJAS

Lielas bagātības, ko līdz šim neesam vēl pietiekami izmanto-

juši, slēpj mūsu savvaļas augļu koki. Līdz ar to vairāk uzmanī-

bas jāpievērš jautājumam par'savvaļas augļu koku izplatību un

resursiem musu republikā. Visizplatītākie ir'pīlādži, kas sastāda

ap 84% no visiem savvaļas augļu kokiem. Savvaļas ābeles sastāda

ap 8%, korintes
— ap 6%, vilkābeles — ap 1,5% un savvaļas

bumbieres — ap 0,5% no visiem savvaļas augļu kokiem.

Musu savvaļas augļu koku ražas nav visai regulāras, un at-
karībā no klimatiskajiem apstākļiem tās var stipri mainīties. Taču,
rēķinot pašas minimālākās ražas, mūsu republikā ik gadus va-
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rētu iegūt ap 2400 t pīlādžu, ap 1000 t ābolu, ap 64 t korinšu, bet

labas ražas gados šie skaitļi būtu ievērojami lielāki.

Pīlādži mūsu republikā izplatīti ļoti plaši visā teritorijā. Lie-

pājas, Bauskas, Rīgas, Cēsu un Valmieras rajonos pīlādžiem ir

rūpnieciska nozīme, taču to augļu izmantošanai netiek pievērsta

vajadzīgā uzmanība, un ar tiem mielojas putni.

Rūgtās garšas dēļ, ko pīlādžu augļiem piešķir samērā augstais

pektīnvielu saturs, radies uzskats, ka tie nav derīgi izmantošanai.

Taču katrs, kas būs nogaršojis pīlādžu ievārījumu vai baudījis
to vīnu, droši atspēkos uzskatu par pīlādžu nederīgumu uzturā.

Pīlādžu augļi ir bagāti ar C vitamīnu, karotīnu un citām biolo-

ģiski aktīvām vielām, tāpēc arī nav jābrīnās, ka pīlādžu augļi,
un īpaši ievārījums, ir lielisks ārstniecības līdzeklis.

Pīlādžu augļi vislabāk izmantojami pārstrādāšanai, kombinē-

jot tos ar citiem augļiem, piemēram, āboliem. Sevišķi vērtīgs ir

pīlādžu, cidoniju un mežrožu augļu kombinētais ievārījums. Tas

ir īsts «dzīvības eliksīrs» — pirmšķirīgs vitamīnu avots un efek-

tīvs ārstniecības līdzeklis, sevišķi ziemā. Pīlādžu augļu sula ir se-

višķi piemērota atspirdzinošu dzērienu gatavošanai un vīna rau-

dzēšanai, bet arī šinī gadījumā vēlams pīlādžus «atšķaidīt» ar

ābolu, upeņu vai jāņogu sulām.

Starp mūsu savvaļas pīlādžiem sastopamas formas ar lieliem,

sulīgiem, saldskābiem, nedaudz rūgtiem augļiem. Sādu formu rū-

pīga izlase un kultivēšana būs lielisks papildinājums pašreizējām

pīlādžu kultūrformām un šķirnēm. Šeit gan jāpiezīmē, ka pīlādžu
kultivēšana mūsu republikā ir nepelnīti atstāta novārtā, kaut gan

šī kultūra ir visai perspektīva.
No pārējiem mūsu savvaļas augļu kokiem pirmām kārtām mi-

nama ābele. Savvaļas āboli izmantojami pārstrādāšanai — ievā-

rījumiem, kompotiem, augļu masām, žāvēšanai. Šo ābolu sula

noderīga arī dzērienu rūpniecībā, kur to ieteicams kombinēt ar

citu augļu un ogu sulām. Daudzos gadījumos mežābolu sula pār-

spēj kultūrābolus, īpaši vīna raudzēšanā.

Korintes ir teicama piedeva citu augļu pārstrādājumiem, se-

višķi sulām (it īpaši tādām kā ābolu, rabarberu v. c. sulas/kurām
ir vāja vai pat nepievilcīga krāsa). Tātad korintēm ir ne vien vēr-

tīgs bioķīmiskais sastāvs, bet tās ir arī lieliska dabiskā kulinārijas

izstrādājumu krāsviela. Korintes mēs tomēr izmantojam pavisam
maz, toties mūsu neaktivitāti teicami izmanto putni.

Lielas vērtības sevī slēpj mūsu savvaļas rozes. Rožu augļi
ieguvuši popularitāti kā augstvērtīgs C vitamīna avots. Taču jā-
atzīst, ka arī šeit mēs vēl neizmantojam visas tās iespējas, ko tik

bagātīgi mums sniedz daba.
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Tā kā mūsu republikā sastopama liela savvaļas augļu koku

formu bagātība, tad droši atradīsim mūsu vajadzībām piemēro-

tākās, bet tās sameklēt, izmantot un popularizēt ir visu dabas

draugu pienākums.

Domājot par musu savvaļas augļu izmantošanu un to īpašību

uzlabošanu, jāatceras mūsu republikā nesen introducētās un pē-

dējos gadu desmitos dārzos plaši izplatītās zemās japāņu cidoni-

jas _ henomeles (Chaenomeles japonica Lindl.). Tās_ ir vārda

tiešā nozīmē ziemeļu citrons — lielisks vitaminiem bagāts auglis

ar visai plašām izmantošanas iespējam.
Tie savvaļas augļi, kuru kvalitāte mūs kaut kadi neapmierina,

pārstrādājumos uzlabojami ar kultūras augļiem un ogām. Sav-

vaļas augļu izstrādājumiem sevišķi ieteicamas upeņu, cidoniju,

aroniju un, protams, arī visu citu mūsu dārzu augļu un ogu pie-
devas. Kombinējot mūsu savvaļas augļus ar kulturas augļiem da-

žādos pārstrādājumos — ievārījumos, iespējams iegūt ļoti dažā-

dus augļu koncentrātus, kas ir neaizstājami dabiski līdzekļi orga-

nisma tonusa pacelšanai, vielu maiņas traucējumu novēršanai

un vairāku slimību ārstēšanai.

A. Mauriņš

SVEŠZEMJU KOKAUGU SĒKLU PROGNOZES

Mūsu republikā savvaļas kokaugu flora nav sugām bagāta, tāpēc dekoratī-

vajos stādījumos un mežsaimniecībās ieviests prāvs skaits (ap 600) svešzemju
(introducēto) sugu. Ļoti perspektīvas meža stādījumos izrādījušās introducētās

ātraudzīgās lapegļu sugas, sarkanais ozols, bet republikas rietumu daļā —

arī dižskābardis. Diemžēl, šo un daudzu citu dekoratīvu kokaugu plašāku sa-

vairošanu kavē laba sēklas materiāla trūkums. Daudzas svešzemju sugas ne-

ražo dīgstošas sēklas katru gadu (dažkārt sēklu raža ir tikai ik pa s—lo5—10 ga-

diem), tāpēc ļoti svarīgi ir laikus paredzēt vajadzīgo sugu sēklu ražas apmēru

un kvalitāti.

Mežsaimniecības praksē gaidāmās sēklu ražas parasti nosaka pēc ziedēša-

nas intensitātes: jo vairāk ziedu, jo bagātāka būs sēklu raža. Lai plānotu
saimnieciskus pasākumus nākamajiem gadiem, sēklu ražas jāparedz ievērojami
agrāk — vismaz gadu uz priekšu. Šādai ātrākai prognozei var izmantot meteo-

roloģiskos datus apmēram gadu pirms ziedēšanas determinācijas periodā, kas

ilgst apmēram mēnesi, līdz kamēr ģeneratīvajos pumpuros sāk veidoties nāko-
šas ziedkopas aizmetnis. Determinācijas periodā izšķiras pumpura liktenis — vai

tas _ veidosies par ģeneratīvo vai veģetatīvo pumpuru. Mūsu un citu pētnieku
dati rada, ka vairumam sugu ir nepieciešami siltāki (mūsu republikā arī

sausāki) laika apstākļi ģeneratīvo pumpuru veidošanai nekā veģetatīvo daļu
aizmetņu izveidošanai. Piemēram, 1962. gadā dažādu egļu, siltumprasīgo balt-
egļu, duglaziju un vairāku citu introducēto kokaugu sugu ģeneratīvo pum-
puru determinācijas periodā bija vēss un lietains laiks, domājams, ka tādēļ
ģeneratīvie pumpuri neveidojas nemaz vai arī aizmetās nedaudz pumpuru. Nā-

košajā, 1963. gada pavasarī vairums egļu sugu, dižskābardis, Arizonas balt-
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egle v. c. neziedēja nemaz, bet duglāzijas, vienkrāsas baltegle, hemlokegle v. c.

ziedēja ļoti nabadzīgi un sēklu ražu praktiski nedeva. Turpretī 1963. gada va-

sarā šo' sugu ģeneratīvo pumpuru tapšanai bija daudz labvēlīgāki apstākļi.
Tas ļāva domāt, ka 1964. gada pavasarī gaidāma ievērojami intensīvāka ziedē-

šana (prakse šo p_rognozi_ tiešām apstiprināja).
Tomēr daudzām sugām, kas ieviestas pie mums no siltākiem apvidiem, pēc

intensīvas ziedēšanas ne vienmēr seko labas kvalitātes sēklu raža. Piemēram,
Arizonas un vienkrāsas balteglēm var būt bagātīga čiekuru raža, bet dīgstošo
sēklu ir maz (0,1—5%). Arī Virgīnijas paeglis, parastais etiķkoks un kokveida

lazda Latvijas PSR parasti ražo tukšas sēklas, kaut gan šīs sugas zied samērā

bagātīgi. Viens no svarīgākajiem sēklu kvalitāti noteicējiem faktoriem ir at-

tiecīgās sugas dzimumšūnu kvalitāte, kuru nosaka galvenokārt to veidošanās

apstākļi. Seit jāpiezīmē, ka vīrišķās dzimumšūnas veidošanās laikā ir stipri

jutīgākas pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem nekā sievišķās. Piemēram, pēc
nelabvēlīgā 1962. gada veģetācijas perioda 1963. gada pavasarī LVU Botānis-

kajā dārzā dzeltenā bērza vainagā vīrišķo un sievišķo ziedkopu attiecība bija
1:200, bet iepriekšējā gadā — aptuveni' 1:1. Violetā mežvīteņa sarkanziedu

formai ziedputekšņi bieži vien nav dzīvotspējīgi, bet, ja tādā gadā minētās

formas ziedus apputeksnē ar tipiskās formas dzīvotspējīgiem ziedputekšņiem,
tad sēklas veidojas normāli. Tāpēc ieteicām ērtu metodi sēklu kvalitātes

prognozes noteikšanai pēc ziedputekšņu dzīvotspējas (šī metode iztirzāta rakstu

krājumā «Daiļdārzniecība», 11, 1960.).
Ziedputekšņu dzīvotspēju var arī paredzēt pēc laika apstākļiem mikrosporo-

ģenēzes periodā, t. i., periodā, kad veidojas ziedputekšņi. Atpreparējot ziedu

aizmetni un apskatot mikroskopā putekšnīcu aizmetņu saturu, ļoti viegli var

konstatēt tetrādes — sakopojumus no 4 ļoti jaunām vīrišķajām dzimumšūnām

(apmēram 2—4 nedēļas pirms ziedēšanas). Praktiskai prognozei var pieņemt,
ka mikrosporoģenēzes periods sākas divas dekādes pirms tetrāžu parādīšanās
visattīstītākajos ģeneratīvajos pumpuros un izbeidzas dekādi pēc pirmo tetrāžu

parādīšanās._ Ja šinī periodā ir silts un saulains laiks, tad parasti veidojas
dzīvotspējīgāki ziedputekšņi.

Bez šaubām, sēklu kvalitāti nosaka ne tikai dzimumšūnu dzīvotspēja, bet

to var stipri ietekmēt arī ziedēšanas un apaugļošanās, kā arī sēklu veidošanās

apstākļi. Tas noteikti jāievēro un, nosakot sēklu ražas lielumu un kvalitāti

pec laika apstākļiem determinācijas un mikrosporoģenēzes periodā, vēlāk, zie-

dēšanas vai sēklu veidošanās laikā, jāizdara attiecīgās korektūras.

Svešzemju sugas parasti ir jutīgākas pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem
neka vietējās, tāpēc šīs sugas ir izdevīgs pētniecības objekts kokaugu ziedē-
šanas un sēklu ražošanas bioloģijas pētīšanai, bez kura mēs nevaram izvirzīt
drošas prognozes metodes. Minētie jautājumi ir vēl samērā maz pētīti, un

Dabas un vēstures biedrības biedri, kas_interesējas par kokaugu bioloģiju, va-

veikt nozīmīgu pētniecības darbu. So rindiņu autors ar prieku sadarbotos
minēto jautājumu skaidrošanā ar visiem interesentiem.

N. Grāvītis

MEŽA PUTNI RUDENI

Meži kļuvuši klusāku Beržos jau sāk parādīties zeltainas lapas. Vālodze
gatavojas aizlidošanai. Ka atvadu sveiciens dzimtenei skan viņas dzidrās flau-

tas skaņas. Melnais stārķis un baltais stārķis pulcējas pļavās un sāk vingrināt
spārnus tālajam ceļojumam. Arī ūbeles gatavojas aizceļošanai. Krāšņākais
musu dzimtenes putns — zaļā vārna atstāj mežus un bieži vien dežurē uz
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telefona vadiem, cerēdama ceļa maizei iegūt ka.dv treknāku sienāzi. Arī vakar-

lēpim jau aptrūkst krēslā lidojošo vaboļu un naktstauriņu, un tas_ rudens sā-

kumā aizlido reizē ar tītiņu. Sai laika ceļā pošas arī pelekais mušķejajs, lakstī-

gala un daži ķauķi. Pēc tam aizceļo melnais mušķērājs, sloka, merkaziņa un

kuitala.

Kad meži sāk zaudēt savu vasaras rotu un ietērpjas rudenīgas drānas, no

mums atvadās meža balodis, lauka balodis, čipste, sarkanrīklīte, erickiņš, meža

strazds, baltā cielaviņa. Vēsajam laikam un rīta salnām iestājoties, gaisā pa-
rādās dzērvju kāši un meža zosu virtenes. Beidzot aizlido žubīte, zaļulītis un

pīlādžogu kārumnieks — pelēkais strazds. Ilgi pie mums uzturas arī no zie-

meļiem atlidojušie mājas strazdi.

' Rudenim iestājoties, ziemai rosīgi gatavojas putni, kas paliek pie mums.

Meža irbe, mednis un rubenis steidz uzkrāt spēkus brūklenāju audzēs. Riekst-

rozis ievāc riekstus un zīles savās noliktavās, bet sīlis nes uz mežu zīles un

kviešu vārpas un glabā tās, kur pagadās, nesavācot savus krājumus vienkop.

Ļoti apdomīgs ir dzilnītis un cekulainā zīlīte, kura ne vien mielojas pie ba-

gātā rudens galda, bet visu ēdamo — kukaiņus un sēkliņas — arī ievāc zie-

mai un noglabā to izklaidus koku mizas spraugās un plaisās. Rudenī, kad

barības vēl atliku likām, uz celma reiz saliku krietni daudz saulgriežu sēklu,
un visas dzilnīšu pāris aizvāca īsā laikā un paglabāja koku mizu plaisās. Sī

gudrība palīdz putniņiem pārciest ziemu
—

ziemā tie atkal uzmeklē rudenī
iekrāto barību, nešķirojot, vai tā pašu vai kaimiņu vākta. Tādēļ ari cekulaina

zīlīte ziemā nemeklē pārtiku pie cilvēku mītnēm.

Vēlu rudenī pīlādžogu bagātos gados pie mums viesojas arī ciemiņi no

ziemeļu apgabaliem — skaistās zīdastes un smiļģi. Jautrie ciglīši bariņos uz-

meklē dadžu audzes un loba to sēkliņas.

G. Liepa

STĀSTS PAR VĀVERI

Vāvere (Sciurus vulgaris L.) pieder pie mūsu faunas skaistākajiem grau-

zējiem. Šis dzīvnieciņš PSRS teritorijā apdzīvo plašus skuju koku un jauktu
mežu masīvus, bet sava izplatības areāla dienviddaļā sastopams arī platlapju
mežos _un atsevišķos mežu_ masīvos meža stepju joslā. Sajā plašajā teritorijā
zinātnieki izdala ap 20 dažādu vāveru pasugu.

Vērtīgākās ādiņas iegūst no mūsu valsts ziemeļu, ziemeļaustrumu, Vidus-
sibīrijas un Altaja apgabala dzīvojošām vāveru pasugām.

Vāvere paliek aktīva visu gadu, tādēļ tā ir viens no ziemas medību sezo-

nas medību objektiem ari musu republikā.
Pec sava dzīves veida vāvere ļoti piemērota meža apstākļiem. Vajadzības

gadījuma, it īpaši bēgot no ienaidnieka, tā spēj pārvietoties pa kokiem tādā
ātruma, ka pat skrienot to ne vienmēr var panākt. Parastajos apstākļos vāvere
pārlec no zara uz zaru, ja attālums starp tiem nepārsniedz metru, bet briesmu
gadījuma ta bez liekas šaubīšanas nolec uz samēra mīkstās meža zemes no

visaugstākā koka galotnes un pēc tam tūlīt spēj aizbēgt un noslēpties.
Dzīvnieciņš vienlīdz veikH pārvietojas pa vertikālu stumbru ar galvu aug-

šup un lejup. Nereti var noverot, ka barojoties vāvere ar pakaļējām ķepiņām
pieķeras pie stumbra un, karājoties ar galvu lejup, pavada šajā šķietami ne-

ērtajā poza vairākas minūtes, kamēr čiekurs pilnīgi izēsts.
Vāveres barība sastāv galvenokārt no augu valsts produktiem. Mūsu re-
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Koku zaros

tomēr ir dro-
šāk.

publikā tās pamatbarība ir egļu un priežu sēklas, bet vasarā vāveres «ēdienu

karti» papildina arī dažādas meža ogas, zīles, rieksti un sēnes. Dažkārt vā-

vere izposta arī sīko dziedātājputnu ligzdas, pie kam tā apēd gan olas, gan

mazuļus. Vāvere čakli rūpējas par barības krājumu sagādi ziemai: atrasto

barību, kuru tā nevar patērēt uzreiz, tā noslēpj koka dobumā, zaru žuburā

vai vienkārši ierok zemē.

Tā kā vēlāk daļu savu krātuvju dzīvnieciņš aizmirst un dīgtspējīgās sēklas

nākošajos gados dod jaunus dzinumus, tad vāvere uzskatāma par vienu no da-

biskajiem meža stādītājiem. Pārnesot sēklas dažkārt diezgan lielos attālumos,
vāvere sekmē koku sugu izplatīšanos.

Vāveru skaits mūsu mežos ir atkarīgs no barības bāzes. Novērots, ka tajos
gados, kad kādā meža masīvā ir laba priežu vai egļu čiekuru raža, no plašas
apkārtnes tur ieceļo vāveres un savairojas. Tādēļ vislielākais vāveru skaits šajā
vietā sastopams nākošajā gadā pēc labas čiekuru ražas.

Skuju koku čiekuri saglabā sēklas visu ziemu, tādēļ nākošā pavasarī vā-

veres sāk vairoties labā barojuma stāvoklī. Sādā gadījumā notiek intensīvs

riests un vienā metienā vāverei var būt pat 12 mazuļu. Tādējādi nākošajā, bet

bieži vien arī aiznākošajā gadā pēc labas čiekuru ražas vāveru skaits atseviš-

ķās meža audzēs pieaug pat 5—6 reizes.

Mūsu republikā vāverei pirmie mazuļi dzimst aprīļa beigās vai maija sā-

kumā, bet otrie — apmēram jūlija beigās vai augustā. Otro metienu dod tikai

daļa mātīšu. Ja ziemā bijuši slikti barošanās apstākļi vai arī bijis auksts pa-

vasaris, pirmais metiens, kas tad bieži vien paliek vienīgais taja gadā, aizka-

vējas par 1,5—2 mēnešiem.

Daļa vāverēnu iet bojā savas dzīvības pirmajos mēnešos. Vistu vanags,

zvirbuļu vanags, vārna, žagata, cauna vai klejojošs kaķis —■ tie ir vāverēnu

galvenie ienaidnieki šajā laikā. Pieaugušās vāveres nopietni apdraud cauna un

vistu vanags, no kuru uzbrukumiem vāveri dažkārt neglābj pat tās apbrīno-

jami tālie lēcieni koku zaros, prasme spirālveidīgi joņot ap koka stumbru un

maskēties zaru biezoknī. Cauna parasti uzmeklē vāveri naktī, kad pēdējā guļ
ligzda un tumsa'ir pilnīgi bezpalīdzīga.

Ziemā, kad vāverei barība jāmeklē zem sniega, tā kļūst par upuri lapsai,



122

kas nekavējoties izmanto iespēju pielavīties parasti tik grūti aizsniedzamajam

grauzējam.
Dažreiz vāveres vasarā apdraud dažādi iekšējo orgānu un arejie parazīti.

Gadās, ka ērces un blusas tik ļoti nomoka dzīvnieku, ka tas stipri novaje un

pat iet bojā. It sevišķi tas sakāms par jaunajiem dzīvniekiem. Nereti ektoparaziti

tik lielā skaitā savairojas ligzdas mīkstajā izklājuma, ka dzīvnieks spiests

meklēt sev citu mājokli. Tādā gadījumā vāvere pārnes sev līdzi arī mazuļus.
Bez tiešajiem ienaidniekiem un parazītiem vāveres eksistenci apdraud arī

tie dzīvnieki, kas lieto barībā tos pašus augus, ogas un sēklas, kurus ēd vāvere.

Sī konkurence it īpaši saasinās ziemās pēc tādiem gadiem, kad barības krājumi

nav bijuši lieli. Daudz priežu čiekuru izēd dižraibais dzenis, kā arī egļu krust-

knābis un priežu krustknābis, bet zīles un riekstus barībā patērē arī riekstrozis,
sīlis un peles.

Savu mājokli vāvere parasti ierīko apaļas, vertikāli saplacinātas lodes

veidā. Ligzdas pamatu tā veido no sīkiem zariņiem, bet iekšpusi mīksti izklāj
ar sūnām un koku lūksnu. Ligzdai ļoti bieži ir divas izejas. Ziemā vāvere

izeju aizbāž, tādēļ ligzdas iekšpusē vienmēr ir ap 18—20°Ctemperatūra.
_

Ļoti interesanta parādība vāveru dzīvē ir tā saucamās migrācijas (vāveru
masveida pakāpeniska pārceļošana uz citiem mežu masīviem un pat apgaba-

liem), kuru cēlonis ir pakāpeniska barības krājumu izsīkšana sākotnējā dzīves

vietā. Vāveres ceļo pa vienai. Sajā laikā tās pāriet plašus klajumus, pārpeld
upes, ieklīst pat pilsētās un citās vietās, kur tās parasti nesastopam.

. Izšķir vēl tā saucamās sezonālās migrācijas, kad dzīvnieki pakāpeniski

pāriet citās meža audzēs tādā secībā, kā tur nogatavojas dažādu barības augu

sēklas un ogas. Mūsu republikā vāveres vasarā biežāk sastopamas jauktos me-

žos, kur daudz_ lapu koku, bet ziemā tās dod priekšroku blīvām skuju koku

audzēm, jo pēdējās ir labāk pasargātas no vēja un vairāk aiztur sniegu «aug-

šējā stāvā». Tam ir liela nozīme vāveres dzīvē ziemas mēnešos, kad tā bieži

vien meklē barību zem sniega.
Vāveres apmatojuma kuplumā un krāsā vērojama liela dažādība. Sastopa-

mas visdažādākās krāsu starpformas no gaiši sarkandzeltena toņa līdz pat
stipri tumšam pelēkbrūnam krāsojumam. Ausu pušķi un astes akotmati visbie-
žāk ir melni, kaut gan to krāsojums var mainīties līdz pat bāli oranždzeltenam.

