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ZEM 1988. GADA ZĪMES

Mes esam savu tevu dcli. Mes esam tevi saviem dēliem. Un uz

tā stāv tēvu zeme. Tēvzeme.

Cik krāšņu, tīru, skaistu to mums atstāja tevi? Cik dzīvu,

veselu, bagātu to mēs atstāsim dēliem?

Par šo lielo un dārgo mantojumu, kuram nav un nedrīkst

būt gala, — ik mirkli un dienu ir jādomā un jābūt nomodā katram

no mums. Vai esam?

Valsts, Jaudama un rosinādama uz augstražīgu un intensīvu

darbu, pati izvirza imperatīvu: «Uzņēmumam padomju cilvēku

tagadējās paaudzes un nākamo paaudžu interesēs jānodro-
šina elektīva dabas resursu izmantošana un atjaunošana, taupīgi

jāizlieto šie resursi atbilstoši mērķiem, kuriem tie uzņēmumam

piešķirti, jāaizsargā apkārtējā vide pret piesārņošanu un citu

kaitīgu iedarbību, jāorganizē ražošana uz bezatlikumu tehno-

loģiju bāzes kā galvenais dabas vides saglabāšanas virziens..

Uzņēmums atlīdzina zaudējumus, kas nodarīti, piesārņojot vidi

un neracionāli izmantojot dabas resursus, un ir materiāli at-

bildīgs par dabas aizsardzības likumdošanas neievērošanu. Tāda

uzņēmuma darbību, kas rupji pārkāpj noteikto dabas saimnie-

cības režīmu, var apturēt līdz pieļauto pārkāpumu novēršanai.»

(PSRS Augstākās Padomes 1987. gada 30. jūnijā pieņemtā Li-

kumā par valsts uzņēmumu (apvienību).)

Valsts, apzinādamās dabas trauslumu, ievainojamību un obli-

gāto saglabātnepieciešamību, uztur republikā īpaši aizsargāja-
mus dabas objektus: 5 valsts rezervātus, nacionālo parku, 10

dabas parkus, 191 parku un dendroloģisko stādījumu un 40

kompleksos dabas liegumus, 46 botāniskos, 37 purvu, 51 dzērvenā-

ju un 15 zooloģiskos liegumus, 5 apvidus ar aizsargājamām da-

bas ainavām, 169 ģeoloģiskos un ģeomorloloģiskos objektus un

21 dzirnavu dīķi. Un liek mums īpaši lolot 109 augu, 30 sēņu un 20

ķērpju sugas, 122 dzīvnieku sugas, 1 kilometru platu Baltijas
jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsarg joslu no Lietuvas līdz

Igaunijai, kā arī savdabīgus un introducētus kokus ar aina-

viski ekoloģisku vai kultūrvēsturisku nozīmi un dižkokus, kuru

stumbra apkārtmērs pārsniedz: ozolam un vītolam 5 m, liepai,
osim, gobai un vīksnai — 4 m, kļavai un melnalksnim — 3,5 m,

priedei, eglei un bērzam — 3 m, kadiķim — 0,8 metrus. (Latvi-

jas PSR Ministru Padomes 1987. gada 10. aprīlī pieņemtā Lēmumā

par īpaši aizsargājamiem dabas objektiem.)

Un mums katram par visu to tīri praktiski, konkrēti, tieši ir

jāiestājas. Jāstāv. Jāpastāv. Jāaizstāv. Un, ja vajag, — jācīnās.
Jo — mēs esam savu tēvu dēli. Mēs esam tēvi saviem dēliem.

Bet kadi tevi un deli— tada musu tevu zeme. Tada pastāv
mūsu Tēvzeme. Apzināsimies to!

Redkoleģi ja
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1. Jaungada svētki. * 20. Dzimis (1926) PSKP CX Politbiroja loceklis, KPFSR Mi-

nistru Padomes priekšsēdētājs Vitālijs Vorotņikovs.
*

21. Miris Vladimirs IJjičs

Ļeņins (1870—1924).
*

22. (9.) Krievijas pirmās revolūcijas sākums — 1905. gada
Asiņainā svētdiena.

* 25. Pirms 60 gadiem (1928) dzimis PSKP CX Politbiroja lo-

ceklis, PSRS ārlietu ministrs Eduards Sevardnadze.

I. Pirms 125 gadiem dzimis Rūdolfs Blaumanis (1863—1908), rakstnieks.

3. Pirms 60 gadiem (1928) dzimusi Ļubova Zīle, vēsturniece, vēstures zinātņu

doktore, Latvijas PSR Nopelniem bagātā kultūras darbiniece, Latvijas PSR

Valsts prēmijas laureāte, profesore.
6. (1917. 24. XII) Pirms 70 gadiem (1918) Rīgā notiek masu demonstrācijas ar

lozungiem «Nost okupantus!», «Atpakaļ pie Sociālistiskās Padomju Krievijas!»,
«Brīva Latvija brīvā Krievijā!».

7. Pirms 80 gadiem (1908) dzimis Arvīds Pastors, okeanologs un hidrologs,

ģeogrāfijas zinātņu kandidāts, Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes dar-

binieks.

8. Pirms 60 gadiem (1928) dzimis Jurijs Vasiļjevs, arhitekts, mākslas zinātņu

kandidāts, Latvijas PSR Nopelniem bagātais arhitekts.

13. Pirms 85 gadiem dzimis Kārlis Spriņģis (1903—1987), ģeologs, ģeoloģijas un

mineraloģijas zinātņu doktors, Latvijas PSR ZA korespondētājloceklis, Lat-

vijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks.

14. Pirms 60 gadiem (1928) dzimis Pēteris Zeile, filozofs, literatūras un mākslas

zinātnieks, filozofijas zinātņu doktors, profesors.
14. Pirms 100 gadiem dzimis Jānis Alksnis (1888—1970), revolucionārās kustības

dalībnieks.

15. Pirms 75 gadiem (1913) dzimusi Hava Šadhane, bioķīmiķe, bioloģijas zinātņu
doktore.

18. Pirms 125 gadiem dzimis Fricis Adamovičs (1863—1933), pedagogs un tulko-

tājs, vairāku ģeogrāfijas un dabaszinātņu mācību grāmatu autors.

20. Pirms 60 gadiem dzimis Valdis Dišlers (1928—1985), ģenētiķis, bioloģijas zi-

nātņu doktors, Latvijas republikāniskās ģenētiķu un selekcionāru biedrības

prezidents.
21. Pirms 70 gadiem (1918) notiek Rīgas darbaļaužu masu demonstrācija pret

Latvijas aneksiju, pret bada un terora režīmu.

28. Pirms 70 gadiem (1918) dzimis Eduards Zeidurs, ķirurgs, medicīnas zinātņu

doktors, profesors.
28. Pirms 125 gadiem dzimis Mārtiņš Zīle (1863—1945), terapeits, medicīnas

doktors.

30. Pirms 75 gadiem (1913) dzimis Vladimirs Šņitņikovs, Latvijas PSR Nopelniem
bagātais arhitekts.

Pirms 45 gadiem (1943) tiek nodibināts LK(b)P CX Latvijas partizānukustības štābs.
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PAR PĻAVIŅU PĀRIEDAMA,

PĻAVAS DZIESMU NODZIEDĀJU;

CEĻOS/M NEKLĀTIENĒ!

Ir janvāris. Dziļa ziema. Zemi pār-

klājusi sniega sega. Jūs gaidāt vasaru,

lai kopā ar botāniķiemdotos ekskursijā

pa Latvijas pļavām. Tad sāksim gata-

voties šim notikumam tūlīt pat — zie-

mā, jo ikvienas ekskursijas veiksmes

un neveiksmes ir atkarīgas no tās da-

lībnieku iepriekšējās sagatavotibas. Un

te daudz ko var panākt arī neklātienē,

izmantojot šim nolūkam gan herbāriju,

gan literatūru par pļavu augiem. Her-

bārija mums vēl nav? Nekas, ievāksim

to vasarā. Toties botānisko literatūru

gan pacentīsimies izmantot. Un ziema

šim sagatavošanās darbam ir visai pie-

mērots gadalaiks. To izmanto arī mūsu

gidi — Latvijas botāniķi, kuru uzkrātās

ziņas par pļavu floru lieti noderēs mūsu

ekskursijās.
Un tātad —

kas ir flora? Flora ir

augu sugu kopums kādā noteiktā terito-

rijā. Mūsu republikā šobrid sastopamas
1628 ziedauguun paparžaugusugas. Kā-

pēc «šobrīd»? Tāpēc, ka šis skaitlis,
kaut arī nedaudz, tomēr laika gaitā
mainās, jo, uzkrājot faktu materiālu par

to vai citu sugu, botāniķi dažas no tām

saskalda sīksugās, bet dažas citas, tur-

pretim,apvieno. Bez tam, mūsu nelielajā

republikā gandrīz ik gadu izdodas at-

rast pa kādai jaunai, līdz šim nepazītai
sugai.

Apmēram 420 no mūsu floras sugām
var saukt par īstām pļavu sugām, jo
pļavas ir vai nu vienīgās vai arī galve-
nās to augšanas vietas. Paanalizēsim sī-

kāk šīs 420 īstās pļavu sugas. Kas tās

tādas? No kādām dzimtām?

Skaitļi rāda, ka pļavās valda tās pa-

šas dzimtas, kas visas Latvijas florā
—

graudzāles, kurvjzieži, tauriņzieži un

rožu dzimtas pārstāvji. Arī grīšļi tās

mīl: gandrīz vai puse grīšļu dzimtas

sugu ir tipiski pļavu augi. Pļavās var

atrast samērā daudz cūknātru, neļķu,

lūpziežu, bet it sevišķi — gundegudzim-

tas augu. Tās ir galvenās orhideju un

doņu dzimtas sugu apmetnes Latvijā.
Taču kāpēc vispārējai likumsakarī-JANVĀRI
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MAN PIEBIRA PILNAS KURPES

ZILU ZIEDU, ZELTA RASAS.

bai nepakļaujas krustzieži? Kāpēc mūsu

pļavās šīs dzimtas augu ir tik maz? Tā-

pēc, ka Latvijā šo dzimtu pārstāv galve-
nokārt nezāles un adventivie augi, t. i.,

ienācēji no svešām zemēm, kas parasti
apmetas ceļmalās, dzelzceļmalās, mēs-

lainēs, grantsbedrēs un apdzīvotu vietu

tiešā tuvumā. Tā paša iemesla dēļ pļa-
vās neaug arī balandu dzimtas pārstāvji:
šī dzimta ar nelieliem izņēmumiem ap-

vieno gandrīz tikai nezāles un adven-

tīvos augus.

Latvijas pļavās ir pamaz čemurziežu.

Tas ir tāpēc, ka mūsu republikas če-

murzieži ir vai nu tipiski meža augi vai

arī ūdensaugi.
Vītolu dzimtu, ko pārstāv tikai koki

un krūmi, mūsu pļavās ielaist nevaja-
dzētu, jo ar krūmiem aizaugoša pļava
ļoti drīz var kļūt par mežu. Taču viens

šīs dzimtas pārstāvis — vilkukārkls —

mums pļavās tomēr ir jāpiecieš, jo tas

ir īstens pļavu augu grupas loceklis.

Mazais, sīklapainais krūmiņš — vie-

nīgais krūms pļavu augu grupā (visi
pārējie ir lakstaugi) — Latvijā ir sasto-

pams diezgan bieži. Tas aug mitrās,
kūdrainās pļavās, kur tā audzītes, pro-

tams, stipri pazemina pļavu zelmeņa
vērtību. Izskaust no pļavas vilkukārklu

iespējams vienīgi ar meliorācijas palī-
dzību. Bet meliorēta pļava jau vairs nav

pļava.

ZIEMAS MĒNESI
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SVEČU MĒNESISFEBRUĀRIS
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14. Aeroflotes diena.
*

17. Pirms 70 gadiem (1918) dzimis PSKP CX Politbiroja lo-

ceklis, PSRS Augstākās Padomes Prezidija loceklis, Ukrainas KP CX pirmais sekre-

tārs Vladimirs Ščerbickis. * 23. Padomju Armijas un Jūras Kara Flotes diena. "

25. Atklāts (1986) PSKP XXVII kongress.
*

28. Dzimis (1929) PSKP CX Politbiroja
loceklis, PSKP CX sekretārs Viktors Ņikonovs.

5. Pirms 60 gadiem (1928) dzimis Jāzeps Rudzītis, folklorists, filoloģijas zinātņu

kandidāts.

9. Pirms 75 gadiem (1913) dzimusi Emīlija Moskovkina, hidroloģe, ģeogrāfijas

zinātņu kandidāte, Latvijas PSR Nopelniem bagātā dabas aizsardzības dar-

biniece.

14. Pirms 80 gadiem (1908) dzimis Elmārs Briedis, revolucionārās kustības da-

lībnieks.

15. Pirms 70 gadiem (1918) Iskolastrela sēdē tiek pieņemta vēsturiskā rezolūcija,
kas paredz, ka Latvijas okupācijas gadījumā latviešu strēlniekiem nav jā-
noliek ieroči, bet jāpievienojas Krievijas proletāriskajai armijai.

15. Pirms 60 gadiem (1928) dzimis Jānis Latvietis, zootehniķis, lauksaimniecības

zinātņu doktors, Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks, Lat-

vijas PSR Valsts prēmijas laureāts, profesors.
15. Pirms 75 gadiem (1913) dzimis Bencions Cerļuks, traumatologs ortopēds,

medicīnas zinātņu kandidāts, Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts.

16. Pirms 100 gadiem dzimis Kristaps Ginters (1888—1967), vēsturnieks, vēstures

zinātņu kandidāts.

16. Pirms 65 gadiem (1923) Maskavā atklāj LKP 7. kongresu.
18.—22. Pirms 70 gadiem (1918) vācu karaspēks pilnīgi okupē Latviju.
19. Pirms 60 gadiem (1928) dzimis Grigorijs Groms, pediatrs, medicīnas zinātņu

kandidāts, Latvijas PSR Nopelniem bagātais ārsts, Sociālistiskā Darba Varonis.

22. Pirms 60 gadiem (1928) dzimis Romāns Kārkliņš, tehniskās mikrobioloģijas

speciālists, ķīmijas zinātņu doktors, Latvijas PSR ZA akadēmiķis, Latvijas PSR

Nopelniem bagātais rūpniecības darbinieks, PSRS un Latvijas PSR Valsts prē-

miju laureāts, profesors.
27. Pirms 80 gadiem dzimis Arvīds Zemīte (1908—1977), agroķīmiķis, lauksaim-

niecības zinātņudoktors, Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks.

28. Pirms 60 gadiem (1928) dzimusi Irēna Pļaviņa, fiziķe, fizikas un matemātikas

zinātņu doktore.

Pirms 120 gadiem (1868) Rīgā nodibināta «Latviska palīdzības biedrība priekš
trūkumu ciezdamiem igauņiem» (vēlāk pārdēvēta par Rīgas Latviešu biedrību);
1868. g. 2. jūnijā tā sariko teātra izrādi, ar kuru aizsākas latviešu teātra vēsture.

Pirms 30 gadiem (1958) nodibināta Vissavienibas Dabaszinātņu un tehnikas vēstur-

nieku biedrības Latvijas nodala.
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PAR PĻAVIŅU PĀRIEDAMA,

PĻAVAS DZIESMU NODZIEDĀJU;

KURAI DZIMTAI PIEDER Sl SUGA?

Galvenās mūsu pļavu augu sabiedrī-

bas veidotājas ir graudzāles. Sa-

vu nosaukumu tās ieguvušas noaugļa —

grauda — nosaukuma. Tautā graudzāles
mēdz dēvēt vienkārši par zāli.

Ja noplūcam sauju pļavas zelmeņa
un izlasām no tā visus platlapainos au-

gus, tad pāri paliek graudzāles (1). Ne-

zinātājam tās visas liekas vienādas: ar

izteikti šaurām un garām lapām, ar

slaidiem, tieviem, gludiem, apaļiem, do-

biem, posmainiem stiebriem (la). Iz-

skatā necilie zaļganie ziediņi sakopoti
vairāk vai mazāk blīvās ziedkopās (lb).
Taču vērīgāk ieskatoties graudzāļu pa-

saulē, atklājas, ka katram tās iemītnie-

kam piemīt kāda savdabība. Lūk, šai

graudzālei lapas galā ir «laiviņa», tā-

tad tā ir kāda skarene. Sai te «laiviņas»

nav, bet lapas mugurpuse vasaras saulē

spoži spīd, tātad tā ir pļavas auzene.

Graudzāles iespējams sajaukt ar

grīšļiem, kuriem arī ir garas un

šauras lapas. Par laimi, grīšļiem ir pie-
tiekoši daudz no graudzālēm atšķirīgu

pazīmju. Tiem ir trīsšķautņaini stublāji
ar pildītu vidu un ļoti vāji izteiktiem

posmiem (2a). Grīšļu lapu malas ir

raupjas, pie pamatnes tās pāriet garās
makstis (2b). Ziedkopas sastāv no ne-

daudzām ieapaļām vārpiņām (2c), kurās

tūlīt pēc noziedēšanas izveidojas pūsliš-
veida auglīši (2d).

Kurvjziežu ziedu kurvīši iztā-

lēm izskatās kā lieli ziedi (3), bet īste-

nībā tie ir daudzu sīku ziediņu sako-

pojumi — ziedkopas. Ja šādu ziedkopu
aplūko tuvāk, tā atgādina mazu, zie-

diem pildītu groziņu. Ja to paplūkā,
tad var redzēt, ka sīkie ziediņi — stobr-

ziedi (4a), mēlziedi (4b) vai piltuvziedi
(4c) novietojušies uz kurvīša pamatnes.
Daudzu kurvjziežu ziediem pie pamat-
nes ir matiņu gredzens (4d), tāpēc kur-

vīša saturs izskatās pūkains. Kurvīši

mēdz būt dažādi
— gan plati un lēzeni

kā cūkpienēm (3a), gan arī olveida kā

parastajām rudzpuķēm (3b). Arī ziedu

krasa kurvjziežiem ir dažāda: pārsvarā
dzeltena, retāk balta, arī dažādas sārtās

un violetās nokrāsas.FEBRUĀRI
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MAN PIEBIRA PILNAS KURPES

ZILU ZIEDU, ZELTA RASAS.

Tauriņziežus pļavās palidz ie-

raudzīt ļoti īpatnējie ziedi (sa, b, c).

Cilvēki ar bagātu iztēli prot saskatīt

šo ziedu līdzību ar tauriņiem, it sevišķi

tāpēc, ka tie mēdz būt divkrāsaini vai

pat daudzkrāsaini. Zinātniekiem tie vai-

rāk atgādinaburulaivas, tādēļ to piecām

vainaglapām doti šādi nosaukumi: di-

vas apakšējās, kopā saaugušās vainag-

lapas sauc par laiviņu (sa), bet trīs

augšējās, brīvās — par karogu (sb) un

divām burām (sc).

Rožu dzimtas augi pļavās izceļas

ar ziedu vienkāršību. Tos veido piecas

ieapaļas, nedalītas un nesaaugušas vai-

naglapas (sd).

Čemurziežu sīko, balto, reti —

viegli iesārto vai zaļgano ziedu čemuri

šūpojas pļavā kā mazi, atvērti lietus-

sardziņi (6). Krievu valodā, piemēram,
čemurziežus tā arī sauc — 30HTHHHbie.

Sos augus no citu dzimtu pārstāvjiem
var atšķirt arī pēc smaržas un garšas,
jo čemurzieži bagātīgi satur ēteriskās

eļļas. Ne velti mūsu populārākie garš-

augi — dilles, selerijas, pētersīļi —ir

čemurzieži. Arī pļavā ir iespējams pār-

liecināties, ka, piemēram, savvaļas bur-

kāna sakne smaržo gluži kā dārza bur-

kāns. Un kur tad vēl ķimenes!

Neļķu dzimtas augus nav iespē-
jams sajaukt ar citu dzimtu augiem.
Tos pļavās uzrāda trauslie, graciozie,
rožainie, retāk baltie ziedi (se) ar brī-

vām, iegarenām, vairākās sīkās daļiņās

sašķeltām vainaglapām. Toties ar 1 ū p-
ziežu un cūknātru dzimtām ie-

pazīties būs pagrūtāk, taču ne neiespē-

jami. Abu šo dzimtu augu ziediem ir

raksturīgas divas īpatnības: divlūpains
vaigs un stobriņā saaugušas vainagla-
pas (5/). Ja izdodas ieraudzīt kaut

vai nelielu auglīti, tad varam droši pa-

teikt, kurai dzimtai augs pieder. Cūknāt-

ru dzimtas augi gatavina pogaļas: dažā-

das pēc formas, taču vienmēr kompak-
tas un pilnas ar daudzām sīkām sēkli-

ņām. Lūpziežu augļi ir skaldaugļi, viegli

saspiesti, tie sadalās atsevišķos gaba-
liņos — skaldeņos, unkatrā skaldenī guļ
viena sēkla. SVEČU MĒNESI



12

MARTS SĒRSNU MĒNESIS

Saules Mēness

Da

tums
Vārda dienas

lekts kulmi-

nācija
riets

Sa-

tumst lēkts riets

hm hms hm hm h m h m

O 1 Ivars, Ilgvars 8 16 13 35 51 18 57 20 19

T 2 Lavīze, Luīze, Laila 8 14 35 39 18 59 20 21

C 3 Tālis, Marts 8 11 3527 19 01 20 23

Pt 4 Alise, Auce 8 08 35 13 19 03 20 26

S 5 Austra, Aurora 8 06 35 00 19 05 20 28

Sv 6 Vents, Centis 8 03 34 46 19 08 20 30

1611 8 10 L

17 32 8 17 L

18 51 8 20 ©
20 09 8 24 J

2128 8 27 J

22 48 8 29 Sv

P 7 Ella, Elmīra 8 00 34 31 19 10 20 32

O 8 Dagmāra, Marga, Margita 7 58 34 17 19 12 20 34

T 9 Ēvalds 7 55 34 02 19 14 20 36

C 10 Silvija, Laimrota, 7 52 33 46 19 16 20 39

Liliāna

Pt II Konstantīns, Agita 7 50 33 30 19 19 20 41

S 12 Aija, Aiva, Aivis 7 47 33 14 19 21 20 43

Sv 13 Ernests, Balvis 7 44 32 58 19 23 20 45

— 8 33 Sv

0 13 8 38 Sk

1 42 8 46 Sk

3 15 9 02 St

4 44 9 31 C
5 56 10 26 St

6 41 1150 M

P 14 Matilde, Ulrika 7 42 32 42 19 25 20 48

O 15 Amilda, Amalda 7 39 32 25 19 27 20 50

T 16 Guntis, Guntars 7 36 3208 19 29 20 52

C 17 Ģertrūde, Gerda 7 33 3151 19 31 20 55

Pt 18 Ilona, Adelīna 7 31 3133 19 34 20 57

S 19 Jāzeps 7 28 3116 19 36 20 59
Sv 20 Made, Irbe 7 25 30 58 19 38 2102

7 05 13 33 M

7 18 1521 U

7 26 17 05 O

7 32 18 47 Z

7 36 20 26 •
7 40 22 04 A

7 45 23 43 A

P 21 Una, Dzelme, Benedikts 7 23 30 40 19 40 2104

O 22 Tamāra, Dziedra 7 20 30 22 19 42 2106
T 23 Mirdza, Žanete 7 17 30 04 19 44 2109

C 24 Kazimirs 7 14 29 46 19 46 2111

Pt 25 Māra, Mārīte, Marita 7 12 29 28 19 49 2113

S 26 Eiženija, Ženija 7 09 29 10 19 51 2116
Sv 27 Gusts, Gustavs, Tālrīts 8 06 14 28 52 20 53 22 18

7 53 — Vr

8 04 1 22 Vr

8 24 2 56 D
8 59 4 16 D

9 54 5 15 O
11 08 5 49 Vz
13 31 7 09 Vz

P 28 Gunta, Ginta, Gunda 8 03 28 33 20 55 22 21

O 29 Aldonis, Agija 8 01 28 15 20 57 22 23
T 30 Nanija, Ilgmārs 7 58 27 57 20 59 22 26

C 31 Gvido, Atvars 7 55 27 39 2101 22 28

14 55 7 20 L

16 17 7 27 L
17 35 7 32 J

18 54 7 35 J

S

a

a

n

u'es
Saules Saules Sau'es

&ii ii .
'*kta augstums

maks '- Dienas

kulmi
azi" vi' s30° "l"'"8

ilgums
kulm'"

muts no Mi au&-
nācija stums

Mēness

Ap. 1. III pl. 15
h

Per. 17. III pl. 0

Ap. 29. III pl. 5

Fāzes

hmhm hm hm hm h m
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2. Dzimis (1931) PSKP CX ģenerālsekretārs, PSRS Augstākās Padomes Prezidija
loceklis Mihails Gorbačovs.