Vāvere pieder pie mūsu savvaļas dzīvnieku faunas pamatiedzīvotājiem un

ar savu klātbūtni un skaistumu patīkami atdzīvina Latvijas mežu ziemeļnie-
cisko skarbumu.

Kaut arī dzīvnieciņa saimnieciskā nozīme Latvijas PSR mežos nav liela,
jo tas reti sasniedz lielu populācijas blīvumu, tomēr kā mūsu faunas dekora-
tīvs elements vāvere pelna pilnīgu cilvēka aizsardzību.

Bagātais rudens jau klāt. Ķuļot labību, pie kuļmašīnām varam

savākt maisiem dažādas nezāļu sēklas un sīkos graudus. Ari grāv-
malas vēl daudzdadžu, zirgskābeņu, balandu un citu nezāļu sēklu.

Cltlgi savāksim tas, tad ziemā varēsim klāt bagātu galdu mūsu

draugiem — putniem.
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A. Rasiņš

PAULS LAKŠEVICS

1965. gada 21. aprīli paiet 100 gadu, kopš dzimis Baltijas
botāniķis un entomologs Pauls Lakševics.

P. Lakševics dzimis Igaunijā, Repinā (netālu no Pleskavas

ezera), ārsta ģimenē, beidzis Tērbatas universitātes medicīnas

fakultāti. Nostrādājis vienu gadu Pēterburgā Aleksandra hospi-
tālī par asistentu, Lakševics 1892. gadā ierodas Tērbatā, kur aiz-

stāv doktora disertāciju par izbadējušos un izslāpušu dzīvnieku

asins sastāvu. 1892. gadā Lakševics apmetas uz dzīvi Liepājā,
kur līdz sava mūža galam (miris 1936. gada martā) strādājis

par iekšķīgo slimību ārstu.

Botānika gaitās Lakševicu ievadījis viņa skolotājs K. Vinklers

(vēlākais botāniķis Pēterburgas Botāniskajā dārzā). Lakševica

lielo interesi par dzimtenes dabu raksturo tas, ka jau skolas ga-
dos viņš pirmo reizi Baltijā atklāja ezera izoeti (ezereni), lobēliju
un meldru kosu, kā arī cītīgi nodarbojās ar kukaiņu vākšanu. Lak-

ševica aizraušanos ar kukaiņu vākšanu atbalstīja ievērojamais

Baltijas divspārņu vācējs Francis Sintenis (lielo Sinteņa div-

spārņu kolekciju savā laikā ieguva Rīgas dabaspētnieku biedrība).
Pēc pārcelšanās uz Liepāju Lakševics kopā ar X- Kupferu sāka

cītīgi nodarboties ar vietējās augstāko augu floras pētīšanu. Va-

sarās viņi vāca augus Igaunijas salās un citur, pie kam Lakše-

vics sāka vairāk uzmanības veltīt vietējām kārklu formām. Sīs

grūtās augu ģints pazīšanā Lakševicu ievadīja krievu salikologs

(kārklu ģints pētnieks) T. Teplouhovs (1845.—1905.), kas dzīvoja
Permas guberņā. 1902. gadā Tērbatas botānikas profesors N. Kuz-

ņecovs uzaicina Lakševicu apstrādāt kārklus Kaukāza florai. Šā

darba veikšanai Lakševics saņem literatūru un herbārijus gan no

Tērbatas, gan Pēterburgas botāniskajām iestādēm, un īsi pirms

pirmā pasaules kara darbs bija pabeigts (pētījums gan netika pub-
licēts; manuskripts glabājas Ļeņingradā, PSRS ZA Botānikas

institūtā). Lai labāk iepazītos ar salikoloģiju (zinātne par kārk-

liem), Lakševics papildinās pie Zēmena Berlīnē un kopā ar

zviedru salikologiem Enanderu un Floderusu 1911. gadā dodas

ekspedīcijā uz Novaju Zemļu un Lapzemi, no kurienes atgriežas
ar bagātiem materiāliem un daudzām jaunām atziņām. Par to,
ka Lakševics ir visu atzīts speciālists salikoloģijā, liecina tas, ka

viņu uzaicina apstrādāt kārklus Zinātņu akadēmijas izdotajam

Krievijas floras herbārijam un ar viņu sarakstās Pēterburgas bo-

tāniķi Borodins, Fedčenko, Komarovs, Ļipskis, Ļitvinovs, Volfs,

Maskavas zinātnieks Petunnikovs un citi. Lakševics tiek uzaici-
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nāts apstrādāt Sibīrijas, Tālo Austrumu un Centrālāzijas kārklus.

Taču uznākušais pasaules karš šo Lakševica veiksmīgi sākto darbu

pārtrauc, un turpmākajos gados viņš visu savu brīvo laiku veltī

divspārņu, it sevišķi garkāju (Tipula) pētīšanai. Atkal Lakševics

sarakstās ar daudziem zinātņu centriem un publicējas_daudz vai-

rāk, nekā bija to darījis agrāk, apstrādājot kārklus. Sajā Lakše-

vica darbības posmā joprojām nav pārtrūkušas saites arī ar Ļe-

ņingradas zinātniekiem, un 1936. gadā Ļeņingradā tiek publicēts
Lakševica uzrakstītais Arktikas un boreālās Eirāzijas garkāju

pārskats. Visu iecerēto Lakševics nepaspēj veikt, un daudz iesāktu
rokrakstu paliek nepabeigti (Lakševics publicējis pavisam vairāk

nekā 35 darbus).
Lakševica savāktie materiāli glabājas P. Stučkas Latvijas

Valsts universitātē (vispārējie Baltijas floras vākumi —ap
11 000 herbārija lokšņu), Ļeņingradā (daļa kārklu vākumu),
Stokholmā (materiāli kārklu eksikātam; daļa no tiem tika izdoti

1950. gadā). Par Lakševica kārklu pamatherbārija likteni, diem-

žēl, nav izdevies neko uzzināt. Nav izslēgts, ka pēc Lakševica

nāves kukaiņi herbāriju sagrauzuši un tādēļ tas iznīcināts.

Laikabiedri Lakševicu raksturo kā klusu, atturīgu cilvēku. Par

to liecina arī apstāklis, ka Lakševics nekad nav uzsvēris savus

nopelnus, ne arī mēģinājis kaut kādi izvirzīties. Līdz pat mūža

vakaram_ Lakševics mīlējis daudz iet kājām. Vācot materiālus,
svētdienas noiet 40 km viņam bija nieks.

Ko mantojusi zinātne no Paula "Lakševica darba? leguldīts
akmens Baltijas un citu Padomju Savienības teritoriju kārklu ap-
zināšana (Lakševics aprakstījis vairāk nekā 10 taksonus — jau-
nas formas zinātnē, no tiem 5 labi norobežotas kārklu sugas),
aprakstītas daudzas jaunas divspārņu sugas ne tikai no Padomju
Savienības, bet arī no Rietumeiropas, nerunājot par tīri faunistis-
kajiem pētījumiem divspārņu grupā. Godinot P. Lakševica nopel-
nus dabas pētīšana, viņa vārdā nosauktas četras divspārnu, viena

mauragu un viena kārklu suga. Varbūt akadēmiskā iestādē strā-
dājošam zinātniekam tas nebūtu sevišķi daudz, bet jāatceras, ka
Lakševics pētījumus veica par saviem līdzekļiem un tikai no darba

brīvajā laika.
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ŠOGAD ATCERAMIES

E. Žagars

Pirms 25 gadiem

SOCIĀLISTISKĀS REVOLŪCIJAS UZVARA LATVIJĀ

1940. GADĀ

Katras tautas vēsturē ir notikumi, kas iezīmē radikālu pagrie-

zienu visā tās attīstībā. Latviešu tautas dzīvē šāds izšķirošs pa-

grieziens notika 1940. gada vasarā, kad Latvija norisinājās sociā-

listiskā revolūcija un tika gāzta buržuāzijas vara. Aizvadītajos
25 gados Latvijas PSR darbaļaudis guvuši milzīgus panākumus
visās dzīves nozarēs, un šie panākumi skaidri rada, cik pareizs

bijis vēsturiskais pagrieziens 1940. gadā.
1940. gada pavasarī Latvijā izveidojas revolucionāra situā-

cija. To radīja augošais tautas nemiers gan ar fašistiskās Ulmaņa

valdības iekšējo, gan arī ārējo politiku.
Ulmaņa fašistiskā kliķe, kas sagrāba varu Latvijā apvērsuma

ceļā 1934. gada maijā, ar teroru un represijām vērsās pret Latvi-

jas darbaļaudīm, apspieda katru brīvāku domas izpausmi, nesau-

dzīgi vajāja revolucionārus. lekšējā politikā Ulmanis balstījās uz

budžiem un pilsētu lielburžuāziju, kuri bija pilnīgi apmierināti

ar Ulmaņa režīmu, jo fašistiskās diktatūras apstākļos varēja ne-

traucēti ekspluatēt strādniekus un kalpus.

Ārējā politikā Ulmaņa kliķe orientējās uz fašistisko Vāciju,
centās visādi iztapt hitleriešiem un darīja visu, kas bija tās spe-

ķos, lai traucētu kolektīvās drošības sistēmas izveidošanos Eiropa.
Vācu fašisti un militāristi bija latviešu tautas niknākie ienaid-

nieki. Viņi nemaz neslēpa savus plānus, kuros ietilpa Latvijas

pakļaušana «Lielvācijai» un latviešu pārvēršana par «kungu ra-

ses» vergiem. Par to atklāti rakstīja fašistiskās Vācijas prese.

Taču Ulmaņa fašistiskā valdība slēpa no tautas vācu agresijas
draudus un mierīgi noraudzījās arī uz vietējo vācu hitleriešu ak-

tīvo darbību, kuriem Latvijā bija pāri par 250 dažādu organizā-

ciju. Plašās Latvijas strādnieku, darba zemnieku, laukstrādnieku,

inteliģences, kareivju un pat daļēji armijas virsnieku un buržua-
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zijas aprindās šāda savas tautas un valsts nodevības politika

izraisīja sašutumu un nemieru, un no Ulmaņa kliķes novērsās

arvien plašāki sabiedrības slāņi.

Kad 1939. gada septembrī sākās otrais pasaules karš, Latvi-

jas ekonomika, kas bija vienpusīgi orientēta uz Rietumiem, no-

nāca ārkārtīgi lielās grūtībās: sāka trūkt izejvielu, daudzi rūpnie-
cības uzņēmumi uz ilgāku laiku pārtrauca darbu, palielinājās bez-

darbnieku skaits (1939. gada ziemā Latvijā bija pāri par 20000

bezdarbnieku), auga cenas pirmās nepieciešamības precēm, se-

višķi pārtikas produktiem. Bezdarbs un cenu pieaugums smagi
skāra strādnieku šķiru un izraisīja tajos lielu neapmierinātību.
1940. gada pavasarī Ulmaņa valdība izdeva vairākus rīkojumus,
kas paredzēja rūpniecības ražošanas tālāku sašaurināšanu un

strādnieku nosūtīšanu darbā uz kūdras purviem un Zemgales un

Vidzemes budžu saimniecībām.

Lai gan 1939. gada 5. oktobrī Ulmaņa valdība bija noslēgusi
ar Padomju Savienību savstarpējās palīdzības līgumu, tā darīja
visu, lai radītu grūtības padomju garnizoniem, lai sanaidotu Lat-

vijas tautu ar Sarkanās Armijas karavīriem. Latvijas armijas
vadība veda slepenas militāras sarunas ar Igaunijas un Lietuvas

armiju vadītājiem par kopējo rīcību pret Padomju Savienību un

Sarkanās Armijas daļām gadījumā, ja imperiālisti uzbruktu Pa-

domju Savienībai (šāda uzbrukuma draudi 1939. gada ziemā un

1940. gada pavasarī bija pilnīgi reāli, jo Anglija un Francija ga-
tavoja speciālu ekspedīcijas korpusu, kuram bija jānāk palīgā
baltsomiem, kā arī plānoja aviācijas uzbrukumu Kaukāzam). Lat-

vijas armijā, kuru gatavoja karam pret Padomju Savienību, 1939.

gada ziema tika plaši izplatīta pretpadomju literatūra, tika veikti

steidzīgi mobilizācijas pasākumi un izstrādāti plāni, kā izrēķinā-
ties ar visiem tiem (pirmām kārtām strādniekiem), kas vērstos

pret valdības avantūrām.

Latvijas Komunistiskā partija, kas bija iedzīta dziļā pagrīdē,
veica milzīgu darbu, saliedējot ap sevi visus progresīvos un revo-

lucionāros spēkus, nesaudzīgi atmaskojot Ulmaņa kliķes pretpa-
domju politiku. LKP izvirzītais lozungs «Neatdosim Latviju Hit-

leram!» guva Latvijas iedzīvotāju vienprātīgu atbalstu. 1939.—
1940. gadā Latvijā LKP vadībā izveidojās vienota antifašistiskā

fronte, kuras pamats bija Latvijas strādnieku šķiras vienotā

fronte. Ap Latvijas antifašistiskās frontes programmu, kas pare-
dzēja Ulmaņa kliķes gāšanu un demokrātiskās valdības nodibinā-
šanu, saliedējas Latvijas tautas lielum lielais vairākums. Fašis-

tiska vara visiem līdzekļiem centās graut Latvijas revolucionā-

ros spēkus, vispirms nelegālo Latvijas Komunistisko partiju un
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Latvijas Darba jaunatnes savienību. Bet tā jau bija no vēstures

skatuves aizejošās šķiras agonija.
1940. gada pavasarī un vasaras sākumā, kad hitleriskā Vācija

sagrāba Dāniju un Norvēģiju, Beļģiju un Holandi un sagrāva
Franciju, bija jau pilnīgi skaidrs, kāds liktenis tuvākajā laikā

sagaida arī Latviju. Latvijas tautas visplašākie slāņi šajā izšķi-
rošajā brīdī saprata, ka vienīgi pasaulē pirmā sociālisma zeme —

Padomju Savienība ir spējīga nepieļaut vācu fašistiem uzkundzē-

ties Latvijā, ka vienīgā iespēja, kā paglābties no vācu fašistu

jūga, ir cieša savienība ar PSRS. Arī padomju valdība, kas uz-

manīgi sekoja notikumiem Baltijā, saprata, ka ne Ulmaņa, ne

Petsa (Igaunijā), ne Smetonas (Lietuvā) valdība nevēlas godīgi

pildīt ar PSRS noslēgtos savstarpējās palīdzības līgumus, ka

fašistiskās Vācijas agresijas gadījumā tās nostāsies uz nacionā-

lās nodevības ceļa un pretēji Baltijas tautu vienprātīgai gribai
nodos savas zemes Hitleram.

Ārkārtīgi saspīlētie starptautiskie apstākļi spieda PSRS val-

dību spert izšķirošus soļus. 1940. gada 16. jūnijā tā iesniedza Lat-

vijas un Igaunijas valdībām (Lietuvas valdībai — 14. jūnijā) no-

tas, kurās norādīja uz savstarpējās palīdzības līgumu noteikumu

neievērošanu no Baltijas valstu buržuāzisko valdību puses un pie-
prasīja izveidot tādas valdības, kas būtu spējīgas nodrošināt lī-

guma noteikumu izpildi, un atļaut izvietot Baltijā Sarkanās Armi-

jas papildu vienības.

1940. gada 16. jūnija vakarā Ulmaņa valdība pieņēma šīs

prasības un atkāpās. Naktī no 16. uz 17. jūniju Latvijas armijas
pavēlniecība un Sarkanās Armijas pārstāvji parakstīja vieno-

šanos par Sarkanās Armijas papildu daļu izvietošanu Latvijas

teritorijā.

17. jūnijā Sarkanās Armijas daļas no austrumiem un dienvi-

diem (no Lietuvas puses) ienāca Latvijā, lai aizsargātu Latvijas

teritoriju pret vācu fašistu iespējamo agresiju, un latviešu tauta

ļoti labi saprata to. Visur, kur parādījās padomju karavīri, viņus
kā savus draugus un aizstāvjus jūsmīgi apsveica Latvijas iedzī-

votāji. Sevišķi priecīgi padomju tankistus sveica Rīgas darba-

ļaudis.
Vecā režīma kalpos, kas saprata, ka tauta, jūsmīgi sagaidot

Padomju Armiju, parāda ar to savu noraidošo nostādni pret Ul-

maņa valdību un ka buržuāzijas varai pienācis gals, tautas prieks
sacēla ārkārtīgu niknumu. Mierīgajiem iedzīvotājiem uzbruka po-
licisti un kareivji, laižot darbā gumijas nūjas, šauteņu laides un

arī lodes. Pie Rīgas stacijas ielas tika slacītas strādnieku asinīm.

Divi smagi ievainoti strādnieki, kas vēlāk nomira, ap 30 ievainoto,
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simtiem piekauto un apcietināto — šāda bija zvēriskās izrēķinā-
šanās «bilance». Arī Daugavpilī pret Sarkanās Armijas sagaidī-

tājiem tika raidīta policija. Ar nežēlīgā terora palīdzību buržuā-

zija centās vēl noturēties pie varas. Bet tās dienas jau bija skai-

tītas. Lai gan Ulmanis, kas palika valsts prezidenta amatā, centās

novilcināt jaunās valdības nodibināšanu un dažādi bijušo buržuā-

zisko partiju līderi mēģināja kaut kā saglabāt veco iekārtu, iz-

šķirošo vārdu tomēr teica darbaļaudis. Uz policijas izrēķināšanos
ar Rīgas iedzīvotājiem pilsētas darbaļaudis atbildēja ar streiku,
kas aptvēra daudzus uzņēmumus. Liepājas strādnieki 19. un 20.

jūnijā izgāja ielās un saņēma varu pilsētā savās rokās.

Izraisīt šādos apstākļos pilsoņu karu buržuāzija neiedrošinā-

jās, jo Sarkanās Armijas atrašanās Latvijā jau iepriekš noteica

šīs cīņas iznākumu. Arī saņemt palīdzību no ārzemēm buržuāzija
nevarēja, jo galvenās Eiropas imperiālistiskās valstis bija ierau-

tas savstarpējā karā.

1940. gada 20. jūnija vakarā Latvijā nodibinājās jaunā, Tautas

valdība ar pazīstamo zinātnieku un sabiedrisko darbinieku prof.
A. Kirhenšteinu priekšgalā. Buržuāzija vairs nebija valdošā šķira,
Latvijā izvērsās sociālistiskā revolūcija.

1940. gadā Latvijā notikušās sociālistiskās revolūcijas īpatnība
bija ta, ka tā uzvarēja mierīgā ceļā, bez pilsoņu kara. Šādu iespēju
vēl 1916. gadā paredzēja V. I. Ļeņins: «Bet nav noliedzams, ka at-

sevišķos gadījumos izņēmuma veidā, piem., kādā mazā valstī

pēc tam, kad liela kaimiņu valsts jau izdarījusi sociālo revolūciju,
iespējams, ika buržuāzija mierīgi atdod savu varu, ja viņa pārlie-
cināsies, 'ka pretošanās ir veltīga, un atzīs par labāku'saglabāt
savu galvu.»1 1940. gada vasarā Latvijā notikusī sociālistiskā re-

volūcija, kas guva uzvaru mierīgā ceļā, bija viena no pirmajām
šāda veida revolūcijām pasaules vēsturē.

Sociālistiskā revolūcija Latvijā 1940. gadā vienlaikus bija arī

antifašistiskā revolūcija, kas bija vērsta pret Ulmaņa fašistisko
diktatūru. Bez fašistiskā režīma institūtu likvidēšanas, bez fašis-
tiskas diktatūras palieku galīgas iznīcināšanas nebija iespējams
plaši atraisīt darbaļaužu masu aktivitāti, ne arī sākt sociālisma
celtniecību. Tādēļ arī Latvijas Tautas valdībai, kuras darbu vadīja
un atbalstīja Latvijas Komunistiskā partija, vispirms nācās veikt

pasākumus, kuriem bija vispārdemokrātisks raksturs. Šeit jāmin
politieslodzīto atbrīvošana, Ulmaņa fašistiskā režīma galvenā

..

alst
f
~ aizsargu organizācijas atbruņošana un likvidēšana, fa-

šistisko kameru likvidēšana, likuma pieņemšana par strādnieku

komiteju organizēšanu uzņēmumos, reakcionāro ierēdņu un armi-

IV. I. Ļeņi n s. Raksti, 23. sēj., 57. lpp.
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jas vadītāju aizstāšana ar patiesiem tautas interešu aizstāvjiem,
darba algas paaugstināšana. Latvijas Tautas valdība stingri un

konsekventi īstenoja savu deklarāciju, kā ari Latvijas Komunis-
tiskās partijas prasības, kas paredzēja fašisma palieku galīgu

likvidāciju un pilnīgu valsts dzīves demokratizāciju.
Fašistiskā režīma gāšana Latvijā radīja sajūsmu visplašāka-

jās iedzīvotāju masās. Latvijas pilsētās un laukos notika tūksto-

šiem mītiņu un demonstrāciju, kuros piedalījās simtiem tūkstošu

cilvēku. Latvijas strādnieki, darba zemnieki, laukstrādnieki, darba

inteliģence saprata, ka tagad viņi ir kļuvuši par sava likteņa no-

teicējiem.
LKP, iznākusi no dziļas pagrīdes, ārkārtīgi īsā laikā saliedēja

savas rindas, organizēja strādnieku arodbiedrību pārņemšanu re-

volucionārā ceļā, vadīja fabriku strādnieku komiteju darbu, orga-

nizēja laukos laukstrādniekus un palīdzēja dibināt armijā ka-

reivju komitejas. Strādnieku šķiras iekarojumu sargāšanai pret
varbūtējām reakcijas provokācijām un sabotāžu tika organizēta
Strādnieku gvarde. Tātad LKP prata ātri radīt varenu revolūcijas
politisko armiju; partijas vadībā bija viss Latvijas proletariāts un

liela dala zemniecības un darba inteliģence. Pret šādu spēku Lat-

vijas buržuāzija nespēja cīnīties.

1940. gada 4. jūlijā Latvijas Tautas valdība, izpildot darba-

ļaužu gribu, pieņēma likumu par Saeimas vēlēšanām. Visi Lat-

vijas progresīvie un revolucionārie spēki ar LKP priekšgalā sa-

liedējās Latvijas Darba tautas biokā, kas izvirzīja savu vēlēšanu

platformu un aicināja visus vēlētājus nodot par to savas balsis.

Latvijas darbaļaudis vienprātīgi atbalstīja Latvijas Darba tautas

bloku. Nelielas buržuāzijas grupas mēģinājums uzstāties ar savu

«platformu» beidzās ar kauna pilnu izgāšanos.

1940. gada 14. un 15. jūlijā Latvijā notika Saeimas vēlēšanas.

No 1 181 323 vēlētājiem par Latvijas Darba tautas bloku savas

balsis nodeva 1 155 807, t. i., 97.8%. Šie skaitli runā ārkārtīgi
skaidru valodu par to, kāda autoritāte bija Latvijas Komunistiska-

jai partijai. Visi 100 ievēlētie Saeimas deputāti bija Latvijas
Darba tautas bloka kandidāti.

Jaunajai Saeimai, ko tauta pamatoti nosauca par Tautas sa-

eimu, vajadzēja izšķirt jautājumu par turpmāko valsts varas

formu Latvijā. Tūkstošiem mītiņos un sapulcēs darbaļaudis skaidri

izteica savu gribu — pasludināt Latvijā padomju varu un iestāties

PSRS tautu brālīgajā saimē.

Latvijas darbaļaudis jau bija iekarojuši padomju varu 1917.

un 1919. gadā, bet tad tā tika gāzta ar ārzemju interventu durkļu
palīdzību. Latvijas proletariāts LKP vadībā vairāk nekā 20 gadu



130

cīnījās par padomju varas atjaunošanu, par Padomju Latviju.

Par to savas dzīvības atdeva daudzi labākie latviešu tautas dēli

un meitas.

1940. gada 21. jūlijā tag. Latvijas PSR Akadēmiskā valsts

drāmas teātra telpās notika Latvijas Tautas saeimas pirmā sēde.

Visa Latvija ar aizturētu elpu klausījās ziņas par Tautas saeimas

darbību. Deputāti vētrainiem aplausiem uzņēma priekšlikumu par

padomju varas pasludināšanu Latvijā un Latvijas PSR iestāša-

nos Padomju Savienības sastāvā. Sie vēsturiskie lēmumi tika pie-

ņemti vienprātīgi. Latvija kļuva par Latvijas PSR.

Nākamajā dienā, 22. jūlijā, Tautas saeima pieņēma deklarāciju

par zemes pāriešanu tautas īpašumā (tas iezīmēja jaunās, pa-

domju agrārās reformas sākumu) un deklarāciju par banku un

lielo rūpniecības uzņēmumu nacionalizāciju. Sie lēmumi atdeva

tautai visas tās bagātības, ko kapitālisti bija sarausuši no darba-

ļaužu sviedriem. 23. jūlijā Tautas saeima ievēlēja delegāciju,
kurai vajadzēja doties uz Maskavu un paziņot Latvijas PSR tau-

tas vienprātīgo gribu kļūt par lielās Padomju zemes pilsoņiem.
Tika ievēlēta arī komisija jaunās Latvijas PSR Konstitūcijas iz-

strādāšanai.

Tautas saeimas vēsturiskos lēmumus Latvijas darba tauta uz-

ņēma ar prieku un lepnumu. 1940. gada 21. jūlijā Rīgā vairāk

nekā 100 000 cilvēku izgāja demonstrācijā. Grandiozas demonstrā-

cijas un mītiņi notika arī citās Latvijas pilsētās — Liepājā, Dau-

gavpilī, Jelgavā, Ventspilī, Valmierā, Rēzeknē, Kuldīgā, Cēsīs,

Bauskā, Tukumā v. c. vietās.

Tagad, kad bija nodibināta Padomju Latvija, pirmajā plānā iz-

virzījās jauni — sociālistiskās celtniecības uzdevumi. Pie šo uzde-

vumu risināšanas arī stājās Latvijas strādnieku šķira. Ārkārtīgi

straujos tempos tika veikta rūpniecības uzņēmumu nacionalizā-

cija, vairāk nekā 800 rūpniecības uzņēmumu, kuros strādāja ap
80 000 strādnieku, kļuva par sociālistiskās valsts īpašumu, t. i.,

par visas tautas īpašumu. Daudzos uzņēmumos jau dažas dienas

pēc to nacionalizēšanas sākās sociālistiskās sacensības kustība.

Strādnieki saprata, ka tagad viņi strādā nevis kapitālistiem, lai

vairotu to bagātību, bet gan paši sev.

Latvijas darba zemniecība ar lielu sajūsmu uzņēma ziņu par

jaunās agrārās reformas sākšanu. Sai reformai vajadzēja ierobe-

žot lauku buržuāzijas ekonomisko spēku, apgādāt ar zemi plašas
proletariāta masas un sīkzemniekus. Arī Latvijas darba

inteliģences plašākās aprindas aktīvi piedalījās jauno sociālis-

tiskas celtniecības uzdevumu risināšanā.

Saja laika visas Padomju zemes uzmanība tika pievērsta Mas-
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kavai, Kremlim, kur savu darbu 1940. gada 1. augustā sāka PSRS

Augstākās Padomes I sasaukuma VII sesija. Šīs sesijas dienas

kārtībā bija arī Latvijas Tautas saeimas pilnvarotās delegācijas

ziņojums par Saeimas pieņemto lēmumu lūgt PSRS Augstāko
Padomi uzņemt Latvijas PSR Padomju Savienības sastāvā. 1940.

gada 5. augustā PSRS Augstākā Padome, Padomju zemes augstā-
kais varas orgāns, noklausījās Latvijas tautas pārstāvju ziņoju-
mus par latviešu tautas vienprātīgo gribu un pieņēma vēsturisko

lēmumu par Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas kā līdz-

tiesīgas padomju sociālistiskās republikas uzņemšanu PSRS sa-

stāvā.

Ar šo vēsturisko lēmumu tika nojaukti visi žogi, kurus savas

valdīšanas 20 gados cēla nacionālistiskā buržuāzija, lai atšķirtu
latviešu tautu no krievu, ukraiņu v. c. padomju tautām. Ar pa-

domju zemes tautām latviešu tautu saistīja ilga un neatlaidīga

kopējā cīņa pret carismu un buržuāziju. Sī vēsturiski izveidojusies
tautu draudzība, kuras pamatā bija kopējās revolucionārās cīņas

tradīcijas, vēl vairāk nostiprinājās bargajās pilsoņu kara dienās,

kad pasaulē_ pirmā padomju republika varonīgi aizstāvēja savu

neatkarību. So draudzību nekas nespēja mazināt un iznīdēt. Tāpēc
arī PSRS Augstākās Padomes 1940. gada 5. augusta lēmums bija
svētki ne tikai latviešu tautai, bet arī visām pārējām padomju
tautām, kuru saimē atgriezās latviešu tauta, kas no sava vidus

bija izvirzījusi ne vienu vien slavenu revolucionāru.

Latviešu tauta bija pilna apņēmības strādāt ar visu sirds deg-
smi savas lielās sociālistiskās Dzimtenes labā. 1940.—1941. gadā
tika paveikts liels jaunrades darbs visās Latvijas PSR dzīves

nozarēs, likti droši pamati sekmīgai sociālistiskajai celtniecībai un

pilnīgai sociālisma uzvarai Latvijā. Plānos bija paredzēts 4—5

gados pārvērst Latvijas PSR par attīstītu republiku ar spēcīgu
rūpniecību un modernu lauksaimniecību. Bet Latvijas darbaļaudīm
nācās atlikt šo uzdevumu izpildi, jo nodevīgais vācu fašistu uz-

brukums Padomju zemei lika visām PSRS tautām ķerties pie iero-

čiem, lai nosargātu savu Dzimteni. Pēc uzvaras pār fašistisko

Vāciju sociālisma celtniecība Latvijas PSR tika sekmīgi pa-
beigta.

Pagājuši jau 25 gadi kopš 1940. gada vasaras vēsturiskajām
dienām, šo dienu notikumu daudzu aktīvu dalībnieku vairs nav

starp mums, jo tie atdeva savas dzīvības Lielā Tēvijas kara ga-
dos. Bet 1940. gadā iesāktais darbs tiek sekmīgi turpināts, un paš-
laik Latvijas PSR darbaļaudis, realizējot PSKP Programmā iz-

virzītos uzdevumus, aktīvi piedalās komunistiskās sabiedrības uz-

celšanā.
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5. Stankēviča

LATVIJAS PSR PADOMJU SAVIENĪBAS

TAUTU BRĀLĪGAJĀ SAIMĒ

Pirms 25 gadiem Latvijas darba tauta nokratīja buržuāzijas

uzspiesto fašistisko diktatūru, un 1940. gada 21. jūlijā Tautas sa-

eima proklamēja Latviju par padomju republiku. Tā Latvijā tika

atjaunota padomju vara, kuru ārzemju interventi un tiem pārde-
vušies nacionālā buržuāzija ar bruņotu spēku 1919. gadā bija ap-

spiedusi.
1940. gada 5. augustā pēc latviešu tautas lūguma PSRS Aug-

stākā Padome uzņēma jauno republiku Padomju Savienības tautu

brālīgajā saimē. Latvijas ekonomikas un kultūras attistībā sakās

jauns posms, notika radikāls pagrieziens latviešu tautas dzīvē.

Vēstures gaitā izveidojusies latviešu un krievu tautu draudzība

ieguva jaunu saturu — tas pamatā stājās savstarpēja palīdzība
un sadarbība sociālistiskajā celtniecībā.

Pateicoties PSRS brālīgo republiku nesavtīgai palīdzībai, jau

pirmie soļi jaunajā ceļā atnesa Padomju Latvijai panākumus.
Mazā Latvija, kura buržuāzijas kundzības gados bija kļuvusi

par Rietumeiropas imperiālistisko lielvalstu agrāro piedēkli —

lēta sviesta un bekona piegādātāju, pēc varas pārejas tautas ro-

kās pakāpeniski pārvērtās par rūpnieciski attistītu republiku. Bur-

žuāzijai tās kundzības gados nebija izdevies pacelt Latvijas rūp-
niecību līdz 1913. gada līmenim. Toties jau padomju varas pir-

majā — 1940. gadā rūpniecības produkcijas apjoms sāka stipri

augt un salīdzinājumā ar 1939. gadu palielinājās par 21%.
Hitleriešu nodevīgais uzbrukums Padomju zemei pārtrauca

padomju laužu radošo darbu. Tauta cēlās aizstāvēt savu zemi

pret fašistiskajiem iebrucējiem. Kopā ar Sarkano Armiju pret
ienaidnieku Latvijā varonīgi cīnījās Strādnieku gvardes nodaļas.

Vācu okupācijas laikā Latviju pārklāja cietumu, koncentrā-

cijas nometņu un geto tīkls. Hitlerieši kopā ar saviem rokaspui-
šiem buržuāziskajiem nacionālistiem iznicināja šeit vairāk nekā

300000 mierīgu iedzīvotāju, tai skaitā 40 000 bērnu, un atstāja šajā
zemē savu noslepkavoto upuru 700 masu kapu vietas, izpostīja
pilsētas un ciemus, fabrikas un rūpnīcas. Okupantu kopējie Lat-

vijas tautas saimniecības nodarītie zaudējumi sastāda daudzus

miljardus rubļu.
Pateicoties visu padomju tautu varonīgajai cīņai, ienaidnieku

satrieca. Padomju Latvija atkal kļuva brīva, un tās tauta ar jaunu
enerģiju ķērās pie karā sagrautās sa;mniecības atjaunošanas un

sociālistiskās celtniecības. Izšķirošs faktors šajā darbā bija citu
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Rosīgs darbs kūsā Pļaviņu HES.

Padomju Savienības republiku tautu,
it sevišķi krievu tautas, nesavtīgā
palīdzība.

Visās mūsu republikas rūpnīcās
un fabrikās ir darbgaldi un iekārtas,
ko izgatavojušas brālīgo republiku
strādnieku rokas. Ļeņingradā, Mas-

kava un Maskavas apgabals piegādā
Latvijai dažādas mašīnas, aparatūru
un darbgaldus metālapstrādājošai
rūpniecībai, ogles un graudi tiek sū-

tīti no Ukrainas, naftu un naftas

produktus dod Azerbaidžāņa, Dages-
tāna, Baškīrija, bet kukurūzu, kvie-

šus un cukuru — KPFSR. Kokvilna,
kuru izmanto Latvijas tekstilrūpnie-
cības uzņēmumi, aug Uzbekijas kol-

hozu laukos, ar krāsainajiem metā-

liem mus apgāda Kazahijas strādnieki, Moldāvija sūta vīnu,

augļus utt.

Izmantojot citu republiku dabas bagātības un pateicoties
plānveidīgajai saimniecībai, Padomju Latvija vēsturiski īsā laikā

guva gigantiskus panākumus ekonomikā un kļuva par augsti at-

tīstītu industriāli agrāru republiku. Padomju varas gados rūpnie-
cības ražotās produkcijas apjoms Latvijas PSR palielinājies 14

reizes. Par rūpniecības vadošo nozari mūsu republikā ir kļuvusi
mašīnbūvniecība un metālapstrāde. Automātisko telefonu staciju
ražošanā Latvijas PSR ierindojas pirmajā vietā Padomju Savie-

nībā, dodot 48% šīs produkcijas. Latvijā izgatavo 26% no Pa-

domju Savienībā ražotajiem elektriskajiem dzelzceļu vagoniem,

14% radioaparātu un radiolu, 17% veļas mazgājamo mašīnu, 11%

elektrospuldžu uti. Bez jau uzskaitītās produkcijas aiz republikas
robežām labi pazīstami Padomju Latvijā ražotie mikroautobusi,

dīzeļi, kompresori, motociklu un velosipēdu ķēdes, elektroiekārtas,
medicīniskie preparāti v. c. izstrādājumi.

Ja buržuāzijas kundzības gados Latvija starptautiskajā tirgū
pārdeva tikai pārtikas preces un kokmateriālus, tad tagad Latvi-

jas PSR ir tirdznieciski sakari ar 60 aizrobežu zemēm, kurām tā

piegādā mašīnbūvniecības, elektrotehniskās, aparātu būvniecības

v. c. rūpniecības nozaru izstrādājumus.



Par īstām tautu draudzības celtnēm var nosaukt tādus objek-
tus kā Dašavas—Rīgas gāzes vadu, PSRS Ziemeļrietumu vienoto

energosistēmu, kurai pieslēgta arī Latvijas PSR, Pļaviņu HES,

Daugavpils sintētiskās šķiedras rūpnīcu, Valmieras stikla šķied-

ras rūpnīcu v. c. Šo objektu celtniecībā piedalījās un piedalās da-

žādu tautību pārstāvji.
Tagad, kad padomju tautas strādā pie komunisma materiāli

tehniskās bāzes radīšanas, lielus panākumus šajā darbā guvuši
arī Latvijas PSR darbaļaudis — jau 1963. gada beigās bija iz-

pildīti septiņgadu plāna uzdevumi rūpniecībai.

Latvijas PSR kolhozu laukos pašreiz strādā 22 000 traktoru

(pārrēķinot 15 zirgspēku traktoros), vairāk nekā 3000 kombainu,
10 000 automašīnu un daudz citas tehnikas. Šeit jāatceras, ka

buržuāziskajā Latvijā bija tikai ap 1000 traktoru.

Padomju varas gados Latvijā likvidēts analfabētisms, izau-

guši padomju inteliģences kadri, daudz lielāka kļuvusi grāmatu
un periodisko izdevumu tirāža.

1940. gadā Latvijā bija 67 vidusskolas, tagad — 264, augstākā

izglītība 1939. gadā bija 14 000 cilvēku, 1962. gadā — 48 000. Paš-

reiz republika uz katriem 10000 iedzīvotāju ir 125 studenti, taču

jauno speciālistu izlaide ik gadus vēl palielinās. Piemēram, Rīgas
Politehnisko institūtu 1963. gadā beidza 550 cilvēku, bet 1965.

gadā beigs jau 900.

Aug zinātnieku rindas. 1940. gadā Latvijā bija 1128 zinātniskie

darbinieki, 1962. gadā — 4500.

Daugavpilī izaudzis ķīmijas milzis — sintētiskās šķiedras
rūpnīca.
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Rīgā, Tirzas iela, jaunus dzīvokļus saņēmuši simtiem iedzīvotāju

Vairāk nekā 40 PSRS un aizrobežu tautu valodās tulkoti lat-

viešu rakstnieku darbi, savukārt latviešu valodā no 1951. līdz

1963. gadam bija pārtulkoti 694 krievu pirmspadomju un padomju
rakstnieku darbi.

Latvijas PSR un citu padomju republiku starpā pastāvīgi no-

tiek mākslas izstāžu un koncertbrigāžu apmaiņa, tiek organizētas
brālīgo tautu — krievu, ukraiņu, baltkrievu v. c. kultūras nedēļas.
Siem pasākumiem liela nozīme nacionālo kultūru savstarpējā ba-

gātināšanā un draudzības attīstīšanā latviešu un citu padomju
tautu starpā.

Padomju tautu draudzības nostiprināšanās ir liela ļeņiniskās
nacionālās politikas uzvara. Partija arī turpmāk nežēlos pūļu, lai

daudzpusīgi attīstītu visu padomju tautu, tai skaitā arī latviešu

tautas ekonomiku un kultūru, lai vēl ciešāka kļūtu brālīgo repub-
liku sadarbība un savstarpējā palīdzība. «Reizē ar komunisma uz-

varu PSR Savienībā nācijas vēl vairāk tuvināsies, palielināsies
viņu ekonomiskā un idejiskā kopība, attīstīsies kopējas komunis-

tiskas iezīmes viņu garīgajā sejā,» — norādīts PSKP Programmā.
Padomju tautu draudzība — neizsīkstošs mūsu spēka un panā-
kumu avots.
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H. Strods

NOVADPĒTNIECĪBA 25 GADOS

Cilvēka interese par savu apkārtni, par savas dzimtās puses

dabu un vēsturi ir tikpat veca parādība, cik vecs ir pats cilvēks;

ta vijas cauri visām sabiedriski ekonomiskajām formācijām. Pēc

savas būtības šī interese ir progresīva parādība, jo tā veicina kā

atsevišķu cilvēku, tā arī visas sabiedrības zināšanu paplašināšanu

un sekmē dabas dotumu plašāku izmantošanu cilvēka labā. Uz šī

pamata laiku gaitā tad arī izaugusi novadpētniecība.

Organizētas sabiedriskas formas novadpētniecība Latvijā

ieguva jau feodālisma sairšanas un kapitālisma veidošanās laik-

metā, 18. gadsimta beigās un 19. gadsimta pirmajā pusē. Taču

toreiz, tāpat kā vēlākajos gadu desmitos, tai skaitā arī buržuāzis-

kās Latvijas laikā, novadpētniecība nekalpoja tautai un tāpēc ne-

ieguva tautas atbalstu un masu raksturu.

Jauns, spraigs darba posms Latvijas novadpētniecībā sākās

pēc padomju varas nodibināšanas un jo sevišķi pēc Lielā Tēvijas
kara.

Zināmi novadpētniecības elementi ir gandrīz visu republikas
saimniecisko, kultūras un zinātniski pētniecisko organizāciju
darba, taču galvenie novadpētniecības darba centri republika ir

24 republikāniskie, novadpētniecības un memoriālie muzeji. Mu-

zejos glabājas nenovērtējami republikas dabas, kultūras un vēs-

tures pieminekļi. Novadpētniecības darba rezultātā eksponātu
skaits tikai republikas vēstures un novadpētniecības muzejos vien

no 442 132 (1946. g.) palielinājās līdz 830708 (1957. g.) un

937080 (1963. g.).
Latvijas PSR muzeji veic lielu darbu darbaļaužu zinātniskajā

izglītošanā. Ja 1946. gadā vēstures un novadpētniecības muzejus
apmeklēja 86 600 cilvēku, tad 1957. gadā — jau 405 500, bet 1963.

gadā — 862993. Visu republikas muzeju apmeklētāju skaits jau
1960. gadā sasniedza 1 miljonu cilvēku. Tas nozīmē, ka muzejus
ik gadu apmeklē katrs otrais republikas iedzīvotājs. Muzeji veic

ievērojamu zinātniski pētniecisku darbu, rīkojot ekspedīcijas, or-

ganizējot zinātniskas sesijas, publicējot savus pētījumus.
Līdzās muzejiem novadpētniecības darbā aktīvi piedalās skolu

novadpētniecības pulciņi, kuru skaits 1964. gadā republikā palie-
linājies līdz 550. Izcilus panākumus sava novada dabas un vēstu-
res pētīšanā guvuši Valkas 1. vidusskolas novadpētnieki skolotājas
Rēpeles vadībā, Rēzeknes 1. vidusskolas novadpētnieki skolotāja
Loginova vadība, Cēsu 2. astoņgadīgās skolas novadpētnieki sko-

lotājas Eihvaldes vadībā, Rīgas 2. vidusskolas novadpētnieki sko-
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lotāja Plotnieka vadībā un Zaņas astoņgadīgās skolas novadpēt-
nieki skolotāja Ignovska vadībā. Skolu novadpētniecības darba

rezumēšanai katru gadu skolās, rajonos un republikā notiek no-

vadpētniecības skates, novadpētnieku salidojumi. 1957./58. gadā
konkursā «Pazīsti savas dzimtenes pagātni, tās skaisto šodienu

un nākotni» piedalījās vairāk nekā 700 republikas skolu. Vairākās

skolās — Valkas 1., Viļānu L, Dundagas, Rēzeknes L, Alūksnes

1. vidusskolā v. c. — uz skolu novadpētnieku savākto materiālu

bāzes izveidojušies interesanti novadpētniecības muzeji. Skolu no-

vadpētnieki (Rīgas pils. 41. vidusskola, 3. medicīnas māsu skola

v. c.) sniedz ievērojamu palīdzību pat zinātniski pētnieciskajiem
institūtiem un muzejiem, raksta skolu un kolhozu vēstures. Skolu

novadpētniecības darbam ir sevišķi izcila nozīme Dzimtenes mī-

lestības un padomju patriotisma ieaudzināšanai jaunatnē.

Novadpētniecība mūsu zemē ir viena no plašu darbaļaužu
masu zinātniskās pašdarbības formām, kas, no vienas puses, vei-

cina darbaļaužu saskari ar zinātni, bet, no otras puses, dod vi-

siem darbaļaudīm iespēju sniegt savu ieguldījumu zinātnē novad-

pētniecības darbā savākto materiālu un pētījumu formā.

Novadpētniecības organizēšanai republikas dabas un vēstures

pētīšanas jomā 1959. gadā pie Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas
tika nodibināta Latvijas Dabas un vēstures biedrība, kas pašreiz
apvieno ap 3000 aktīvu novadpētnieku — strādnieku, kolhoznieku,

inteliģences pārstāvju. Biedrības nodaļas darbojas visos republi-
kas rajonos, pilsētās un citos centros, kur atrodas aktīvu novad-

pētnieku grupas. Novadpētnieki uzskaita, sabiedriskā kārtā ap-

kopj un aizsargā revolūcijas, kultūras un vēstures pieminekļus,

pētī sava novada dabu un dabas resursus, lai tos labāk izmantotu

komunisma celtniecībai, vāc materiālus muzejiem un zinātniska-

jām iestādēm, raksta rūpnīcu un kolhozu vēstures, organizē eks-

kursijas pa vēsturiskām vietām, lasa referātus un apspriež savus

pētījumus novadpētnieku pulciņos. Notikušas piecas starprajonu
novadpētniecības konferences (Alūksnē, Pļaviņās, Preiļos, Aiz-

putē, Rīgā). Jau ceturto gadu biedrība izdod savu kalendāru. Re-

publikas novadpētnieki sabiedriskā kārtā uztur divus tautas mu-

zejus — Koknesē un Tadenavā.

Atšķirībā no agrāko laiku novadpētniecības, kad darbu veica

Rīgā dzīvojošie novadpētnieki, padomju novadpētniecība balstās

galvenokārt uz vietējiem spēkiem. Spēcīgi novadpētnieku kolek-

tīvi LDVB vadībā darbojas Rīgā, Jēkabpilī, Preiļos, Alūksnē,

Saldū, Ventspilī v. c. vietās, sabiedriskā kārtā savā brīvajā laikā

veicot lielu sabiedriski nepieciešamu darbu. Daudzi novadpētnieki

kļuvuši par aktīviem sabiedriskiem dabas un kultūras pieminekļu
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aizsardzības inspektoriem. Plaši izvērsta un mērķtiecīgi organi-
zēta novadpētniecība republikā ir kļuvusi par efektīvu līdzekli

padomju patriotisma, kolektīvisma un proletāriskā internacionā-

lisma audzināšanai, kā arī dabas resursu aizsargāšanai un liet-

derīgai izmantošanai komunisma celtniecībā.

Pirms 20 gadiem

H. Sponbergs,

bij. 43. gvardes latviešu strēlnieku divīzijas 121. pulka komandieris

CEĻĀ UZ UZVARU

Pagājuši 20 gadi, kopš beidzās Padomju Latvijas atbrīvošana

no vācu fašistiskajiem iebrucējiem. Atmiņu pūrā saglabājušies ne

mazums iespaidu par kaujām, kas notika mūsu republikas terito-

rijā. Par tās atbrīvošanu cīnījās četru frontu karavīri, kurus at-

balstīja Sarkankarogotā Baltijas flote. Visu padomju tautu dēli

gāja cīņā par Padomju Latviju. Latviešu 130. strēlnieku korpuss
bija tikai maza daļa no visa lielā militārā spēka, kas vērsās pret
okupantiem.