*

8. Starptautiskā sieviešu diena.
*

14. Miris Kārlis

Markss (1818—1883).
*

17. Vispasaules jūras diena.
*

18. Parīzes Komūnas diena.
*

20. Dzīvokļu un komunālās saimniecības un sadzīves pakalpojumu darbinieku

diena.
*

21. Starptautiskā cīņas diena par rasu diskriminācijas likvidēšanu.
*

27. Starptautiskā teātra diena.

t. Pirms 75 gadiem (1913) dzimis Jakovs Panovko, mehānikas speciālists, teh-

nisko zinātņu doktors, Latvijas PSR ZA korespondētājloceklis, profesors.
11. Pirms 60 gadiem (1928) dzimis Elerts Āboliņš, Latvijas PSR Nopelniem ba-

gātais ekonomists.

11. Pirms 60 gadiem (1928) dzimis Visvaldis Kuršs, ģeologs, ģeoloģijas un mine-

raloģijas zinātņu kandidāts, Dabas unvēstures kalendāra redkolēģi jas loceklis.

13. Pirms 60 gadiem (1928) dzimusi Ilga Apine, vēsturniece, vēstures zinātņu

doktore, Latvijas PSR ZA korespondētājlocekle, Latvijas PSR Nopelniem ba-

gātā kultūras darbiniece, profesore.
14. Pirms 100 gadiem dzimis Kārlis Lukss (1888—1932), revolucionārās kustības

un pilsoņu kara dalībnieks.

19. Pirms 60 gadiem (1928) dzimusi Klāra Segleniece, sociālhigiēniste, medicīnas

zinātņu doktore, profesore.
19. Pirms 80 gadiem dzimis Benjamiņš Fabrikants (1908—1981), elektrotehnikas

speciālists, tehnisko zinātņu doktors, Latvijas PSR Nopelniem bagātais zi-

nātnes un tehnikas darbinieks, PSRS Valsts prēmijas laureāts.

20. Pirms 70 gadiem (1918) dzimis Vincents Karaļuns, vēsturnieks un ekonomists,

vēstures zinātņudoktors, Latvijas PSR ZA korespondētājloceklis, Latvijas PSR

Nopelniembagātais kultūras darbinieks, Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts.

21. Pirms 60 gadiem (1928) dzimis Augusts Ārens, ķīmiķis organiķis, ķīmijas zi-

nātņu kandidāts.

22. Pirms 100 gadiem dzimis Naums Lebedinskis (1888—1941), zoologs, profesors.
27. Pirms 100 gadiem dzimis Pēteris Millers (1888—1912), revolucionārās kustības

dalībnieks.

27. Pirms 75 gadiem (1913) dzimis Pavils Zariņš, pārtikas tehnoloģijas speciālists,
tehnisko zinātņu doktors, Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts, profesors.

Pirms 75 gadiem (1913) nodibināta Rīgas Sarkanā Krusta slimnīca (tagad Rīgas pil-
sētas 4. klīniskā Sarkanā Krusta slimnīca).
Pirms 45 gadiem (1943) izveidota Latvijas partizānu brigāde (komandieris V. Lai-

viņš, komisārs O. Oškalns).
Pirms 20 gadiem (1968) Latvijas Mežsaimniecības problēmu zinātniskās pētnieci-
bas institūtā pēc mežkopja P. Sarmas iniciatīvas izveidota Dabas aizsardzības daļa.
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PĀR PĻAVIŅU PĀRIEDAMA,

PĻAVAS DZIESMU NODZIEDĀJU;

VAI VISI AUGI PĻAVĀ

SASTOPAMI VIENLĪDZ BIEZI?

Vairums mūsu pļavu augu, tāpat kā

vairums visas Latvijas floras pārstāvju,
ir samērā vienmērīgi izplatīti pa repub-
likas teritoriju. Taču ir arī tādi, kas

sastopami tikai nelielā nogabalā.

Izplatības ziņā interesantas ir divas

Latvijas augu grupas: rietumnieki un

austrumnieki. Pirmie sakoncentrēju-
šies Kurzemē, otrie — Vidzemē un Lat-

galē.
Kurzemnieki Abavas, Ventas un citu

upju terašu pļavās ir pieraduši redzēt

skaisto čemurziedi platlapu bezgali (/),
bet Vidzemē un Latgalē šo augu nepa-

zīst. Vistālāk uz austrumiem konstatētā

platlapu bezgales atradne ir Daugavas

ielejā augšpus Kokneses
—

Rīteru ap-

kārtnē. Vidzemē un Latgalē savukārt

neuzskata par sevišķu retumu ļoti deko-

ratīvo dzeltenziedaino lielziedu uz-

pirkstīti (2), kas tur aug pļavās, atma-

tās, krūmājos un pat mežos. Kurzemē

turpretim zināmas tikai pāris šī auga

atradnes
— galvenokārt Kandavas ap-

kārtnē. Austrumu daļā mīt viens no

visskaistākajiem pļavu augiem — jum-
stiņu gladiola (3).

Tipiski pļavu iemītnieki — rietum-

nieki
— ir vairāki grīšļi: Hosta grīslis,

Hartmaņa grīslis, Devela grīslis, zilga-
nais un blusu grīslis. Arī vairāki tau-

riņzieži: lauka un sīkais āboliņš, dedes-

tiņu vīķis. Republikas rietumdaļā pa-

lieņu pļavās aug ļoti liels čemurziedis

ar apaļām ziedkopu «bumbām» resno

stublāju galos. Tā ir dižzirdzene, kas

austrumos atrasta tikai Zosēnu un

Dzelzavas apkārtnē. Sausākas pļavas
Kurzemē apdzīvo rietumniece bumbuļu

gundega (4).
Mūsu republikas pļavās var novērot

dažādu sugu saistību ar jūras tuvumu.

Mazie dedestiņu vīķi (5), piemēram,

nepamet jūras piekrastes sausās, smil-

šainās pļavas. Bumbuļu gundegas
ir lielākas un drosmīgākas, tās ce-

ļo uz austrumiem pa Daugavas ie-

lejas sausajām terašu nogāzēm un ir

aizgājušas jau līdz Daugavpilij. Bet pļa-MARTA
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ZILU ZIEDU, ZELTA RASAS.

vas akmeņlauzītes (6) pārvietojušās no

rietumiem uz austrumiem plašā joslā.
Jebkura suga dabā meklē sev piemē-

rotus vides apstākļus. Arī pļavu augi
grupējas atbilstoši nepieciešamajiem
vides apstākļiem, tāpēc pļava no pļavas
bieži vien stipri atšķiras. Sausa pļava
grantainā paugurā jūnijā gan krāsaini

zied, bet noder vienīgi aitu ganībai.
Upmala turpretim no agra pavasara līdz

vēlam rudenim ir koši zaļa.

Ja mēs uzmanīgi aplūkojam skaistu,
līdzenu pļavu, mūs pārsteidz sugu

daudzveidība. Cik daudz te dažādu

graudzāļu! Pļavas auzenes un sarkanās

auzenes, pļavas skarenes, parastais ti-

motiņš, parastās sekstaines un vēl dau-

dzas citas, taču arī platlapju nav ma-

zāk — pļavas bitenes, gundegas, pļavas

spulgnaglenes, vairākas skābeņu sugas,

rasaskrēsliņi, veronikas, parastās pī-

penes — nevar ne saskaitīt. Kāpēc tik

daudz augu šajā pļavā saucas par «pa-

rastajiem» un «pļavas»? Tāpēc, ka tie

patiešām ir visparastākie mūsu vispa-
rastāko pļavu apdzīvotāji — mezofīti,
kas aug vidēji mitrās un barības vielām

pietiekoši apgādātās augtenēs.
Pauguros un to nogāzēs mezofītiem

piebiedrojas kserofīti — sausu un barī-

bas vielām nabadzīgāku vietu apdzīvo-
tāji: stepes timotiņš, šaurlapu skarenes,

dzirkstelites, kalnu norgalvītes, dzelte-

nās ilzītes, spradzenes. Sausumam kse-

rofīti ir speciāli piemērojušies. Tiem

ir šauras, dažkārt vaskainas, bagātīgi
apmatotas lapas.

Pļavās mēdz būt ieplakas, kuru stipri
skrajā augu sega liecina par to, ka pa-

vasarī tur ilgi ir gulējis ūdens. lepla-
kās aug ciņusmilgas, dažādi grīšļi un

doņi, purva un dūkstes madaras, purva

neaizmirstules, purenes un citi mitru

vietu augi jeb higrofīti.
Un, visbeidzot, Latvijā var sastapt

ne mazums augu, kas pulcējas stipri kaļ-

ķainās pļavās. Par kaļķainu augsni lie-

cina, piemēram, meža vizbuļu, kalnu

āboliņu, lielziedu vīgriežu, zilgano ses-

lēriju un vairāku citu augu klātbūtne.

SĒRSNU MĒNESI
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SULU MĒNESIS

VASARAS LAIKSAPRĪLIS

Saules Mēness

Da-

tums

Vārda dienas

lekts
kulmi-

nācija
riets

' Sa-

tumst lēkts riets
4*

hm hms hm hm h m h m

Pt 1 Dagnis, Dagne
S 2 Irmgarde
Sv 3 Daira, Dairis

7 52 14 27 21 2104 22 31

7 50 27 03 2106 22 33

7 47 26 46 2108 22 36

20 13 7 38 J

2133 7 41 ©
22 58 7 44 Sv

P 4 Valda, Herta

O 5 Vija, Vidaga
T 6 Zinta, Vīlips, Filips
C 7 Zina, Zinaīda, Helmuts

Pt 8 Edgars, Danute, Dana

S 9 Valērija
Sv 10 Anita, Anitra, Zile

7 44 26 28 21 10 22 39

7 42 26 11 21 12 22 41

7 39 25 53 21 14 22 44

7 36 25 36 21 16 22 46

7 34 25 20 21 18 22 49

7 31 25 03 2121 22 52

7 28 24 47 2123 22 55

— 7 49 Sk

0 27 7 56 Sk

159 8 09 Sk

3 30 8 34 St

4 48 9 19 St

5 40 10 33 t
6 10 12 08 M

P 11 Hermanis, Vilmārs

O 12 Jūlijs, Ainis

T 13 Egils, Nauris
C 14 Strauja, Gudrīte

Pt 15 Aelita, Gastons

S 16 Mintauts, Alfs

Sv 17 Rūdolfs, Viviāna

7 26 24 31 2125 22 57

7 23 24 16 21 27 23 00

7 20 24 00 2129 23 03

7 18 23 45 2131 23 06

7 15 23 31 2133 23 09
7 13 23 17 2135 23 12

7 10 23 03 2138 23 14

625 13 51 U

6 35 15 32 O

6 40 17 12 Z

6 46 18 49 Z

6 50 20 26 A

6 54 22 05 •
7 01 23 44 Vr

P 18 Laura, Jadviga
O 19 Vēsma, Fanija
T 20 Mirta, Ziedīte

C 21 Marģers, Anastasija
Pt 22 Armands, Armanda

S 23 Jurģis, Juris, Georgs
Sv 24 Visvaldis, Nameda

7 07 22 50 2140 23 17

7 05 22 37 2142 23 20

7 02 22 24 2144 23 23
7 00 22 12 2146 23 27

6 57 22 00 2148 23 30

6 55 2149 2150 23 33

6 52 2138 2153 23 36

7 11 — Vr

7 25 1 22 D

7 54 2 53 D

8 41 4 02 D

9 50 4 47 Vz

1111 5 13 Vz

12 35 5 28 3

P 25 Līksma, Bārbala

O 26 Alīna, Sandris, Rūsiņš
T 27 Tāle, Raimonda

C 28 Gundega, Terēze

Pt 29 Vilnis, Raimonds, Laine

S 30 Lilija, Liāna

6 50 2127 2155 23 39

6 47 21 17 21 57 23 43

6 45 2108 2159 23 46

6 42 20 59 22 01 23 49

6 40 20 50 22 03 23 53

6 38 20 42 22 05 23 56

13 58 5 36 L

15 18 541 L

16 36 5 46 J
17 55 5 49 J

19 14 551 Sv

20 37 5 55 Sv

Sau'es Saules
a.P

ak"
„
. lēkta

seja Uzaust
azj

kulmi- muts
nācija

Saules Sau'es

augstums maķsi- D ienas
30" ilgums

no hdz auS-
stums

Mēness

Per. 14. IV pl. 3h

Ap. 25. IV pl. 23

Fāzes

h m h ni h m h m h m hm

i. IV 2 28 6 26 80°

10. IV 2 25 5 57 74

20. IV 2 23 5 24 67

30. IV 2 21 4 48 61

1158 16 58 38° 13 12

1125 17 25 41 13 55

10 56 17 50 45 14 42

10 32 18 10 48 Io27

® 2. IV pl. 1322

£ 9. IV pl. 23 22

• 16. IV pl. 1601

3 24. IV pl. 2 33
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3. Ģeologudiena. 3. Dzimis (1923) PSKP CX Politbiroja loceklis, PSKP CX sekretārs

Ļevs Zaikovs.
*

7. Vispasaules veselības diena.
*

10. Valsts pretgaisa aizsardzības

karaspēka diena.
*

11. Starptautiskā fašistu koncentrācijas nometnēs ieslodzīto

atbrīvošanas diena.
*

12. Kosmonautikas diena. Vispasaules aviācijas un kosmo-

nautikas diena.
*

17. Padomju zinātnes diena.
*

18. Starptautiskā pieminekļu
aizsardzības diena. * 22. Dzimis Vladimirs lļjičs Ļeņins (1870—1924). * 24. Starp-
tautiskā jaunatnessolidaritātes diena.

*

24. Vispasaules pilsētu sadraudzības diena.
*

26. Dzimis (1929) PSKP CX Politbiroja loceklis, PSKP CX sekretārs Nikolajs
Sļuņkovs.

*

27. Dzimis (1923) PSKP CX Politbiroja loceklis, PSRS Valsts drošības

komitejas priekšsēdētājs Viktors Cebrikovs.

3. Pirms 80 gadiem (1908) dzimusi Lūcija Vankina, arheoloģe, vēstures zinātņu

kandidāte, Latvijas PSR Nopelniem bagātā kultūras darbiniece.

10. Pirms 60 gadiem (1928) dzimis Jānis Dzintars, vēsturnieks, vēstures zinātņu
kandidāts, Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts.

13. Pirms 110 gadiem dzimis Pēteris Kulitāns (1878—1951), agroķīmikis, Starp-
tautiskās augsnes pētnieku biedrības biedrs, profesors.

15. Pirms 100 gadiem dzimis Boriss Vipers (1888—1967), mākslas zinātnieks,
mākslas zinātņu doktors, KPFSR Nopelniem bagātais mākslas darbinieks,

PSRS Mākslas akadēmijas korespondētājloceklis, profesors, latviešu tēlotā-

jas mākslas pētnieks.
15. Pirms 60 gadiem (1928) dzimusi Aina Tītmane, Latvijas PSR Nopelniem bagātā

arhitekte.

15. Pirms 100 gadiem dzimis Eduards Jurevičs (1888—1958), revolucionārās kus-

tības dalībnieks, partijas un padomju darbinieks.

16. Pirms 70 gadiem (1918) dzimis Igors Kirko, fiziķis, fizikas un matemātikas zi-

nātņu doktors, Latvijas PSR ZA akadēmiķis, profesors.
18. Pirms 10 gadiem (1978) Latvijas PSR Augstākās Padomes 9. sasaukuma ār-

kārtējā, 8. sesija pieņem Latvijas PSR Konstitūciju (Pamatlikumu).
20. Pirms 85 gadiem (1903) dzimis Leons Plauciņš, Latvijas PSR Nopelniem ba-

gātais arhitekts.

21. Pirms 100 gadiem dzimis Eduards Valters (1888—1954), skolotājs un novad-

pētnieks ģeoloģijas un paleontoloģijas nozarē.

Pirms 80 gadiem (1908) F. Canders nodibina Rīgas Gaiskuģniecības un lidojuma
tehnikas studentu biedrību.

Pirms 70 gadiem (1918) izveidots LSD CX Krievijas birojs.
Pirms 70 gadiem (1918) Rīgā sāk iznākt laikraksts «Spartaks» — LSD CX nelegālais
izdevums.

Pirms 45 gadiem (1943) nodibināta LK(b)P Latgales apgabala pagrīdes komiteja
(sekretārs L. Avdjukevičs).
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PĀR PĻAVIŅU PĀRIEDAMA,

PĻAVAS DZIESMU NODZIEDĀJU;

AR KO lESĀKAS PAVASARIS?

Botāniķiem pavasari atnes parastā

māllēpe. Tūlit gan jāpiebilst, ka māl-

lēpe nav pļavu augs, un tādēļ iepazīša-
nās ar to it kā neiederas mūsu ekskur-

siju tematikā. Sis pavasara vēstnieks

parasti aug ceļmalās, tirummalās un

citur
— nepilnigi izveidotā augu segā,

galvenokārt mālainās un kaļķainās aug-

snēs. Un tomēr — nav iespējams runāt

par pavasari, apejot māllēpi. Tādēļ pie-
ļausim nelielu atkāpi no izvēlētās pļavu
tēmas unpievērsīsimies pavasarim. Va-

ram sameklēt vēl vienu attaisnojumu
šādai rīcībai: māllēpes pļavās tomēr

var atrast, kaut arī vienīgi pavasara

saules sasildītajās grāvju nogāzēs.

Māllēpes uzzied pirms lapu plaukša-
nas. Aprīļa beigās parādās līdz 15 cm

augstie māllēpju ziedneši
— paresni,

pamīksti, klāti ar mazām, piegulošām

plākšņveida lapiņām (1). Katrs ziedne-

sis nes vienu koši dzeltenu ziedu kur-

vīti (māllēpe ir kurvjziežu dzimtas

augs). Kurvītī labi atšķirami divu veidu

ziedi. Gar kurvīša' malām vairākās rin-

dās pa apli novietojušies garie un tievie

mēlziedi (2a), bet kūrvīša vidu piepil-

dījuši daudzkārt īsākie stobrziedi (2b).

Tuvojoties vakaram, māllēpju ziedu

kurvīši sakļaujas, ziednesis nolīkst un

māllēpes «iemieg».
Ziedēšanas laikā māllēpju ziedneši

stiepjas garumā un noziedot sasniedz

apmēram 30 cm garumu. Tad māllēpes
izkaisa sēklas un ziedneši nokalst. Tū-

līt pēc noziedēšanas no zemes izlien

lielas, platas lapas (2). Jaunās lapas ir

balti tūbainas, jo viscaur pārklātas ar

mīkstiem matiņiem.Taču lapu virspusē
matiņi drīz vien nokrīt un tad katra la-

pas puse izskatās savādāka: apakšējā

paliek balti tūbaina un mīksta, bet aug-

šējā kļūst zaļa, kaila un gluda.

Māllēpēmnoziedot, pļavu slapjākajās
vietās uzsāk ziedēt agrīns gundegu
dzimtas augs

— purva purene (3). Pu-

renes aug visur, kur vien vasarā sagla-

bājas mitrums: ūdenstilpju krastos,

grāvjos, mitrās pļavu ieplakās.
APRĪLĪ Stublājs purenēm ir apaļš, dobs, la-
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pas ieapaļas, tumšzaļās un spīdīgas.

Stublāju un zaru galos pa vienam «sa-

sēdušies» pureņu skaistie, koši dzelte-

nie ziedi. Vai jums ir zināms, ka tiem

nav vainaglapu? Piecas dzeltenas, iekš-

pusē spīdīgas, ārpusē viegli iezaļganās
zieda daļas ir kauslapas (4). Tik krāšņas

kauslapas mūsu floras augiemnav sasto-

pamas bieži. Parasti tās ir zaļas un daudz

necilākas par vainaglapām.

Purenes ir tipiski higrofīti. To lie-

lās, plānās, gludās, spīdīgas lapas spē-
cīgi iztvaiko ar saknēm uzņemto ūdeni,

tādēļ noplūktas purenes ļoti ātri novīst.

Pureņziedu laikā pļavas uzzied vēl

divi pavasara augi.

Lūk, te ir viens no viņiem! No izba-

lējušās kūlas uz mums raugās mazas,

dzeltenbrūnas ziedu «zvaigznītes». īsu

mirkli mazo, drukno lauka zemzālīti

var noturēt par graudzāli, jo tai ir pa-

šauras un pagaras lapas (5). Taču tūlīt

pat mēs atskārstam, ka graudzāļu zie-

diem nav ne kauslapu, ne vainaglapu,
bet šim skaistajam ziediņam ir sešas

iegarenas kastaņbrūnas apziedņa lapi-
ņas: tris no tām veido ārējo, bet trīs —

iekšējo apziedni (sa). Sāds apziednis

raksturīgs doņu dzimtas sugām, kurām

pieskaitāmas arī zemzālītes. Sešas lie-

las, dzeltenas putekšnīcas (sb) kastaņ-

brūnā apziedņa vidū piešķir atvērtajam
ziedam savdabīgu skaistumu.

Sausajā, jau krietni vien apžuvušajā
pļavmalas paugurā iegarenas dzeltenas

vārpiņas spīdina pavasara grīslis. Pa-

vasara grīslis ir neliels un necils augs.