1944. gada 16. jūlijā latviešu korpuss tika dislocēts pie Osvejas
ezera, Oļhovas un Veļikij Boras sādžu rajonā, kur 18. jūlijā tā

pamatspēkiem — 43. gvardes latviešu strēlnieku divīzijai, kas

savu slaveno cīņas ceļu sāka pie Maskavas sienām, pievienojās
jaunsaformētā 308. latviešu strēlnieku divīzija. 2. Baltijas fron-

tes vadība pavēlēja izvirzīt uz priekšu vienu no latviešu strēlnieku

bataljoniem, lai tas būtu starp pirmajām Padomju Armijas daļām,
kas šķērsotu Latvijas PSR robežu. 18. jūlijā, agrā rīta stundā,

tur, kur sanāk kopā trīs brālīgo republiku (Krievijas Federācijas,
Latvijas un Baltkrievijas) robežas, 125. gvardes strēlnieku pulka
1. bataljons pārgāja uzbrukumā Šķaunes ciemam un citām apdzī-
votām vietām un atbrīvoja tās.

Latgalē, tāpat kā Vidzemē, sevišķi upju un ezeru krastos, fa-

šisti jau pavasarī bija sagatavojuši vairākas stipri nocietinātas

pamat- un starppozīciju joslas ar mīnu laukiem, dzeloņdrāšu žo-

giem, prettanku grāvjiem utt. Bez tam Lubānas ezera apkārtne
jau pati par sevi smagajai kaujas tehnikai bija diezgan grūti pār-
varams šķērslis.

Mūsu karaspēks pārrāva vācu pirmo aizsardzības joslu. Vai-
rīdamies no aplenkšanas, fašisti atkāpās un mēģināja noturēties

iepriekš sagatavotās starppozīcijās. Kara darbībā 130. latviešu

korpusa rajonā iestājās īslaicīgs pārtraukums — sākās mūsu

spēku pārgrupēšana un pastiprināšana, bet tad atkal devāmies
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jaunā triecienā. Tā tas bija Spoģu rajonā, pie Krustpils, Aiviek-

stes forsēšanā, Namkalna—Apseņu rajonā, pie Ogres upes, pēc
Baldones aizstāvēšanās kaujas, pēc tam pārejot uzbrukumā un

pārgriežot Rīgas—Jelgavas šoseju Rīgas pievārtē. Par kau-

jām pie Daugavpils un Rīgas 130. korpuss saņēma Augstākā

Virspavēlnieka pateicību, 43. gvardes divīzijai tika piešķirts «Rī-

gas» nosaukums, 308. divīziju apbalvoja ar Sarkanā Karoga or-

deni, korpusu — ar 2. pakāpes Suvorova ordeni.

16. oktobrī latviešu strēlnieki iesoļoja tikko atbrīvotajā Rīgā.
Daļa no strēlniekiem apsargāja jūras piekrasti un svarīgus objek-
tus pilsētā, piedalījās pilsētas atjaunošanas darbos. 8. novembrī

izgājām no Rīgas, lai izpildītu jaunu kaujas uzdevumu: vajadzēja
sasaistīt hitleriskā karaspēka grupējumu Kurzemē, kur bija vairāk

nekā 30 divīziju, nedodot tām iespēju izrauties no aplenkuma uz

Austrumprūsiju. Tas bija iespējams tikai ar aktīvu kauju palī-
dzību.

Kurzemē pirmā kauja, kurā piedalījās 130. latviešu korpuss,

bija tā saucamā Džūkstes operācija 1944. gada 23.-28. decembrī.

Vācieši bija sagatavojuši Kurzemē aizsardzības joslas ar dau-

dzām tranšejām, prettanku un citiem šķēršļiem. Šajās joslās lauku

mājas un uzkalni bija pārvērsti par spēcīgiem atbalsta punktiem.
No 1944. gada 31. decembra līdz 1945. gada 25. janvārim notika

stipras kaujas «Ilēnu» māju un augstienes 90,9 rajonā (tagadējā

padomju saimniecības «Kaķenieki» teritorijā, kur atrodas mūsu

slavenā cūkkopja A.'Bārtuļa ferma). Te Jaungada naktī latviešu

korpusam bija jāatvaira vairāk nekā desmit ienaidnieka kājnieku
un pašgājēju lielgabalu prettriecienu. No 26. janvāra līdz 22. feb-

ruārim korpuss cīnījās jaunā frontes iecirknī pie Brāmaņiem Sal-

dus virzienā. 4. martā pārgājām uzbrukumā ziemeļrietumos no

«Stūru» mājām, pārrāvām piecas nocietinātas joslas Sudmalu—

Brātužu rajonā, šķērsojām Dobeles—Saldus šoseju, izsitām ienaid-

nieku no starppozīcijām un izvirzījāmies uz dzelzceļa līnijas Jel-

gava—Liepāja, ieņemot Pilsblīdeni un Blīdenes staciju. Ar kau-

jām nogājām vairāk nekā 25 km un atbrīvojām 41 apdzīvotu vietu.

Kaujas bija ļoti sīvas — fašistiskie iebrucēji, jūtot, ka hitleriskās

«Lielvācijas» kauna pilnās beigas ir jau pavisam tuvu, izmisīgi
pretojās.

Berlīnes ieņemšanu 1945. gada 2. maijā 130. latviešu korpusa
karavīri svinēja, atrodoties rezervē un gatavojoties jaunām kau-

jām. Bija skaidrs, ka tuvojas uzvara. 5. maijā mūsu 43. gvardes
divīzija sakoncentrējās pie «Pakauša» un «Pļaviņu» mājām, dien-

vidrietumos no Jostas stacijas. 8. maijā agri no rīta ieņēmām

izejas stāvokli uzbrukumam Klapkalnes rajonā. lenaidnieks atkā-
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pās 12 km uz rietumiem, pie Amulas upes. Ceļi bija mīnēti, tāpēc

gājām pa arumiem. Ap pīkst. 15 sasniedzām mežu netālu no Zan-

tes pagasta nama. Pīkst. 18 divīzijas komandieris gvardes ģene-

rālmajors A. Kalniņš paziņoja, ka kara darbība Kurzemē izbeigta
un Ezerē parakstīti kapitulācijas noteikumi. Tādu pērkoņveidīgu
«urā!» es nebiju dzirdējis visā kara laikā. Ejot uz divīzijas štābu,

ieraudzīju pirmo gūstekņu kolonu. Nakti saņemam pavēli 9. maijā

virzīties uz Aizupes ceļu pie «Lolām» un «Trubām» un pīkst. 12

sākt saņemt gūsta vācu 24. kājnieku divīziju, ar kuru mēs 6 rei-

zes bijām tikušies kaujās.
9. maija vakarā notika mītiņš par godu Uzvaras dienai. Vis-

apkārt sakas tada uguņošana un šaušana, kādu nebija dzirdējuši

pat maskavieši savos salūtos. 12. maijā gūstekņus nodevām Auces

pieņemšanas punktā.
Karš bija beidzies. Padomju tautas bija izcīnījušas pasaul-

vēsturisku uzvaru. Daudzi vairs neatsaucās vakara jundā, bet

arī viņi šajās spožajās uzvaras dienās neredzami gāja mums lī-

dzās pa dzimto zemi.

Padomju ļaudis tur svētā piemiņā karavīrus, kas atdevuši sa-

vas dzīvības par Tēvzemes brīvību. Nevar iedvesmot mūsu jauno
paaudzi varoņdarbam, necienījot jau veiktos varoņdarbus. Pagā-
juši 20 gadi kopš Uzvaras dienas, bet mēs vēl daudz ko ne-

zinām par varoņdarbiem un kaujām mūsu republikas atbrīvošanas

gaitā. Attiecīgu materiālu vākšanā daudz pūļu veltījuši mūsu

skolu novadpētniecības un vēstures pulciņi, komjaunatnes organi-

zācijas, novadpētniecības muzeji, Kara zinātņu biedrības vēstu-

res sekcija utt., bet lielu palīdzību šai patriotiskajā darbā varētu

sniegt ari Dabas un vēstures biedrības rajonu nodaļas. Ziņas par

varoņdarbiem ir neizsmeļams avots, kas plaši jāizmanto visas pa-

domju jaunatnes idejiskajā audzināšanā, jo tās modina mūsu jau-

najai paaudzei vēlēšanos būt savu tēvu slavas cienīgai.

E. Civkule

JAUNĀS TRADĪCIJAS PADOMJU LATVIJAS LAUKU DZĪVE

Sociālisma uzvara Padomju Latvijas lauksaimniecībā radikāli

izmainīja zemnieku darba un sadzīves apstākļus. Lauku darba-

ļaužu materiālās labklājības un kultūras līmeņa celšanās Padomju
Latvijā Izraisīja būtiskas Izmaiņas iedzīvotāju apziņā un para-
žas. Vecās sadzīves paražas, kas cieši saistītas ar reliģiju, neat-

bilst padomju darbaļaužu prasībām, tāpēc mūsu dzīvē ik dienas
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Pilngadības svētku dalībnieces pēc apsveikšanas Koknesē 1909. gada.

rodas jaunā un progresīvā elementi, kas aizstāj savu laiku pār-
dzīvojušos laužu ieradumus un tradīcijas.

Par jauku tradīciju kā laukos, tā pilsētās kļuvusi kolektīva

valsts svētku svinēšana, kolhozu un padomju saimniecību jubileju
atzīmēšana un darba veterānu godināšana. Ari mehanizaioru die-

nas, lopkopju dienas, apsējību un ražas svētku svinēšana kļuvusi

tradicionāla gandrīz visos kolhozos un padomju saimniecībās. Jau-

nās darba tradīcijas atzīmē kā rajona, tā ari kolhoza vai padomju
saimniecības un pat atsevišķu brigāžu mērogā. Pirmos ražas svēt-

kus rajona mērogā sāka svinēt Valkas rajona darbaļaudis 1959.

gadā, un kopš ši laika ražas svētku organizēšana rajona kļuvusi

par tradīciju. Sākot ar 1961. gadu, ražas svētkus svin ari Tukumā,

Bauskā, Jēkabpili un citās rajonu pilsētās. Mehanlzatoru dienas

atzīmē Preiļu rajona kolhoza «Sarkanais Oktobris» kolektīvs,
Balvu rajona kolhoza «Ciņa» darbaļaudis, kā arī Cēsu rajona kol-

hozi un padomju saimniecības. Svētku laikā lauku darbaļaudis
sniedz pārskatu par darba rezultātiem un nākošā gada uzdevu-

miem, apbalvo pirmrindniekus, rīko plašas lauksaimniecības izstā-

des, mehanizaioru sacīkstes utt. Svētkos notiek kolhoznieku māk-

slinieciskās pašdarbības koncerti, kā ari republikas teātru izrādes.

Pamatojoties uz izmaiņām sabiedriskajā dzīvē, mainās ari

sadzīves leražas ģimenē un mājā. Starpība te vienīgi tā, ka šo

tradīciju un paradumu izmaiņas norisinās lēnāk, ilgāk saglabājot
vecā dzīves veida elementus. Jaunās, komunistiskās dzīves veida
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jam kultūras līmeņa kāpumam. Bērnības svētki, pilngadības

svētki, mirušo piemiņas dienas visur jau iesakņojušās Latvijas

PSR darbaļaužu dzīvē.

Vēl nesenā pagātnē lauku darbaļaudis bērna dzimšanu vai

pilngadību atzīmēja, ievērojot reliģiskās paražas. Pēdējos gados

šajā virzienā panākts krass lūzums. Pirmie pilngadības svētki re-

publikā, piedaloties sabiedriskajām organizācijām, notika 1958.

gadā. Tagad pilngadības svētki kļuvuši par tradīciju — kolhozos,

padomju saimniecībās, kā ari zvejnieku un strādnieku ciematos

tos atzīmē ik gadus. Pilngadības svētku diena saglabājas jau-
niešu, viņu vecāku un ari visas sabiedrības atmiņā, jo šajā dienā

jaunieši kļūst par pilntiesīgiem komunistiskās dzīves cēlājiem,
kam Dzimtene pavērusi plašus apvāršņus visās saimniecības, kul-

tūras un mākslas nozarēs.

Visdzīvāko atbalsi darbaļaužu vidū guvusi bērnības svētku

svinēšana. To ieviešanās liecina,, ka tagad bērna dzimšanu at-

zīmē ne vien šaurā ģimenes lokā, bet gan viss darbinieku kolek-

tīvs, kas savā vidū uzņem jaunu locekli un nes atbildību par tā

audzināšanu. Padomju Latvijas sabiedriskās organizācijas ir vei-

kušas lielu darbu, lai jaunā pilsoņa piedzimšanu padarītu nozī-

mīgu visam kolhozam un padomju saimniecībai.

Bērnības svētkos piedalās bērni līdz 3 gadu vecumam. Svēt-

kiem gatavojas viss kolektīvs, sevišķi rūpīgi — vecāki. Svētku

Lielajā Tēvijas kara kritušo partizāņu godināšana Bērzpilī 1963. gada
9. maijā.
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dienā bērni kūmu pavadībā dodas uz klubu vai tautas namu, kur

notiek svinības. Svētku telpa svinīgi uzposta ar lapu vītnēm, za-

riem, ziediem. Lai bērni nenogurtu, svinības klubā neturpinās
ilgi. Pēc svinīgās daļas bērni noskatās priekšnesumus. Pēc tam

svētkus atzīmē katrā ģimenē pie bagātīgi klātiem galdiem. Se-

višķi krāšņi bērnības svētki bija organizēti 1963. gadā zvejnieku
ciematos Rojā, Salacgrīvā v. c. Pēc aptuveniem datiem, bērnības

un pilngadības svētkos piedalās vairāk nekā 70 procentu bērnu

un pilngadību sasniegušo jauniešu.
Mirušo piemiņas dienas atzīmēšana rāda, ka pārmaiņas noti-

kušas arī vidējās un vecās paaudzes apziņā. Lauku iedzīvotāju
atzinību iemantojušas mirušo piemiņas dienas svinības, kas orga-

nizētas mūsdienu tradīciju garā. Pat veci ļaudis, kas visu mūžu

pieraduši šo dienu atzīmēt pēc baznīcas rituāla, uzskata, ka taga-

dējā ceremonija ir skaistāka un sirsnīgāka. Sevišķi vecās paau-

dzes ļaudīm patīk atzinīgie vārdi, ko runātāji, atceroties aizgājēju
dzīves ceļu un paveikto darbu, velti viņu mirušajiem tuviniekiem.

Pat tādā ceremonijā kā bēres, kur visilgāk saglabājas baznīcas,

ietekme, ir panākts liels lūzums. Tagad lielākā daļa lauku ļaužu

apbedī savus piederīgos, neievērojot baznīcas rituālu.

Daudzos kolhozos un padomju saimniecībās par tradīciju kļu-
vušas Lielā Tēvijas karā kritušo karavīru un partizāņu piemiņas
dienas. Dažos ciematos, kā Bērzpili, partizāņu godināšana notiek

ik gadus Uzvaras dienā, 9. maijā. Skolēni un ciema iedzīvotāji

pulcējas pie partizāņu pieminekļa, atceras viņu ciņu gaitas, noliek

ziedus un vainagus.

Republikas ļaužu sadzīvē veidojas un nostiprinās jaunas iera--

žas. Šo jauno tradīciju straujā izplatība liecina, ka tās atbilst

mūsdienu dzīves prasībām, un ir droša klla, ka nākotnē tās piln-
veidosies un kļūs vēl skaistākas.

Pir m s 60 gadiem.

J.Ruberts

1905. GADA CĪŅAS ATCEROTIES

Aizritējuši seši gadu desmiti, kopš Latvijas darbaļaudis kopā

ar visas Krievijas proletariātu un zemniecību, V. I. Ļeņina nodi-

binātās partijas vadīti, cēlās pirmajai revolucionārajai kaujai

pret carisko patvaldību.
Latvijas lielākajās pilsētās toreiz jau pacēlās daudzu rūpnīcu

kūpošie dūmeņi, skanēja nepārtraukta darba duna, liecinot, ka šī
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valsts nomale pie Baltijas jūras ir viens no'kapitālistiski attīstī-

tākajiem apgabaliem. Nogurdinošajai darba dienai beidzoties, pa

fabriku vārtiem izgāja tūkstošiem strādnieku, ko arvien vairāk sa-

liedēja kopējā šķiras apziņa. Lielākā daļa no viņiem savas darba

gaitas bija sākuši baronu muižās vai budžu lielsaimniecībās, bet

tagad lēja sviedrus Rietumu vai vietējo monopolistu labā. Laukos

vēl arvien milzīgas zemes platības un dažādas privilēģijas pie-

derēja latviešu tautas sensenajiem verdzinātājiem — vācu baro-

niem, kuri kopā ar carismu nomāca vietējos iedzīvotājus arī nacio-

nālā ziņā. Sie apstākļi veicināja Latvijas proletariāta un zem-

niecības revolucionāro aktivitāti un izvirzīja tos revolucionāro

cīnītāju pirmajās rindās visā Krievijas impērijā.

Revolūcijas sākumu iezīmēja 1905. gada 9. janvāris, kas iegu-
vis «Asiņainās svētdienas» nosaukumu. Sajā dienā pēc cara pa-

vēles apšāva strādniekus, kas mierīgā gājienā devās uz Ziemas

pili, cerot uz Viskrievijas patvaldnieka atbalstu un palīdzību viņu
trūkuma un posta pilnajā dzīvē. Šāvieni Pils laukumā un Pēter-

burgas ielās prasīja dzīvības vairāk nekā tūkstotim strādnieku,
tie aizskanēja pāri visai Krievijai, atbalsojās tās nomalēs. Rī-

gas proletariāts, atsaucoties Latviešu sociāldemokrātiskās strād-
nieku partijas aicinājumam, 12. janvārī sāka vispārēju streiku.

Tūkstoši izgāja ielās, plīvoja sarkanie cīņas karogi un skanēja
revolucionārās dziesmas. Nākošajā dienā — 13. janvārī Daugavas
malā atkārtojās Pēterburgas notikumi: arī Rīgā zaldātu lodes iz-

dzēsa 70 kvēlas dzīvības, arī šeit sniegu sārtoja proletāriešu asi-

nis, skanēja ievainoto un mirstošo vaidi.

Revolucionārās cīņas liesmas saliedēja un rūdīja krievu, uk-

raiņu, baltkrievu, latviešu un citu tautu proletariāta kaujas drau-

dzību. Latvijas pilsētu strādnieku ģenerālstreiks un tam sekojošie
ekonomiskie streiki, kas panāca daļēju uzvaru — darba dienas

ilguma saīsināšanu un algu paaugstināšanu, rosināja arī lauk-

strādniekus, kuri martā iesāka streiku un tādējādi pierādīja, ka

šāda cīņas forma ļoti labi izmantojama arī lauku apstākļos, un

iedvesa pirmās izbailes vācu baroniem. Partijas sūtītie propagan-
disti un aģitatori veiksmīgi izmantoja ļaužu sapulcēšanos baznī-

cās, lai melnsvārču sludinātās tumsonības vietā paustu revolūci-

jas idejas. Baznīcu demonstrācijas bija īpatnēja, Latvijai rak-

sturīga revolucionārās cīņas forma. Tās sākās ar reliģijas kalpu
padzīšanu no kancelēm un beidzās ar sarkankarogotiem gājieniem,
kuru dalībnieki dziedāja revolucionāras dziesmas, kas saviļņoja
lauku iedzīvotāju masas. Vasarā LSDSP vadībā tūkstošiem lauk-

strādnieku atteicās pļaut muižu labību un izvirzīja savas prasības,
kā rezultātā panāca algu paaugstināšanu un ne pa jokam satrauca
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savus kaklakungus, kuri steidzās izlūgties no valdības kara stā-

vokļa ievešanu un karaspēka novietošanu viņu dzīvību un salau-

pīto bagātību sargāšanai.
Arvien enerģiskāku cīņu pret carisma kalpiem uzsāka pilsētu

strādnieki, kas organizēja kaujas vienības, apbruņojās.
Rīgas strādnieki jau 1. Maija svētku demonstrācijā izgāja da-

ļēji bruņoti. Tas bija nepieciešams, lai atvairītu policijas un ka-

zaku uzbrukumus, jo šie patvaldībai uzticīgie spēki tika sūtīti

strādnieku izklīdināšanai un piekaušanai. Lielākajās rūpnīcās no-

organizējās kaujinieku vienības, kas centās sagādāt ieročus un iz-

gatavoja bumbas. Kad kazaki uzbruka demonstrāciju un mītiņu

dalībniekiem, carisko dienderu vidū sprāga kaujinieku mestas

bumbas, kas radīja apjukumu un bailes «likumīgās» kārtības aiz-

stāvjos un piespieda viņus panikā atstāt sadursmes vietu. Līdzīgi
gadījumi vasarā un rudenī Rīgā nebija retums; arvien biežāk

ielās skanēja mauzeru šāvieni un sprāga strādnieku pašrocīgi
gatavotās bumbas.

Jūlijā plašos streikus pavadīja daudzas bruņotas sadursmes

ar fabrikās izvietoto karaspēku. Kaujinieki aizstāvēja savus brā-

ļus, māsas, tēvus un mātes pret policijas un kazaku varmācībām.

Kaujas vienību sastāvs papildinājās līdz ar revolucionārās kustī-

bas augšanu, kaujinieki veica daudzus nopietnus un atbildīgus
uzdevumus, kuru vidū uzbrukums Rīgas centrālcietumam bija
viens no 1905. gada izcilākajiem varoņdarbiem. Liepājas kauji-
nieki pat gaišā dienas laikā visdzīvākajās ielās sekmīgi uzbruka

gorodovoju posteņiem, atbruņoja tautas neieredzētos patvaldības

kalpus un tā ieguva tik nepieciešamos ieročus.

1905. gada oktobra dienās visā valstī apklusa rūpnīcu darba

troksnis, apstājās vilcieni, neiznāca avīzes. Saimnieciskā dzīve

pamira, Viskrievijas politiskais streiks paralizēja valdības iestā-

des un demonstrēja carismam strādnieku vienprātību. 17. oktobrī

parādījās darbaļaužu bendes Nikolaja II pašrocīgi parakstīts ma-

nifests, kura viltus raksturu noslēpa skaļi vārdi par pilsonisko
brīvību, ko valdība būtībā nemaz nedomāja un nevēlējās tautaj
dot. Tautas masas solītās brīvības realizēja pašas revolucionāra

ceļā. Rīgā un visā Latvijā rudenī notika neskaitāmi mītiņi, kuros

ik dienas piedalījās ļaužu tūkstoši. Grīziņkalnā — tagadējā 1905.

gada parkā — milzīgās masu sanāksmēs revolucionārais vārds

skanēja dažādu Latvijā dzīvojošo tautu valodās.

Novembrī Rīgā pulcējās Vidzemes un Kurzemes tautskolotāji

un pagastu delegāti uz saviem kongresiem, kuri notika LSDSP

vadībā, liecinot par partijas autoritātes pieaugumu masās. Cara

varas iestāžu vietā darbaļaudis veidoja jaunus, revolucionāras
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varas orgānus — rīcības komitejas un tautas miliciju, kuri veica

lielus un svarīgus pasākumus — atbruņoja policistus un muiž-

niekus, slēdza iedzīvotāju apdzirdīšanai un aplaupīšanai domātos

krogus un degvīna tirgotavas, noteica progresīvo ienākuma no-

dokli, vāca līdzekļus ieroču iegādei, ieveda skolās jaunu pro-

grammu, — lūk, nepilnīgs paveikto darbu uzskaitījums. Carisma,

vācu muižnieku un mācītāju nomāktie kalpi, vaļinieki un pus-

graudnieki paši sāka pārvaldīt savus pagastus, kārtot sabiedris-

kās lietas.

Revolūcija attīstījās tālāk un novembra beigās un decembrī

sasniedza augstāko kāpinājumu. Ģenerālstreiks aptvēra Latvi ias

lielāko pilsētu strādniekus, boļševiki stājās pie bruņotās sacelša-

nās sagatavošanas. Vairākās vietās tautas miliču vienības uzsaka

cīņu pret valdības karaspēku un muižnieku noorganizētajām «paš-
aizsardzības» vienībām. Kokneses —Skrīveru rajonā miliči sa-

gūstīja apkārtnes baronus, revolucionārie kalpi un zemnieki vairā-

kas dienas aplenca Veckalsnavas muižu, kur norisinājās niknas

kaujas, līdz beidzot zemnieki pili nodedzināja. Kaujas notika arī

ipie Stāmerienes pils, kurā bija sabēguši apkaimes muižnieki, glāb-
dami savas nelietīgās dzīvības no tautas dusmām. Aplenktie, ne-

paļaudamies uz cara doto karaspēku, deva kājām ziņu, bet pils
arī šeit tika nodedzināta.

Sarkanīgā ugunsgrēku blāzma, kas sārtoja debesis aukstajās
novembra un decembra naktīs, liecināja, ka deg nīsto b~uņinieku

pēcteču pilis, ko tautā sauca par kraukļu perēkļiem. Pavisam lat-

viešu zemnieki iznīcināja pāri par 40 procentiem šo perēkļu, kas

bija uzcelti uz aplaupītās tautas sviedru un asiņu rēķina. Lauku

iedzīvotāju^atsaucība partijas aicinājumam apbruņoties cīņai pret
visiem vecās kārtības spēkiem bija nepieredzēti liela, miliču vie-

nību skaits un sastāvs auga no dienas dienā. Šeit īpaši izcēlās

nelielais Ziemeļvidzemes miests Rūjiena, kur «zemnieku ģene-
rāļa» Krišjāņa Boča vadībā darbojās veseli seši simti drosmi-

nieku, kas izcīnīja vairākas kaujas ar karaspēku.
Neaizmirstami spilgta epizode — Tukuma bruņotā sacelšanās.

Tas dalībnieki ieguva savās rokās veselu pilsētu, revolucionāru

priekša atkāpās -pat karaspēka nodaļa, un bija nepieciešama prāva
soda ekspedīcijas vienība ar lielgabaliem, lai pieveiktu kaujinie-
kus. Arī Talsu pilsētā revolucionārie zemnieki un kalpi saņēma
varu savāds rokās. LSDSP Ventspils komiteja ilgāku laiku bija
noteicēja šaja ostas pilsētā. «Aizputes karā» vāji apbruņotās zem-

nieku vienības, kas skaidri apzinājās savu cīņas mērķu taisnīgo
raksturu, stājas pretī regulārajam karasipēkam.'

Decembrī Maskavas proletariāts uzsāka kaujas uz barikādēm,
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bet vairāku nelabvēlīgu apstākļu dēļ to nespēja pienācīgi atbalstīt

citu pilsētu strādnieki, tādēļ Maskavas bruņotā sacelšanās cieta

sakāvi.

Sākās pastiprināts kontrrevolūcijas spēku uzbrukums. Lielas

karaspēka vienības ieradās arī Latvijā, lai ar vācu baronu visak-

tīvāko līdzdalību un dedzīgu atbalstu pērtu, kārtu un šautu šejie-
nes revolucionārus.

Pieminot 1905. gada kaujas, atceramies augsto vērtējumu, ko

latviešu proletariātam un revolucionārajai sociāldemokrātijai deva

lielais proletariāta vadonis V. I. Ļeņins, norādot, ka tie «. .. ie-

ņēma vienu no vissvarīgākajām, pirmajām vietām cīņā pret pat-
valdību un visiem vecās kārtības spēkiem». Sī izcilā atzinība

pilda komunisma cēlāju sirdis ar lepnumu, liek atcerēties daudzus

slavenus vārdus, pašaizliedzīgus cīnītājus, kas savas dzīvības zie-

doja tā mērķa labā, kura īstenošanai mēs šodien katrs cenšamies

dot savu ieguldījumu. 1905. gada varoņu s'kaitā_ minam gan

leģendāros kaujinieku vadītājus, gan nenogurdināmos partijas

propagandistus un masu organizatorus: Ferdinandu Grīniņu,
Jēkabu Dubelšteinu, Romānu Semenčikovu-Zaharovu, Arturu Pie-

gāzu, Viktoru Barbānu un daudzus citus.

Krievijas pirmās revolūcijas cīnītāji dzīvo tautas atmiņā, par

viņiem lasām grāmatās un arhīvu dokumentos. Tomēr daudzu

varoņdarbu veicēju tēli vēl nav pietiekami reljefi izcelti ne vēs-

tures, ne daiļliteratūras darbos, daudzu cīnītāju vārdi nav iemū-

žināti, nosaucot viņiem par godu ielas, skolas v. c. objektus. Ne

visur piemiņas plāksnes nākamajām paaudzēm vēstī par 1905.

gada notikumiem un to dalībniekiem. Mūsu vidū vēl dzīvo vēstu-

risko cīņu aculiecinieki un dalībnieki, kuru atmiņu pierakstīšana
varētu aizpildīt dažu labu robu mūsu zināšanās par
1905. gada revolucionāriem. So uzdevumu veikšanā novadpētnieki
vēl joprojām var dot svarīgu ieguldījumu. Par pirmās Krievijas

revolūcijas varoņu dzīvi un cīņu jāzina ikvienam komunisma

cēlājam!

M. Kudrjavskis

MOS NEVAR lEBIEDĒT NE CIETUMA SIENAS,

NE VAŽAS, NE NĀVE...

(Sakara ar 60. gadadienu kopš revolucionāru uzbrukuma centrālcietumam Riga)

1905. gada rudenī revolūcijas viļņi Krievijā auga auguma: ar-

vien varenāki kļuva streiki, demonstrācijas, šur tur uzliesmoja

sacelšanās uguns, kas krietni vien nogurdināja carisko karaspēku
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Uzbrukuma dalībnieks centrālcietumam F. Eihholcs

(Fotogrāfs), kas ierosinājis uzbrukumu (nošauts
1908. gadā).

un policiju. Revolucionārā kustība «iekus-

tināja» un iesaistīja cīņā jaunus darba-

ļaužu slāņus, kas spēcināja revolūcijas
triecienus carismam.

Sevišķi nozīmīgs šai ziņā bija 1905.

gada septembra Maskavas streiks, kas sa-

trieca reakcijas ilūzijas par šī «īsti krie-

viskā» apgabala politisko stabilitāti. Ma-

nāmi paplašinājās cīņas fronte, ierindā

stājās jauni cīnītāju pulki, kuri boļševiku vadībā deva smagus

triecienus vakardienas spēkiem. Maskava ar tās varonīgo prole-
tariātu šajā laikā kļuva par revolūcijas centru un deva impulsus

cīņai visās zemes malās. Šeit iesākās un no šejienes izplatījās
tālāk pa visu zemi Viskrievijas politiskais Oktobra streiks, kam

bija milzīga nozīme revolūcijas attīstībā. Šeit notika vislielākā un

organizētākā Krievijas proletariāta bruņotā sacelšanās. Maskavas

revolucionāro notikumu tiešā ietekmē risinājās revolucionāras

cīņas arī Rīgā un citos Latvijas rajonos.
Revolucionāro sociāldemokrātu vadītā strādnieku kustība

ieguva arvien asākas formas. Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Jelgavā
un citās pilsētās, kā arī laukos notika mītiņi, streiki, demonstrā-

cijas, notika bruņotas sadursmes. Ja augustā, piemēram, Kurzemē

bija reģistrēti 85 revolucionāras kustības akti, tad septembrī to

skaits jau pārsniedza simtu. Līdzīgs stāvoklis bija arī Vidzemē.

Tādēļ valdošās aprindas Pēterburgā bija nopietni satrauktas par

aizvien pieaugošo revolucionāro kustību Baltijā.
Noslēgusi mieru ar Jaipānu un tādējādi atbrīvojusi rokas Tā-

lajos Austrumos, patvaldība stājās pie nopietnas «dumpja likvidē-

šanas» visā Krievijā. Latvijā, tāpat kā citās valsts nomalēs, tra-

koja iznīcībai nolemtās iekārtas spēki: ikvienam kareivim, urad-

ņikam, muižniekam, policijai un tās aģentiem bija dotas tiesības

nošaut katru «aizdomīgu» garāmgājēju. Policija un tās nelietīgais
aktīvs — «melnā sotņa» visiem spēkiem centās izmantot šīs tiesī-

bas. Notika uzbrukumi apzinīgajiem strādniekiem un inteliģen-
tiem, pilsētās un laukos nošāva desmitiem mierīgo iedzīvotāju,
līdz bezjēdzībai ālējās apdzērušies dragūni un kājnieki, simtiem

cilvēku arestēja un iemeta cietumos, kur tos mocīja un spīdzināja
ka viduslaikos. Daudzus nobendēja vēl pirms «tiesas». Pārējiem
kara tiesas_, kuras nodibināja 1905. gada rudenī, lai izrēķinātos ar

revolucionāriem, piesprieda karātavas vai katorgu. Kara tiesas
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Uzbrukuma dalībnieks centrālcietumam Kristiāns Trei-

manis (tagad pensionārs, dzīvo Rīgā).

savos spriedumos ievēroja tikai patvaldības no-

rādījumu — ātrāk apslāpēt revolūciju.
Latviešu sociāldemokrātiskās strādnieku par-

tijas Rīgas komiteja lapiņā «Karātavu tiesa un

revolucionārā cīņa», atmaskojot carisma asiņai-
nās ļaundarības, rakstīja: «Ar vislielāko vien-

aldzību šie nelieši, kas saucas virsnieki, izpilda
nāves spriedumus. Ar papirosu mutē, jautri sa-

runādamies, viņi liek mirt simtiem jaunu va-

roņu. Lai nolādēta visa šī kārtība, kas pieļauj tādas tiesas! Viņi

neizbēgs vienīgajai taisnīgajai — tautas tiesai!» Lapiņa aicināja
desmitkāršot revolucionāro enerģiju un uz katru sitienu atbildēt

ar trīskāršu triecienu. «Pierādīsim bendēm,» bija teikts tālāk, «ka

viņi nespēj satricināt mūsu rindas! Mūsu vidū ir daudz varoņu,

un cīņa, kas aizvien pieaug un saasinās, vairo to skaitu. Visa

strādnieku šķira kļuvusi par apzinīgu varoni.» Ka tas tiešām bija
tā, to jo spilgti apliecina kara tiesas upuru atbrīvošana no Rīgas
centrālcietuma.

Rīgas proletariāta kaujas grupa, kurā bija ap simt cilvēku,

rūpīgi izstrādāja uzbrukuma plānu. 7. septembrī pulksten 3 rītā

kaujinieki pārgrieza telefona vadus, kas savienoja cietumu ar pil-
sētu. Tajā pašā laikā tika ieņemtas visas ieejas cietumā. Ar virvju
kāpņu palīdzību kaujinieki pārkļuva pār sētu, ar «mūķīzeriem» at-

slēdza abas vieninieku korpusa ieejas durvis, izsita divās kamerās

paveramos lodziņus, izšķaidīja šīs spraugas lielākas un atbrīvoja
divus politiskos ieslodzītos — LSDSP Rīgas komitejas locekli

Jāni Lāci un Jūliju Šleseri. Uzraugu, kas atradās sardzē, atbru-

ņoja un ievainoja. Izraisījās apšaudīšanās, kuras laikā nogalināja
trīs un ievainoja vairākus cietuma uzraugus. Tad kaujinieki veikli

pazuda pāri sētai.

Pat cara ierēdņi bija spiesti atzīt, ka šī pārdrošā operācija bija

ļoti labi organizēta. Rīgas pilsētas Maskavas daļas 3. iecirkņa

pristavs savā ziņojumā Rīgas policijmeistaram rakstīja: «Uzbru-

kums cietumam acīm redzot bija labi sagatavots, jo pie durvīm,
kas no uzraugu dzīvokļiem ved uz ielas, bija nostādīti posteņi.
Tiklīdz uzraugi parādījās durvīs, uz viņiem atklāja uguni. Kopš
14. augusta pie cietuma dienu un nakti dežurē 6 kazaki, kas katru

stundu_ apjāj apkārt cietumam. Uzbrukuma laikā kazaki atradās

cietumā, un, kad viņi izjāja uz ielas, nevienu no uzbrucējiem vi-

ņiem vairs neizdevās notvert. Pēc viņu ziņojuma, viņi ap pulk-
sten 5 no rīta bijuši apgaitā, bet neviena nekur nepamanījuši.»
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Uzbrukuma dalībnieks centrālcietumam J. Čoke (Bra-
šais) (miris cietumā 1910. gadā).

Patiesībā kazaki un cita sardze, redzot, ka

cietumam uzbrūk apbruņoti kaujinieki, pa-

slēpās.
«Biedri,» bija rakstīts sakarā ar šo gadī-

jumu LSDSP Rīgas komitejas izdotajā lapi-

ņā, «kara tiesas upuru atbrīvošana no cie-

tuma no jauna pierāda, ka mūs nevar iebie-

dēt ne cietuma sienas, ne važas, ne nāve.

Patvaldības spēki nespēja pretoties mūsu

drosmei — kazaki un sardze aizmuka un paslēpās, jau ieraugot
vien apbruņotos varoņus pie cietuma sienām. Un katrs, kas pre-

tojās, tika sodīts: no mūsu biedru lodēm krita 3 un vairākus ievai-

noja. Divi biedri — Lācis un Šlesers atbrīvoti. Viņi izrauti ben-

dēm no rokām. Ar to mēs pierādījām, ka valdības cietokšņi mums

nav nepieejami. Biedri, lai šis varoņdarbs dod mums jaunus spē-
kus, gatavosimies, lai katrs no mums varētu piedalīties šādos

pasākumos!» Lapiņa aicināja nesaudzēt bendes, iznīcināt policijas
ierēdņus, spiegus, žandarmus, prokurorus un graut policijas

iecirkņus.
V. I. Ļeņins, kas ar vislielāko uzmanību sekoja revolucionāra-

jai kustībai Krievijā, uzzināja arī par šo gadījumu un ieinteresējās
par Rīgas proletariāta veikto pasākumu.

Saņēmis par to telegrāfisku ziņojumu no M. Ļitvinova,
V. I. Ļeņins viņam nekavējoties nosūtīja vēstuli, kurā lūdza sīki

un precīzi izklāstīt šo gadījumu. M. Ļitvinovs neko konkrētu neva-

rēja paskaidrot, jo viņam nebija precīzu ziņu, tomēr viņš izteica

pārliecību, ka šī pasākuma organizētāji nav eseri, ne arī kāda cita

grupa, bet gan biedri no LSDSP.

V. I. Ļeņins augstu novērtēja Rīgas proletariāta kaujinieku

grupas_ pasākumu. Viņš to uzskatīja par svarīgu notikumu revolu-

cionāras kustības attīstībā. Savā rakstā «No aizsargāšanās —

uzbrukumā» V. I. Ļeņins rakstīja: «Palūkojiet, ar kādām sekmēm

pat no tīri militāra viedokļa vainagojies rīdzinieku pasākums.
lenaidniekam krituši trīs un, jādomā, ievainoti s—lo5—10 cilvēku.

Musu zaudējumi: pavisam divi, droši vien ievainoti un tāpēc kri-

tuši ienaidnieka gūstā. Mūsu trofejas — divi no gūsta atkaroti

revolucionāri vadoņi. Bet tā taču ir spīdoša uzvara!! Tā ir īsta

uzvara pec kaujas ar ienaidnieku, kas bruņots no galvas līdz

papēžiem. Ta vairs nav sazvērestība pret kaut kādu nīstamu per-

sonu, ne atriebības akts, ne izmisumā sperts solis, ne vienkārša

«iebiedēšana», — nē, tas ir pārdomāts un sagatavots, pēc spēku
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Sādu 25—75 cilvēku lielu grupu skaits katrā lielākā pilsētā un

bieži vien arī lielākas pilsētas priekšpilsētās var tikt pavairots līdz

dažiem desmitiem. Strādnieki simtiem stāsies šajos pulkos, vajag
tikai nekavējoties uzsākt šās idejas plašu propagandu, šo pulku
formēšanu, to apgādāšanu ar visādiem un dažādiem ieročiem, sā-

kot ar nažiem un revolveriem, beidzot ar bumbām, šo pulku mili-

tāru apmācību un militāru audzināšanu.» Sos V. I. Ļeņina norādī-

jumus konsekventi realizēja Latvijas boļševiki, kuru vadībā 1905.

gada beigās Latvijas proletariāts kopā ar visas Krievijas strād-

niecību jo augstu pacēla sarkano revolucionārās cīņas karogu.

Pirms 100 gadiem

R. Treijs

IZCILS REVOLUCIONĀRS, VALSTSVĪRS, ZINĀTNIEKS

Tajā pašā mēnesī, kad latviešu tauta atzīmē Padomju Latvijas
divdesmit piekto gadskārtu, paiet simts gadu, kopš dzimis revo-

lucionārās kustības veterāns Latvijā, viens no ievērojamākajiem

Latvijas Komunistiskās partijas dibinātājiem un vadītājiem, izci-

lais ļeņinietis Pēteris Stučka.

Pēteris Stučka ir dārgs latviešu tautai un mūsu partijai vis-

pirms tāpēc, ka viņš bija viens no pirmajiem, kas Latvijā pacēla

ļeņinisma karogu, viņš vairāk nekā jebkurš cits strādāja, lai latviešu

strādniekos un zemniekos izplatītu
Ļeņina idejas, un veicināja bolševis-

ma nostiprināšanos Latvijas revolu-

cionārajā kustībā. Pēterim Stučkām

ir lieli nopelni arī proletariāta dik-

tatūras nodibināšanā un nostiprinā-
šanā Krievijā, kā arī starptautiskās
komunistiskās kustības attīstībā. Ne

velti Jānis Rudzutaks teicis, ka Pē-

tera Stučkas «vārds ir ciešām, nesa-

raujamām saitēm saistīts ar partijas
vēsturi un dārgs katram partijas
biedram un strādniekam».

Pēterim Stučkām šūpulis kārts

Koknesē. Tur «Vecbirznieku» mājās
1865. gada 26. jūlijā sākās viņa dzī-

ves gaitas. Pēc ģimnāzijas beigšanas
Pēteris Stučka studē tieslietas Pēter-

burgas universitātē. leguvis tieslietu



152

zinātņu kandidāta grādu, viņš atgriežas Rīgā un kļūst par vienu

no redzamākajiem progresīvās demokrātiskās inteliģences kus-

tības — Jaunās strāvas — vadītājiem. Pārmaiņus ar Raini viņš

rediģēja jaunstrāvnieku avīzi «Dienas Lapa», ap kuru pulcējās
visa tā laika latviešu progresīvā inteliģence.

Pēc Jaunās strāvas sagrāves un trimdinieka gaitām Pēteris

Stučka 1904. gadā stāvēja kūmās pie Latviešu sociāldemokrātiskās

strādnieku partijas dzimšanas. Viens no lielākajiem Pētera Stuč-

kas nopelniem 1905.—1907. gada revolūcijas laikā bija viņa cīņa

par LSDSP apvienošanu ar KSDSP un Latvijas Sociāldemokrā-

tijas — vienotas teritoriālas Latvijas daudznāciju proletariāta or-

ganizācijas izveidošanu KSDSP sastāvā. Sī apvienošanās notika

1906. gadā. Tajā pašā laikā izcilais latviešu revolucionārs pirmo
reizi tikās un nodibināja personisku kontaktu ar Vladimiru Iļjiču

Ļeņinu. Tam bija ārkārtīgi liela nozīme visā viņa tālākajā revo-

lucionārajā darbībā.

Reakcijas un jauno revolucionāro uzplūdu gadus Pēteris

Stučka pavadīja Pēterburgā. Aktīvi darbodamies galvaspilsētas
boļševiku organizācijā, viņš uzturēja ciešus sakarus ar Latviju
un cīnījās pret visdažādāko sugu oportūnistiem, lai arī Latvijas

Sociāldemokrātijā uzvarētu ļeņinisma principi.

Pienāca vēsturiskais 1917. gads. Izkurtējušais cariskais režīms

sabruka kā kāršu namiņš. Pēc Februāra revolūcijas Pēteris Stučka

visus savus spēkus un savu lielo talantu veltīja cīņai par sociā-

listiskās revolūcijas uzvaru. Viņa dzīvesbiedre — Raiņa māsa

Dora Stučka tajās dienās kādā savā vēstulē rakstīja, ka viņš
neēdot un nedzerot, strādājot 20 stundas dienā, piedaloties divās

avīzes un trīs komitejās.

Kvēli Pēteris Stučka apsveica Ļeņina ģeniālās Aprīļa tēzes.

«Kā migla nokrita no mūsu acīm,» viņš rakstīja, «un mēs kļuvām
redzīgi.» Pēc Oktobra revolūcijas uzvaras Pēteris Stučka bija ties-

lietu tautas komisārs Ļeņina vadītajā Padomju valdībā. Revolū-

cijas ģēnija vadībā Pēteris Stučka veica vēsturisko uzdevumu —

vecas buržuāziskās tiesu iekārtas un likumu sagrāvi, radot tiesu

iekārtu un likumus pirmajai proletariāta diktatūras valstij pa-
saule.

Kad 1918. gada beigās nodibinājās Padomju Latvija, Pēteris

Stučka bija tās valdības galva. Ārkārtīgi grūtos apstākļos Pa-

domju valdība, kas vairākus mēnešus pārvaldīja gandrīz visu Lat-

vijas teritoriju, veica vēsturiski nozīmīgu darbu — iznīcināja feo-

dālisma paliekas, likvidēja kapitālistu varu un uzsāka sociālisma
celtniecību. Interesanti atzīmēt, ka tieši 1919. gadā izveidojās arī

Latvijas Zemes un tautu pētīšanas biedrība — tagadējās Latvijas
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Dabas un vēstures biedrības priekštece. 27. aprīlī Pēteris Stučka

parakstīja valdības dekrētu par dabas zinātņu, vēstures un etno-

grāfijas muzeju nacionalizāciju. Valsts rīcībā pārgāja arī arhīvi

un bibliotēkas. Tas bija pirmais priekšnoteikums, lai varētu izvērst

Latvijas dabas un vēstures pētīšanu.
Pēc padomju varas krišanas Latvijā Pēteris Stučka, dzīvodams

Maskavā, veica lielu .padomju, partijas un zinātnisku darbu un

aktīvi piedalījās Komunistiskās Internacionāles darbībā.

No 1923. līdz 1932. gadam Pēteris Stučka bija KPFSR Augstā-
kās tiesas priekšsēdētājs. Sajā laikā viņš veica milzīgu praktisku
un teorētisku darbu padomju tieslietu laukā. Kā sava laika lie-

lāko autoritāti padomju tiesību zinātņu jomā Pēteri Stučku 1931.

gadā iecēla par jaundibinātā Maskavas Padomju tiesību institūta

direktoru.

Ilgus gadus Pēteris Stučka bija Komunistiskās Internacionā-

les Izpildu Komitejas loceklis, bet savas dzīves beigu posmā_ —

Komunistiskās Internacionāles Kontrolkomisijas priekšsēdētājs.
Izcilais vācu revolucionārs Vilhelms Pīks rakstīja: «Biedrs Stučka

bija viens no vecās gvardes, kas Ļeņina vadībā vadīja Komunis-

tisko Internacionāli
.. . Viņa vārds un darbi būs paraugs un

ierosme vācu strādniekiem, kad viņi izpildīs revolucionārus uzde-

vumus.» Nepārtraukti Pēteris Stučka bija Latvijas Komunistiskās-

partijas pārstāvis Kominternē.