Lapas pavasara grīslim sakārtotas

diezgan blīvos ceros (6a). Tās ir stīvas,

izliektas, apakšdaļā šķautņainas un sa-

kļāvušās un tikai augšdaļā vairāk vai

mazāk plakanas. Cera vidū, divreiz

augstāk par lapām, izliektu stublāju ga-

los paceļas ziedkopas, kas sastāv no

2—4 satuvinātām vārpiņām (66). Tajās
ir divējādi ziedi. Augšējie ir vīrišķie
jeb putekšņlapu ziedi (6c). To dzeltenās

putekšnīcas uzrādīja mums auga atra-

šanās vietu. Apakšējie ir sievišķie jeb
auglenīcu ziedi (6d). Pēc auga noziedē-

šanas tajos izveidosies grīšļiem rakstu-

rīgie pūslīšveida augļi. SULU MĒNESI
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LAPU MĒNESIS

VASARAS LAIKSMAIJS

Saules Mēness

Da

ļums

Vārda dienas
' Sa-

lēkts
kulmi-

nācija
riets tumst lēkts riets

hm hms hm hm h m h m

Sv 1 Ziedonis 6 35 14 20 35 22 07 24 00 22 06 5 59 Sv

P 2 Zigmunds
0 3 Gints, Uvis

T 4 Vizbulīte, Viola

C 5 Ģirts, Ģederts
Pt 6 Gaidis, Didzis

S 7 Henriete, Henrijs
Sv 8 Staņislavs, Stefānija

6 33 20 28 22 09 —

6 31 20 22 22 12 0 03

6 28 20 16 22 14 0 07

6 26 20 11 22 16 0 10

6 24 20 06 22 18 0 14

6 22 20 02 22 20 0 18

6 19 19 58 22 22 0 22

23 38 6 06 ©
—

6 17 Sk

1 12 6 38 St

2 37 7 17 St

3 37 8 23 M

4 13 9 53 M

4 33 11 34 0

P 9 Klāvs, Einārs, Ervīns

D 10 Maija
T 11 Milda, Karmena

C 12 Valija, Ināra, Ina, Inārs

Pt 13 Irēna, Irina, Ira, Iraida

S 14 Krišjānis, Elfa

Sv 15 Sofija, Taiga, Arita

6 17 19 56 22 24 0 26

6 15 19 53 22 26 0 30
6 13 19 52 22 28 0 34

6 11 19 50 22 30 0 38

6 09 19 50 22 32 0 43

6 07 19 50 22 34 0 47

6 05 19 51 22 36 0 52

4 44 13 14 £

4 50 14 51 Z

4 55 16 26 Z

5 00 18 00 A

5 04 19 34 A

5 09 21 11 A

5 18 22 49 Vr

P 16 Edvīns, Edijs
0 17 Herberts, Dailis

T 18 Inese, Inesis, Ēriks

C 19 Lita, Sibilla, Teika

Pt 20 Venta, Salvis
S 21 Ernestīne

Sv 22 Emīlija

6 03 19 52 22 38 0 57

6 01 19 54 22 40 102

5 59 19 56 22 42 1 07

5 58 19 59 22 44 1 12

5 56 20 02 22 46 1 18

5 54 20 06 22 47 1 24

5 52 20 10 22 49 131

5 30 •
5 53 0 23 D

6 31 1 44 D
7 32 2 40 Vz

8 50 3 14 Vz

10 14 3 32 L

11 38 3 43 L

P 23 Leontīne, Lonija, Ligija
0 24 Ilvija, Marlēna, Ziedone

T 25 Anšlavs

C 26 Eduards, Varis

Pt 27 Dzidra, Gunita

S 28 Vilis, Vilhelms

Sv 29 Maksis, Raivis

5 51 20 15 22 51 139

5 49 20 21 22 53 148

5 48 20 27 22 54 2 01

5 46 20 33 22 56
5 45 20 40 22 58

—

5 43 20 47 22 59 —

5 42 20 55 23 01 —

12 59 3 50 3
14 18 3 54 J

15 35 3 58 J

16 53 4 01 Sv
18 15 4 04 Sv

19 40 4 09 Sv

21 11 4 15 Sk

P 30 Vitolds, Lolita

O 31 Alīda, jūsma
5 41 2103 23 02

—

5 40 21 12 23 04 —

22 45 4 23 Sk
— 4 40 ©

Saules
c ,

apak-
Sa " es

sēja Uzaust
„

la

kulmi- azi
;

nācija
mu,s

Saules
Sau'es

augstums
makst-

Dienas

virs 30=
mala,s

ilgums
no līdz au&-

stums

Mēness

Per. II. V pl. 3"

Ap. 23. V pl. 18"

Fāzes

h m h m h m h m h m h m

l.V 2 21 4 44 60°

10. V 2 20 4 09 55

20. V 2 20 3 21 49

30. V 2 21
—

45

10 30 18 12 48° 1532

10 13 1828 51 16 11

9 58 18 42 53 16 50

9 49 18 54 55 17 21

© 2. V pl. 3 42

Z 9. V pl. 5 24

• 16. V pl. 2 11

3 23. V pl. 20 50

© 31. V pl. 14 54
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1. Darbaļaužu starptautiskās solidaritātes diena.
*

5. Dzimis Kārlis Markss (1818—

1883).
*

5. Preses diena.
*

7. Radio diena, visu sakaru nozaru darbinieku svētki.
*

8. Starptautiskā Sarkanā Krusta diena.
*

9. Padomju tautas Uzvaras svētki 1941.—

1945. gada Lielajā Tēvijas karā.
*

10. Dzimis (1923) PSKP CX Politbiroja loceklis,
PSRS Ministru Padomes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Heidars Alijevs.
*

18. Starptautiskā muzeju diena.
*

19. V. I.Ļeņina Vissavienības pionieru organizā-
cijas nodibināšanas diena.

*

25. Āfrikas atbrīvošanās diena.
* 28. Robežsargu diena.

*

29. Ķīmiķu diena.

li Pirms 100 gadiem dzimis Kārlis Gailis (1888—1960), revolucionārās kustības

dalībnieks un partijas darbinieks.

4. Pirms 60 gadiem (1928) dzimis Vladimirs Karlivāns, ķīmiķis, koksnes un liel-

molekulāro savienojumu ķīmijas speciālists, tehnisko zinātņu doktors, Lat-

vijas PSR ZA korespondētājloceklis, Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts,

profesors.
11. Pirms 100 gadiem dzimusi Kristīne Mūrnieka-Veisa (1888—1956), nelegālās

preses darbiniece.

11. Pirms 100 gadiem dzimis Jānis Kulpe (1888—1938), revolucionārās kustības

dalībnieks un partijas darbinieks.

14. Pirms 60 gadiem (1928) dzimis Marģers Līdaka, ķīmiķis organiķis, ķīmijas
zinātņu doktors, Latvijas PSR ZA korespondētājloceklis, Latvijas PSR Nopel-
niem bagātais zinātnes darbinieks, Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts.

18. Pirms 70 gadiem (1918) dzimusi Lidija Scerbakova, veselības aizsardzības

organizatore un ķirurģe, Latvijas PSR Nopelniem bagātā ārste, Latvijas PSR

Valsts prēmijas laureāte.

20. Pirms 50 gadiem (1938) dzimis Imants Eglītis, psihiatrs, medicīnas zinātņu
doktors, profesors.

28. Pirms 75 gadiem dzimis Nikolajs Brāzma (1913—1966), matemātiķis, fizikas

un matemātikas zinātņu kandidāts.

30. Pirms 90 gadiem (1898) Bostonā D. Bundža nodibina Latviešu sociāldemokrātu

savienību.

Pirms 80 gadiem (1918) Rīgā nelegāli notiek LSD 16. konference.

Pirms 60 gadiem (1928) Rīgā notiek plaša Rīgas strādnieku 1. Maija demonstrā-

cija.
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PĀR PĻAVIŅU PĀRIEDAMA,

PĻAVAS DZIESMU NODZIEDĀJU;

VAI PAMANĪJĀT GAIĻBIKSISU

SVĒTKUS?

Maijā Latvijas pjavas pilnīgi atmos-

tas no ziemas miega. Uzdīgst graudzā-
les un vairums platlapju sugu, izzūd

pelēkums un pļavaskļūst zaļas unkošas.

Zaļais «paklājs» maija saulē un vējā
ātri žūst, tādēļ tajā steidz noziedēt mit-

rummīle pļavas ķērsa (I). Pļavas ķērsa
ir viens no nedaudzajiem krustziežiem

pļavās. Tās ziedam, tāpat kā citiem šis

dzimtas augu ziediem, ir četras kruste-

niski sakārtotas vainaglapas (2a). No

šāda vainaglapu (un arī kauslapu) sa-

kārtojuma cēlies dzimtas nosaukums.

Pļavas ķērsas ir slaidas un graciozas.

No piezemēs lapu rozetes paceļas slaidi,

gludi, apaļi stublāji, aplapoti ar gare-

nām, no atsevišķām lapiņām sastāvo-

šām lapām (2b). Tie nes palielas zied-

kopas ar gaiši violetiem ziediem. Daž-

kārt pļavās var atrast ari baltziedainas

vai tumši violeti ziedošas pjavas ķēr-
sas.

Maijā mūsu pļavu karaliene ir pava-

sara gaiļbiksīte (3). Liekas, starp latvie-

šiem nav tāda cilvēka, kurš nepazītu
šo skaisto, dzeltenziedaino prīmulu
dzimtas augu. Kādi tik nosaukumi tam

nav doti dažādos novados! Gaiļbiksīte,

gaiļa piesis, gailenīte, gailīši, gailiņi,

vistkājiņi, elknuši. Mūsu senčiem acīm-

redzot šī auga nokarenie zvanveida zie-

di (3a) stipri atgādinājuši gaiļu kuplās
«bikses».

Ar gaiļbiksītēm patiešām ir vērts

draudzēties! Tie ir gan skaisti, gan arī

derīgi augi. No to saknēm iegūst dro-

gas daudzu slimību ārstēšanai. Lapas
satur daudz C vitamīna un karotīna.

Vairākās Eiropas valstīs no tām gatavo
vitamīnu salātus. Apēdīsim arī mēs ik

dienas pa gaiļbiksītes lapai, tādējādi
nodrošinot sevi ar pavasarī tik nepie-
ciešamo C vitamīna devu. Izžāvētas la-

pas un ziedi noder pretklepus tējas pa-

gatavošanai.

Maijā koši dzeltenas uzzied pirmās

gundegas: mežos un krūmājos — lielā

Kasūbijas gundega, pļavās —
nelielā

zeltainā gundega. Un tūlīt pēc tam pļa-MAIJA
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vas un atmatas pārklāj gaišdzeltenie
ārstniecības cūkpieņu ziedi. Mēs visi

esam tik loti pieraduši pie šī auga, kurš

Latvijā mūs pavada ik uz sola, ka tas

mums nešķiet īpašas uzmanības cienīgs.
Taču botāniķu aprindās par cūkpieni
valda pavisam citāds uzskats.

Uzmanīgi apskatot vairāku cūkpieņu

lapas, mūs pārsteidz fakts, ka divas

vienādas to vidū atrast nav iespējams.
Lapu dažādība ir apbrīnojama. Dažiem

augiem tās ir tievas, garas un dalītas

atsevišķās dajās. Lūk, šim eksemplāram
lapu daļas ir strupas, trīsstūrveida, pie
kam trīsstūru pamatnes atrodas perpen-

dikulāri lapas asij (4). Otrai cūkpienei
šie trīsstūri ir ar garām, izstieptām sā-

nu malām un to pamatņu asie stūri no-

karājas uz leju (5). Nākošajai cūkpie-
nei lapas vairs nav dalītas, bet tikai

šķeltas un tām ir liela «galvas» daļa,
kam virzienā uz kātu seko mazākas dai-

vas ar nokareniem stūriem (6a); tām ar

trīsstūriem vairs nav nekādas līdzības.

Apskatot nākošo augu, ar izbrīnu kon-

statējam, ka šīs cūkpienes lapas ir vese-

las, asi zobainas un to forma atgādina

saplacinātu vāli (6b).

Kāpēc cūkpienes ir tik dažādlapainas?

Tāpēc, ka tām piemīt spēja ražot sēklas

un ar tām vairoties bez apputeksnēša-
nās. Sādu parādību sauc par apomiksi.
Apputeksnēšanās rezultātā radušies

augi stingri saglabā sugai raksturīgas
pazīmes, tāpēc vienas un tās pašas sugas

īpatņi izskatās stipri līdzīgi. Apomikti

turpretim īpaši jutigi uztver sava vie-

nīgā vecāka pazīmes un tās padziļina,
radot ļoti lielu formu dažādību. Saurla-

painās cūkpienes pēcnācēji kļūst arvien

šaurlapaināki, platlapainās — platlapai-
nāki, utt., līdz vairs nemaz nelīdzinās

etalonam —

augam ar vidēji platām la-

pām. Ņemot vērā lapu dažādību, Lat-

vijā ir noteiktas vairāk nekā 100 dažā-

das cūkpieņu apomiktiskās sīksugas.
Taču tās nav pielīdzināmas mūsu floras

īstajām sugām un botāniķi to arī ne-

dara. Bez tam — cūkpieņu sistemātikā

īstu skaidrību ieviest vispār nav iespē-
jams. Cūkpieņu sīksugu komplekss ir

mūžīgi nepastāvīgs un mainīgs. LAPU MĒNESI
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ZIEDU MĒNESIS

VASARAS LAIKSJŪNIJS

Saules Mēness

Da-

ums

Vārda dienas

lēkts
kulmi-

nācija
riets

Dienas

ilgums lēkts riets

h m h m s h m h m h m h m

r 1 Biruta, Mairita 5 38 14 21 21

C 2 Emma 5 37 21 30

Pt 3 Inta, Ineta 5 36 21 40

S 4 Elfrida, Sintija 5 35 21 50

Sv 5 Igors, Margots 5 34 22 00

23 05

23 07

23 08

23 09

23 10

17 27

17 30

17 32

17 34

17 36

0 16 5 12 St

1 29 6 10 M

2 14 7 35 M

2 38 9 16 O

2 51 10 57 O

P 6 Ingrida, Ardis 5 33 22 11

0 7 Gaida, Arnis 5 33 22 22

r 8 Fridis, Frida, Mundra 5 32 22 34

C 9 Ligita, Gita 5 31 22 45

Pt 10 Malva, Anatols 5 31 22 57

S 11 Ingus, Mairis, Vidvuds 5 30 23 10

Sv 12 Nora, Ija 5 30 23 22

23 11

23 13

23 14

23 15

23 16

23 17

23 17

17 38

17 40

17 42

17 44

17 45

17 47

17 47

2 59 12 36 0

305 14 10 <£
3 09 15 43 Z

3 14 17 16 A

3 19 18 50 A

3 26 20 25 Vr

3 36 22 00 Vr

P 13 Zigfrīds, Ainārs, Uva 5 29 23 35

□ 14 Tija, Saiva, Sentis 5 29 23 47

T 15 Baņuta, Zermena, Vilija 5 29 24 00

C 16 Justine, Juta 5 29 24 13

Pt 17 Artūrs, Artis 5 29 24 26

S 18 Alberts, Madis 5 29 24 39

Sv 19 Viktors, Nils 5 29 24 52

23 18

23 19

23 19

23 20

23 21

23 21

23 21

17 49

17 50

17 50
1751

17 52

1752

17 52

3 54 23 25 D

4 25 — •

5 18 0 31 Vz

6 30 1 12 Vz

7 53 1 37 Vz

9 18 1 50 L

10 40 158 L

P 20 Rasma, Vaira, Rasa 5 29 25 06

O 21 Emīls, Egita, Monvīds 5 29 25 19

T 22 Ludmila, Laimdots 5 29 25 32

C 23 Liga 5 29 25 45

Pt 24 Jānis 5 30 25 57

S 25 Milija, Maiga 5 30 26 10

Sv 26 Ausma, Inguna, Inguns 5 31 26 23

23 22

23 22

23 22

23 22

23 22

23 22

23 22

17 53

17 53

17 53

17 53

17 52

17 52

17 51

12 00 2 03 J

13 18 2 08 J

14 34 2 10 3
15 52 2 14 Sv

17 15 2 17 Sv

18 42 2 22 Sk

20 15 2 30 Sk

P 27 Malvīne, Malvis 5 31 26 35

O 28 Viesturs, Kitija 5 32 26 47

T 29 Pēteris, Pavils, Pauls 5 33 26 59

C 30 Tālivaldis, Mareks 5 33 27 11

23 21

23 21

23 21

23 20

17 50

17 49

17 48

17 47

2149 2 42 Sk

23 11 3 06 St

—
3 51 ©

0 09 5 08 M

Saules
Saules Saules

aP ak' lekta augstums
, ,ja. azi- virs 30°
kulm'-

muts no lidz
mci Ja

Saules

maksi-

mālais

aug-

stums

Mēness

Per 5.VI pl. 4
h

Ap. 20. VI pl. 12

Fāzes

h m h m h m h m

l.VI 2 21 45° 9 47 18 56

10. VI 2 23 42 9 43 19 03

20. Vi 2 25 41 9 43 19 07

21. VI 2 25 41 9 43 19 08

30. VI 2 27 42 9 47 19 08

55°

56

56,5

56,5
56

Z 7. VI pl. 10 22

• 14. VI pl. 13 15

3 22. VI pl. 14 24

© 29. VI pl. 23 47
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I. Starptautiska bērnu aizsardzības diena.
'

5. Melioratoru diena.
*

5. Vispasaules

apkārtējās vides aizsardzības diena.
*

12. Vieglās rūpniecības darbinieku diena.
*

19. Medicīnas darbinieku diena.
*

22. 1941. gadā fašistiskā Vācija nodevīgi uz-

brūk Padomju Savienībai. Sākas Padomju Savienības Lielais Tēvijas karš pret fa-

šistisko Vāciju.
*

25. Izgudrotāju un racionalizatoru diena.
*

26. Padomju jaunatnes
diena.

4. Pirms 80 gadiem dzimis Ādolfs Veinbergs (1908—1985), ekonomists, ekono-

mikas zinātņu doktors, profesors.
7. Pirms 80 gadiem (1908) dzimis Antons Svarinskis, revolucionārās kustības

dalībnieks.

8. Pirms 80 gadiem (1908) dzimis Vladimirs Upīts, siltumenerģētiķis, tehnisko

zinātņu kandidāts, Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes un tehnikas

darbinieks.

18.—21. Pirms 100 gadiem (1888) notiek 3. Vispārējie dziesmu svētki, kuros

aizsākas latviešu etnogrāfisko ansambļu darbība; E. Vīgnera vadībā tiek dzie-

dātas Kurzemes daudzbalsīgās apdziedāšanās dziesmas (teicējas M. Brigadere
un D. Akmentiņa).

20. Pirms 80 gadiem dzimis Vladimirs Kastorskis (1908—1984), aerodinamiķis, teh-

nisko zinātņu doktors, Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes un tehnikas

darbinieks, profesors.
21. Pirms 75 gadiem dzimis Pavels Leibčs (1913—1943), revolucionārās kustības

un antifašistiskās pagrīdes dalībnieks.

21. Pirms 60 gadiem (1928) dzimis Jānis Rubīns, Latvijas PSR Nopelniem ba-

gātais arhitekts.

23. Pirms 100 gadiem dzimis Indriķis Saule-Sleinis (1888—1953), ģeogrāfs un

pedagogs, pirmās Latvijas PSR ģeogrāfijas mācību grāmatas autors.

23. Pirms 55 gadiem (1933) Rīgā notiek LKP organizētā antiiašistiskā konference.

24. Pirms 25 gadiem (1963) Adzē (Kurzemē) pirmo reizi Latvijā urbumā tiek atrasta

nafta.

Pirms 150 gadiem (1838) atklāta Ķemeru kūrvieta.

Pirms 100 gadiem (1888) atsevišķā izdevumā iznāk Andreja Pumpura eposs «Lāč-

plēsis».
Pirms 30 gadiem (1958) sākas Latvijas kompleksā ģeoloģiskā un hidroģeoloģiskā
kartēšana mērogā 1:200 000 (pabeigta 1978. gadā).
Pirms 30 gadiem (1958) nodibināta Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras

sakaru biedrība.
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PAR PĻAVIŅU PĀRIEDAMA,

PĻAVAS DZIESMU NODZIEDĀJU;

KĀ ZIED MUSU GRAUDZĀLES?

Ap Jāņiem Latvijas pļavas zied vis-

krāšņāk. Jūnijā un jūlijā mēs varētu

iepazīties gandrīz vai ar visām 420 pļa-
vām raksturīgajām augu sugām, ja
vien

... jā, ja vien mēs varētu pamest
novārtā visas citas nodarbības. Tā kā

tas nav iespējams, tad mums atliek iz-

vēlēties apskatei tikai visbiežāk sasto-

pamos augus.

Sāksim ar graudzāļu dzimtu, it se-

višķi tāpēc, ka vairums graudzāļu jū-

nijā zied. Graudzāļu ziedi nelīdzinās

ziediem šī vārda tradicionālajā izprat-
nē. Parasti ar vārdu «zieds» mums gri-
bas apzīmēt daudz krāšņākas auga da-

ļas, tādas, kādas pieder vairumam plat-

lapju sugu (/). Platlapju ziediem krāš-

ņumu piešķir apziednis, kas sastāv no

vainaglapām (la) un kauslapām (lb).

Apziednis aptver putekšņlapas (lc) un

auglenīcu (ld) (pēdējāsastāv no sēklot-

nes, irbuļa un drīksnām). Daudzām su-

gām apziednis ir nepilnīgs, bet dažkārt

tā vispār nav.

Sameklēsim pļavā kādu pēc iespējas
lielāku un skrajāku graudzāļu ziedkopu
un sadalīsim to sastāvdaļās. Vispirms
atdalīsim vienu zaru (2a), no zara savu-

kārt noplūksim vienu vārpiņu (2b) un

uzmanīgi izplūksim no vārpiņas vienu

ziedu (2c). Mums pirkstos būs divas

plēksnītes, t. s. zieda plēksnes (2d), ku-

ras atverot, mēs ieraudzīsim putekšņ-
lapas (2e) un auglenīcu (21).

Mūsu pļavu graudzālēm ir triju veidu

ziedkopas: vārpas, vārpskaras un ska-

ras. Vārpas un vārpskaras ir blīvas, bet

skaras — skrajas ziedkopas. Vārpās sa-

kopotajām vārpiņām nav kātiņu, tādēļ
tās dažādās pozās «sēd» uz vārpas ass

(3). Ložņu vārpatas plakanās vārpiņas

asij piespiežas plakaniski (3a), aireņu

vārpiņas —
sāniski (36), bet vilkakūlas

vārpā visas vārpiņas «sasēdušās» vienā

ass pusē un izveidojušas t. s. vienpu-

sējo vārpu (3c).
Vārpskaru vārpiņām ir īsi kātiņi, tos

var ieraudzīt, ja vārpskaru saliec gre-

dzenā. Sāda veida ziedkopas ir timoti-

ņiem, lapsastēm, sekstainēm, smaržzā-JŪNIJA
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MAN PIEBIRA PILNAS KURPES

ZILU ZIEDU, ZELTA RASAS.

lēm, seslērijām — līdzīgas uzbūves, un

tomēr —
katrai sugai savādāka. Timo-

tiņu vārpskaras ir slaidas, garas, pelē-

cīgi zaļas (4a). Pļavas lapsastes vārpska-
ras līdzinās timotiņu vārpskarām, taču

ir vēl slaidākas un garākas, uzkritoši

spožas, pelēcīgi zilganas unar akotiem.

Smaržzāļu vārpskaras ir ļoti mīkstas,

paplatas un iedzeltenas (4b), bet sekstai-

ņu — izteikti vienpusējas un izskatās iz-

robotas, jo sastāv no sāniski saspies-
tām vārpiņām (4c). Zilganā sēslērija (5)
ir jāmeklē Kurzemē, jo tā ir rietumu

suga Latvijas florā.

Skara ir stipri zaraina ziedkopa un

vārpiņas pie tās zariem ir piestiprinā-
tas ar pagariem kātiņiem (6). Sādu zied-

kopu — «slotiņu» pļavās ir ļoti daudz,
tādas pieder skarenēm, auzenēm, smil-

gām un citām graudzālēm. Lūk, šis

augs ar skrajo skaru un mazām, apa-

ļām vārpiņām tievo, garo zaru galos,
kas dreb pie vismazākās vēja pūsmi-
ņas, ir parastā trīsene (6a). Trīsenes

dažos novados mēdz saukt arī par vizu-

ļiem, acīmredzot tāpēc, ka gludās vārpi-
ņas trīsot spīd. Sīs graudzāles ar pla-
tām «slotām», bet ļoti sīkām vārpiņām
ir smilgas, tās izskatās sevišķi aristo-

krātiskas un smalkas. Bet šīs? Līdzīgas

smilgām, tikai vārpiņas lielākas unapa-

ļākas. Tās ir pļavas skarenes. Visām

skarenēm piemīt ļoti raksturīga pazīme,
kas palīdz tās sazīmēt citu graudzāļu
vidū: laiviņveidā salocīts lapas gals.

Auzenes ir divējādas. Sīs lielās, spo-

žās, majestātiskās graudzāles ar slai-

dām, nedaudz vienpusējām skarām

(6b) un lielām, garām, gludām vārpi-
ņām ir pļavas auzenes. Bet sīkie augi
ar paplatām stiebru lapām un šaurām,

ieritinātām ceru lapām, kas nemaz ne-

līdzinās lielajām pļavas auzenēm, ir sar-

kanās auzenes un aitu auzenes.

Pazvilajām misiņsmilgām gan ar

smilgām nav nekādas līdzības. Tām ir

skrajas skaras ar nedaudzām, skaras asij
piespiestām gaišzaļām, ieapaļām, cietām

un gludām, mazām «lodītēm» līdzīgām
vārpiņām (6c). Misiņsmilgas jāmeklē
sausās pļavās un norās. ZIEDU MĒNESI
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VASARAS LAIKSJŪLIJS

a VII 29. VII

Pī-

pi.

6 15

7 262 30 4 04 53 10 18 1841 52 1621
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2. Starptautiskā kooperācijas diena.
*

3. Jūras un upju flotes darbinieku diena.
*

10. Zvejniekudiena.
*

17. Metalurgu diena. *

18. Dzimis (1909) PSKPCX Politbiroja
loceklis, PSRS Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājs Andrejs Gromiko.
*

21. Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas nodibināšanas diena.
*

24. Tirdz-

niecības darbinieku diena.
*

31. PSRS Jūras Kara Flotes diena.

2. Pirms 60 gadiem (1928) dzimis Viktors Kalnbērzs, traumatologs ortopēds, me-

dicinas zinātņudoktors, PSRS Medicinas Zinātņu akadēmijas korespondētājlo-

ceklis, Latvijas PSR Nopelniembagātais ārsts, Latvijas PSR Nopelniem bagātais
zinātnes darbinieks, Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts, profesors.

4. Pirms 150 gadiem dzimis Emīls Bretšneiders (1833—1901), ārsts, medicinas

doktors, Krievijas sūtniecības ārsts Teherānā (1862—1866) un Pekinā

(1866—1883).
10. Pirms 120 gadiem dzimis Viktors Kurnatovskis (1868—1912), revolucionārās

kustibas dalībnieks.

15. Pirms 60 gadiem (1928) dzimis Andrejs Alksnis, astronoms, fizikas un matemā-

tikas zinātņu kandidāts.

20. Pirms 120 gadiem dzimis Vladimirs Ļebedinskis (1868—1937), fiziķis, fizikas

un matemātikas zinātņu doktors, RPI profesors (1913—1918).
21. Pirms 100 gadiem dzimis Pēteris Rūdzis (1888—1963), revolucionārās kustības

dalībnieks un partijas darbinieks.

26. Pirms 125 gadiem dzimis Jāzeps Vītols (1863—1948), komponists, viens no

latviešu klasiskas mūzikas pamatlicējiem, Latvijas Valsts konservatorijas

dibinātājs.
26. Pirms 125 gadiem dzimis Pauls Valdens (1863—1957), ķīmiķis, Pēterburgas

ZA akadēmiķis, PSRS ZA goda loceklis, RPI profesors (no 1894) un direktors

(1902—1906 un 1917 —1918), viens no Latvijas Augstskolas organizētājiem
1919. gadā.

29. Pirms 60 gadiem (1928) dzimis Igors Danilāns, ģeologs, ģeoloģijas un minera-

loģijas zinātņu doktors, Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks.

Pirms 65 gadiem (1923) Rīga nodibināts A. Osiņa un P. Mantnieka kartogrāfijas
institūts, kas izdod Latvijas atlantu (1926) un daudz dažādu kartogrāfijas darbu.

Pirms 60 gadiem (1928) nodibināts Ventspils Vēstures un jūras zvejniecības brīv-

dabas muzejs.

Pirms 30 gadiem (1958) nodibināts E. Veidenbauma memoriālais muzejs «Kalāči».

Pirms 20 gadiem (1968) nodibināts Stučkas Vēstures un mākslas muzejs.

Pirms 10 gadiem (1978) Latvijas Dabas pieminekļu aizsardzības biedrība un izdev-

niecība «Zinātne» sāk izdot grāmatu sēriju «Daba un mēs».
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PAR PĻAVIŅU PĀRIEDAMA,

PĻAVAS DZIESMU NODZIEDĀJU;

KĀ ORIENTĒTIES JŪLIJA PĻAVĀ?

Jūlijā pļavā zied viss —

gan vairums

platlapju, ieskaitot pat agrīnos kurvj-
ziežus, gan ari vēlīnās graudzāles. Vie-

nīgi grīšļi jau spīdina labi nobriedu-

šus «pūslīšus». Kā orientēties šajā rai-

bumā un krāšņumā? Pie kā apstāties un

kam paiet garām? Šādas neziņas brīdī

acis neviļus uzmeklē krāšņākos ziedus,

apejot vienkāršākos unneuzkrītošākos.

Un mēs pievēršamies gundegām, kas

patlaban krāso pļavu koši dzeltenu.

Lielās, staltās gundegas ar ieapaļa-

jām, staraini dalītajām lapām ir kodī-

gās gundegas (1). Tās mūsu pļavās ir

sastopamas ļoti bieži. Aplūkosim lie-

lās gundegas tuvāk, cerībā ieraudzīt

to vidū kādu daudzziedu gundegu. Sau-

sākā pļavā tas mums noteikti izdosies.

Daudzziedu gundegas ir kodīgajām ļoti

līdzīgas, tikai daudz vairāk apmatotas.

Bet šīs mazās, tuvu pie zemes augo-

šās ir ložņu gundegas. Atšķirībā no

lielajām gundegām, tām ir ložņājoši
dzinumi (2) un nav apmatojuma. Ložņu

gundegas arī ir ļoti plaši izplatīti pļavu
augi, tikai tās gan vairāk mīl mitras

pļavas un palaikam apmetas ūdens-

tilpju krastos. Ložņu gundegu «dubult-

nieces» izskata ziņā ir bumbuļu gunde-
gas, tikai tām ir gaiši dzelteni ziedi,

stipri uz leju atliektas kauslapas (2a)
un bumbuļveidā paresninātas stublāju
pamatnes. Ložņu gundegaišādu pazīmju
nav. Bumbuļu gundegas Latvijā sasto-

pamas reti un galvenokārt republikas
rietumdaļā — sausās pļavās un smil-

šainās augsnēs.

Gundegas nav nekādi vērtigie pļavu
augi, tās ir pat nedaudz indīgas un lopi
tās labprāt ēd tikai sienā. Loti vērtīgi
lopbarības augi, turpretim, ir tauriņ-

zieži.

Visiem tauriņziežiem ir burulaivām

līdzīgi ziedi un no atsevišķām lapiņām
saliktas lapas. Pļavās ļoti bieži redza-

mie zilie ziedu ķekari (3a) pieder tau-

riņziežiem vanagzirņiem, dzeltenie —

pļavas dedestiņām. Pļavas zelmenī šie

augi nejūtas visai stabili, jo tiem nav

īsti stingru stublāju, tāpēc ar lapu vītņuJŪLIJA



31

MAN PIEBIRA PILNAS KURPES

ZILU ZIEDU, ZELTA RASAS.

palīdzību tie cenšas pieķerties kādam

stabilākam kaimiņam (3b).
Āboliņi ir tauriņzieži ar ciešās galvi-

ņās sakopotiem ziediem (4). Baltais un

sarkanais āboliņš nav īpaši jāmeklē, tas

ir sastopams ik uz soļa. Pļavas zelmenī

rūpīgi meklējami ir dzeltenziedainie

āboliņi. Dažkārt izdodas atrast dzelteno

āboliņu, kura ziedi visu ziedēšanas laiku

ir dzelteni, retāk
—

brūno āboliņu, kurš

uzzied dzeltens, bet drīz vien tā ziedu

galviņas lejasdaļā kļūst brūnas, sausas.

Bet tagad pievērsīsimies neļķu dzim-

tai, jo mūsu priekšā ir slaids, graciozs
augs ar «spurainiem», gaiši rožainiem

ziediem (5). Plānās vainaglapas tam dzi-

ļi šķeltas četrās šaurās daļās (sa), tā-

pēc izskatās zīdainas un trauslas. Sis

augs ir pļavas spulgnaglene. Tāpat kā

vairākiem citiem pļavās augošajiem

neļķu dzimtas augiem, spulgnaglenēm
ir nedaudz lipīgi stublāji. Skaistajām,
tumšsarkanajām sveķenēm, kas izskatās

stipri līdzīgas spulgnaglenēm, taču aug

sausākās un smilšainākās vietās, uz

stublājiem redzamas pat platas, tumšas,

lipīgas «līmes joslas». Tās pasargā au-

gus no nevēlamiem kukaiņiem, piemē-
ram, skudrām, kas cenšas pa stublājiem
ierāpties ziedos pēc nektāra, bet nav

bīstamas lielajiem, lidojošajiem ku-

kaiņiem — ziedu apputeksnētājiem: bi-

tēm un kamenēm.

Zināmu lidzību ar spulgnagleni var

saskatīt arī platlapu plaukšķenes stāvā

un balto ziedu divdaļīgi šķeltajās vai-

naglapās. Tikai plaukšķenes ir kailas

un gludas un tām ir īpatnēji zaļgan-
balti vai viegli rožaini, ļoti uzpūsti ziedu

kausi (56). Ja tos piepūš kā mazus ba-

loniņus un pārsit uz plaukstas, tie plīst
ar plaukšķošu skaņu.

Pirms šķiramies no jūlija pļavas, uz-

kavēsimies pie bitenēm — skaistiem,

nelieliem rožu dzimtas augiem ar noka-

reniem zvanveida ziediem un īpatnē-
jām, dalītām lapām (6). Bitenes ienes

pļavā sarkanbrūno krāsu. Lapas gan

tām ir zaļas, toties stublāji iesarkani,

vainaglapas dzeltenīgi sārtas, bet garās,

smailās kauslapas — izteikti sarkanbrū-

nas. Bitenes ir ļotibieži sastopamas visā

Latvijā. SIENA MĒNESI
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RUDZU MĒNESIS

VASARAS LAIKSAUGUSTS

Saules Mēness

Da-
Vārda dienas

'

Sa-

iums lēkts kulmi-

nācija
riets tumst lēkts riets

hm hms hm hm hm hm

P 1 Albīns, Albina

O 2 Normunds, Stefans

T 3 Augusts
C 4 Romāns, Romualds

Pt 5 Osvalds, Arvils

S 6 Askolds, Aisma

Sv 7 Alfrēds, Madars

6 22 14 29 48 22 36 0 48 23 33 1105 Z

6 24 29 44 22 34 0 43 23 37 12 42 A

6 26 29 39 22 32 0 39 23 43 14 17 A

6 28 29 34 22 29 0 35 23 51 15 54 <£
6 30 29 28 22 27 0 31 — 17 29 Vr

6 32 29 21 22 25 0 27 0 04 19 00 Vr

6 34 29 14 22 23 0 23 0 25 20 18 D

P 8 Mudīte, Vladislavs

O 9 Madara, Genoyeva
T 10 Brencis, Inuta

G I 1 Olga, Zita, Liega
Pt 12 Vizma, Klāra

S 13 Elvīra, Velga

Sv 14 Zelma, Zemgus

6 36 29 06 22 20 0 19 1 03 21 13 D

6 38 28 58 22 18 0 15 2 03 2147 Vz

6 41 28 49 22 16 0 11 3 19 22 05 Vz

6 43 28 40 22 13 0 08 4 43 22 16 L

6 45 28 30 22 11 0 04 6 07 22 23 •
6 47 28 19 22 09 / 0 00 7 29 22 28 L

123 57

6 49 2808 22 06 23 53 8 48 22 31 J

P 15 Zenta, Dzelde
O 16 Astra, Astrīda

T 17 Vineta, 0|egs
C 18 Liene, Helēna
Pt 19 Melānija, Imanta

S 20 Bernhards, Boriss

Sv 21 Janina, Linda

6 51 27 57 22 04 23 49 10 04 22 34 J

6 53 27 44 22 01 23 46 1120 22 37 Sv
6 55 27 32 2159 23 42 12 39 22 40 Sv

6 57 27 18 21 56 23 39 13 59 22 45 Sv
6 59 27 05 2154 23 35 15 25 22 52 Sk
7 01 26 51 2151 23 32 16 54 23 05 3
7 03 26 36 2149 23 28 18 23 23 29 St

P 22 Rudīte

O 23 Vitālijs, Ralfs

T 24 Bērtulis, Bo|eslavs
C 25 Ludvigs, Ludis, Ivonna

Pt 26 Natālija, Broņislavs,

Broņislava
S 27 Žanis, Jorens

Sv 28 Auguste, Guste

7 05 2621 2146 23 25 19 41 — St

7 07 26 05 21 44 23 21 20 34 0 15 St
7 09 25 49 2141 23 18 2105 130 M

7 11 25 32 2138 23 14 2121 3 10 M

7 13 25 15 2136 23 11 2131 4 57 0

7 15 24 58 2133 23 08 2137 6 43 ®
7 17 24 40 2130 23 04 2142 8 28 Z

P 29 Armīns, Vismants, Aiga
O 30 Alvis, Jolanta

T 31 Vilma, Aigars

7 20 24 22 2128 23 01 2147 10 09 Z
7 22 24 04 2125 22 58 2152 1147 A

7 24 23 45 2123 22 54 2159 13 27 A

Saules
c i

anak-
Saules

"
lekta

sējā Uzaust
„

a

nācija
muts

Saules
Saules Mēness

augstums
maksi" Dienas Ap. 14. VIII pl. 16"

virs 30°
malais

ilgums Per. 27.VIII pl. 21"

no l.dz ie-
stums Fāzes

h m h m hmhm hm nm

1. VIII 2 30 4 13 54°

10. VIII 2 29 4 47 59

20. VIII 2 27 5 20 65

30. VIII 2 24 5 48 72

10 21 18 38 51° 16 14 t£ 4. VIII pl. 22 23

1036 1821 48 1535 # 12. VIII pl. 16 32

10 55 17 58 45 14 50 3 20. VIII pl. 19 52

1118 17 30 42 14 03 © 27. VIII pl. 14 57



PIEMINEKĻU STĀSTI
—

PAR JELGAVAS SUDRABU

Sudraba trauki no Rundāles pils muzeja kolekcijas. 17.—18. gs.
I. Lūša foto

Sudraba upurtrauki no Rundāles pils muzeja kolekcijas. 18. gs.

M. Brašmanes foto



O. Sparīša 1010

PIEMINEKĻU STĀSTI — PAR LAUKU KOKA BAZNĪCĀM

Krūtes luterāņu baznīca (Liepājas
raj. Kalētu ciemā). Kancele. 17. gs.

Krūtes luterāņu baznīcas altāris.

17. gs.

Iģenes luterāņu baznīca Talsu rajona Vandzenes ciemā. 1757. g.



Iģenes luterāņu baznīcas altāris.

18. gs. vidus

Iģenes luterāņu baznīcas kancele

18. gs. vidus
O. Spāriša loto

Apšu jeb Lodes luterāņu baznīcas altāris. 18. gs. 2. puse

Dz. Liepiņa 1010



V. Auziņa loto

Apšu jeb Lodes luterāņu baznīca Cēsu rajona Taurenes ciemā. 1780. g.

Dz. Liepiņa 1010

Apšu jeb Lodes luterāņu baznīcas ērģeles. 19. gs.



Vijciema luterāņu baznīca Valkas

rajonā. 18. gs. beigas

uz. LieDina loto

Līvbērzes katoļu baznīca Jelgavas
rajonā. 17. gs. 80. gadi

O. Spāriša loto

Vijciema luterāņu baznīca. Detaļa
Dz. Liepiņa loto



LATVIJAS VĒSTURISKIE PARKI

Eriņu muižas (Valmieras raj.) ainavu parka galvenā lauce
—

dažādas formas

un tonalitātes koku grupas vienmēr izgaismotajā lauces ziemeļdaļā rada dabis-

kas mežmalas iespaidu

Nelielajai liriskas noskaņas laucei Ziemera muižas (Alūksnes raj.) ainavu parkā
plašumu piešķir visu vizuālo akcentu atvirzījums lauces malās



/. Janeles 1010

Skuju koku grupa kā ainavas kompo-
zīcijas centrs vienā no Braslavas par-
ka laucēm (Limbažu raj.)

Lindes muižas (Ogres raj.) dārza

projekta fragments. 18. gs. 70. gadi

Vircavas muiža (Jelgavas raj.) ar dārzu. 1779. g.



RĪGAS VECIE PARKI

1905. gada parkā

Dzegužkalnā



Ziedoņdarzā

Dziesmu svētku parkā



Kirova parkā

Arkādijas parkā



V. Grāvīša 1010

Kronvalda parkā
R. Kaniņa 1010

SIENA LAIKU SAGAIDOT

Saullēkts Jāņu rītā Piltiņkalnā pie Drustiem



KAS PĻAVA LIDO, DUC UN SAN?

Mārītes kāpurs

Kartupeļu lapgrauzis (Kolorādo va-

bole)

Dižskudra

Zeltactiņa



Lielais priežu smecernieksKoksngrauzis (ūsainis)

A. Tilova 1010

Krāšņvabole Skudrulītis



lESIM PĻAVA LASĪT SĒNES

Mīnijsarkanās stiklenes

Pļavu biezlapītes



Strupās stiklenes

Ķiršsarkanās stiklenes
V. Lūkina loto



KĀ LASĀM SAVAS ZEMES SLĀŅU ŠĶĒRSGRIEZUMUS?

PĒC HALEJA KOMĒTAS VIZĪTES

Haleja komētas centrālā daļa padomju automātiskās stacijas «Vega-1» uzņē-

mumā no apmēram 10 000 km attāluma. Krāsas ir pilnīgi nosacītas — tās at-

aino objekta dažādo spožumu: sarkana
— vislielāko, oranža — mazāku, dzel-

tena — vēl mazāku utt. Kadra augšmalā norādīta aparatūra, ar kuru sākotnējais
melnbaltais attēls pārveidots šādā pseidokrāsainā attēlā

V. Grāvīša loto

Atzeles slāņu stratotips vecajās
Anniņu lauztuvēs Gaujienā; slāņi

unstarpslāņi dabā apzīmēti ar in-

deksiem un numuriem
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5. Miris Fridrihs Engelss (1820—1895).
*

5. 1940. gadā Latvijas PSR uzņemta Pa-

domju Sociālistisko Republiku Savienības sastāvā.
*

7. Dzelzceļnieku diena.
*

13. Fizkultūriešu diena.
*

14. Celtnieku diena.
*

21. PSRS Gaisa Flotes diena.
*

27. Padomju kino diena. * 28. Ogļraču diena.

1. Pirms 75 gadiem dzimis Ādolfs Stubavs (1913—1986), arheologs, vēstures

zinātņu kandidāts, Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts.

9. Pirms 50 gadiem (1938) dzimis Juris Leja, patofiziologs, medicīnas zinātņu

doktors, Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts, profesors.
11. Pirms 125 gadiem dzimis Miķelis Kašis (1863—1900), revolucionāras kustības

dalībnieks, viens no pirmajiem marksisma propagandistiem Latvijā.
16. Pirms 100 gadiem dzimis Reinholds Bērziņš (1888—1939), militārais darbinieks

un pilsoņu kara dalībnieks.

17. Pirms 60 gadiem (1928) dzimis Auseklis Spreslis, vēsturnieks, vēstures zi-

nātņu doktors, Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts.

19. Pirms 60 gadiem (1928) dzimis Ludvigs Kārkliņš, muzikologs, mākslas zi-

nātņu doktors, profesors.
20. Pirms 75 gadiem dzimusi Rasma Ceplīte (1913—1973), numismāte, Latvijas PSR

Nopelniem bagāta kultūras darbiniece.

22. Pirms 120 gadiem dzimis Aleksandrs Dauge (1868—1937), literāts un peda-

gogs, profesors.
22. Pirms 60 gadiem (1928) visā Latvijā sākas plašs politisks streiks, kurā piedalās

vairāk nekā 23 tūkstoši strādnieku un kurš kļūst par vienu no lielākajām
strādnieku šķiras akcijām pret buržuāzijas kundzibu Latvija.

26. Pirms 70 gadiem (1918) dzimis Haralds Gode, ķīmiķis neorganiķis, ķīmijas
zinātņu doktors, profesors.

27. Pirms 75 gadiem (1913) dzimis Jānis Graudonis, arheologs, vēstures zinātņu

kandidāts, Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts.

29. Pirms 60 gadiem (1928) dzimusi Zenta Alksne, astrofiziķe, fizikas un matemā-

tikas zinātņu kandidāte.

31. Pirms 60 gadiem (1928) dzimis Mārtiņš Beķers, tehniskās mikrobioloģijas

speciālists, tehnisko zinātņudoktors, Latvijas PSR ZA akadēmiķis, Latvijas PSR

Nopelniem bagātais zinātnes un tehnikas darbinieks, Latvijas PSR Valsts

prēmijas laureāts, profesors.
31. Pirms 70 gadiem (1918) tiek likvidēta Lokarta sazvērestība —Lielbritānijas,

Francijas unASV diplomātisko pārstāvju organizēta sazverestiba pret padomju
varu Krievijā. Sazvērestības likvidēšanā piedalās VAK darbinieki J. Buiķis un

J. Peterss un latviešu strēlnieku divīzijas 1. vieglās artilērijas diviziona ko-

mandieris E. Bērziņš.
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PAR PĻAVIŅU PĀRIEDAMA,

PĻAVAS DZIESMU NODZIEDĀJU;

KUR MEKLĒJAMS KURVJZIEŽU

SKAISTUMS?

Botāniķi mēdz sacīt: «Sirsnenite zied,

rudens ir klāt.» Sis nelielais augs ar koši

balto, vienkāršo, piecdaligo ziedu un

sirdsveida lapām, no kurām viena ap-

skauj zieda kātu, bet pārējās ir sakopo-
tas rozetē (/), pļavā ir rudens vēstne-

sis.

Par rudens tuvošanos liecina ari

kurvjziežu masveida ziedēšana. Daži

kurvjzieži, piemēram, parastā pīpene

un cūkpiene, gan ir agrīnāki ziedētāji,
taču lielum lielais vairums uzzied jū-
lija beigās un augustā, kad citi plat-

lapji jau gatavina sēklas.

Kurš ir visbiežāk sastopamais kurvj-
ziedis Latvijas pļavās? Tā ir pļavas dzel-

zene (2), ko var ieraudzīt gandrīz vai

ikkatrā pļavā. Un ne tikai pļavās, bet

ari ceļmalās, laukmalās un pat skrajos
mežos, jo pļavas dzelzene ir viens no

visbiežāk sastopamajiem augiem mūsu

republikas florā. Veiksmīgi mainot savu

izskatu, pļavas dzelzene piemērojas vis-

dažādākajiem vides apstākļiem: mitrās

vietās tās lapas kļūst lielas, platas, at-

liekušās no stublāja, sausās — šauras,

augšupvērstas, bieži vien apmatotas.