Līdz pat pēdējai savas dzīves dienai Pēteris Stučka uzturēja
visciešākos sakarus ar LKP un bija tās iecienīts vadītājs. Sajā
laikā nebija neviena kaut cik nopietnāka jautājuma latviešu ko-

munistu dzīvē, ko izlemtu bez viņa līdzdalības. P. Stučkas vadībā

Maskavā notika LKP VII kongress (1923. gadā) un VIII kongress-

(l93l. gadā), kā arī vairāki LKP CX plēnumi.
Līdztekus milzīgajam praktiskajam darbam Pēteris Stučka

daudz laika veltīja arī zinātnei. Viņš uzrakstīja daudzus nozīmī-

gus zinātniskus darbus agrārajā, nacionālajā, tiesību un citos

jautājumos, par revolucionārās kustības un LKP vēsturi. Pēteris

Stučka bija pastāvīgs «Pravdas», «Cīņas» un daudzu citu boļše-
vistisko izdevumu līdzstrādnieks.

1932. gada 25. janvārī stāja pukstēt dižā latviešu tautas

dēla sirds. Kremļa sienā tika iemūrēta urna ar izcilā ļeņinieša
pelniem un parādījās marmora plāksnīte: «P. I. Stučka.

1865.—1932.»

Kas bija Pēteris Stučka, vislabāk pateikts VK(b)P_CK apsvei*
kumā viņa 65. dzimšanas dienā: «Pret carismu vērstās pagrīdes

cīņas dalībnieks, aktīvs triju revolūciju darbinieks, nenogurstošs

padomju justīcijas cēlājs — biedrs Stučka vienmēr un visur bija
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pirmām kārtām nelokāms un noteikts boļševiks, cienīgs V. L Ļe-

ņina līdzgaitnieks.»
Pētera Stučkas raksti, kas pēdējos gados nākuši klaja vairā-

kās grāmatās, rod aizvien jaunus lasītājus. Viņa vārds iemūžināts

Latvijas Valsts universitātes, Pļaviņu HES celtnieku ciemata, kol-

hozu un ielu nosaukumos. Atmiņas par Pēteri Stučku un viņa
darbi vienmēr dzīvos latviešu un citu padomju tautu sirdīs.

S. Viese

RAINI PIEMINOT

Literatūras kritika latviešu Tautas dzejnieku Raini allaž dēvē

par saules, brīvības un cīņas dziesminieku. Raiņa daiļrade dziļi

sakņojas tautas dzīvē un mākslā. Tā cieši saistīta ar 1905. gada

vētrainajiem notikumiem. Tā iedvesmojusi un audzinājusi vairā-

kas revolucionāro cīnītāju paaudzes. Nozīmīgu filozofisku atziņu,
nenomācama optimisma, cildena humānisma caurstrāvota ir visa

Raiņa dzeja, dramaturģija un publicistika.
Rainis dzimis 1865. gada 11. septembrī Augšzemē, Tadenavas

pusmuižiņā. Viņa bērnība pagājusi tagadējos Daugavpils un

Preiļu rajonos — Randenē, Berķenelē, Vasiļovā, Jasmuižā. Kā

spilgtākos jaunības iespaidus dzejnieks visam mūžam paņēmis
līdzi tautas daiļrades bagātības, atmiņas par dzimtā novada skais-

tumu un darba tautas sūro dzīvi. Bērnībā redzētais dod bagātīgu
materiālu vēlāko gadu darbiem. Tadenavas nedaudzās atmiņu
ainas ievada poēmu «Saules gadi». Randenes vecā rija atspogu-
ļojas velnu nakts tēlojumā lugā «Spēlēju, dancoju». Berķeneles
sēta un lauki atainojas dzejoļu krājumā «Uz mājām». Dinabur-

gas tirgū redzētā krievu biļinu grāmata dod ierosmi darbam par
liju Muromieti.

Skolas gadi Grīvā un Rīgā, studiju laiks Pēterburgas universi-

tāte iepazīstina Raini ar pasaules kultūras bagātībām. Sākas viņa
dzejnieka gaitas. Kā savu pirmo dzeju Rainis atceras kādu Grī-

vas skola sarakstītu pantiņu:

Spalviņa sīkā,
Kur tu tā skrieni,
Kur tu tā lieni

Krūmiņu starpā?

Drīz šai nelielajai, izjustajai ainiņai par krūmu zaros noklī-

dušu_ pūciņu seko dzejoļi, kas iegājuši latviešu literatūras zelta

fonda, — «Karaļmeita» un «Zemnieks». Un tomēr vēl tik drīz Rai-
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Rainis Mežmuižā 1925. gadā.

nis nekļūst pazīstams kā dzejnieks. Pāris gadu viņš nostrādā par

juristu Viļņā. Tad ir «Dienas Lapas» redaktors pašos Jaunās

strāvas augstākā pacēluma gados. Raini — Jāni Pliekšānu toreiz

pazina kā dedzīgu publicistu, vienu no latviešu sociāldemokrātijas
pamatlicējiem un pirmajiem marksisma popularizētājiem Latvijā.
Tikai pēc Jaunās strāvas sagrāves tālās Slobodskas trimdinieks

un ģeniālais Gētes «Fausta» tulkotājs ar savas dzejas brī-

nišķīgo spēku iezvana jaunu laikmetu latviešu daiļliteratūras
attīstībā.

1903. gadā iznāk Raiņa nemirstīgā dzejoļu grāmata «Tālas no-

skaņas zilā vakarā». 1905. gada notikumus sveic «Vētras sēja»,
kurai vibrēt vibrē cauri laika šalkas un dedzīgs cīņā aici-

nājums.
Piektā gada beigās dzejniekam jāatstāj dzimtene. Kopā ar dzī-

vesbiedri Aspaziju Rainis apmetas Šveicē. Kastaņola ir viens no

skaistākajiem Šveices stūrīšiem, bet dzejnieku skati vienmēr rau-

gās uz dzimtenes pusi. Sāpēs par soda ekspedīcijās sabradātās

tautas postu rodas «Klusā grāmata» — «grāmata ar melnām la-

pām», kurā kvēlošiem burtiem ierakstīta apsūdzība Piektā gada
varoņu slepkavām. Nesalaužamā ticība rītdienai izskan krājumā
«Tie, kas neaizmirst», dziļas dzimtenes ilgas viļņo lugā «Pūt, vē-

jiņi!», dialektiskas un materiālistiskas filozofijas caurstrāvotas

izaug lielās traģēdijas — «Indulis un Ārija», «Jāzeps un viņa
brāļi», poēma «Ave sol».

1920. gada dzejnieks atgriežas dzimtene. Laikabiedri stāsta,
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Raiņa priedes Pumpu-

ros pretim Amatas

ielai (V. Vanaga foto).

ika līdz tam Rīga nekad nevienu neesot sagaidījusi ar tādu sa-

jūsmu, ar tādu pacilātību kā savu nosirmojušo dzejnieku.
Mūža pēdējā posma daiļdarbi — «lija Muromietis», «Dagdas

skiču burtnīcas», «Mūza mājās» liecina: dzejnieks ar sāpēm sa-

pratis, ka cīņa viņa dzimtenē vēl nav pabeigta, bet tomēr ticējis
darba tautas, humānisma, rītdienas uzvarai.

1929. gadā Rīgas ielas atkal pieplūst nepārredzamā gājēju
straumē, bet šoreiz milzīgā masu demonstrācija pavada dzejnieku
pēdējā gaitā.

Rainis ir latviešu kultūras lepnums un viens no lielākajiem

pasaules darbaļaužu dzejniekiem. Viņa daiļdarbi tulkoti vairāk

nekā 50 tautu valodās.

Dzejnieka dzimšanas dienas 100. gadskārtu plaši atzīmēs gan
mūsu republikā, gan aiz tās robežām: iznāks jauni Raiņa grā-
matu izdevumi, apcerējumi un atmiņu krājumi par dzejnieku, no-

tiks Raiņa lugu jauniestudējumi. Dzejnieka dzimtenē Tadenavā

atklās jaunu muzeju.
Tuvojoties jubilejai, sevišķi plaši izvērtīsies dzejnieka radošā

mantojuma vākšana un apguve. Pašlaik Raiņa rokrakstu fonda

Valsts Literatūras muzejā glabājas ap 500 dzejnieka rokrakstu,
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vairāki tūkstoši vēstuļu, ap 7000 sējumu plaša personīgā biblio-

tēka, vairāk par 500 fotoattēlu.

Muzeja darbinieku un sabiedrisko aktīvistu rosības rezultātā

strauji bagātinās laikabiedru atmiņu krājums par Raini, atrodas

vēl nepazīstami dzejnieka manuskripti. Taču šim darbam vaja-

dzīgs daudz plašāks sabiedrības atbalsts. Lūk, piemērs: pašreiz
Valsts Literatūras muzejā savākta milzīga vēstuļu kolekcija, ko

Rainim rakstījuši gan tuvi draugi un paziņas, gan pavisam sveši

cilvēki. Šādu korespondentu skaits pārsniedz 900. Pēc vēstuļu sa-

tura spriežot, droši var apgalvot, ka vismaz divām trešdaļām rak-

stītāju Rainis noteikti atbildējis. Vienā otrā gadījumā Raiņa ar-

hīvā saglabājušies atbildes vēstuļu melnraksti, vienā otrā gadī-

jumā muzeja darbiniekiem izdevies atrast korespondentus un iegūt
Raiņa vēstules.

Šis materiāls dod atbildi uz daudziem jautājumiem par dzej-
nieka dzīvi un daiļradi, palīdz noskaidrot viņa sabiedriski poli-
tiskos uzskatus, literāros nodomus, sastādīt viņa dzīves hroniku.

lespējams, ka vēstuļu īpašnieki varētu sniegt nozīmīgas atmiņas
par Raini, varbūt tie glabā vēl kādu nepazīstamu Raiņa uzņē-

mumu, kādu dzejnieka dāvinātu grāmatu ar interesantu ierakstu.

Taču, lai atrastu Raiņa korespondentus vai viņu tuviniekus, kuru

adreses gadu gaitā pavisam izmainījušās, nepieciešama dzejnieka
daiļrades cienītāju un jo sevišķi novadpētnieku atsaucība, līdz-

dalība. Ne tikai jāatrod cilvēki, kam bijusi saskare ar lielo dzej-
nieku, bet jāprot arī izskaidrot Raiņa radošo dokumentu literatūr-

vēsturisko nozīmību, pārliecināt par to glabāšanas nepieciešamību
vienuviet, Raiņa fondā.

Tāpat zināms, ka daudzas Raiņa lugas, sevišķi «Pūt, vējiņi!»,

gan agrāk, gan padomju laikā uzvestas pašdarbības kolektīvos.

Dažkārt Rainis lūgts noskatīties lugas iestudējumu, fotografējies
kopā ar aktieriem, devis atsauksmes par uzvedumu. Arī materiā-

liem par Raiņa lugu iestudējumiem — fotogrāfijām, programmām,
afišām — ir liela literatūrvēsturiska un muzejiska nozīme, sevišķi,

ja tiem pievienotas kādreizējo izrādes dalībnieku un skatītāju at-

miņas par to, kādas domas, kādus pārdzīvojumus ierosinājis Raiņa
darbs, kā to uzņēmusi publika.

Jau šie pāris piemēru liecina, cik plaši var izvērsties un cik

svarīga ir materiālu vākšana par Raini, viņa laikabiedru apzinā-
šana.

1965. gadam jākļūst par īstu Raiņa gadu gan mūsu kultūras

iestādes, gan Latvijas Dabas un vēstures biedrības nodaļās —

par gadu, kas nesīs bagātīgu unikālu materiālu ražu par izcilā

Tautas dzejnieka dzīvi un daiļradi.
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A. Vilsons

«AUSTRUMS» — LATVIEŠU LITERATŪRAS

PILNGADĪBAS APLIECINĀTĀJS

(Žurnāla 1. numura 80 gadu atcerei)

Nacionālās rakstītās literatūras sākumu skaitām no tā laika, kad parādās

pirmais mākslinieciski idejiski vērtīgais darbs. Taču viena bezdelīga pavasari

nenes! Pēc J. Alunāna «Dziesmiņām» (1856.) paiet vairāk nekā desmit gadu,

un nevienas citas kaut cik nozīmīgākas oriģinālsacerējumu grāmatas tauta ne-

dabū, —
ir tikai daži nelieli publicējumi nedēļas laikrakstos («Mājas Viesis»,

«Pēterburgas Avīzes»).
Ari 70. gados klajā gan nāk Ausekļa «Dzeijas» (1873.), brāļu Kaudzīšu

«Mērnieku laiki» (1879.) un vēl daži darbi, taču tie ir tikai atsevišķu cilvēku

talanta uzliesmojumi, kurus citu no cita šķir diezgan liela laika atstate. Ir

spožas dzirksteles, bet nav vēl pastāvīga ugunskura.
Tāds iedegas tikai 80. gadu vidū — tautas atbrīvošanās cīņas proletāriska

perioda priekšvakarā, kad savas gaitas sāk «Dienas Lapa», kad jaunu, labāku

dziesmu skandē revolucionāra Ed. Veidenbauma skarbā mūza un ar R. Blau-

mani priekšgalā uz literārās skatuves uznāk vesela kopa jaunu, spējīgu demo-

krātisku rakstnieku (Pērsietis, Doku Atis, Zvārgulis, T. Zeiferts v. c). Ir iz-

veidojusies nepārtraukta, spēcīga progresīvās literatūras straume un līdzi ar

to priekšnoteikums literārā žurnāla pastāvēšanai.
Pāris mēģinājumu izdot literāru un populārzinātnisku žurnālu bija noti-

kuši jau 80. gadu pirmajā pusē, kad iznāca «Pagalms» un «Rota», taču šiem

pasākumiem trūka_ nopietnāku panākumu. Buržuāziskie literatūrvēsturnieki ap-

galvo, ka tauta vēl nebijusi izaugusi līdz vajadzīgajam līmenim, bet patiesībā
vaina meklējama redaktoru (galvenokārt J. Lautenbaha) pārgudrajā, tautai

svešajā darba stilā, ko raksturo «tīrās mākslas» un «kabineta zinātnes» prin-

cipi.
Uz citādiem pamatiem sāka strādāt «Austruma» pirmais izdevējs (1885. —

1887.)_un redaktors (1885.—1902.) — Maskavas universitātes vācu valodas lek-

tors Jēkabs Velmē (1855.—1928.), kura galvenie centieni izpaudās trīs virzienos:
kritika

— līdzdalībā progresīvās sabiedrības pirmajās cīņās par reālismu, ori-

ģināldaiļliteratūrā — labāko autoru, to skaitā vairāku jaunu talantu piesaistī-
šana, tulkojumos — idejiski mākslinieciski vērtīgu darbu, it īpaši krievu kla-

siska reālisma popularizēšanā.

No_ literatūrkritiskajiem rakstiem «Austrumā» publicēta ne vien plaši pa-
zīstamā polemika starp Teodoru (T. Zeifertu) un J. Lautenbahu-Jūsmiņu par

dzejnieka attieksmēm pret savu laiku, bet arī vairāki citi nozīmīgi raksti. Pie-

mēram, Kažoku Dāvja pārstāstītie, nepelnīti aizmirstie Laubes Indriķa valod-
nieciskie atzinumi «Mūsu rakstu tēvu nopelni un grēki» (1891.), kas pieder pie
labākajiem agrīnajiem cīņas rakstiem pret latviešu valodas piesārņošanu ar

ģermānismiem
_

(prepozīciju lietošanā, piedēkļa -šana lietošanā utt.). Tāpat jā-
atzīmē līdzšinējos pētījumos pārāk maz ievērotās, daļēji pie publicistikas pie-
skaitāmās Apsīšu Jēkaba «Vēstules iz tēvijas» (1885.—1895.) ar saviem plaši
izvērstajiem daudzpusīgajiem estētiskajiem uzskatiem.

Apsīšu Jēkabs ir viens no pašiem redzamākajiem J. Velmēs līdzstrādniekiem
arī daiļliteratūrā; galvenokārt te jāatceras viņa reālistiskie stāsti, kuru lielākā

un labāka daļa («Pie pagasta tiesas», «Laimes spoks», «Bagāti radi», «Iz tau-

tas bilžu galerijas») nodrukāti tieši «Austrumā». Kā vēlāk J. Rainis ar saviem
cittautu klasikas atdzejojumiem vispirms nāk klajā galvenokārt «Mājas Viesa

Mēnešraksta», A. Upīts ar kritiskajiem rakstiem «Domās» un E. Birznieks-
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Upītis ar bērnu stāstiņiem un pasakām A. Jesena «Mazajās Jaunības Tekās», —

tāpat un pat vēl ciešāk Apsīšu Jēkaba darbība saistās ar «Austrumu». Līdzās

viņam žurnālā redzam J. Esenberģi, A. Lerhi-Puškaiti, Sudrabu Edžu, Doku

Ati, J. Poruku v. c.

Par tuiKOjUiniem runājot, buržuāziskie literatūrvēsturnieki parasti izceļ
«Mājas Viesa Mēnešraksta» nopelnus, kaut gan «Austrums» šai laukā nozīmīgu
ieguldījumu deva jau desmit gadus agrāk. Viena no pirmajām spilgtākajām
liecībām, ka jau 50., 60. gados saktā latviešu progresīvās sabiedriskās domas

pārorientēšanās uz krievu demokrātisko kultūru uzvarējusi baltvācu koloniza-
toru ģermanofilo tendenci, ir «Austrumā» publicētie krievu klasikas tulkojumi.
Visbiežāk sastopam I. Turgeņeva un I. Krilova vārdus, bet bez tiem ari

A. Puškinu, M. Ļermontovu, N. Gogoli, N. Ņekrasovu, M. Saltikovu-Sčedrinu,
L- Tolstoju, A. Cehovu, V. Garšinu, D. Grigoroviču v. c.

Nozīmīgs darbs padarīts arī, iepazīstinot latviešus ar daudzu citu tautu

labākajiem sasniegumiem literatūrā. Te jāatzīmē Ed. Veidenbauma (E. V.) veik-
tie Horācija un F. Sillera atdzejojumi (1890.—1891.), vairāki tam laikam rak-

sturīgi skandināviešu rakstnieku (B. Bjernsona, A. Kjelanda) darbu tulkojumi,
ka arī liela tiesa lietuviešu dainu.

«Austruma* labākais laiks ir tā iznākšanas pirmie gadi, taču jau tad iezī-

mējas arī tā vēsturiskā un šķiriskā ierobežotība, kas atšķir to no jaunstrāvnieku
«Dienas Lapas». Sabiedrības sašķelšanos antagonistiskās šķirās žurnāla vadība

īsti nesaprot un pilnīgi objektīvistiskā garā publicē, piemēram, «māmuļnieka»
M. Klusina patarnieciskos prātojumus par tikumisko audzināšanu (1888.), kā

ari Pūriņu Kļava naivas pasaciņas par individuālo centību kā «labklājības
drošāko pamatu» («Viņš iestājas armija un bija pēc gada brigādas ģenerālis»,
1890.). Ne velti vairums darbu, ko 1893. gadā asi kritizēja J. Jansons-Brauns,
nodrukāts «Austrumā». Vēlāk žurnāls iegrima reakcijas purvā, taču darbības

sākuma veiktie lielie sasniegumi tad bija jau iegājuši tautā un vēsturē.

«Austrums.) 80. gados un 90. gadu sakumā bija ne tikai latviešu literatū-

ras pilngadības apliecinātājs, bet arī tās brieduma un tālākās attīstības veici-

nātājs. Augstu vērtējot periodiku kā literatūras tribīni, vienmēr atcerēsimies

ari «Austrumu» —
latviešu pirmo nozīmīgo literāro žurnālu.

R. Šīrants

RĪGA 1765. GADA

18. gadsimta vidū Rīga vēl bija īsta feodālā laikmeta pilsēta. Par to

vispirms liecināja tās ārējais veidols. Pilsētu no visām pusēm ieslēdza nocieti-

nājumu vaļņi, pāri tiem bija saskatāmas tikai torņu smailes un dzīvojamo
namu un noliktavu stāvie zelmini. Tā šķita it kā iegrimusi aiz B—ll8—11 m aug-

stā, granīta kvaderiem un velēnām klātā žoga.
Aiz nocietinājumiem paslēpušos pilsētu jau vairākus gadu desmitus vairs

neapdraudēja kara vētras. Ar milzu pūlēm celtos vaļņus rīdzinieki tomēr prata
izmantot arī miera laikā. Pavasaros pirms ledus iešanas pilsētnieki aizvēra

pilsētas vārtus, nostiprināja tos ar īpašām ierīcēm un ar bažām vēroja nemitīgo
ūdens līmeņa celšanos Daugavā un ledus blāķu virzīšanos gar vaļņu malām.

Vaļņi novērsa plūdus, neļāva ūdens straumei ieplūst ielās, dzīvojamos namos

un tirgotāju preču noliktavās.

No plūdiem tika arī paglābti pa ziemas ceļiem savestie lini un kaņepāji.
Latviešu šķirotāji tos bija salikuši pēc labuma, sasaiņojuši ķīpas un novieto-

juši noliktavās līdz tam brīdim, kad ostā ienāca pirmie kuģi. Tad sākās tālais

ceļojums uz Rietumeiropu, kur tos lielākoties izmantoja buru aušanai un jauno
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kuģu korpusu drīvēšanai. Pilsētas svaros rīkojas liģeri un citi latviešu trans-

portstrādnieki, kas atvesto labību, linsēklas v. c. eksporta preces pēc nosvērša-

nas pārveda tirgotāju noliktavās. Sevišķi rosīgs šis darbs kļuva pēc ledus izie-

šanas Daugavā, kad pienāca pirmās strūgas ar precēm no lekškrievijas apga-

baliem.

Rīgas tirgotāji varēja būt apmierināti, jo gadsimtu gaitā bija panākts, ka

pilsēta neviens nedrīkstēja savu preci pārdot bez vietējo vācu tirgotāju starp-
niecības. Apvienoti Lielajā ģildē, tie rūpīgi sargāja savas privilēģijas, tāpat

ka vācu cunftu meistari Mazajā ģilde, kuri neļāva savas rindas iespiesties ne-

vienam nevācu amatniekam.

Vācu tirgotājs un cunftes meistars jutās drošs savā privileģētajā stāvoklī,

jo to sargāja un atbalstīja pilsētas augstākā pārvaldes un tiesas instance —

Rīgas rāte. Tādēļ, atklājot 1765. gada 11. oktobrī jaunuzcelto rātes namu,

pilsētas valdošās aprindas sarīkoja vēl neredzēti plašas svinības un uzdeva

jaunajam domskolas palīgskolotājam J. G. Herderam, kas Rīgā bija ieradies

1764. gada novembrī, šim gadījumam par godu sacerēt īpašu dzejoli un skola

noturēt svinīgu runu.

Likās, ka nekas neapēnoja gadsimtu vecās tradīcijas un privilēģijas. Tomēr

tas tikai ārēji šķita tā esam.

Jau kopš ilgāka laika Rīgas rāte izjuta vairākus uzbrukumus savām tie-

sībām, tomēr līdz šim rātei bija izdevies tos samērā sekmīgi atvairīt. Vispirms
šie uzbrukumi nāca no krievu tirgotāju vidus, kas Rīgā sāka apmesties pēc
pilsētas pievienošanas Krievijas impērijai. Pēc 1728. gada Augstākās slepenās

padomes ukāza tiem gan atļāva Rīgā nodarboties ar sīktirdzniecību, tomēr

rāte visiem līdzekļiem centās ierobežot viņu darbību, nerunājot nemaz par
iespēju tirgoties tieši ar ārzemju tirgotājiem.

Daudz pārmetumu izpelnījās vietējo vācu tirgotāju rīcība tirdzniecībā ar

zemniekiem. Koncentrēdami visu preču noietu savās rokās, tirgotāji nepalaida

garām nevienu zemnieku vezumu, kas ar precēm tuvojās pilsētai un vispirms
sasniedza priekšpilsētas.