Pļavas dzelzenes ar sārti violetajiem
ziediem pļavā izskatās krāšņas. To kur-

vīši ir pildīti ar divējādiem stobrzie-

diem. Gar kurvīšu malām izvietojušies
lieli, krāšņi, «spuraini» neauglīgi stobr-

ziedi (3a), kas kalpo vienīgi kukaiņu —

apputeksnētāju pievilināšanai, bet vi-

dusdaļu piepilda daudz mazāki un ne-

izskatīgāki auglīgie stobrziedi (3b). Pa-

tiesības labad gan jāsaka, ka pļavas
dzelzeņu kurvīši vairāk atgādina apaļas,
ziediem pildītas māla vāzītes nekā gro-

ziņus. «Vāzītes» brūnas krāso kurvīšu

vīkallapas, kas pļavas dzelzenēm ir

gaišbrūnas, veselas vai nedaudz plūk-
snainas, ar plēvainām galotnēm (3c). Kā-

dai citai dzelzenei
—

bārkšu dzelzenei,

kas izskatās stipri līdzīga pļavas dzel-

zenei, vīkallapas ir tumšbrūnas, ar garu,

smailu, stipri plūksnainu un atliekušos

galotni un nav plēvainas (3d). Sīs pazī-

mes kalpo abu sugu atšķiršanai un varAUGUSTA
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MAN PIEBIRA PILNAS KURPES

ZILU ZIEDU, ZELTA RASAS.

kļūt noderīgas Vidzemes Centrālās aug-

stienes dabas draugiem, jo tieši tur sa-

koncentrējušās bārkšu dzelzenes at-

radnes Latvijā.
Lielā dzelzene — diezgan bieži sasto-

pams sausu pļavu un citu sausu, kaļ-

ķainu vietu augs — no abām mums jau

pazīstamajām, vesellapainajām dzelze-

nēm atšķiras ar dziļi šķeltām vai pat
dalītām lapām.

Kad esam iepazinušies ar dzelzenēm,

pievērsīsimies kādam citam ļoti populā-

ram kurvjziedim — parastajam pelaš-

ķim (4), kurš, tāpat kā pļavas dzelzene,

sastopams katrā pļavā un ir viens no

visizplatītākajiem augiem Latvijā. Pe-

lašķi zied ar netīri baltiem, reti — viegli
rožainiem ziediem. To sīkos, blīvās, pla-
kanās ziedkopās sakopotos kurvīšus

piepilda īsi stobrziedi, ko ārmalā ap-

ņem piecu daudz garāku un platāku
mēlziedu vainags (4a). Pelašķu lapas
ir daudzkārt dalītas sīkās daļās (4b),

tādēļ arī auga zinātniskais nosaukums

«millelolius» latīņu valodā nozīmē

«tūkstošlapains».

Pelašķi ir vieni no vecākajiem
ārstniecības augiempasaulē, arī Latvijā
tie ir ļoti populāri.

Tāpat kā jūlijā, arī augustā pļavās
ir daudz dzeltenās krāsas, jo daudzi

kurvjzieži zied ar dzelteniem ziediem.

Drukns kurvjziedis ar gaiši dzelte-

niem ziediem ir zemā raudupe (5). Raud-

upes stipri līdzinās izbalējušām cūk-

pienēm, it sevišķi tāpēc, ka stublāju ga-

los tām ir pa vienam lielam, plakanam
ziedu kurvītim. Taču atšķirībā no pie-
nenēm tām ir pilnīgi veselas, slaidi no-

smailotas lapas. Raudupes mūsu pļavās

neaug bieži.

Daudz mazāk cūkpienēm līdzinās vēl-

pienes. Tās ir graciozākas, smalkākas,

ar daudz mazākiem kurvīšiem stipri ga-

rāko un tievāko stublāju galos. Lapas
gan tām mēdz būt šķeltas.

Mauragām un krustainēm, kuras pļa-
vās pārstāv vairākas tuvu radniecīgas
sugas, kurvīši ir nelieli un sakopoti
ziedkopās. Mauragu kurvīšus (6a) pie-

pilda tikai mēlziedi, krustaiņu (6b) —

gan mēlziedi, gan arī stobrziedi. RUDZU MĒNESI
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SEPTEMBRIS VIRŠU MĒNESIS

Saules Mēness

Da-
Vārda dienas

Sa

iums lēkts
kulmi-

nācija
riets

tumst lēkts riets

h m hms h m h m h m h m

C 1 Ilmārs, Iluta

Pt 2 Eliza, Lizete, Zete

S 3 Berta, Bella

Sv 4 Dzintra, Dzintars

7 26

7 28
7 30

7 32

14 23 26

23 07

22 48

22 28

21 20

21 17

21 14

21 12

22 51

22 48

22 45

22 41

22 10

22 28

23 01

23 53

15 07

16 43

18 08

19 12

Vr

Vr

£
D

P 5 Klaudija
O 6 Maigonis, Magnuss
T 7 Regīna, Ermīns

C 8 Ilga
Pt 9 Bruno, Telma

S 10 Jausma, Albertīne

Sv 11 Signe, Signija

7 34

7 36

7 38

7 40
7 42

7 44

7 46

22 08

21 48

21 27

21 07

20 46

20 25

20 04

21 09

21 06

21 04

21 01

20 58

20 55

20 53

22 38

22 35

22 32

22 29
22 26

22 22

22 19

1 06

2 28

3 53

5 15

6 35

7 52

19 51

20 14

20 26

20 33

20 39

20 43

20 45

Vz

Vz

Vz

L

L

J

•

P 12 Erna, Evita, Eva
O 13 Iza, Izabella

T 14 Sanita, Santa, Sanda

C 15 Sandra, Gunvaldis
Pt 16 Asja, Asnate

S 17 Vera, Vaira, Vairis

Sv 18 Liesma, Elita

7 48
7 50

7 52

7 54
7 56

7 58

800

19 43

19 22

19 01

18 40

18 18

17 57

17 35

20 50
20 47

20 45

20 42

20 39

20 36

20 34

22 16

22 13

22 10

22 07

22 04

22 01

21 58

9 09

10 26

11 46

13 09

14 36

16 05

17 26

20 48

20 52

20 56

21 02
21 12

21 31

22 06

J
Sv

Sv

Sk

Sk

Sk

St

P 19 Verners, Muntis

O 20 Guntra, Marianna
T 21 Modris, Matīss

C 22 Māris, Maigurs
Pt 23 Vanda, Veneranda

S 24 Agris, Agrita
Sv 25 Rodrigo, Rauls

8 02

8 04

8 06

8 09

8 11

8 13

7 15

17 14

16 53

16 32

16 10

15 49

15 28

13 15 08

20 31

20 28

20 25

20 23

20 20

20 17

19 15

21 55

21 52
21 49

21 46

21 43

21 40

20 37

18 27

19 06

19 26

19 38

19 46
1951

18 56

23 08

0 35

2 16

401
5 45

6 26

3
M

M

O

0

z

©
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1. Vispasaules miera diena.
*

1. Arodbiedrību miera kustības diena.
*

1. Zinību

diena.
*

4. Naftas un gāzes rūpniecības darbinieku diena.
*

8. Starptautiskā žurnā-

listu solidaritātes diena.
*

11. Tankistu diena.
*

18. Meža darbinieku diena. * 25. Ma-

šīnbūvētāju diena. *

27. Vispasaules tūrisma diena. * 28. Dzimis (1929) PSKP CX Po-

litbiroja loceklis, PSRS Ministru Padomes priekšsēdētājs Nikolajs Rižkovs.

I. Pirms 70 gadiem (1918) dzimis Mihails Kozins, vēsturnieks, vēstures zinātņu

doktors, profesors.
14. Pirms 15 gadiem (1973) nodibināts Gaujas nacionālais parks.
16. Pirms 60 gadiem (1928) dzimis Imants leviņš, mežzinātnieks, tehnisko zi-

nātņu doktors, Latvijas PSR Nopelniem bagātais mežkopis, Latvijas PSR Valsts

prēmijas laureāts, profesors.
17. Pirms 50 gadiem (1938) dzimis Ivars Knēts, materiālu mehānikas un biomehā-

nikas speciālists, tehnisko zinātņu doktors, Latvijas PSR Valsts prēmijas
laureāts, profesors.

18. Pirms 80 gadiem dzimusi Ella Ankupe (1908—1986), revolucionārās kustības

dalībniece, komjaunatnes un partijas darbiniece.

20. Pirms 70 gadiem (1918) nogalināti 26 Baku komisāri, viņu vidū — rīdzinieki

E. Bergs un V. Poluhins.

22. Pirms 70 gadiem dzimis Aleksandrs Veiss (1918—1985), ķīmiķis, ķīmijas zi-

nātņu doktors, Latvijas PSR ZA korespondētājloceklis, Latvijas PSR Nopelniem
bagātais zinātnes un tehnikas darbinieks, profesors, RPI rektors (1964—1985).

23. Pirms 100 gadiem dzimis Jānis Eglons (1888—1971), PSRS ZA Paleontoloģijas
institūta līdzstrādnieks, zauru un citu seno dzīvnieku rekonstrukciju autors.

23. Pirms 70 gadiem (1918) dzimis Artūrs Boruks, agrārekonomists, augsnes

un citu zemes kadastra problēmu pētnieks un metodiķis, Latvijas PSR Valsts

prēmijas laureāts.

29. Pirms 150 gadiem dzimis Osvalds Šmīdebergs (1838—1921), farmakologs,
medicīnas doktors, viens no pirmajiem latviešu zinātniekiem, Tērbatas (no

1869) un Strasburgas universitātes profesors (1872—1918).

Pirms 70 gadiem(1918) Maskavā sāk iznākt sabiedriski politisks žurnāls «Darbs»
—

LSD CX Krievijas biroja, Viskrievijas Latviešu komunistisko sekciju izpildkomi-
tejas un Latviešu pulku komunistisko frakciju organizācijas izdevums.

Pirms 30 gadiem (1958) nodibināta LPSR Ministru Padomes Ģeoloģijas un zemes

dzīļu aizsardzības pārvalde (kopš 1981. gada— Latvijas PSR Ģeoloģijas pārvalde).
Pirms 30 gadiem (1958) sāk iznākt gadalaiku izdevums «Zvaigžņotā debess».

Pirms 10 gadiem (1978) LPSR ZA prezidijs izveido starptautiskās UNESCO pro-

grammas «Cilvēks un biosfēra» Latvijas republikānisko komiteju.
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PAR PĻAVIŅU PĀRIEDAMA,

PĻAVAS DZIESMU NODZIEDĀJU;

KĀ PĻAVU AUGI IZPLATĀS?

Mūsu pļavu augi vairojas divējādi:

veģetatīvi un ģenerativi. Veģetatīvās-
vairošanās gadījumā jaunie augi attīs-

tās no kādas mātesauga daļas, izņemot

ziedus, — no sakneņa, dzinuma, lapas,
vai ari no dažādiem vairpumpuriem.
Graudzāles, piemēram, cero. Pie stiebru

pamatnes tām izveidojas īpaši virszemes

vai arī apakšzemes dzinumi, kas mezglu
vietās iesakņojas un dod jaunus augus

(?)• Jaunie augi parasti neatiet tālu no

mātesauga, jo graudzāļu dzinumi nav

gari.
Dzinumi mēdz būt arī pļavu platlapju

sugām. Zemeņu stigām līdzīgas, izliek-

tas stīgas var atrast ložņu gundegām
un retējiem (2). Kad jaunie augi, kas

attistās stīgu galos, ir labi iesakņoju-
šies, stīgas atmirst.

Augu ģeneratīvās jeb dzimumvairo-

šanās procesā piedalās ziedi. Lai ienāk-

tos sēklas, ziediem ir jāapputeksnējas,
t. i., ziedu putekšņiem no putekšnīcām
ir jānokļūst uz drīksnām. Drīksnas ir

auglenīcas sastāvdaļas. Kā notiek pu-

tekšņu pārnešana? Sauszemes augu pu-

tekšņus pārnes vai nu vējš, vai kukaiņi,

bet ūdensaugiem apputeksnēties palīdz
ūdens.

Vējapputes augus var pazīt pēc vai-

rākām pazīmēm: lieliem, bet neizskatī-

giem un nesmaržlgiem ziediem, tālu no

zieda izkarinātām putekšnīcām un lie-

lām, platām, bieži pat dalītām drīksnām.

Tipiski vējapputes augi ir graudzāles.
Augiem, kurus apputeksnē kukaiņi,

ziedi ir speciāli pielāgojušies to pievi-
lināšanai. Pirmkārt, tie ir krāsaini. Krā-

sas gan kukaiņi neatšķirot tik labi kā

mēs, taču tie uztver gaišākus un tum-

šākus plankumus ziedā un veikli pa-

mana tos ziedus, kas krāsas ziņā izceļas
uz pļavas zaļā fona. Augiem, kurus ap-

puteksnē naktī lidojošie kukaiņi, ziedi

mēdz būt balti. Kukaiņus pievilina arī

ziedu smarža. Tā kalpo sugu atšķiršanai,

jo daudzi kukaiņi ir specializējušies no-

teiktu sugu apputeksnēšanai. Daudzi

augi kukaiņiem ir sagādājuši ērtus no-

laišanās laukumus. Tauriņziežiem par

tādiem kalpo ziedu buras, lūpziežiem —SEPTEMBRI
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platās ziedu apakšlūpas. Augiem, kurus

apputeksnē kukaiņi, ir pasmagi un li-

pīgi putekšņi.
Augļi attīstās no auglenīcām un tajos

ir sēklas — viena, vairākas var ari dau-

dzas. Tāpat kā putekšņus, arī augļus un

sēklas pārnes vējš, ūdens un dzīvnieki.

Vējš pārnes visvieglākos augļus, tos,
kuriem ir lidmatiņi vai spārni. Ar lid-

matiņiem bagāti ir kurvjziežu augļi, jo
ziedu kausmatiņi (3a) pēc noziedēšanas

paliek pie augļa. Vairumam kurvjziežu
matiņu gredzens ir cieši klāt pie augļa

(3b), bet dažiem, piemēram, cūkpienei,
tas atrodas gara «kāta» galā un atgā-
dina izpletni, kas šūpo pa gaisu «kravu»

(3c). Ar lidmatiņiem apgādātos augļus
vējš aiznes ļoti tālu. Jānīšu augļi, pie-
mēram, ir atrasti vairāk nekā 100 km

attālumā no ienākšanās vietas. Arī spār-
nainie augļi (4), kādi ir, piemēram, skā-

benēm, ir viegli un lido tālu.

Augļiem, kurus pārnes dzivnieki, pa-

rasti ir āķveida izaugumi, ar kuriem

tie ieķeras spalvās vai vilnā. Adatu ka-

moliņiem līdzinās savvaļas burkānu

augļi (sa), sarainām «vāzītēm» — an-

cīšu augļi (sb), bet madaru augļi atgā-
dina mazus, neizlobītus kastanīšus (sc).
Pļavas bitenēm āķītis izveidojas irbuļa
galā (6a), bet neaizmirstulēm

— uz kaus-

lapām, kas pēc noziedēšanas paliek pie
augļa (6b).

Aķainos un sarainos augļus pārne-
sām ari mēs, cilvēki. Šķiet, mēs visi

ļoti labi pazīstam ar diviem atskabar-

gainiem akotiem bruņotos trejdaivu
sunīšu augļus (6c), kas pļavas zemākās

un mitrākās vietās gluži kā nikni suņi
ķeras zeķēs un bikšu galos.

Sīkas sēkliņas pārnes skudras. Parasti

sēklām, kuras «ceļo» ar skudru palī-
dzību, ir izveidojušies nelieli eļļas,
taukvielu vai ari olbaltumvielu «pie-
dēkļi», ko skudras izmanto uzturā.

Daži pļavu augi izplatās paši, bez vēja
un dzīvnieku palīdzības. Tauriņziežiem,
piemēram, sauso augļu iekšējos un ārē-

jos audos rodas dažāds spriegums, kā

rezultātā pākstis strauji, pat ar nelielu

troksni pārplīst, sēklas izsviezdamas uz

visām pusēm. VIRŠU MĒNESI
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2. Skolotāju diena.
*

7. PSRS Konstitūcijas diena.
*

24. Starptautiskā Apvienoto
Nāciju Organizācijas diena.

*

29. Komjaunatnes nodibināšanas diena. * 30. Auto-

transporta darbinieku diena.

5. Pirms 75 gadiem (1913) dzimis Nikolajs Skuja, terapeits, medicīnas zinātņu

doktors, Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts, profesors.
8. Pirms 100 gadiem dzimis Kārlis Ozols (1888—1948), revolucionārās kustības

dalībnieks un partijas darbinieks.

12. Pirms 75 gadiem (1913) dzimis Arvīds Ezeriņš, Latvijas PSR Nopelniem bagā-
tais dabas aizsardzības darbinieks.

13. Pirms 60 gadiem (1928) dzimis Jurijs Ņetjosins, vēsturnieks un ekonomists,

ekonomikas zinātņu doktors, Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts.

15. Pirms 100 gadiem dzimis Aleksandrs Kļavs-Kļaviņš (1888—1937), revolucio-

nārās kustības dalībnieks un padomju darbinieks.

15. Pirms 100 gadiem dzimis Eduards Liepiņlausks (1888—1937), revolucionārās

kustības dalībnieks.

21. Pirms 60 gadiem (1928) dzimis Imants Feltiņš, fiziķis, fizikas un matemātikas

zinātņu doktors, Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts.

22. Pirms 100 gadiem dzimis Jānis Miķelsons (1888—1952), terapeits, medicīnas

doktors, Latvijas PSR ZA korespondētājloceklis, Latvijas PSR Nopelniem ba-

gātais ārsts, profesors.

28. Pirms 100 gadiem dzimis Kārlis Zāle (1888—1942), tēlnieks, ievērojams lat-

viešu monumentālās tēlniecības pārstāvis, Rīgas Brāļu kapu memoriālā an-

sambļa un Brīvības pieminekļa autors, profesors.
28. Pirms 60 gadiem (1928) dzimusi Antoniņa Bergmane, ginekoloģe, medicīnas

zinātņu doktore, Latvijas PSR Nopelniem bagātā ārste, profesore.
29. Pirms 120 gadiem dzimis Fricis Tiesnieks (1868—1915), revolucionārās kustī-

bas dalībnieks.

Pirms 300 gadiem (1688) publicēta D. G. Hepenadisertācija par dienu garumu
— pir-

mā Latvijā zināmā publikācija par heliocentrismu.

Pirms 220 gadiem (1768) iznāk pirmais periodiskais izdevums latviešu valodā
—

«Latviešu Ārste».

Pirms 80 gadiem (1908) Helsingforsā (Helsinkos) notiek LSD 3. kongress.
Pirms 60 gadiem (1928) buržuāziskās Latvijas saeimā izveidojas Strādnieku un

zemnieku frakcija.
Pirms 45 gadiem (1943) nodibināta LK(b)P Vidzemes apgabala pagrīdes komiteja
(sekretārs F. Bergs).
Pirms 10 gadiem (1978) izveidots LVU Cietvielu fizikas zinātniskās pētniecības
institūts

— pirmais augstskolu zinātniskās pētniecības institūts Latvijas PSR.
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PAR PĻAVIŅU PĀRIEDAMA,

PĻAVAS DZIESMU NODZIEDĀJU;

VAI PAMANĪJĀT RETUMUS

PĻAVĀ?

Ziedu laiks ir garām. Augi jau sēklas

ir izkaisījuši un pļavas ir nodzeltēju-
šas. Taču mūsu ekskursija var turpinā-
ties. Protams, neklātienē, izmantojot
aizvadītajā vasarā ievākto herbāriju.
To pārskatot, mēs atceramies, kurus

augus pjavās redzējām bieži, bet ku-

rus — reti. Varbūt, ka mūsu herbārijā

gadās ieraudzīt ari tādus augus, ko sa-

stapām tikai vienu reizi, tātad — pļavu
retumus? Varbūt mums ir laimējies ie-

vākt kādu republikas mēroga retumu?

Vai kādu aizsargājamo augu?

Ar Latvijas PSR Ministru Padomes

1977. gada 15. aprīļa 241. lēmumu re-

publikā ir noteiktas 109 aizsargājamās

ziedaugu unpaparžaugu sugas. Sie augi
ir sadalīti, trijās grupās: 1.

— ļoti reti

augi, 2. — reti, 3. — vidēji reti, pārsva-
rā dekoratīvie un ārstniecības augi. Cik

to vidū ir tādu, kuriem pļavas ir vienī-

gās vai galvenās augšanas vietas? Tādu

ir ļoti maz.

Nedaudzie aizsargājamie pļavu augi

pārsvarā aug upju ieleju pļavās, kas

mēdz būt divējādas: palieņu un terašu.

Palieņu pļavas sastopamas mūsu lie-

lāko upju ielejās, tās novietojušās līdz-

tekus upes gultnei un pavasaros vairāk

vai mazāk regulāri pārplūst ar palu

ūdeņiem. Lielupes palieņu pļavās aug

1. grupas aizsargājamais augs
— rūtainā

fritilārija (1). Tas ir izcili skaists liliju
dzimtas augs ar šaurām, garām lapām
un lieliem zvanveida ziediem.

Terašu pļavas ari sastop lielo upju
ielejās. Augsne pa lielākai daļai tur ir

slikti izveidojusies, sausa, bieži kaļķai-
na, tādēļ terašu pļavas mēdz būt skra-

jas. Toties tajās bieži var redzēt inte-

resantus, parastajām pļavām nerakstu-

rīgus augus — kserofltus un kaļķmlļus.
Sausās terašu pļavās mii augt nau-

diņu saulrozite — 2. grupas aizsargāja-

mais augs (2). Saulrozites ir puskrūmi,
par ko liecina to stublāju uzbūve: augš-
daļā tie ir zaļgani un aplapoti, bet

apakšdaļā — pelēkbrūni un pārkoksnē-
jušies. Vēl sausākās, vēl kaļķainākāsOKTOBRI
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vietās mīl apmesties 3. grupas aizsargā-
jamais augs

— meža vizbulis (3). Tas ir

gundegu dzimtas augs ar garkātainām,
dalītām lapām un lieliem,baltiem, vien-

kāršiem, bet Joti skaistiem ziediem,kuru

dē} vizbuļus izmanto kā krāšņumaugus.
Meža vizbulim ir vēl arī otrs nosau-

kums
— Daugavas vizbulis, kas norāda

tā galvenoaugšanas vietu Latvijā. Dau-

gavas terašu nogāzēs tas fragmentāri
sastopams no Lielvārdes līdz Krāslavai,

bet sevišķi bagātīgi zied Skrīveru ap-

kārtnē.

Daugavas, Ventas, Abavas unvairāku

citu upju ielejās — palienēs un tera-

sēs — var sastapt krustlapu drudzeni —

2. grupas aizsargājamo augu (4). Tas,

kā jau genciānu dzimtas pārstāvis, ir

loti dekoratīvs, ar iegarenām, veselām,

gludām lapām unvioleti ziliem ziediem

augšējo lapu žāklēs. Ziedu vainaglapas
tam ir saaugušas stobriņā, kas nobei-

dzas ar četrdalīgu, atliektu apmali (4a).

Visi aizsargājamie Latvijas pļavu

augi zied tik krāšņi, ka brīžiem ir grūti
noticēt, ka tie pieder mūsu vietējai flo-

rai. Lūk, divi 2. grupas aizsargājamie

augi no skalbju dzimtas — jumstiņu
gladiola un Sibīrijas skalbe (5). Pirmā

izskatās gluži tāda pati kā dārza gladio-
la, tikai, protams, daudz mazāka, šaurla-

paināka un sīkziedaināka. Ziedi gan tai

ir tikai purpura krāsā un nevis daudz-

krāsaini kā dārzā. Bet Sibīrijas skalbe

ir tik bieži redzēta apstādījumos! Tai

ir skalbēm raksturīgās tievās, garās,

blīvos ceros sakopotās lapas un zili

ziedi.