Priekšpilsētas nesargāja augstā vaļņu josla, kara laikā tās bija padotas
netraucētam ienaidnieka uzbrukumam. Gar to rajona robežu uzceltai koka pali-
sadei nebija militāras nozīmes, tā vienīgi neļāva pilsētā ielavīties «nelikumī-

giem» tirgotājiem. Pavasaros lielu plūdu laikā daudzas ielas te pārplūda un

priekšpilsētu iedzīvotāju — latviešu un krievu mazās koka dzīvojamās un saim-
niecības ēkas grima ūdenī. lelas neklāja akmens bruģis, tās bija smilšainas,

grūti izbrienamas un izbraucamas. Daudzām pat vārda nebija, un savus nosau-

kumus tās dabūja tikai 1754. gadā.
Šurp tad steidzās tirgotāji vai viņu palīgi, lai pie priekšpilsētu vārtiem

sagaidītu zemnieku vezumus. Zemnieks bija spiests lauku ražojumus pārdot
savam «saimniekam»

— tirgotājam, kam jau no iepriekšējām reizēm viņš bija
palicis parādā, iegādājoties no tā dzīvei nepieciešamo, un līdz tirgum netika.

Sūdzības par Rīgas tirgotāju patvaļu radās arvien vairāk un vairāk. Jau

kopš 1762. gada nodibinājās īpašas komisijas nolūkā radīt normālākus apstāk-
ļus Rīgas tirdzniecībā. Tomēr Rīgas rāte, izmantojot savus sakarus cara galma,
vienmēr panāca sev labvēlīgu atrisinājumu. Beidzot Pēterburgā sāka darboties

komisija Rīgas tirdzniecības jautājuma izšķiršanai, un 1765. gada 31. decembrī
tika izdots rīkojums Rīgas rātei publicēt jaunu tirdzniecības likumu.

Rātei atņēma tiesības izdot rīkojumus tirdzniecības lietās bez ģenerāl-
gubernatora piekrišanas, zemniekiem atļāva Rīgā brīvi pārdot preces norādītās

tirgus vietās bez piespiestās Rīgas tirgotāju starpniecības.
Tirdzniecības straujais pieaugums lauza vietējo tirgotāju privilēģiju žogu,

kas traucēja rast plašākas tirgus iespējas. lesākās feodālisma iršanas process
pilsētas ekonomiskajā un politiskajā dzīvē.
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E. Mugurēvičs

LATVIJAS EKONOMISKIE SAKARI PIRMS 1000 GADIEM

965. gads. Vai ir kāds dokuments vai hronika, kas stāsta par
š-ī laika Latviju? Diemžēl, līdz šim apzinātie rakstītie avoti ir tik

trūcīgi, ka mums nav pat kaut cik drošu liecību par 10. gadsimta
otrās puses politiskajiem notikumiem Latvijā vispār. Atsevišķās
skandināvu sāgas, rūnakmeņi gan sniedz dažas ziņas par 9.—11.

gadsimta Latviju, taču tās ir pārāk teiksmainas un neskaidras.

Tomēr vēsturnieki, ņemot palīgā tehniskās un dabas zinātnes,

varētu sniegt daudz precīzāikas ziņas par senatni.

Par iespēju izzināt senās pagātnes miglā tītos notikumus lie-

cina padomju arheologu pieredze Novgorodas, Minskas v. c. pil-
sētu senāko slāņu pētījumos. Te, pateicoties dendroloģijas meto-

dei (pēc koku gadskārtu svārstībām), ir izdevies atrast pieturas

punktu, lai atsevišķas celtnes un priekšmetus datētu ar precizi-
tāti pat līdz 1 gadam. Novgorodā 28 slāņiem ir radīta hronolo-

ģiskā skala no 953. gada līdz 1462. gadam. Latvijas PSR šādi

pētījumi pagaidām vēl nav veikti, bet, tā kā Rīgas un Kokneses

izrakumos ir izdevies atklāt brīnišķīgi saglabājušās koka celtnes,
tad jācer, ka hronoloģijas izstrādāšana pēc dendroloģiskās meto-

des arī Latvijā būs tuvākās nākotnes uzdevums. Pašlaik arheologi
atradumus datē pēc atrastām senlietām, monētām. Arī tās gad-
simta, pat pusgadsimta robežās paver diezgan pārliecinošu skatu

senatnes ekonomiskajā dzīvē.

Arheoloģiskajos izrakumos iegūtie materiāli ļauj secināt, ka

10. gadsimta otrajā pusē, t. i., apmēram pirms 1000 gadiem, no-

tikušas lielas pārmaiņas visas Latvijas iedzīvotāju sabiedriskajā
dzīvē. Tajā laikā radās daudzi pastiprināti nocietināti pilskalni,
kur kopā ar savām Ikaradraudzēm, amatniekiem un tirgotājiem uz

dzīvi apmetās sabiedrības turīgākā daļa — feodāļi. Protams, tas

viss nenorisinājās vienā gadā, — šis process ilga vairākus gadu
desmitus. Vecās dzīves vietas — pilskalni tika spēcīgāk nocieti-

nāti, un, sabiedrības turīgākajai daļai norobežojoties no trūcīgās
tautas, radās arī jauni nocietināti centri.

Buržuāziskās Latvijas laikā tika radīta un pastiprināti popu-
larizēta teorija par pilskalnu rindām, ko latvieši šai laikā esot iz-

veidojuši pret apkārtējām tautām — krieviem, igauņiem, lietuvie-

šiem. Sadu nezinātnisku teoriju buržuāziskie vēsturnieki izmantoja
nacionālā naida uzkurināšanai, latviešu tautas noskaņošanai pret
kaimiņtautām, it sevišķi pret lielo krievu tautu. Arheoloģiskie iz-

rakumi ir pierādījuši, ka šī teorija ir tikai fantāzijas auglis. Bū-
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tībā pilskalnu «rindas» ir dažādu periodu nocietinājumi, no kuriem

mūs interesējošā laika pilskalni liecina par ciešiem ekonomiskiem

sakariem ar kaimiņu tautām.

10. gadsimta otrā puse dod pārskatāmu liecību par to, cik spē-

cīgi' bijuši šie sakari austrumu virzienā. Par to nav ko brīnīties,

jo kņazienes Olgas un pēc tam kņazu Svjatoslava un Vladimira

valdīšanas laikā sakarā ar Krievzemes nostiprināšanos paplašinā-

jās tās ekonomiskie sakari. Šai laikā arvien biežāk pa Daugavas

un Gaujas ceļiem Latvijas teritorijā iebrauca krievu tirgotāji, kas

šeit sastapās ar vietējiem tirgotājiem. Par maiņas ekvivalentu

noderēja arābu dirhēmi — īpaša nauda, kas kopš 9. gadsimta bija

apgrozībā visā Austrumeiropā. No austrumu zemēm ar vairāku

starpnieku — arābu, hazāru, bulgāru —■ palīdzību līdz Austrum-

ibaltijai nonāca daudzi eksporta priekšmeti — ieroči, rotas lietas,
kauri gliemežvāki, stikla krelles. Austrumu sudrabs Samanīdu di-

nastijas dirhēmu veidā Baltijā ieplūda vēl visu 10. gadsimta otro

pusi. Tieši 10. gadsimta 60. gadu arābu dirhēmi atrasti vairākos

depozītos, piemēram, Ciblas (Eversmuižas) depozītā, vairākos ka-

pos un savrupatradumos (Ventspilī, Skrīveros, Ciemaldē). Jāpie-
bilst, ka atrasta ir tikai niecīga daļa no monētām, kas tajā laikā

bija apgrozībā, bet lielas bagātības vēl slēpj zemes klēpis. Līdz

šim iegūtie senie monētu depozīti, kas ir vērtīgs vēstures avots,

gandrīz visi atrasti nevis arheoloģiskajos izrakumos, bet gan,

nejauši rokot grāvjus, celtņu pamatus, arot utt. Tāpēc jācer, ka

nākotnē iegūsim vēl jaunus svarīgus materiālus, kuru vākšanā

un nodošanā zinātniskajām iestādēm var daudz palīdzēt vietējie
novadpētnieki.

Jau pašreizējie materiāli rāda, ka intensīvi sakari latviešiem

bijuši arī ar tautām, kas dzīvojušas rietumos no Latvijas terito-

rijas. Buržuāziskie vēsturnieki par šī laika galvenajiem un

vienīgajiem tirdzniecības starpniekiem ne tikai rietumu, bet arī

austrumu virzienā uzskatīja vikingus. Šāds uzskats ir pilnīgi ne-

pamatots. Bez šaubām, vikingi bieži apmeklēja Baltiju, par ko lie-

cina ka rakstītie avoti, tā arī arheoloģiskais materiāls — bruņu-
rupuču saktas, ieroči un citi Rietumu izstrādājumi. Taču grūti
runātpar viņu dominējošo lomu apstākļos, kad jaunākie pētījumu
rezultati_ arvien skaidrāk rāda, ka liela nozīme bijusi kā austrum-

slavu, ta rietumslāvu tirgotājiem. Bez tam nav jāaizmirst, ka,
sakot taisni ar 10. gadsimta otro pusi, Latvijā pēc arheoloģiska-
jiem materiāliem jau konstatējami vietējie tirgotāji, kuru kapi at-

klāti Salaspils Laukskolās, Mežotnē, Sēlpils Lejasdopelēs. Baltis-

kie izstrādājumi šai laikā sastopami ne vien kaimiņu zemēs, bet

arī Somija, Zviedrijā, Gotlandē un citur. Tas vedina domāt, ka
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vietējie tirgotāji ne vien sastapuši ārzemju tirgotājus savā zemē,,

bet epizodiski devušies arī tālākos braucienos.

Kopš 10. gadsimta beigām Latvijā sāk ieplūst Rietumeiropas
monētas. Agrākās no tām ir vācu ķeizara Otona I (962.-973.)

Špeierā, Ķelnē, Magdeburgā kaltās monētas, kas Latvijā datē-

jamā kompleksā attiecas uz 11. gadsimta pirmo pusi. Zīmīgi, ka

tieši uz 10.—11. gadsimtu attiecas vairāki desmiti Latvijas teri-

torijā atrasto zobenu ar ierakstiem Ulfberht, Eeebrht v. c. (minē-
tos ierakstus tikai nesen atklāja tehnisko zim kand. A. Anteins,

apstrādājot zobenus ar ķīmi-sku reaktīvu). Sie zobeni nāk no

franku zemēm, kas ir aptuveni tas pats rajons, kur kaltas Latvijā
atrastās Rietumeiropas monētas.

Dzīvi sakari senajiem latviešiem šai laikā bija arī ar tuvāka-

jām kaimiņu tautām dienvidos un ziemeļos, proti, lietuviešiem un

igauņiem. Šos sakarus pagaidām gan grūti konkrēti konstatēt,

tāpēc ka arheoloģiskajos izrakumos Baltijas tautas raksturo visai

līdzīgs materiāls. Taču tieši šis apstāklis pasvītro sakaru nepār-
trauktību un lielo intensitāti.

Daudz kas mums vēl senās Latvijas ekonomiskajos sakaros

nav skaidrs, un tādēļ bieži vien rodas pretrunīgi uzskati. Bet

arheoloģisko metožu pilnveidošanās, arheologu sadarbība ar da-

bas un tehnisko zinātņu pārstāvjiem ir droša garantija tam, ka

pat visai komplicēti jautājumi par mūsu zemes senatni tuvākajā
nākotnē tiks atrisināti.

V. Urtāns

KALENDĀRS PIRMS 1600 GADIEM

Pazīstamajam slāvu senatnes pētniekam akadēmiķim B. Ribakovam, anali-

zējot izrakto māla trauku rotājumus (skat. attēlu) un salīdzinot tos ar attie-

cīgajiem folkloras, etnogrāfijas, mitoloģijas, valodas un rakstītiem datiem,
nesen izdevās atšifrēt 4. gadsimta kalendāru.

Ukrainā Lepesovkas ciemā kādā 3.—4. gadsimta svētnīcas ziedoklī tika

atrasti 2 kulta trauki. Viena trauka (att.: /) plakanā apmale sadalīta 12 sek-

cijās ar dažādiem zīmējumiem —
12 mēnešu apzīmējumiem (att.: la). 1., 3.

un 6. sekcijā ir slīpie krusti, kurus slāvu (tāpat kā baltu) mitoloģijā tulko kā

uguns vai saules simbolus. 6. sekcijā šis slīpais krusts atkārtots 2 reizes un to

pavada līklocis — parastais ūdens simbols. Svētā jeb dzīvā uguns slāviem

tika iedegta 3 reizes gadā sakarā ar saulgriežiem: 1) decembra beigās,

2) marta beigās. 3) jūnija beigās. Tā kā rudens saulgrieži netika īpaši svinētu

tad 3 zīmējumi ar slīpiem krustiem būs apzīmējuši janvāri, martu un jūniju.
4. sekcijas — aprija simbols ir vai nu kāds dzīvnieks ar ragiem, vai arī «ralo»

tipa arkls, jo aprīlī notika zemes aršana un mēslošana. 23. aprīlis — Jurģi

(latviešiem agrāk Ūsiņa diena) saistās ar lopu dzīšanu pirmo reizi ganos, ar

zirga attēlojumu un attiecīgajiem rituāliem. 8. sekcijas — augusta simbols ir

vārpas. Tieši augustā Ukrainā beidz pļaut vasarājus. 9. sekcijas — septembra



Senie māla trauki ar zemkopju kalendāru.
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simbols varētu apzīmēt lielos tīklus, ar kuriem šinī mēnesī ķēra gājputnus.
10. sekcijas —

_

oktobra simbols varbūt apzīmē linu vai kaņepāju pīnes, jo ok-
tobri tos apstrādāja. Visiem_ mēnešiem slāvu valodās saglabājušies arī attiecīgie
nosaukumi. Par visu gadskārtu un svētku ciklu senie slāvi mēdza pārdomāt un

zīlēt Jaunajā gada, kad arī lietoja kulta traukus ar ūdeni, kuri bija līdzīgi tikko

aprakstītajiem.

Domāļams, ka slāvu kalendārs dalījās 12 mēnešos, katrā mēnesī 30 dienas.
Tas beidzās 25. decembrī. Atlikušās 6 dienas gatavojās Jaunā gada svētku

sagaidīšanai.
Seno tivercu zemē Malaješti ciemā (tagadējā Moldāvijā) kāda svētnieka

kapā atrasti 10 māla trauki, josta un 3 stikla trauciņi. Uz vienas māla krūkas

(att.: 2) attēlotas 7 eglītes (skaitlis 7 daudzām tautām bija maģisks), starp
tām jauns kociņš ar zariem uz augšu, slīpais dubultkrusts un bultas veida

zīme (att.: 2a). Pamatojoties uz salīdzināmiem materiāliem, B. Ribakovs

pierāda, ka trīs vidējās zīmes attēlo trīs galvenos vasaras svētkus: «semiku»

jeb Jarilas dienu 4. jūnijā, kad kulta objekts bija jauns bērziņš, Ivana Kupalas
dienu 24. jūnijā (saules un debesu valgmes svētki) un Iļjas—Peruna—Roda,
t. i., pērkona, zibens un visuma dieva, svētkus 20. jūlijā. Malaješti ciema

trauks, domājams, lietots pavasara—vasaras rituāliem ūdens tuvumā un sais-

tāms ar auglības izlūgšanos.

Aplūkojot trešo kulta trauku (att.: 5), kas atrasts Kijevas apgabala
Romašku ciemā, seno poļanu zemē, var saskatīt uz šīs krūkas vidusdaļas aug-

šējās joslas vairākus mums jau pazīstamus simbolus. Pa labi pēc «pērkona
zīmes» — 20. jūlija attēloti 2 sirpji un 4 krusteniski salikti labības kūļu sta-

tiņi,, kādi parasti Ukrainā. Augšējās joslas vidū redzams Ivana Kupalas

(24. jūnijs) simbols — dubultkrusts un vēl tālāk pa kreisi «semika» jeb Jarilas

dienas (4. jūnijs) simbols — eglīte. Apakšējā joslā ir 96 kvadrātiņi, kas attēlo

atsevišķas dienas, bet ritma pārtraukumi precīzi apzīmē 3 galvenos svētkus.

Pērkona zīme — ritenis ar 6 spieķiem (līdzīgus riteņus uzskata arī par saules

simbolu) ir 20. jūlija jeb Iļjas svētku apzīmējums. No 24. jūnija līdz 20. jū-
lijam ir 27 dienas, tikpat kvadrātiņu ir uz krūkas apakšējās joslas no «pērkona
zīmes» (pa labi) līdz uguns un saules svētku zīmei (vidū) — 24. jūnija sim-

bolam. Rindas pārtrauc atsevišķs rombiņš, kurš, saskaitot dienas, iekrīt 12. jū-
lijā. So dienu pareizticīgā baznīca vēlāk kanonizēja kā mocekļu Fjodora un

viņa tēva Ivana piemiņas dienu. Kad saskaitām kvadrātiņus, kas atrodas pa
kreisi no pērkona zīmes, redzam, ka tie pārtrūkst 24. jūnijā, kur veidojas 6

kvadrātiņu līknes. Jāatceras, ka gatavošanās Ivana Kupalas svētkiem notika

veselu nedēļu. Tā kā slāviem nedēļā bijušas 6 dienas, arī no ritma izejošo kvad-

rātiņu skaits ir 6. Tālāk uz kreiso pusi atsevišķs kvadrātiņš izdalīts 4. jūnijā,
kas sakrīt ar «semiku» jeb Jarilas svētkiem. Bez tam pēc «pērkona zīmēsi

(20. jūlijs) apakšējā joslā seko 4 kvadrātiņi, aiz kuriem augšējā joslā attēloti

sirpji un labības kūļi. Taisni tad, t. i., 24. jūlijā, Kijevas apgabalā sākas vasa-

rāju pļauja. Tātad māla krūkas augšējā joslā atzīmēti konkrēti svētki, bet apak-
šējā — konkrētas dienas.

Ja saskaita apakšējās joslas kvadrātiņus, tad iznāk, ka pirmais kvadrātiņš
(no kreisās) atbilst 2. maijam, kad arī svin pavasara jeb asnu parādīšanās
svētkus, bet pēdējais —

7. augustam, kad svin ražas svētkus. Abas šīs dienas

pārņēma un vēlāk kanonizēja pareizticīgā baznīca, paturot dažādas pagāniskas
tradīcijas un simbolus.

Kalendāra augšējā joslā ir vairākas vertikālu pusloku, bet apakšējā josla
pa labi — horizontālu pusloku divrindas, kas apzīmē lietu, ūdeni. Tas acīm

redzot norāda lietaino dienu skaitu no 20. līdz 30. maijam, no 11. līdz 20. ju-

niļam, no 4. līdz 6. un no 15. līdz 18. jūlijam. Lietaino dienu skaits sakrīt ar

mūsdienu meteorologu atziņām par Kijevas apgabalu. Sajā laikā senajiem un
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arī mūsdienu zemkopjiem lietus visvairāk vajadzīgs. So dienu atzīmei_ senajā ka-

lendārā bija maģisks nolūks. Pēc 20. jūlija ūdens strūklas, kas attēlotas apak-

šējā joslā pa labi, ieiet it kā horizontāli zemē. Arī te izteikta maģiska velēša-

nās: labības pļaujas laikā lieti nav vajadzīgi, bet zemei jabut valgai. Augšēja

joslā pavisam ir 127 kvadrātiņi, kas izvietoti starp svētku un lietus dienam

5 grupās, kuras atbilst nozīmīgākās labības — kviešu sēšanas, dīgšanas, aug-

šanas, nogatavošanās un pļaušanas fāzēm.

Aprakstītie arheologu izraktie trauki bija paredzēti maģiskiem, ar ražu

saistītiem rituāliem un atspoguļo zemkopības augsto līmeni tagadējās Ukrainas

teritorijā 4. gadsimtā, kā arī iedzīvotāju ievērojamas agrotehniskas zināšanas.

Ar seno kalendāru saistītiem slāvu trauku rakstiem un zīmēm līdzīgi ir

arī daži raksti uz Latvijas senlietām. Tas norāda uz slāvu un baltu kultūras

kopību senatnē. Tā Rucavas Ģeistautu kapulaukā uz 6. gadsimta māla trauciņa
ir eglītes —

dzīvības un līkloča —
nāves (līklocis apzīmē arī zemi, ūdeni)

simbols. Atšifrētais slāvu kalendārs palīdzēs vispusīgāk izsekot latviešu sena-

jam kalendāram. Domājams, ka latvieši sākumā pazinuši tikai divus gada-
laikus — ziemu un vasaru, ar ko saistāmi ziemas saulgrieži un vasaras saul-

grieži. Kristīgā ticība tos apvienoja ar baznīcas svētkiem un senās tradīcijas
centas izskaust. Rakstītie vēstures avoti liecina, ka vēl 13. gadsimtā izšķīra
tikai divus vai trīs gadalaikus. Indriķa hronikā ir ziņas, ka Jaunais gads sākts

marta beigās. Mēnešiem latvieši lietoja ar dabas parādībām un zemkopja dar-

biem saistītus nosaukumus (lietuviešiem tos lieto arī tagad), kurus P. Einhorns
min 1649. gada iznākušajā grāmatā «Historia Lettica»: janvāris — ziemas,

februāris — sveču, marts — sērsnu jeb baložu, aprīlis — sulu, maijs — lapu
jeb sejas, jūnijs — ziedu, jūlijs — liepu, augusts — suņu, septembris — silu
jeb veselo, oktobris — veļu jeb zemliku, novembris — salnas, decembris —

vilku mēnesis.

I. Loze

JAUNI ARHEOLOĢISKIE ATKLĀJUMI LUBĀNAS ZEMIENĒ

1963. gada vasarā Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūts
uzsācis sistemātiskus arheoloģiskās pētniecības darbus Lubānas zemienē.

Pētījumos, kas veikti galvenokārt Lubānas ezera klānu rajonos, atklātas
9 jaunas akmens laikmeta apmetnes. Tās atrodas uz Aboras, Abaines, Asnes,

Malmutas, fčas upju krastiem. Gandrīz tāds pats skaits apmetņu Balupes,
Malmutas, Piestlņas un Lisiņas upju krastos vēl nav droši lokalizētas, taču no

tām upes ūdens izskalojumos iegūti nozīmīgi arheoloģiskie materiāli.
Visai nelieli, bet savdabīgi keramikas atradumi Piestiņas upes krastos

Osu maju tuvuma liecina par visagrākās keramikas pazinējas jeb agrā neolīta

laikmeta kultūras lespējamu pastāvēšanu Latvijas teritorijā 111 gadu tūkstoša

pirms musu ēras pirmajā pusē. Ne mazāk nozīmīgi dati iegūti apmetnē, kas

atklāta Asnes upītes krasta. Tur atrastie materiāli raksturo auklas keramikas
jeb kaujas cirvju kultūras īpatnības Latvijas teritorijā II gadu tūkstoša pirms
musu eras vidu.

Interesi izraisa ari citās apmetnēs iegūtie atradumi, kas palīdz arheologiem
izstrādāt plānveidīgu pētniecības metodi, lai aptvertu un risinātu vairākas asāk
ižvirzljušas akmens un_ agrā bronzas laikmeta problēmas Latvijā. Un tādu ir
visai daudz: pirmatnējas apdzīvotības problēma mezolltā pēc ledāja atkāpšanās
uz Fennoskandināviju, visagrākās mezolltā laikmeta kultūras pastāvēšanas
problēma, vēlas kemmes-bedrīšu keramikas kultūras lokālo īpatnību noskaid-
rošana, kaujas cirvju kultūras, kā ari vēlās kemmes-bedrišu keramikas kultūras
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nemaz nerunājot par tīri etniska rakstura jautājumiem.
Plašie Lubānas ezera purvāji, spriežot pēc jaunatklātajām apmetnēm, Ir

bijuši visai biezi apdzīvoti akmens laikmetā, un tāpēc tas Ir viens no tiem ra-

joniem, kur meliorācijas darbu rezultātā, kā arī upēm izskalojot krastus, var

gaidīt vienmēr jaunus atradumus. Un tieši šeit novadpētnieku loma Ir nenolie-

dzama! Lieliski pārzinot savu novadu un dzivi interesējoties par to, viņi kļūst

par neaizstājamiem novērotājiem, kuru acij nepaslīd garām neviens sīkums.
Lubānas ezera apkārtnē ne viena vien neolīta apmetne ir kļuvusi zināma,

pateicoties tieši novadpētnieku lielajai uzmanībai, interesei un sava novada

zināšanai. Vēl pirmskara gados Lubānas skolotājs Lauva vācis arheoloģiskos
materiālus un izmantojis tos kā uzskates līdzekli skolā. Pārstaigājot meliorā-

cijas darbu rajonu pie Nainiekstes ietekas Abainē, Lauva bija konstatējis svaigi
izraktajā novadgrāvja atsegumā neolīta apmetnes kultūrslāni. Diemžēl, ziņas
par apmetnes atklāšanu nenonāca līdz arheologiem. Pēc laba laika U. Zva-

giņš, Lubānas MRS Ķlānu mežniecības mežziņa vietnieks, liels senatnes

mīlētājs un entuziasts, pamanīja tajā pašā rajonā pēc jaunu meliorācijas darbu
veikšanas sīku dzintara gabaliņu un par to paziņoja arheologiem. Kopēju pū-

liņu rezultātā zinātnieku rīcībā nonāca pirmšķirīgs materiāls — vēlā neolīta

laikmeta apmetne ar visu dzintara apstrādes darbnīcu, kuras ražojumu starpā
ievērību pelna ne tikai trapecveida piekariņi, pogas ar v-veida ieurbtiem cauru-

miņiem, cilindrveida krellītes, bet arī lielāks skaits pusfabrikātu (skat. attēlu).
levērojot to, ka mūsdienu mednieki savas nometnes parasti lerīko uz nelie-

liem paaugstinājumiem klānos, lai izbēgtu no purva mitruma, U. Zvaglņam ra-

dās pārliecība, ka viena no seno mednieku apmetnēm varētu būt pie Aboras

upītes ietekas Abainē. Un liels bija arheologu pārsteigums, kad domātās apmet-
nes vietā tika atklātas pat divas.

Tādā kārtā Lubānas novadpētnieki ir jau ierakstījuši savus vārdus tikko

uzsāktajā, bet ļoti svarīgā arheoloģiskās pētniecības darbā, kurš pacels vēl

vienu tumšu aizsegu, lai mūsu acu priekšā skaidrāk atainotos seno cilšu vēs-

tures gaitas.

Neolīta laikmeta dzintara apstrādes darbnīcas ražojumi:
a — trapecveida piekariņi, b — pogas ar v-veida ieurbtiem caurumi-

ņiem, c — cilindra veida krellītes, d — pusfabrikāti.
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E. Zigurs

VAI JŪS TAS NEINTERESĒ?

Kā izskatījās Rīgas apkārtne pirms daudziem tūkstošiem gadu,
ledus laikmeta beigās un pēcleduslaikmetā, kad tagadējā Rīgas

teritorija vēl atradās zem jūras ūdens? Kā cēlusies Rīga un tās

nosaukums? Kā pie Rīgas cīnījās latviešu strēlnieki 1915. gadā
un 1944. gadā? Ar pilnīgi jauniem, līdz šim nepublicētiem materiā-

liem par šiem un daudziem citiem jautājumiem iepazinās V novad-

pētnieku zinātniskās konferences dalībnieki Rīgā 1964. gada 29.—

31. martā. 300 konferences dalībnieku bez tam vēl uzzināja, ka

klimats Rīgas centrā un nomalēs ir atšķirīgs, kā ļoti detāli ģeo-

loģiski pētījumi Rīgā dod iespēju pareizi plānot pilsētas celtnie-

cību un ūdens apgādi, kā Babītes apkārtnē uzbūvē polderus un

ko tie dod lauksaimniecībai. Vēsturnieki ziņoja par revolucionāro

pagrīdes presi Rīgā buržuāziskās Latvijas laikā, par sociālistisko

darba attieksmju veidošanos Latvijā 1940.—1941. gadā un revo-

lucionārajām tradīcijām. Dzīvu interesi izraisīja jautājums par
naftas atklāšanu Latvijas PSR. Klausītāji paši pārbaudīja Kur-
zemē atrastās naftas parauga smaržu un vēroja tā degšanas
liesmu. Referātiem sekoja kinoamatieru uzņemto filmu demonstrē-

jumi par Rušonu ezera dabu, Rīgas parkiem, Gauju, Kurzemes

arheologu darbu v. c. filmas.

Daudzi kurzemnieki labi pazīst katru pauguru savā ciemā un

zina, kurā vietā zeme sniedz bagātāko ražu, bet tiem 150 cilvē-

kiem, kas piedalījās Latvijas Dabas un vēstures biedrības IV starp-
rajonu novadpētniecības konferencē Aizputē 1963. gada 21.—22,

bija izdevība uzzināt vēl daudz vairāk. Šajā konfe-

rence zinātnieki stāstīja, kas atrodas zemes dzīlēs, kādi derīgie
izrakteņi jau atrasti un kādus iespējams vēl atklāt, bet arheologi
paradīja izrakumos pie Durbes atsegtās, ar lielu rūpību veidotās

rotas un darba rīkus, ko gatavojuši senie kurši pirms melno bru-

ņinieku iebrukuma. Līdzās zinātniekiem konferencē referātus la-

sīja arī sabiedriskie novadpētnieki — LDVB Aizputes, Liepājas
un Saldus nodaļu biedri. Konferences dalībnieki aizbrauca uz tu-

«Rokas birzi», kur tie uzzināja, kādas varonīgas cīņas šajā
vieta risinājušās brāzmainajās 1905. gada revolūcijas dienās.

1964. gada 14. aprīlī Jēkabpilī Astronomijas un ģeodēzijas
biedrība kopā ar LDVB Jēkabpils nodaļu rīkoja referātu vakaru,
kurā klausītāji uzzināja, ka pirms 100 gadiem Jēkabpils apkārtnē
nokrituši meteorīti, kā arī iepazinās ar ievērojamā astronoma
V. Struves dzīvi un pētījumiem, kurus viņš ap 1825. gadu veicis

Jēkabpilī ierīkotajā astronomisko novērojumu punktā.
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Daudz jauna redzēja tie, kuri piedalījās LDVB Saldus, Alūk-

snes, Valkas un citu nodaļu rīkotajās ekskursijās pa Latvijas PSR

un kaimiņu republikām.

Apmeklētājus laipni sagaidīja un sagaidīs sabiedriskais mu-

zejs Koknesē un Raiņa piemiņas māja-muzejs Tadenavā. Par šo

muzeju uzturēšanu un apsaimniekošanu gādā LDVB Jēkabpils no-

daļa. LDVB Preiļu nodaļa rosīgi strādā, lai arī Preiļos ierīkotu

sabiedrisko muzeju.

Grūti klājas tiem, kuri posta dabu vai izmanto to nesaimnie-

ciski. Dažs labs dabas postītājs, malu zvejnieks un malu mednieks

ir izjutis LDVB biedru — dabas un kultūras pieminekļu aizsardzī-

bas sabiedrisko inspektoru un «zaļo patruļu» bardzību gan Nere-

tas mežos, Preiļu upēs, gan Odzienā, Bauskā, Dagdā un citās

vietās. LDVB Bauskas nodaļa ņēmusi savā uzraudzībā Stelpes
ciema «Timuku» un «Grašu» māju apstādījumus, tāpat dzejnieka

Viļa Plūdoņa dzimtās mājas un kapa vietu.

Turpmāk dabas postītājiem klāsies vēl sliktāk — 1964. gada
sākumā LDVB Jēkabpils nodaļa un Jēkabpils rajona sabiedriskā

dabas aizsardzības komisija uzaicināja visas biedrības nodaļas
un sabiedriskās dabas aizsardzības komisijas iekļauties sacensībā

par ļeņinisku attieksmi pret dabu. So iniciatīvu aktīvi atbalstīja

Latvijas PSR Ministru Padomes Dabas resursu racionālas iz-

mantošanas un aizsardzības komiteja un LDVB prezidijs. Pasā-

kuma mērķis — izvērst cīņu pret dabas postītājiem, nesaimniecis-

kumu dabas bagātību izmantošanā, vairot mīlestību uz Padomju
Dzimteni un tās krāšņo dabu.

Filatēlistu un kolekcionāru darbā rosīgākās bija LDVB Vents-

pils, Jēkabpils, Talsu un Tukuma nodaļas. Ventspils nodaļas fila-

tēlistu sekcija aktīvi piedalījās starptautiskās Baltijas jūras valstu

pastmarku izstādes sagatavošanā. Sī izstāde, kuras lozungs bija

«Baltijas jūra — miera jūra», notika 1964. gada jūlijā Rostokā

(VDR).

Latvijas Dabas un vēstures biedrības specifika ir masu zināt-

niskās pašdarbības veicināšana. Daudzi biedrības konferencēs no-

lasītie referāti ir biedru patstāvīga zinātniski pētnieciskā darba

rezultāts. Daļu no šiem referātiem paredzēts publicēt LDVB ga-

tavotajos rakstu krājumos — «Daugava Pļaviņu HES rajonā» un

«Preiļu rajona daba un vēsture».

Daudzas biedrības nodaļas palīdzēja vākt materiālus VII Starp-

tautiskajam antropoloģijas un etnogrāfijas zinātņu kongresam,
kas notika 1964. gada augustā Maskavā. Rosīgākās bija Viļānu,

Balvu, Ventspils, Saldus, Alūksnes un Talsu nodaļas.
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LDVB Jūrmalas nodaļa vāc zinātnisku materiālu par veco

strēlnieku cīņām, rīko ekskursijas, organizē referātu vakarus.

Ventspils'nodaļas biedri daudz palīdz Ventspils juras zvejnie-
cības brīvdabas muzejam, kas ir pirmais tada veida muzejs Pa-

domju Savienībā. Gada laikā viņi savākuši un nodevuši muzejam
185 eksponātus. Vietējie novadpētnieki uzrakstījuši un nodevuši

muzejam arī 12 veco zvejnieku atmiņu stāstījumus par zvejnieku

paražām un grūto dzīvi carisma un buržuāziskās Latvijas laikā.

Nodaļas mūzikas sekcijas biedri piedalījušies etnogrāfiska uzve-

duma izveidošanā, pieraksta zvejnieku dziesmu melodijas un vāc

tautas dziesmas par jūras zvejniecību.
Zinātnisku materiālu vāc arī Valkas, Saldus, Alūksnes, Baus-

kas, Preiļu, Dagdas un citas nodaļas.

Daudz materiālu biedrības biedri nodod Zinātņu akadēmijas
institūtiem un citām zinātniskām iestādēm (piemēram, biedrības

biedri T. Kamšs Līgatnē un J. Kučers Lejasciemā nodevuši Rīgas
ģeoloģijas institūta muzejam vērtīgus bruņu zivju paraugus). Ne

velti novadpētnieki biedrību dēvē par Tautas zinātņu akadēmiju.
Novadpētniecības veicināšanā daudzām biedrības nodaļām ra-

jonos, piemēram, Viļānu, Preiļu, Valkas, Dagdas, Krāslavas, Do-

beles v. c. nodaļām, ir cieši sakari ar skolām. Tā Preiļu nodaļa

Ikopā ar rajona Tautas izglītības nodaļu 1964. gada februārī no-

organizēja semināru skolu novadpētniekiem.
Biedrība veicina novadpētnieciskā tūrisma attīstību, piemēram,

Rīgas nodaļa kopā ar Izglītības, augstskolu un zinātnisko iestāžu

darbinieku Republikāniskā kultūras nama Ceļotāju klubu 1964.

gada aprīlī—maijā noorganizēja lektoriju par tematu «Pa Rīgas
vēstures un cīņu takām».

Diemžēl, jārunā arī vēl par trūkumiem LVDB darbā: no 32

biedrības nodaļām vairākas strādā vāji (Kuldīgā, Jelgavā, Cēsīs,
Ogrē, Rēzeknē, Madonā, Ludzā), biedrības prezidijam vēl jopro-
jām nav savu telpu, nav darbinieka darbvedības un citu tehnisku

jautājumu kārtošanai, nav pietiekama kontakta ar biedrības

šefu — Latvijas PSR ZA prezīdiju, nav īstenots biedrības I un

II kongresa lēmums — izdot periodisku izdevumu, republikānis-
kajā presē maz tiek atspoguļoti novadpētniecības jautājumi.

Biedrība varētu ļoti daudz darīt komunistiskās sabiedrības lo-

cekļu audzināšanā, nesavtīga sabiedriska darba iemaņu izkop-
šana plašas darbaļaužu masās, varētu daudz plašāk organizēt
visa republikā vēsturisku materiālu, revolucionāru notikumu at-

miņu sistemātisku vākšanu LKP Vēstures institūtam, kā arī citiem

institūtiem un muzejiem, varētu organizēt sistemātisku bioloģisku
novērojumu vākšanu visu Latvijas PSR dabas zinātnieku vaja-
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dzībām, jo nevienai citai organizācijai nav tāda novadpētnieku
tīkla, kas šādu darbu varētu uzņemties. Tomēr, lai to noorgani-
zētu, ir nepieciešama daudz lielāka Zinātņu akadēmijas vadības

palīdzība.

Turpmāk visām nodaļām aktīvi jāgatavojas Padomju Latvijas
25. gadadienai, novadpētniecībā galveno vērību pievēršot pēdējiem
desmit gadiem, jāiesaista nodaļās kolektīvie biedri pēc KPFSR,
Baltkrievijas, Lietuvas un citu republiku parauga, jāpalielina
biedru skaits, jānoorganizē spēcīgas biedru grupas, jāaktivizē sa-

biedrisko dabas un kultūras -pieminekļu aizsardzības inspektoru
darbs, jāmeklē jaunas, aizraujošas darba formas. Sabiedrībai un

tautai nepieciešamais biedrības darbs vairāk jāpopularizē plašās
darbaļaužu masās.

Ja Jūs, cienījamais lasītāj, interesē sabiedrisks darbs savas

republikas dabas un kultūrvēsturisko vērtību apzināšanā, pētī-
šanā, aizsardzībā un popularizēšanā, lūdzam pievienoties LDVB

biedru pulkam!

NĀKAMAJĀM PAAUDZĒM VELTĪTAIS DARBS

Pirms gadsimta un pat vairākiem gadsimtiem dažādu zemju
pilsētās, arī Rīgā, Maskavā, Tērbatā, zinātnieki sāka apvienoties

zinātniskajās biedrībās, lai kolektīvi, kopējiem spēkiem pētītu
savas zemes un sava laikmeta dabas un sabiedrības parādības un

šo parādību priekšvēsturi un saglabātu nākamajām paaudzēm kul-

tūras un dabas pieminekļus. Viņi mums atstājuši mantojumā ne-

skaitāmus rakstu sējumus un bagātas muzeju kolekcijas, labi ap-

zinoties, ka šis mantojums kalpos nākamo gadsimtu zinātnieku

paaudzēm dabas un sabiedrības attīstības likumsakarību labākai

izpētei.
Sociālistisko revolūciju laikmets padarīja kultūras vērtības

par visas tautas īpašumu. Oktobra revolūcijas laikā novadpētnieks
Z. Lancmanis izteica jaunu, savam laikmetam atbilstošu, tālre-

dzīgu domu: zemniekus, strādniekus, jaunatni var un vajag iesais-

tīt organizētā dabas un kultūras vēstures materiālu vākšanā.

Mūsu uzdevums tagad ir kopot un saglabāt šodienas zinātnes,

mākslas, dabas v. c. vērtības un pieminekļus, kā arī tos retumus

un pieminekļus, kas vēl saglabājušies no agrākiem laikiem, lai

nākamās paaudzes vēl labāk varētu izpētīt sabiedrības attīstības

vēstures procesus un dabas attīstības likumsakarības, izmantojot
lielāku pētījumu objektu skaitu, datus par ilgāku laika posmu un

modernākas pētīšanas metodes.
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VII Starptautiskais antropoloģijas un etnogrāfijas zinātņu

kongress, kas notika 1964. gadā Maskavā, atspoguļoja mūsu pa-

nākumus un veiktos pasākumus, kā ari ļāva skaidrāk saskatīt

turpmāk veicamos uzdevumus.

Par mūsu uzdevumiem dabas un vēstures materiālu vākšana

stāsta daudzi šajā kalendārā ievietotie raksti. Plašas darbaļaužu

masas, sevišķi skolēni, piedalās revolūcijas un vēstures pieminekļu
aizsardzības skatē, kuru par godu Padomju Latvijas 25. gada-
dienai un sakarā ar starptautisko kultūras pieminekļu aizsardzības

un propagandas gadu organizē Latvijas PSR Kultūras ministrija,

Latvijas PSR Izglītības ministrija un Latvijas Dabas un vēstu-

res biedrība. Tāpat plašas darbaļaužu masas piedalās Latvijas
PSR Ministru Padomes Dabas resursu racionālas izmantošanas

un aizsardzības komitejas organizētajā kampaņā par ļeņinisku
attieksmi pret dabu. Jēkabpils rajona Sabiedriskā dabas aizsar-

dzības komisija kopā ar Latvijas Dabas un vēstures biedrības

Jēkabpils nodalu ir uzaicinājusi pārējos rajonus piedalīties sociā-

listiskajā sacensībā par labākiem rezultātiem dabas aizsardzībā.

Rezolūcijā, ko pieņēma 1963. gadā Rīgā notikušajā IV Starp-

republikāniskajā konferencē par zinātņu vēsturi Baltijā, starp
citu, nolēma veicināt zinātņu vēstures popularizēšanu, kā arī

iesaistīt Latvijas Dabas un vēstures biedrību zinātņu un tehni-

kas vēstures materiālu vākšanā un saglabāšanā.

Kas un kā vācams, kas saglabājams un aizsargājams, to la-

sītājiem pastāstīs jebkurā LDVB nodaļā vai muzejā. Pieminekļu
aizsardzībā vienmēr palīdzēs rajonu izpildkomiteju dabas aiz-

sardzības komisijas un dabas un kultūrvēsturisko pieminekļu
aizsardzības sabiedriskie inspektori. Nepieciešams vākt materiālus

par revolūcijas, kultūras, mākslas, zinātnes, tehnikas, medicīnas,

amatniecības vēsturi utt., par visu to, kas minēts LVDB statūtu

2. paragrāfā (skat. 1962. gada Dabas kalendāru). Skolotāji tiek

lūgti vienmēr pārbaudīt, vai skolēnu savāktajos lūžņos nav sen-

lietas, vai savāktajā makulatūrā nav reti rakstnieku rokraksti vai

retas grāmatas. Seni priekšmeti sevišķi vērīgi jāmeklē tur, kur

kaut ko pārbūvē, nojauc, izrok.

Seit nav iespējams uzskaitīt visu, kas jāvāc un jāsaglabā, at-

zīmēsim tikai dažas retas etnogrāfiskas lietas, kas vajadzīgas gan

Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam, gan citiem muzejiem. Piemē-

ram, republikas muzejos vēl nav nevienas karietes, kas palīdzētu
ilustrēt laikmetu, kad muižnieki valdīja pār zemniekiem. Varbūt
lasītāji palīdzēs tādu atrast?

Muzeji interesējas arī par dažādas formas senajām laivām, kas
vel atrodamas pie daža laba veca jūras vai ezeru zvejnieka. Mēr-
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niecības vēstures raksturošanai savukārt noderīgi verstu stabi,

jūdžu akmeņi, robežakmeni.

Amatniecības un rūpniecības vēsturei sevišķi nozīmīgas ir se-

nas dzirnavu, podniecības, kalēju v. c. darbnīcu iekārtas. Nozī-

mīgi ir arī tautas ārstniecības piederumi.

Par atradumiem kalendāra lasītāji tiek lūgti ziņot LDVB vai

muzejiem.

KULTŪRAS PIEMINEKĻU SKATE

Lai pastiprinātu revolūcijas, vēstures, arheoloģijas un arhitektūras piemi-
nekļu izmantošanu darbaļaužu komunistiskajā audzināšanā, sekmētu jaunatnes
audzināšanu revolucionāro tradīciju un sociālistiskā internacionālisma garā,
uzlabotu revolucionāro cīnītāju, Lielajā Tēvijas karā kritušo padomju karavīru

un masu upuru kapu kopšanu, kā arī veicinātu kultūras pieminekļu aizsardzību

un propagandu, Latvijas PSR Kultūras ministrija, Izglītības ministrija un

Latvijas Dabas un vēstures biedrība laikā no 1964. gada 1. septembra līdz

1965. gada 1. jūlijam organizē kultūras pieminekļu aizsardzības, labiekārtošanas

un propagandas darba skati. Tā veltīta starptautiskajai kultūras pieminekļu aiz-

sardzības kampaņai un Padomju Latvijas 25. gadadienai.
Skatē var piedalīties plašas darbaļaužu masas: rajonu un pilsētu kultūras

iestāžu (klubu, bibliotēku utt.) darbinieki, skolēni (klašu kolektīvi, novadpēt-
niecības pulciņi, pionieru vienības, to pulciņi vai posmi utt.) un pedagogi, stu-

denti, kara veterāni, Dabas un vēstures biedrības biedri, kultūras pieminekļu
aizsardzības sabiedriskie inspektori, visi vēstures un dabas draugi.

Skates dalībnieku darba veidi ir daudzveidīgi un nozīmīgi. Minēsim dažus

no tiem:

uzņemties šefību par konkrētiem revolūcijas, vēstures, arheoloģijas un arhi-

tektūras pieminekļiem, organizējot to uzraudzību, kopšanu, iedēstot puķes un

košuma krūmus, izveidojot varoņu piemiņas birzis, izpētot un aprakstot io

vēsturi;

aprakstīt un apkopot revolūcijas, Liela Tēvijas kara dalībnieku un partizāņu

atmiņas, vākt materiālus par vēl nezināmiem varoņiem;

nepieļaut arheoloģijas pieminekļu apstrādāšanu, norakšanu vai citāda veida

bojāšanu, sekot, lai arheoloģiskos izrakumus veiktu tikai speciālistu vadībā,
nejauši atrastās senlietas nodotu muzejiem utt.;

propagandēt kultūras pieminekļus vietējās radiopārraidēs, sienas avīzēs,

rajonu un republikāniskajos laikrakstos, žurnālos, pa radio un televīzijā, uzņemt
kinofilmas (šaurfilmu), iekārtot stendus.

Skates dalībniekiem par katru kultūras pieminekli jāsavāc ziņas un jāsa-
stāda apraksts 2 eksemplāros, visi veiktie pasākumi jāieraksta dienasgrāmatā,
jāpievieno tai fotouzņēmumi, zīmējumi un citi materiāli un jāiesūta rajona
(pilsētas) skates-prēmēšanas komisijai.

Skates dalībnieku darba organizēšanai un rezultātu novērtēšanai visos ra-

jonos un republikāniskās pakļautības pilsētās darbojas skates komisijas. Uz

vietām skates rezultāti konstatējami laikā no 1965. gada 1. līdz 20. jūnijam,
apbalvojamļ uzvarētāji un labākie kolektīvi un individuālie dalībnieki izvirzāmi

uz republikānisko skati.
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Skates noslēgumā Rīgā 1965. gada jūlija pirmajā puse notiks plaša paveiktā

darba izstāde, kurā demonstrēs labākās kinofilmas par kultūras pieminekļiem,

apbalvos skates uzvarētājus, izvirzīs turpmākos uzdevumus kultūras pieminekļu

saglabāšanas un labiekārtošanas tālākajai uzlabošanai.

Biedri kalendāra lasītāji, aktīvi piedalieties kultūras pieminekļu skatē! Se-

kojiet, lai neviens kultūras piemineklis nepaliktu neapkopts, neapzināts un nezi-

nāms plašām darbaļaužu masām! Tuvāku informāciju (instrukciju un pieminekļu

apraksta veidlapu) pieprasiet sava rajona (pilsētas) Kultūras un Tautas izglī-
tības nodaļās vai Latvijas Dabas un vēstures biedrības tuvākajā nodaļā.
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