Mūsdienās abi augi ir kļuvuši par

Latvijas floras retumiem, jo dabisko

pļavu meliorācijas rezultātā to atradnes

masveidā ir gājušas bojā. Tāds pats lik-

tenis ir piemeklējis ļoti skaisto Latgales
pļavu augu

— tumšzilo genciānu jeb
tumšzilo drudzeni. Sis 2. grupas aizsar-

gājamais augs mūsdienās tikpat kā nav

sastopams.

Pļavas ir galvenās orhideju dzimtas

augu (6) apmešanās vietas Latvijā, un

orhideju vidū ir daudz aizsargājamo
augu. ZEMLIKU MĒNESI
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7. Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 71. gadadiena.
*

7. Pirms 75 gadiem

(1913) dzimis PSKP CX Politbiroja loceklis, PSKP CX Partijas kontroles komitejas

priekšsēdētājs Mihails Solomencevs.
'

10. Vispasaules jaunatnes diena.
*

10. Pa-

domju milicijas diena.
* 17. Starptautiskā studentu diena.

*

19. Raķešu karaspēka

un artilērijas diena.
*

20. Lauksaimniecības un agrorūpnieciskā kompleksa pārstrā-

dājošās rūpniecības darbinieku diena.
* 28. Dzimis Fridrihs Engelss (1820—1895).

*

29. Dzimis (1920) PSKP CX Politbiroja loceklis, PSKP CX sekretārs Jegors Ļiga-
čovs.

5. Pirms 70 gadiem (1918) dzimusi Olga Kovša, terapeite, medicīnas zinātņu

doktore, Latvijas PSR Nopelniem bagātā ārste, profesore.
6. Pirms 100 gadiem dzimis Kārlis Janelis (1888—1943), revolucionārās kustibas

dalībnieks un militārais darbinieks.

10. Pirms 100 gadiem dzimis Eduards (Kārlis) Karlsons (1888 —1938), revolucio-

nārās kustības dalībnieks un padomju darbinieks.

13. Pirms 45 gadiem (1943) Rīgas pagrīdnieki sarīko sprādzienu Doma laukumā.

15. Pirms 100 gadiem dzimis Kārlis Aleksandrs Lodiņš (1888—1906), 1905.—

1907. gada revolūcijas dalībnieks.

21. Pirms 70 gadiem dzimis Mihails Orlovs (1918—1944), Lielā Tēvijas kara da-

lībnieks, Padomju Savienības Varonis.

21. Pirms 100 gadiem dzimis Alfrēds Kauliņš (1888—1937), revolucionārās kustī-

bas dalībnieks.

23. Pirms 120 gadiem dzimis Jēkabs Cizarevičs (1868—1948), būvinženieris un

inženiermatemātiķis, fizikas un matemātikas zinātņu doktors, profesors.
23. Pirms 120 gadiem dzimis Eduards Cizarevičs (1868—1936), inženieris mehā-

niķis, profesors.
23. Pirms 85 gadiem (1903) dzimis Jānis Vilhelms, Lielā Tēvijas kara dalībnieks,

Padomju Savienības Varonis.

30. Pirms 175 gadiem dzimis Johans Daniels Felsko (1813—1902), Rīgas pilsētas

galvenais arhitekts (1843—1879), viens no Rīgas centra parku izveidotājiem.

Pirms 150 gadiem (1838) atklātas bruņuzivju atliekas Baltijā. Jau 1829. gadā

prof. M. Engelharts Tērbatā A. Humboltam parādīja «ihtiozauru» atliekas no

Raunas. Līdzīgas atrada arī pie Tērbatas, Burtniekiem, Turaidas un citur. Atra-

dumus piedēvēja gan lieliem zīdītājiem, gan ļoti lieliem abiniekiem, zauriem,

bruņrupučiem, krokodiliem. Tikai F. A. Kvenstets 18.38. g. šos atradumus noteica

pareizi. Atklājums ļoti palīdzēja pēc diviem gadiem atklāt devona nogulumus

Baltijā, Baltijas ģeologi šogad gatavo jubilejai veltītu zinātnisku konferenci.

Pirms 70 gadiem (1918) sakas Latvijas teritorijas atbrīvošana no vācu okupantiem.
Pirms 70 gadiem (1918) Rīgā nelegāli sanāk LSD 17. konference, kas izstrādā un

pieņem konkrētu bruņotās sacelšanās organizēšanas plānu — padzīt no Latvijas

okupantus, gāzt imperiālistu nodibināto buržuāzisko «valdību» un nodibināt Lat-

vijā padomju varu.
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PAR PĻAVIŅU PĀRIEDAMA,

PĻAVAS DZIESMU NODZIEDĀJU;

VAI PAMANĪJĀT PĻAVĀ

KĀDU SVEŠINIEKU?

Leduslaikmetā bieza ledus sega pār-

klāja Latvijas teritoriju un iznicināja

augu valsti, bet pēcleduslaikmetā augi

pie mums atnāca no ledāja neskartiem

Eiropas un Āzijas apgabaliem. Gadu

tūkstošu gaitā no šiem augiem tad arī

ir izveidojusies mūsu pašreizējā augu

valsts. Taču tas bija tik sen, pirms ap-

mēram 9000—7000 gadu, ka šodien mēs

atnācējus ar pilnām tiesībām varam

saukt par vietējo floru.

Sugas no tuvākām un tālākām kai-

miņu teritorijām turpina joprojām ie-

rasties Latvijā, tikai
— pa citiem ceļiem

un no citiem apgabaliem. Daļa jaunpie-
nācēju jeb adventīvo augu apmetas ie-

nākšanas ceļu — pārsvarā transporta
maģistrāļu —

tiešā tuvumā un Latvijā

ilgi neuzturas. Citas pie mums vairāk

vai mazāk nostabilizējas un izplatās tā-

lāk, tomēr neatiet no dzelzceļiem un

autoceļiem, jo mūsu meži, pļavas un

purvi tās nepieņem.

Pļavā reizēm gadās redzēt kādu uzkrī-

toši lielu skābeni, kas sasniedz līdz

120 cm augstumu un svešādi izceļas ie-

rasto pļavu augu vidū. Tik lielas skābe-

nes mēs esam pieraduši redzēt vienīgi
ūdeņu krastmalās, bet ne pļavās. Ja tai

ir garkātainas, iegarenas, trīsstūrainas

lapas ar dziļu sirdsveida pamatni un

strupu galu (1), tad tā patiesi ir adven-

tīvā blīvā skābene.

Blīvā skābene Latvijā pirmoreiz aU

rasta 1920. gadā Rīgas tuvumā bijušās
krievu zaldātu nometnes teritorijā, kur

acīmredzot ir tikusi ievesta ar militāro

transportu vai sienu. Botāniskajā li-

teratūrā ir atrodami pat speciāli ziņo-

jumi par pirmā pasaules kara militā-

rajām nometnēm kā adventīvo augu

izplatīšanās centriem. 30. gados šis augs

bijasastopams jauOgres, Līgatnes, Liel-

vārdes, Cēsu un citu apdzīvotu vietu

tuvumā.

Otrs interesants ienācējs pļavās ir

ļoti liels, stalts un uzkrītoši krāšņs
krustziedis — austrumu dižpērkone (2).

Dižpērkoņu lapas ir garas un slaidas,

apakšējās kātainas, dalītas, ar lielu trīs-NOVEMBRI
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stūrainu galotnes daļu (3a), vidējās
stublāja lapas — smailas, dziļi zobainas

un ar šķēpveida pamatni (3b), bet aug-

šējās — gandrīz sēdošas un gandrīz ve-

selas (3c). Dižpērkones spilgti dzelte-

nie, smaržīgie ziedi sakopoti šaurās,

garās ziedkopās. Augļi ieapaļi, ar smai-

liem knābīšiem (2a). Viss augs klāts ar

īsiem, lejupvērstiem matiņiem un ar

melnām kārpiņām, pēc kurām to viegli
var sazīmēt citu krustziežu vidū.

Austrumu dižpērkones dzimtene ir

Melnās jūras piekrastes stepju apgabali,
no kuriem šis augs 18. gs. beigās un

19. gs. sākumā ir izplatījies pa visu Ei-

ropu. Latvijas teritorijā tas parādījās

pagājušā gadsimta sākumā, bet tagad
izklaidus atrodams visā republikā. Kā

jau stepju augs, dižpērkone ari Latvijā
meklē stepēm līdzīgus vides apstākļus,
kurus atrod sausās pauguru un nogāžu
pļavās, ceļmalās un uz dzelzceļa uzbē-

rumiem.

Svešinieki pļavās ir ne tikai adven-

tlvie augi, bet ari «pārbēdzēji» no dār-

ziem.

Droši vien daudziem no mums aiz-

vadītajā vasarā kādā pļavā būs gadījies
sastapt mazo, skaisto kurvjziedi ilg-

gadīgo mārpuķīti (4) — nelielu augu ar

lāpstveida lapu rozeti un baltiem vai

viegli sārtiem kurvīšiem bezlapaino

stublāju galos. Mārpuķītes mūsu repub-
likas iedzīvotāji izsenis mīl sēt kā krāš-

ņumauguspiemājas zālājos, no kurienes

tās nokļūst tuvējās pļavās. Mārpuķītes
tur labi iedzīvojas un turpina izplatī-
ties tālāk. Tās ir ļoti ilgziedigas,

Parku un māju tuvumā pļavās mīl

ieklīst arī divi citi krāšņumaugi —

smaržīgā vijolīte (5) un parastā ozo-

lite (6). Parasto ozollti mūsu republikā

aizsargā kā paretu un ļoti dekoratīvu

augu. Sl auga atradnes Latvijā ir divē-

jādas izcelsmes, jo tas vienlaicīgi ir

gan mūsu vietējās floras pārstāvis, gan

arī savvaļā pārgājis krāšņumaugs. Mā-

ju tuvumā vidēji mitrās pļavās gadās
redzēt gan gaiši zilus, gan violetus, gan

dažāda spilgtuma un nokrāsas sārtus

parasto ozolīšu ziedus. Savvaļas augiem
tie vienmēr ir zili violeti. SALNAS MĒNESI
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DECEMBRIS VILKU MĒNESIS

Saules Mēness

Da

tums
Vārda dienas

lēkts
kulmi-

nācija
riets

Sa-

tumst
lēkts riets

h m h m s h m h m h m h m

C 1 Arnolds

Pt 2 Meta, Sniedze

S 3 Evija, Raita, Jogita
Sv 4 Baiba, Barbara, Barba

9 36

9 38

9 40

941

13 12 39

13 02.

13 26

13 50

16 49

16 48

16 47

16 46

18 25

18 24

18 24

18 23

006 14 17 £
1 24 14 19 J

2 39 14 23 J

3 56 14 27 Sv

P 5 Sabīne, Sarma, Klaudijs
O 6 Nikolajs, Niklāvs

T 7 Antonija, Anta, Dzirkstite

C 8 Gunārs, Vladimirs

Pt 9 Sarmīte

S 10 Guna, Judīte

Sv 11 Voldemārs, Valdis

9 43

9 45

9 46

9 47

9 49

9 50

951'

14 15

14 40

15 06

15 33

16 00

16 27

16 55

16 45

1645

16 44

16 43

16 43

16 43

16 42

18 23

18 22

18 22

18 22

18 22

18 22

1821

5 16 14 32 Sv

! 6 40 14 39 Sk

! 8 08 14 50 Sk

9 38 15 11 St

10 58 15 49 #
12 00 16 52 St

12 37 18 19 M

P 12 Otilija, Iveta

O 13 Lūcija, Veldze

T 14 Auseklis, Gaisma
C 15 Johanna, Jana

Pt 16 Alvīne

S 17 Hilda, Teiksma

Sv 18 Kristaps, Klinta

9 52
9 54

9 55

9 56

9 56

9 57

9 58

17 23
17 51

18 20

18 48

19 18

19 47

20 16

16 42

16 42

16 42

16 42

16 42

16 42

1642

18 21

18 21

1821

18 22

18 22

18 22

18 22

12 58 19 57 M

13 10 21 36 0

13 17 23 12 0

13 24 — Z

13 28 0 46 3
13 33 2 18 A

13 38 3 52 A

P 19 Lelde, Sarmis

O 20 Arta, Minjona
T 21 Toms, Saulcerīte

C 22 Saulvedis

Pt 23 Viktorija, Balva

S 24 Ādams, Ieva

Sv 25 Stella, Larisa

9 59

9 59

10 00

1000

1001

1001

1001

20 46

21 16
21 45

22 15
22 45

23 15

23 45

16 43

16 43

16 44

16 44

16 45

16 45

16 46

18 23

18 23
18 24

18 24

18 25

18 25

18 26

13 47 5 28 Vr

14 00 7 06 Vr
14 23 8 43 D

1503 10 07 D

1607 1106 <£/
17 29 1141 Vz

18 56 12 01 Vz

P 26 Dainuvīte, Gija
O 27 Elmārs, Inita

T 28 Inga, Ivita

C 29 Solveiga, Ilgona
Pt 30 Dāvids, Dāvis

S 31 Silvestrs, Kalvis

10 02

10 02

10 02

10 02

10 02

1001

24 14

24 44

25 13

25 42

26 11

26 40

1647

16 48

16 49

1650

1651
16 52

18 27

18 28

18 28

18 29

18 30

1831

20 23 12 13 L

2145 12 20 L

23 04 12 25 J
— 12 29 J

0 21 12 32 J
137 12 35 £

Saules

apak-

šējā Uzaust

kulmi-

nācija

Saules

lēkta

azi-

muts

Saules

maksi-

mālais

aug-
stums

Dienas

ilgums

Mēness

Ap. 2. XII pl. 10"

Per. 16. XII pl. 7"

Ap. 30. XII pl. 7 h

Fāzes

h m h m h m h m

1. XII 1 12 800

10. XII 1 16 8 11

20. XII 121 8 19
21. XII 122 8 20

30. XII 126 8 22

131°

134

135

135

134

11°

10

9,6
9,6

10

7 13

6 53

6 44

6 44

6 49

(£ 1. XII pl. 950

• 9. XII pl. 8 37

3 16. XII pl. 841

© 23. XII pl. 8 30

(£ 31. XII pl. 7 57
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2. Dzimis (1923) PSKP CX Politbiroja loceklis, PSKP CX sekretārs Aleksandrs

Jakovļevs.
'

10. Cilvēka tiesību diena.
*

22. Enerģētiķu diena.
*

30. Padomju
Sociālistisko Republiku Savienības nodibināšanas diena. 1922. gadā Vissavienības

I Padomju kongress pieņem Deklarāciju un Līgumu par Padomju Sociālistisko

Republiku Savienības izveidošanu.

4. Pirms 70 gadiem (1918) tiek nodibināta Latvijas pagaidu Padomju valdība

ar priekšsēdētāju P. Stučku priekšgalā.
4. Pirms 85 gadiem (1903) dzimusi Berta Kažociņa, revolucionāras kustības da-

lībniece.

11. Pirms 40 gadiem (1948) Pļaviņās 1038,3 m dzijā urbumā pirmo reizi Latvijā
uzurbts pamatklintājs (granītgneiss), kas sākas 1024,3 m dziļumā.

14. Pirms 60 gadiem (1928) dzimis Dainis Rožkalns, grafiķis, Latvijas PSR No-

pelniem bagātais mākslas darbinieks, Latvijas ĻKJŠ prēmijas laureāts, akadē-

miskā «Latviešu tautas dziesmu» izdevuma, A. Pumpura «Lāčplēša», A. Sakses

«Kalējdēla Kaspara» un citu grāmatu mākslinieks, kā arī šā gada Dabas un

vēstures kalendāra grafiku autors.

15. Pirms 100 gadiem dzimis Augusts Ģiezens (1888—1964), tulkotājs un valod-

nieks, viens no ievērojamākajiem latīņu valodas speciālistiem.
16. Pirms 100 gadiem dzimis Mārtiņš Lācis (īst. v. Jānis Sudrabs; 1888—1938), re-

volucionārās kustības dalībnieks, partijas un padomju darbinieks, rakstnieks.

16. Pirms 60 gadiem (1928) dzimis Bruno Pūriņš, fizikālķīmiķis, ķīmijas zinātņu

doktors, PSRS ZA korespondētājloceklis, Latvijas PSR ZA akadēmiķis, Lat-

vijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes un tehnikas darbinieks, Latvijas PSR

Valsts prēmijas laureāts, Latvijas PSR ZA prezidents.
23. Pirms 90 gadiem dzimis Kristaps Neilands (1898—1960), metalurgs, tehnisko

zinātņu doktors, Latvijas PSR ZA korespondētājloceklis, Latvijas PSR Nopel-
niem bagātais zinātnes un tehnikas darbinieks, profesors.

25. Pirms 75 gadiem (1913) dzimis Jānis Bietāgs, partizānu kustības dalībnieks,

partijas un padomju darbinieks.

26. Pirms 120 gadiem dzimis Aleksandrs Lozinskis (1868—1961), balneologs, me-

dicīnas doktors, profesors, viens no balneoloģijas pamatlicējiem Krievijā un

Latvija.
26. Pirms 75 gadiem (1913) dzimis Ēvalds Ezerietis, ķirurgs, medicīnas zinātņu

doktors, profesors; 1958. gada 30. marta viņš pirmais Latvija izdara sirds

operāciju.

Pirms 70 gadiem (1918) Sarkanās Armijas virspavēlnieks J. Vācietis izdod direk-

tīvu Rietumu armijā izveidot īpašu Latvijas armijas grupu.

Pirms 70 gadiem (1918) V. I. Ļeņins paraksta KSFPR Tautas Komisāru Padomes

dekrētu par Latvijas Padomju Republikas neatkarības atzīšanu.
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PAR PĻAVIŅU PĀRIEDAMA,

PĻAVAS DZIESMU NODZIEDĀJU;

KA PĻAVA PĀRZIEMO?

Mūsu pļavās aug gan viengadīgi, gan

divgadīgi, gan daudzgadīgi lakstaugi.

Viengadīgie visu savu dzīvi nodzīvo

vienā gadā, jeb, precīzāk, vienā veģe-

tācijas periodā. Tie uzdīgst, nozied, no-

gatavina sēklas, rudenī tās izkaisa un

iet bojā.

Divgadīgie augi dzīvo divus gadus.

Pirmajā gadā no sēklām izveidojas pie-
zemēs lapu rozetes. Otrajā gadā rozetes

atjaunojas un no tām paceļas stublāji ar

ziediem un augļiem.

Daudzgadīgie augi dzīvo ilgi. Rude-

ņos atmirst to virszemes daļas, bet

apakšzemes vairošanās orgāni — sak-

neņi paliek augsnē, pārlaiž ziemas pe-

riodu un pavasarī dod jaunus virsze-

mes dzinumus.

Viengadigu augu Latvijas pļavās ir

ļoti maz. Viengadīgi, piemēram, ir pļa-
vas liniņi (/). Sie linu dzimtas augi

pļavā ir sastopami bieži, taču tos grūti
pamanīt blīvajā augu segā. Tie ir sīki,
smalki un nedaudz līdzinās saviem lie-

lajiem radiniekiem
— sējas liniem.

Stublāji liniņiem ir ļoti tievi, lapas ma-

zas un ieapaļas, bet ziedi balti. Auglis
ir pogaļa, bet sēklas, kurās ziemu sa-

glabājas šo augu dzīvība, atgādina sī-

ciņas linsēklas.

Viengadīgiir arī abi zvaguļi — lielais

(2) un mazais. Sie nelielie,dzeltenziedai-

nie cūknātru dzimtas augipavasarī attīs-

tās nospārnainām ausveida sēklām (2a),
kas ir pārziemojušas.

Tikpat maz pļavās ir arī divgadīgo
sugu. So grupu te pārstāv divi čemur-

zieži — parastā ķimene (3) un savvaļas
burkāns (4). No populārās, smaržīgās
garšvielas — ķimenes augļiem (3a) pa-

vasarī izveidojas smalku lapu rozetes,

bet jaunu garšvielu no šīm rozetēm

ir iespējams ievākt tikai nākošajā gadā.
Lielum lielais vairums pļavu lakst-

augu ir daudzgadīgi. Arī tie, tāpat kā

viengadīgie un divgadīgie, izkaisa sēk-

las, no kurām uzdīgst jauni augi. Taču

vecie augi ik pavasari atjaunojas no

pārziemojušajiem sakneņiem.

DECEMBRI Kas ir saknenis un ar ko tas atšķiras



51

MAN PIEBIRA PILNAS KURPES

ZILU ZIEDU, ZELTA RASAS.

no saknes? Abi šie auga apakšzemes

orgāni atšķiras gan pēc izskata, gan

uzdevuma.

Sakne ir auga apakšzemes daļa, ar

kuru tas nostiprinās augsnē un uzņem

no tās barību. Taču atjaunoties augu

sakne nespēj. Pļavu augiem visbiežāk

ir sastopamas divu veidu saknes —

mietsaknes un bārkšsaknes.

Mietsakne ir taisna, augšdaļā resna,

bet virzienā uz lejasdaļu kļūst arvien

tievāka (sa). Tā atgādina pakāpeniski
nosmaiļotu mietu. No «mieta» uz visām

pusēm atiet sānu saknītes. Skaistas miet-

saknes īpašniece ir cūkpiene.
Bārkšsakne izskatās kā plata žagaru

slota, jo sastāv no daudzām, vairāk vai

mazāk vienāda garuma un resnuma sak-

nēm. Bārkšsaknes pļavā visbiežāk sasto-

pamas graudzālēm (sb).
Saknenis ir auga apakšzemes dzinums,

kas klāts ar sīkām zvīņveida lapām (6).
Uz tā atrodas atjaunošanās pumpuri,
no kuriem pavasarī attīstās jauni augi.
Tātad sakneņa galvenais uzdevums ir

atjaunot auga virszemes daļas.

Pļavu augu sakneņi mēdz būt visai

dažādi gan izskata ziņā, gan arī pēc no-

vietojuma augsnē: resni, tievi, stāvi,

slīpi utt. Vairākiem augiem —

pavasara

gaiļbiksītēm, kodīgajām gundegām—

tie ir īsi un diezgan resni. Citām, piemē-

ram, asinszālēm, —
daudz tievāki, toties

plaši un ložņājoši.

Kaut arī ļoti reti, tomēr mūsu pļavās

var atrast arī visai īpatnējus zemzemes

pārziemošanas orgānus, kuri, atšķirībā

no sakneņiem, itin nemaz nelīdzinās

saknēm. Jumstiņu gladiolām, piemē-

ram, tādi ir bumbuļsīpoli, kas stipri lī-

dzinās dārza gladiolu bumbuļsipoliem.
Pļavu orhideju dzīvība savukārt pār-

ziemo dažāda veida gurnos.

Starp pļavu augiem gadās ari tādi

drosminieki, kam siltās ziemās ziemo-

jošais orgāns ir virszemes lapu rozetes.

Tīruma pēterenei šādas lapu rozetes

izveidojas tūlīt pēc auga noziedēšanas

un nākošajā pavasarī dod jaunus stub-

lājus.

Irēna Fatare VILKU MĒNESI



52

PIRMS GADU DESMITIEM, SIMTIEM

Pirms 350 gadiem (1638) zviedru valdība veic arklu revīziju — zemes ipašumu pār-

baudi Vidzemē.

Pirms 350 gadiem (1638) G. Mancelis izdod pirmo latviešu valodas vārdnīcu «Let-

tus» — pirmo vācu-latviešu vārdnīcu līdz ar sarunu paraugiem.

Pirms 350 gadiem (1638—1639) Vidzemē notiek zemnieku nemieri.

Pirms 250 gadiem (1738) izdots F. Soimonova atlants par Baltijas jūru.

Pirms 250 gadiem (1738) Valmiermuižā atvērts pirmais latviešu skolotāju seminārs.

Pirms 185 gadiem (1803) D. H. Grindelis nodibina Rigas Ķīmiski farmaceitisko

biedrību (no 1862 — Rīgas Farmaceitu biedrība; pastāvēja līdz 1937).

Pirms 185 gadiem (1803) D. H. Grindelis publicē darbu par Baltijas floru.

Pirms 170 gadiem (1818) Jelgavānodibināts Kurzemes provinces muzejs, kurš beidz

eksistēt 1939. gadā.

Pirms 170 gadiem (1818) Rīgas pils tornī sāk darboties V. Keislera observatorija,
kur šai pašā gadā novērots Saules aptumsums.

Pirms 150 gadiem (1838) Tirzā un Velēnā nodibinātas tautas bibliotēkas.

Pirms 150 gadiem (1838) izdots Vidzemes guberņas pārvaldes rīkojums, kas pa-

redz Baltijas jūras piekrastē 320—510 m platu mežu aizsargjoslu.

Pirms 130 gadiem (1858) nodibināta Rīgas Tehniķu»biedrība.

Pirms 125 gadiem (1863) J. Neikens sāk izdot laikrakstu «Ceļa biedris».

Pirms 120 gadiem (1868) Valka notiek apvienoto koru koncerti, Rīgā — pirmais

laicīgās vokāli instrumentālās mūzikas koncerts latviešu valodā.

Pirms 120 gadiem (1868) Viļņā izdots pirmais krievu valoda tulkotais latviešu tau-

tasdziesmu krājums (J. Sproga sakārtojumā).

Pirms 120 gadiem (1868) Jelgavā nodibināta ugunsdzēsēju biedrība
—

viena no

vecākajām ugunsdzēsēju biedrībām Latvijā.

Pirms 120 gadiem (1868) uzbūvēta Rīgas —Jelgavas dzelzceļa līnija.

Pirms 100 gadiem (1888) Tērbatas universitāte nodibinās progresīva latviešu stu-

dentu literāri zinātniskā biedrība.

Pirms 100 gadiem (1888) dibināta Rīgas Krievu ārstu biedrība (pastāv līdz 1939. ga-

dam).

Pirms 80 gadiem (1908) F. Lūdvigs publicē pirmos pētījumus limnoloģija — par

Rigas apkārtnes lielajiem ezeriem.

Pirms 80 gadiem (1908) iznāk pirmā marksistiskā grāmata par Latvijas vēsturi —

K. Landera «Latvijas vēsture» 1. sējums.

Pirms 70 gadiem (1918) dibināts Latvijas Sarkanais Krusts (pastāv līdz 1940).

Pirms 70 gadiem (1918) nodibināts progresīvs izglītības kooperatīvs un grāmatu

apgāds «Kultūras balss».

Pirms 70 gadiem (1918) nodibināts Ludzas novadpētniecības muzejs.

Pirms 65 gadiem (1923) nodibināta Latvijas Ģeogrāfijas biedrība.

Pirms 65 gadiem (1923) nodibināta Latvijas Universitātes serumstacija.



ASTRONOMISKO
UN

BIOKLIMATISKO
GADALAIKU

SĀKUMS

Piezīme:
vidējie

ilggadīgie
datumi

uzrādīti

republikas

centrālajam
rajonam

(Rigai).

Iekavās

agrākie

datumi

visās

sezonās,

izņemot

pavasari,

atbilst

republikas

austrumiem,
vēlākie

datumi—rietumiem.
Tikai

pavasaris
sākas

vispirms

rietumu
daļā

un

pakāpeniski
aptver

austrumus.

Tabulu

sastādījuši
MATĪSS

DĪRIĶIS
un

LŪCIJA

OZOLA

Astronomiskie

Bioklimatiskie

Gadalaiki

Ilggadējie
vidfijie

(1881.-1960.
g.)

Piezīmes

1987.
/88.

g.

1985./86.
g.

Ziemas

sakums

(1987.
g.)

22.

XII

pl.

12

46

24.

XI

(12.—
30.

XI)

15.—
16.

XI

Gaisa

temperatūra
stabili

noslīd
zem

0

°C

Pavasara
sākums

(1988.
g.)

20.

III

pl.

12

39

26.

III

(21.—
31.

III)

15.—
20.

III

Gaisa

temperatūra
stabili

paceļas
virs

0

°C

Vasaras

sakums

(vasaras
laiks)

21.

VI

pl.

7

56

18.

VI

(10.—
30.

VI)

11.—
15.

VI

Gaisa

temperatūra
stabili

paceļas
virs

15

°C

Rudens

sakums
(vasaras
laiks)

22.

IX

pl.

23

29

24.

VIII

(15.—
30.

VIII)

11.—
15.

VIII

Gaisa

temperatūra
stabili

noslīd
zem

15

°C

Ziemas

sakums

(1988.

g.)

21.

XII

pl.

18

28

24.

XI

(12.—
30.

XI)

5.—
10.

XII

(1986./
1987.

g.)

Gaisa

temperatūra
stabili

noslīd
zem

0

°C
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Ziemā

KO MEŽA PĪLES ATRADUŠAS PILSĒTĀ?

Šodien, redzot pilsētas centrā meža pīles, neviens rīdzi-

nieks, ventspilnieks vai citas Latvijas pilsētas iedzīvotājs
vairs nebrīnās par tām. Ja nu vienīgi ziemas spelgonī, kad

visas pilsētā ziemojošās pīles sapulcējušās vienkop dažās neaiz-

salušajās vietās. Tad tās gribot negribot ievēro pat tie, kas

tādos «sīkumos» kā apkārtējā daba parasti neiedziļinās.

Taču arī pie šiem pīļu tūkstošiem ātri pierodam, un šodien stu-

denta vecuma jaunietim ziņa, ka vēl pirms 20 gadiem savvaļas

meža pīļu Rīgas centrā gluži vienkārši nebija, ne vasarā, ne

ziemā, ir jau diezgan liels pārsteigums.
Vai šajā neilgajā laika posmā mūsu pilsētas un ziemas būtu

kļuvušas pīlēm labvēlīgākas? Ne īpaši. Bet pīļu pilsētniecisko-
šanās cēloņi ir jāmeklē dziļāk. Mūsu meža pīļu tradicionālais

un raksturīgais ligzdošanas biotops mežs kļūst aizvien mazāk

piemērots ligzdošanai, jo koksnes lielražošana nav īsti savie-

nojama ar visai noturīgām pavasara ūdeņu lāmām, purviņiem
un vispār pārlieku slapjumu. Tradicionālajās ziemošanas vietās

Rietumeiropā aizvien vairāk sarūk pīļu dzīvei tik nepieciešamie
seklie ūdeņi, kur, «nostājoties uz galvas», iespējams sasniegt

gultnē mītošos gliemjus, kukaiņu kāpurus un ūdensaugus. Re-

zultātā šīs ziemotnes ar barību un citiem nepieciešamajiem

apstākļiem spēj nodrošināt aizvien mazāku pīļu skaitu. Tādā

situācijā sugas nākotne kļūst atkarīga no tās ekoloģiskā plastis-
kuma. Turpinot ligzdot tikai tradicionālajā biotopā un cenšoties

ziemot tikai tradicionālajās vietās, ātri var pienākt laiks

«pierakstīties» Sarkanajā grāmatā vai vēl ļaunāk — aiziet ne-

būtībā. Šāds bīstams konservatīvisms piemīt kādreiz masvei-

dīgi sastopamajiem krīkļiem, un tāpēc ir likumsakarīgi, ka

šī pīļu suga pie mums skaitliski ievērojami samazinājusies.

Ja dzīvnieki ne tik cieši turas pie tradīcijām, to izredzes

izdzīvot ir krietni lielākas. Meža pīles jeb mercenes šajā ziņā
ir gandrīz vai klasisks piemērs. Pasliktinoties ligzdošanas ap-

stākļiem mežā, tās aizvien lielākā skaitā sāk ligzdot citās

vietās, arī pilsētās. Apstākļu pārmaiņas Rietumeiropā šos put-
nus spiež meklēt jaunas ziemošanas vietas. Un izrādās, ka arī šajā
jomā «neskartā zeme» ir pilsētas, gan tā sauktajās siltajās zemēs,

gan tepat dzimtenē, īpaši, ja cilvēki sniedz palīdzīgu roku.

Pilsētās ziemojošo un ligzdojošo meža pīļu daudzums var vedi-

nāt uz domām, ka vismaz ar šo sugu viss ir labākajā kārtībā un

viņu skaits tagad ir lielāks nekā agrāk. Diemžēl ne. Kā izriet

no iepriekš teiktā, pīļu ienākšana pilsētās ir saistīta ar dabisko
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biotopu degradāciju. Un cilvēku pasniegtās žēlastības dāvanas

Rīgas kanālā vai līdzīgā vietā ne tuvu nekompensē, piemēram,
Lubānā vai Zeiderzē un Vadenzē līcī Ziemeļjūras piekrastē, Ro-

nas deltā v. c. zaudētās meža pīļu barošanās vietas.

Jau krietni agrāk meža pīles sāka ziemot un ligzdot Rie-

tumeiropas pilsētās, tanī skaitā arī Baltijas jūras rietumu

krasta zemēs. «Urbanizācijas mode» izplatījās uz austrumiem gar

Baltijas ziemeļu un dienvidu krastu un mūsu republiku sa-

sniedza salīdzinoši vēlāk. Cilvēku un pīļu kopdzīvošana pil-

sētās tātad nav nekas īpaši jauns.

No dažādiem viedokļiem pīļu klātbūtne pilsētā vērtējama

pozitīvi. Šodien daudz runājam par iedzīvotāju ekoloģisko

audzināšanu, no kuras sekmēm būs atkarīga dzīvās dabas, arī

paša cilvēka, eksistence. Domāju, ka šo audzināšanu nevar

balstīt uz totālu utilitārismu, uz draudiem noslīkt pašu radītos

atkritumos un attīrīšanas iekārtu propagandu. Vajadzīgs, lai cil-

vēks dzīvo dabu arī iemīlētu. Un tāpēc nevar novērtēt par

augstu to pozitīvo efektu dabas mīlestības ieaudzināšanā, kāds

ir pilsētas bērnu ikdienas rūpēm par šiem krāšņajiem savva-

ļas putniem, kurus paši esam piespieduši dzīvot pilsētās. Gri-

bētos apgalvot, ka ziemojošo savvaļas meža pīļu barošana pil-
sētas iedzīvotājiem ir nepieciešama ne mazāk kā pašām pīlēm . . .

Kamēr pastāv medības un esam ieinteresēti pīļu kā medību

putnu skaita vairošanā, pīļu pilsētnieciskošanās vērtējama arī

šai aspektā. Lielākā daļa pīļu, ko ziemā redzam mūsu pilsē-
tās, ir vietējie putni, kuri vasarā ligzdo un rudenī uzturas ārpus pil-
sētas — vietās, kur atļauta šo putnu medīšana. Ziemošana dzim-

tenē tiem (un arī mūsu medību saimniecībai) ir izdevīgāka nekā

ceļošana uz Rietumeiropu, kur medības turpinās vēl novembrī,

decembrī, dažuviet arī ilgāk. Loģiski ir gaidīt, lai mednieki

izrādītu lielu interesi par ziemojošo pīļu piebarošanu. Diem-

žēl, inerce ir liela, un pīļu barotāju rindās tieši mednieku joprojām
ir pamaz.

Ir gan dzirdētas arī bažas, ka ziemojošo pīļu pilsētās esot pā-
rāk daudz

...
Te nu derētu atcerēties, ka «daudz» un «maz» ir re-

latīvi jēdzieni, priekšstati par tiem balstās mūsu pieredzē. Dau-

dzās Baltijas jūras piekrastes pilsētās ziemojošo pīļu ir vairāk

nekā pie mums un nekādas nelaimes no tā nevienam nerodas,

arī pilsētnieku labvēlība pret putniem nemazinās.

Ja nu ziemojošās pīles kādā vietā nav vēlamas, tās viegli pār-
vilināt uz citu netālu vietu, nodrošinot tur vaļēja ūdens lās-

meni un liekot lietā visvarenāko ekoloģisko faktoru — barību

(protams, attiecīgi pārtraucot barošanu nevēlamajā vietā).

Jānis Vīksne
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RĪGAS VECIE PARKI

Senākie parki, kas daļēji saglabājušies lidz mūsdienām, datējami ar 18. gad-
simta sākumu un ir saistiti ar Krievijas cara Pētera I vārdu. Pēc Rigas iekaro-

šanas 1710. gadā Rīgā, Gustava salā Pēteris I ierikoja savu vasaras pili un dārzu,

kuru pastaigām unatpūtai varēja izmantot Rigas augstmaņi. Parka ierīkošanai no

Holandes tika piegādātas liepas, rakti kanāli, ierikoti augļu dārzi ar vīģes kokiem un

apelsīnkokiem, 13 ābeļu un 17 bumbieru šķirnēm. Parkam vajadzēja plesties lidz

Sarkandaugavai, kur tā sauktajos Aleksandra augstumos vēl šodien saglabājušies tā

laika stādījumi. Parka reprezentatīvā daļa bija veidota franču regulāro parku stilā

ar taisnām, koku ieskautām alejām un celiņiem, «zvaigžņveida» laukumiem, ūdens

baseiniem, strūklakām. Vienā no četriem parka bosketiem cars iestādīja piemiņas

gobu,kuras atvases vēl zaļoja lidz 1972. gadam. So parku, ko nosaucapar Cara dārzu

jeb Ķeizardārzu, Gustava salā (Pētersalā) atklāja 1721. gadā. Cara dārzs īpaši uz-

plauka dārznieka Mārtiņa Sindlera laikā ap 1730.—1755. gadu.

18. gs. beigās, kad modē nāca angļu ainavu dārzi, Cara dārzs zaudēja popula-
ritāti, to pārstāja kopt, bosketi aizauga ar krūmiem, ūdensbaseini aizgruva un

piesērēja. 1812. gadā, kad tika nodedzinātas Rigas priekšpilsētas, stipri cieta ari

parks, bet, galvenais, pēc ugunsgrēka tas atradās tālu aiz pilsētas apdzīvotās daļas.

Tad Rīgas priekšpilsētās, kā arī tās tuvākajā apkaimē tika iekārtoti jauni dārzi

pie privātām muižiņām, tādām kā Bišumuiža, Srēdera, Hartmaņa, Svarca muiža un

Ēbeļmuiža. So parku atliekas vēl ir saglabājušās līdz pat mūsu dienām, pie-
mēram, Bišumuiža (Bauskas un Gulbju ielas stūrī), Ebejmuiža (Graudu un Zaļe-
nieku ielas stūrī) v. c.

19. gadsimta vidū Cara dārzu pārveidoja pēc angļu gaumes, un publikas pie-
saistīšanai tajā uzcēla restorānu un koncertestrādi (pirmā pasaules kara laikā

tā nodega). 20. gadsimta 20. gadu beigās un 30. gadu sākumā parku atkal atjau-

noja Rīgas parku direktora A. Zeidaka vadībā, pārdēvējot topar Viestura dārzu. Pie

parka ieejas novietoja Aleksandra vārtus, salaboja ceļus, iztīrīja dīķus un iestā-

dīja jaunus kokus un puķes.
Tā kā parkā 1873. gadā bija notikuši pirmie vispārējie latviešu dziesmu

svētki, tad, atzīmējot šī ievērojamā kultūrvēsturiskā notikuma simtgadi, 20. gadsim-
ta 70. gadu sākumā parku rekonstruēja un 1973. gada 21. jūlijā šeit atklāja pie-
miņas akmeni un pirmajiem dziesmu svētkiem veltīto memoriālo sienu (tēl-
nieks Ļ. Bukovskis, arhitekts G. Baumanis) ar mūsu komponistu bronzā lie-

tiem skulpturāliem portretiem, turklāt parku pārdēvēja par Dziesmu svētku parku.

Saskaņā ar Rīgas izbūves ģenerālplānu tas nu ietilpst zaļumu sistēmā, kam jā-
veido «zaļais ķīlis» no Mežaparka caur tagadējā Traumatoloģijas institūta terito-

riju, preču stacijas teritoriju līdz pat Daugavai.

Otrs vecākais Rīgas parks ir tagadējais Kirova parks. Pēc 1812. gada uguns-

grēka, kas nopostīja visas labā krasta priekšpilsētas, 1813. gadā Rigā tika nodi-

bināta tā sauktā Priekšpilsētu apstādījumu komiteja, kas darbojās līdz 1879. gadam,
kad organizēja Rīgas dārzu pārvaldi. Viens no šīs komitejas dibināšanas inicia-

toriem bija Vidzemes unKurzemes ģenerālgubernatorsFilips Pauluči dcl Ronkole.

Pēc šīs komitejas iniciatīvas ar Rīgas rūpnieku un tirgoņu Vērmaņu ģi-
menes atbalstu ka pirmais tika iekārtots šo mecenātu vārdā nosauktais Vēr-

manes dārzs, kuru atklāja 1817. gadā. Sākumā tas aizņēma tikai 0,8 ha, taču jau
19. gadsimta 60. gados sasniedza mūsdienu apmērus. Tāpat kā visos tālaika Rīgas
parkos, arī te bija restorāns un estrāde jeb, kā toreiz sauca, «gliemežnīca».
Sis parks pamazām kļuva par greznāko Rīgā, un to galvenokārt apmeklēja to-

pošās buržuāzijas pārstāvji. Te ierikoja minerālūdeņu iestādi, uzstādija saules

pulksteni un Berlīnē atlietu bronzas strūklaku, un pie Vērmaņu piemiņas ak-

mens, četru skulptūru norobežotā laukumā, iekārtoja pirmo Rīgas rozāriju.

20. gadsimta sākuma pirmā Rīgas dārzu direktora G. Kufalta vadibā parku
rekonstruēja, koka sētu nomainīja ar greznu metāla žogu un pie vārtiem pēc
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arhitekta V. Reslera projekta uzbūvēja četrus augļu kioskus, kurus vēl tagad var

redzēt pie P. Stučkas ielas, kā ari K. Barona un Kirova ielas stūrī. Pirmā pasaules
kara laikā parks un tā celtnes tika stipri bojātas, tāpēc 1923. gadā A. Zeidaka va-

dībā parks tiek rekonstruēts. Izcērt vecos kokus un stāda jaunus, iztaisno un

funkcionāli pareizi iekārto galvenos ceļus, iestāda aptuveni 25 000 ziemciešu un

atjauno rozāriju ar 3000 rozēm. A. Zeidaks liek novākt arī laikazoba bojātās

skulptūras (izņemot divus lauvas), saules pulksteni un žogu.
1950. gadā nojauca veco un uzbūvēja jaunu estrādi (arhitekts L. Stahovskis),

nedaudz pārkārtoja ceļu sistēmu, ierīkoja bērnu rotaļu laukumu. 1954. gadā

rozārijā uzstādīja S. Kirova krūšutēlu (tēlnieks V. Rapiķis) un parku nosauca Ki-

rova vārdā. 1967. gadā pēc dārzu arhitekta K. Barona priekšlikuma tika rekon-

struēts rozārijs, bet pirms dažiem gadiem no jauna uzstādīta restaurētā strūkl-

aka. Un Dainu tēva 150. dzimšanas dienā pie Krišjāņa Barona ielas, iepretī Lat-

vijas PSR Rakstnieku un Mākslinieku savienības ēkai, uzstādīja piemiņas stēlu,

ko gaišā granītā kalusi tēlniece L. Davidone-Medene, bet iekārtojumu projektējis
arhitekts G. Asaris.

Pēc Priekšpilsētu apstādījumu komitejas iniciatīvas 19. gadsimta 60. gados tika

iekārtoti arī Rīgas pilsētas kanālmalas apstādījumi, kas veido Rīgas centra parku
sistēmu. Ideja par šādas reprezentatīvas parku zonas izveidi agrāko pilsētas vaļņu

un aizsardzības grāvju vietā pieder arhitektam J. D. Felsko (1813—1902) un

inženierim O. Dīcem (1832—1890), kas 1856. gadā izstrādāja šīs zonas plānojuma

projektu. Parka dendroloģisko daļu projektējis Lībekas inženieris A. Vents.

Sākotnējais parka iekārtojums Rīgas parku direktoru G. Kufaltu neapmie-
rina, un viņš pagājušā gadsimta 80.—90. gados to pēc sava projekta pilnīgi pār-
veido. Darbus sāk pie tagadējāOperas un baleta teātra, veidojot te krāšņu parteru

un dekoratīvo koku un krūmu grupas. 1888. gadā te uzstāda tēlnieka A. Fol-

ca veidoto skulpturālo strūklaku (tā restaurēta 1986. gadā). 1888. gadā tiek pa-

beigta Bastejkalna rekonstrukcija, kur izveido strautiņu ar nelielām kaskā-

dēm un mākslīgām miniklintīm. Vēlāk apstādījumus paplašina kā stacijas virzienā,

tā ap jaunuzbūvēto gāzes iestādi, kas dod iespēju Vecrīgā un parkos ap kanālu

uzstādīt gāzes apgaismojumu.

1892. gadā inženieris A. Agte pie Bastejkalna pār kanālu no ķieģeļiem uz-

būvē elegantu arkveida tiltu, iepretī kuram piramidālo ozolu alejas galā 1930.

gadā tiek atklāts tēlnieka T. Zaļkalna pelēkā granītā cirstais piemineklis rakst-

niekam R. Blaumanim. Otru šādu tiltu, tikai veidotu dzelzs konstrukcijās,
1899. gadā uzbūvē inženieris I. Kropivjanskis pretī Politehniskā institūta (ta-
gadējās Latvijas Valsts universitātes) ēkai. 1951. gadā Bastejkalna apstādījumus
rekonstruē, veidojot akmens atbalsta sienas ar tur iemūrētām Vecrīgas namu

detaļām.

60. gados ap Bastejkalnu sāk izvietot skulptūras, kuras lielākoties jau «ie-

augušas» parka struktūrā. Parka daļu pie Raiņa bulvāra rotā tēlnieces Pārslas

Zaļkalnes darinātā trīsfigūru kompozīcija «Miera deja» un A. Briedēs «Mana

zeme», bet kalna pakājē atrodas tēlnieka J. Zariņa skulptūra «Rīts», kas kopā ar

nelielo strūklaku veido vienu no patīkamākajiem šī parka nostūriem. Savukārt

akmeņdārzu rotā G. Grundmanes «Kumeliņš» un M. Lukažas «Kāju mazgātāja».
Pretī Latvijas Valsts universitātes ēkai 1978. gadā uzstādīts piemineklis akadēmi-

ķim, trīskārtējam Sociālistiskā Darba Varonim M. Keldišam, kas dzimis mūsu

pilsētā. Pieminekļa autori ir tēlnieks L- Bukovskis un arhitekts G. Baumanis.

Atzīmējot komponista, Latvijas PSR Tautas mākslinieka Alfrēda Kalniņa
100 gadu jubileju, 1979. gadā kanālmalā pie Operas un baleta teātra uzstādīts pēc
T. Zaļkalna meta tēlnieka K. Baumaņa un arhitekta I. Batraga gaišā granītā
veidotais piemineklis operas «Baņuta» autoram. Pašā pēdējā laikā rekonstruēts

arī apstādījumu parters Operas priekšā, kur atjaunots celiņu segums, parka
soli, zemie metāla nožogojumi un jau minētā A. Folca strūklaka.

Tajā pašā laikā, kad sāk veidoties kanālmalas apstādījumi, viņpus Niko-

laja (tagad Gorkija) ielai sāk iekārtot slēgto Strēlnieku dārzu, tagadējo Kronvalda

parku, kurš ilgus gadus parastai publikai nebija pieejams.
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1929. gadā pēc A. Zeidaka projekta daļu Strēlnieku dārza rekonstruē un

30. gadu sākumā nodod plašas publikas ricībā. Parka kompozīcijas centrā atro-

das strūklaka ar tēlnieka R. Maura skulptūrām «Mātesmeita», «Bārenīte» un «Sum-

purnis». Ari tur tiek iekārtoti bagātīgi rozāriji. Dārzā aug daudz retu un vērtīgu
koku.

1965. gadā rekonstruē un publikai atver arī parejo parka daļu.

20. gadsimta 60. gados dārzā novieto rakstnieka Sudrabu Edžus krūšutēlu (tēl-
nieks O. Šiliņš), kā arī dažas dekoratīvas skulptūras. 1981. gadā parka stūrī lī-

dzās jaunuzceltajai LKP CX ēkai atklāj pieminekli divkārtējam Sociālistiskā Dar-

ba Varonim, ievērojamam partijas darbiniekam Arvīdam Pelšem (autori tēlnieks

J. Zariņš, arhitekts J. Līcītis).

Atzīmējot Tautas rakstnieka A. Upīša 100 gadu jubileju, Politiskās izglī-
tības nama priekšā, kas uzcelts vecā nojauktā strēlnieku kluba vietā, novietots

rakstnieka piemineklis (tēlnieks A. Terpilovskis, arhitekts G. Asaris). Gorkija
ielas pusē izbūvēta ūdeņiem bagāta un no laba materiāla veidota (slīpēta granīta)
strūklaka (arhitekts J. Gertmanis).

Gunārs Melbergs

Sk. krāsu ielīmi

Pavasarī

PAVASARA VĀRTU VĒRĒJS —
CĪRULIS

Ziemas nogalē cilvēkus mēdz pārņemt īpaša noskaņa. Jau

februārī cenšamies nepalaist garām pirmo zīlītes «kalšanu».

Ziemojoša melnā mežastrazda dziesma mūsu ausīs jau skan kā svi-

nīgs solījums jaunai dabas atmoda;. Reibdami dzīvinoša staro-

juma cauraustajā marta gaisā, ieklausāmies, vai neatskanēs pirmo

gājputnu sasaukšanās. Pavasara gaidas, tikpat vecas kā cilvēks,

mūs pārņem katru gadu no jauna.

Cirulīt, mazputniņ,
Pavasara nesējiņ,

Augsti skrēji dziedādams,

Pavasari vēstīdams.

Patiesi, cīruli pamatoti var uzskatīt par īstu pavasara vēst-

nesi. Pirmo atceļojušo putnu dzīvespriecīgo vīterošanu parasti iz-

dzirdam ap pavasara saulgriežiem. Šajā pašā laikā mēdz ierasties

arī mājas strazdi. Varam tikai minēt, kāpēc pavasara nesēja loma

latviešu tautasdziesmās nav atvēlēta strazdam. Jādomā, ka šī suga

ne vienmēr ir bijusi tik cieši saistīta ar cilvēku mājvietām un

tik masveidīgi sastopama kā šodien. Taču arī cīruļu tauta Baltijas
jūras krastos nav vienmēr zēlusi tik kupli kā mūsdienās.

Pēc izcelsmes lauka cīruļi ir pustuksnešu, stepju un meža-

stepju apdzīvotāji. To izplatīšanās kādreiz mežiem klātajos Bal-

tijas piekrastes apgabalos bija iespējama tikai līdz ar zem-
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kopības attīstību. Bez pārspīlējuma var teikt, ka cīrulis ir zem-

nieka — līdumniekadēls. Tautasdziesmu rašanās periodā tas jau ir

parasts, zemnieka ļoti ievērots un pavasaros gaidīts putns. Bet, kā

zināms, cīrulis reizēm mēdz piemānīt siltuma tīkotājus:

Izdzirdu cīruli

Negoda putnu,

Izdevu kažoku

Tik nenosalu.

Sagriežas sniegputenis, no jauna piesalst, un, raugi — daļa

skaļo pavasara vēstītāju steidz nozust aiz dienvidu pamales. No

piedarba atkal tiek vilktas ārā ragavas, jāmeklē siltās ziemas

drēbes.

Zemkopim bija jābūt labam dabas parādību un to kopsa-

karību pazinējam. Tomēr viņa zināšanas nevarēja sniegties dziļāk

par tām, ko spēj dot tieša dabas vērošana ikdienā. Šodien var lik-

ties pārsteidzošas vai mīklainas šādas rindas:

Cīrulīti, cīrulīti, Vai tu ledu neiesalsi,

Cinī ziemu gulēdams?Pavasara dziedātāj!

Pirmajā brīdī te meklējam kādu alegoriju, ar kurām tik ba-

gāta latviešu folklora. Taču atcerēsimies, ka neapšaubāmi putnu

ceļošanas pierādījumi sāka uzkrāties tikai 19. un 20. gadsimta
mijā, ieviešoties gredzenošanas metodei. Senais latviešu zem-

nieks ne tikai nevarēja zināt, ka viņa apvidus cīruļi ziemo Franci-

jas dienvidrietumos un Pireneju pussalā, viņam nebija iespēju
pat droši spriest par to, kur putni vispār, ziemai tuvojoties,

pazūd. Ja citi sīkie dzīvnieki — lidojoši un nelidojoši kukaiņi,

vardes, eži un sikspārņi — bija atrodami tepat noslēpušies un iegri-
muši ziemas miegā, bet dažu sugu putni tai pašā laikā rosījās mežā

vai mājokļu tuvumā, pieņēmums, ka pazudušie putni noslēpu-
šies līdz pavasarim, šķita pats loģiskākais.

lespēju, ka daļa putnu pārziemot aizlido uz siltākiem, varbūt

pat ļoti attāliem apvidiem, izteica jau Aristotelis (4. gs. p. m. ē.),
taču viņš domāja, ka daudzu sugu dzīvnieki ziemu pavada slēp-
tuvēs. Šie priekšstati izrādījās neparasti noturīgi. Pat zviedru

zinātnieks Kārlis Linnejs, kas tik daudz devis dabaszinātņu attīs-

tībai, līdztekus pareiziem putnu ceļošanas skaidrojumiem vēl 18.

gadsimta otrajā pusē popularizēja uzskatu, ka bezdelīgas un mājas

čurkstes ziemo, iegremdējušās ūdenī. īstenībā tās pārziemo Cen-

trālāfrikā un Dienvidāfrikā. Cilvēks, kas tolaik būtu iedrošinājies
izteikt šādu minējumu, būtu iemantojis pārgalvīga fantazētāja re-

putāciju. Tāpēc nebrīnīsimies par latviešu zemnieka priekšsta-
tiem — tie bija «pasaules līmenī». Kaut gan tautasdziesmas liecina,

ka šajā jautājumā mūsu senčiem bija arī cits viedoklis:



61

Kur braukdami, sīki putni,
Pilni rati piesēduši?

— Mēs braucam tai zeme,

Kur siltāka vasariņa.

vai

Sniegi naca griezdamies,
Putni projām aizsteidzās;

Pavasarī sniegs nokusa,
Putni nāca dziedādami.

Spriežot pēc dažādu sugu putniem veltīto tautasdziesmu dau-

dzuma, pelēkais, nepretenciozais cīrulis ir bijis pats populārākais
putns mūsu tautā. Romantiskā ūdensmalu dziesminiece lakstīgala
ierindojas tikai otrajā vietā. Ar ko gan cīrulis izpelnījies tādu

uzmanību? Acīmredzot ar savu pavasara nesēja lomu, kaut arī

alegorisku. Zināms taču, ka dažu gadu pirmais siltuma vilnis ap

saulgriežiem cīruļus mums vēl neatnes. Šie gājputni parasti iero-

das tikai ar cikloniem, kas mūs sasniedz, nākdami pāri cīruļu
ziemošanas apgabaliem.

Neapšaubāmi, zemnieka simpātijas cīrulis iemantoja arī ar savu

pacilāto dziedājumu:

Cīrulītis mazputniņš, Tas cēlās rītā agri,
Tas lustīgi padziedāja.Tas miedziņa negulēja:

Bet vai izšķirošais nebija apstāklis, ka cīrulis, lai cik agri zem-

nieks piecēlās, vienmēr pavadīja un «aplidoja» viņu lauka dar-

bos? Aiz arkla staigādams, zemnieks droši vien izjuta kādu kopību
vai zināmu tikumisku radniecību ar savu tuvāko kaimiņu, necilo

vīreli — cīruli.

Cīrulītis rīta agri,
Ar sieviņu druviņā;

Zvirbulitis ar sieviņu

Pa paspārni čubinās.

Šķiet, mūsu attieksme pret šo putnu, gadsimtiem ejot, nav

daudz mainījusies. Lai gan, būdami labāk nodrošināti pret zie-

mas bargumu, pavasaros mēs vairs tik nepacietīgi negaidām
pirmo cīruli. Jūsmīgā vīterošana, kas līst no debess zilgmes,
mehanizētajam arājam, protams, vairs nav tik labi saklau-

sāma, taču tas nav tik būtiski. Svarīgi, lai mēs iemācītos savu

tehniku un ķīmiju valdīt tā, lai cīruļa dziesma virs mūsu laukiem

nekad neapklustu.
Ar cīruļa dziesmu ir pavasarim vārti vaļa!

Varis Liepa
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TāS ĻAUNāS UGUNSMĒLES KūLā

Ugunsdzēsības pārvalde brīdina: «Dedzināt pērno zāli ir aizliegts.» Un tā ik

pavasari, tiklīdz vien pavasara saules izkausēto kupenu vietās parādās pērnās
zāles sagulušie stiebri. Vispirms brīdina Ugunsdzēsības pārvalde, dabas draugu
balsis ieskanas pavisam bikli. Uguns apdraud cilvēku radītās materiālās vēr-

tības, mantību un cilvēku pašu arī, tomēr aizliegumi un sodi par neatjautu dedzi-

nāšanu būtiski nemazina izdegušo platību lielumu.

Dabā nav vietas, kura šodien nebūtu cilvēka dzīves telpa, jo cilvēks ietekmē

visu, no visa ir atkarīgs un ar visu saistīts. Runājot par dedzināšanas postu,

parasti min kvantitatīvos rādītājus — cik putnu ligzdu, cik kukaiņu un tārpu tad sa-

deg. Dabas daudzveidība un savstarpējā saistība reti kad tiek ņemta vērā. Skait-

liski rēķinot, sadeg pavisam maz. Uz katru kvadrātmetru aizaugušas noras —

aptuveni 140 sugu dzīvnieki, vislielākā skaitā — vaboles, aptuveni 16—20 indi-

vīdu. Taču dabā, katrs dzīvodams savu dzīvi, veido piemērotus apstākļus saviem

pēcnācējiem un citām dzīvām būtnēm. Vaboles sasmalcina augu rupjās virszemes

daļas tā, ka tās tālāk var izmantot mikroorganismi un augi, var sākties jauns da-

bisks cikls. Sadedzinot kūlu, veidojam stepi. Krūmi un koki izdegumos neaug,

saglabājas daudzgadīgās zāles, kuru plašā sakņu sistēma dod jaunus dzinumus un

spēcīgu atālu, kuru neviens neizmantos, līdz nākošpavasar to atkal laizīs uguns

mēles. Katru gadu izdegušas vietas kļūst vienveidīgākas, sugām nabadzīgākas. Vis-

pirms pamanām to pelēkumu, jo izzūd augi ar krāšņiem ziediem, mūsu lauku puķes.
Bet te veidojas pirmās upura un plēsēja savstarpēji izdevīgās attiecības. Tas ku-

kainis, kurš pirmais atlido pie zieda savākt nektāru, arī apputeksnē to. Viens bez

otra tie dzīvot nevar. Līdzko viena saikne dabā tiek nojaukta, tai seko citas. Tiem

kukaiņiem, kuri barojas ar ziedu nektāru, taču ir kāpuri, un šos kāpurus pavasarī
saviem mazuļiem izbaro putni. Vēlāk rudenī jaunputni paši patērē lielu daļu par

lauksaimniecības kaitēkļiemuzskatīto kukaiņu. Daudzveidība un saistība dabā aiz-

taupamums ne vienu vien tonnu ķimizācijas līdzekļu, kur nu vēl lieku soli pie ār-

stiem un izdevumus savas veselības uzturēšanai. Ar vienu sērkociņu var sadedzināt

daudz vairāk nekā tikai materiālās vērtības
—

saimniecības ēkas, barības krāju-
mus unlopus, koksnes kubikmetrus unmeža hektārus. Sadedzinām saites, kas cilvēku

vieno ar dabu, sadedzinām dabiskos avotus saprāta attīstībai, jo katrs jaun-
dzimušais spiests iziet savā individuālajā attīstībā tos pašus posmus, ko cilvēce

kopumā. Nekur citur viņš neiepazls to, kas ir puķe unkā dzeļ bite. Ka uguns apde-
dzina pirkstus, to sapratīs, bet jāsaprot vairāk. Dedzināšana pastiprina jau tā inten-

sīvo dabas ekspluatāciju.
Teikt, ka jebkurai cilvēka darbībai piemīt apzināta mērķtiecība un novērtēt

katru cilvēka darbību par saprātīgu, būtu vismaz pārsteidzīgi, lai arī cilvēcei ko-

pumāpiemītizteikts saprāts. Tas attiecas arī uz dedzināšanu — katram skaidrs, ka to

nedrīkst darīt, jo tas ir bezjēdzīgi un kaitīgi. Un tomēr dedzina. Pieņemu, ka ir tikai

viens skaidrojums šādai rīcībai un tā ir apzināta unmērķtiecīga ļaunprātība, jo uz-

skatīt, ka pirms 400 tūkstošiem gadu dzīvojošā pirmcilvēka instinkti un tieksme

ar dedzināšanu paplašināt savu dzīves telpu un nodrošināt sevi ar gaļu tik spēcīgi
būtu pārmantojušies mūsdienu cilvēkā, ir visai apšaubāmi.

Pēteris Cimdiņš

KAM DABA IERADĪJUSI ODIEM NIŠU?

Kaitīgs kukainis vai derīgs — šis jautājums neeksistē, ja mēs

runājam par dabu kopumā. Citādi tas ir, ja risinām lauksaimnie-

cības, lopkopības vai sanitārās higiēnas problēmas. Šoreiz jautā-
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jumu par odu nozīmi dabā, par viņu dzives norisēm aplūkosim
tieši pirmajā aspektā un runāsim par dzēlējodiem, tiem odiem,

kuri barojas ar asinīm.

Odus pazīstam mēs visi, zinām, ka ir lielāki un mazāki odi, ka

daži no tiem uzbrūk vairāk, daži mazāk, tomēr daudzi interesanti

odu ekoloģijas un bioloģijas jautājumi mums ir pasveši.

Odi oliņas dēj tieši ūdenī; pavasara un vasaras paaudžu
pēcnācēji izšķiļas pēc 2—4 dienām, bet rudens paaudžu oliņas

ziemo.

Odu kāpuri ir samērā kustīgi, tie parasti turas ūdens virspusē,
bet iztraucēti, veicot zigzagveidīgas kustības, ienirst. Ilgi palikt ie-

niruši ūdenī kāpuri nevar, jo tie ar stigmu palīdzību elpo gaisa
skābekli no ūdens virsmas. Barojas kāpuri ar sen satrūdējušu or-

ganiku — detrītu, kā arī ar sīkiem ūdens organismiem, fito-

planktonu un zooplanktonu, satverot tos ar sariņiem, kas kāpuriem
atrodas ap muti. Daži kāpuri šos organismus noskrubina no

ūdensaugiem. Pēc nepilna mēneša, atkarībā no ūdens tempera-

tūras, odu kāpuri iekūņojas.

Kūniņas ir īpatnējas, pēc formas tās atgādina varžu kur-

kuļus, tās ir ļoti kustīgas un, tāpat kā kāpuri, elpo gaisa skā-

bekli. Balstoties uz odu kāpuru un kūniņu elpošanas īpatnībām, tos

mēdza iznīcināt, izlejot uz ūdens virsmas eļļu, lai tie nevarētuelpot.
Apmēram pēc nedēļas, pārplēšot kūniņas apvalku, no tās iz-

lido ods.

Odu tēviņi ir viegli atšķirami no mātītēm, jo pirmajiem ir iz-

teikti zaroti taustekļi jeb antenas. Odu mātītes ir tās, kuras apgrū-
tina mūsu uzturēšanos laukā, mežā, pļavā, jo viņas barojas ar

asinīm. Tēviņi asinis nesūc, bet barojas ar nektāru vai iztiek tikai

ar rasas pili. Dzēlējodi pieder pie tā sauktajiem obligātajiem asins-

sūcējiem, tas nozīmē, ka odiem, lai viņi būtu spējīgi vairoties,
ir nepieciešama barošanās ar asinīm. Ir arī fakultatīvie asins-

sūcēji, kuri asinis var nesūkt, ja viņi kāpura stadijā ir uzkrā-

juši pietiekami daudz rezerves barības vielu.

Pieaugušam odam, it sevišķi mātītei, visa barība vai, citiem

vārdiem runājot, enerģija tiek izlietota dzimumproduktu —

olu — veidošanai. Siltās novakarēs mēs bieži varam novērot veselu

mākoni odu tēviņu, kas lēnām lidinās uz augšu un leju vienā

vietā, veidojot spietus. Ik pa brīdim tēviņu barā ielido kāda

mātīte un kopā ar vienu no viņiem atstāj baru, lai turpat netālu

pārotos. Tieši pēc pārošanās odu mātītei ir nepieciešama baro-

šanās ar asinīm. Vienā paņēmienā tā izsūc apmēram 1,5 reizes vai-

rāk asiņu nekā pati sver; asinssūkšana ir nepieciešama pirms kat-

ras olu dēšanas. Odu mātīte dzīvo apmēram 2 mēnešus.

Attālums, no kada odi ir spējīgi konstatēt siltasiņu dzīvnie-

kus, ir gandrīz neticams — 3 kilometri!!! Odu kodieni stipri ap-
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grūtina cilvēka un dzīvnieku uzturēšanos dabā; pēc kodiena var

rasties arī komplikācijas, jo kodiena vieta ir jutīga, tā niez, to

sakasot, ir iespējas ievadīt infekciju. Visvairāk pazīstamie dzēlēj-
odi ir parastie odi un malārijas odi. Pēdējie ir potenciāli ma-

lārijas pārnesēji. Šo slimību izraisa malārijas plazmodijs. Ja ods

ir sūcis ar malāriju slima cilvēka asinis, tad nākamajā asins sūk-

šanas reizē tas plazmodiju var pārnest citam cilvēkam.

Pašreiz saslimšanas gadījumu ar malāriju mūsu republikā praktiski

nav, bet piecdesmito gadu vidū un sešdesmito gadu sākumā ik

gadus konstatēja vairākus simtus, pat tūkstošus malāri-

jas slimnieku. Citi dzēlējodi malāriju pārnest nav spējīgi, bet var

izplatīt ne mazāk bīstamu slimību — tularēmiju, kura mūsu repub-
likā ir sastopama.

Kar gan var savairoties tik daudz odu? Lielos ūdeņos to kā-

purus it kā nemana. Jā, odu kāpuri parasti savairojas ūde-

ņos, kur nav viņu dabisko ienaidnieku — zivju un plēsīgo
ūdens kukaiņu. Visvairāk kāpuru ir īslaicīgās pavasara ūdens peļ-
ķēs, upju palienēs, purvos, pat ūdens pielijušās konservu kār-

bās. Daudzas zivis un to mazuļi barojas ar odu kāpuriem, un tā ir

nozīmīga zivju barības sastāvdaļa. Ne mazāka loma daudzu sīko

putnu barībā ir pieaugušajiem odiem. Droši vien ne viens vien no

mums būs redzējis, kā bezdelīgas un čurkstes nepārtraukti «uzlido»

odu tēviņu spietiem vai arī kā cielaviņas uzlasa tikko izlido-

jušos, vēl neveiklos odus krastmalā.

Pēdējā laikā odu problēma ir kļuvusi aktuāla pilsētās, arī

Rīgā. Odi šeit izceļas ar sevišķu uzmācību. Kāpēc? Par iemeslu

varētu būt vairāki apstākļi. Pilsētas odu kāpuri, kā zināms, attīstās

ūdens appludinātos pagrabos, kuru pilsētā ir simtiem. Šeit kā-

puru barības bāze nav tik bagāta kā citos ūdeņos, un odu mātī-

tēm ir vajadzīga lielāka asins doza olu dējumu veido-

šanai. Pilsētā nav arī savvaļas dzīvnieku, kuru kā asinssūkšanas

objektu īpatsvars dabā ir ievērojams. Šajā gadījumā mūsu

pašu neizdarība veicina šo asinssūcēju savairošanos.

Māris Šternbergs

RĪGAS VECIE PARKI

Tā kā pilsētas centrālie parki agrāk bija domāti galvenokārt turīgajiem iedzī-

votājiem, bet, kapitālismam strauji attīstoties, Rīgas nomales pārplūdināja rūp-
nīcu strādnieki, tad gadsimtu mijā dārzi radās ari Rīgas nomalēs. Tos ierikoja
pilsēta par saviem līdzekļiem vai ar izveicīgu tirgoņuatbalstu, kas tur uzcēla dzer-

tuves, ierīkoja izpriecu vietas, lai gūtu peļņu jau no tā mazturīgajiem nomaļu
iedzīvotājiem.



5 - 578 65

Vecākais no šādiem parkiem ir Arkādijas parks. Tā pirmsākumi meklējami
19. gadsimta vidū, kad tur bija privāts dārzs. 1896. gadā'šo gruntsgabalu nopirka
Rigas pilsēta un sāka iekārtot ainavu parku. Vieta bija pateicīga — augstais Dau-

gavas senkrasts, no kura labi saredzami Rīgas torņi, bet zemāk pļava ar nelielo

Mārupīti. Darbi sākās augšējā terasē, kuru 1900. gadā atvēra publikai. Apakšējā
terasē darbi turpinājās, jo tur parka teritorija bija stipri zema un purvaina. Tomēr

tiek atrasta lēta izeja, proti, Mārupītes gultnes pārrakšana, veidojot tai meandrus

un nelielu ūdenskritumu, kā arī rokot dīkus unar iegūto grunti uzberot apkārtējo

teritoriju. 1905. gadā ari apakšējā terase top pieejama publikai. Tiek uzbū-

vēts arī restorāns, kaut gan tas divas reizes izdeg. Pašreizējā ēka pēdējoreiz pār-
būvēta 1910. gadā, bet visa parka izbūve nobeigta 1911. gadā.

Pirmā pasaules kara laikā parks stipri cieta, tāpēc 1926.—1927. gadā parku
rekonstruēja pēc A. Zeidaka projekta, izcērtot daudz koku, it īpaši gar upītes

krastiem, ierīkojot plašus zālienus, stādot krāšņas ziemcietes un pēc arhi-

tekta P. Kundziņa projekta augšējā terasē uzbūvējot estrādi.

Pēc otrā pasaules kara Arkādijas parku paplašina. 60. gadu sākumā iekārto

nelielu skvēru gar Kokles ielu
—

Mazo Arkādijas dārzu
— un labiekārto Māras

dīķa krastmalas.

Pašlaik šī zaļumu sistēma aptvērusi Uzvaras parku un virzās no Arkādijas uz

pilsētas perifēriju augšup pa Mārupīti. Te ir bagātīgi apstādījumi bijušās Grāves

(Rigas 4. vidusskolas teritorijā) un Bieriņu muižas teritorijā, kā arī visā Mārupī-
tes ielejā, kur pagaidām tikai ar dažu entuziastu pūlēm veidojas interesants brīv-

dabas skulptūru parks, kā arī atpūtas zonaperspektīvo dzīvojamo rajonu iedzīvo-

tājiem.
20. gadsimta sākumā par atklātiem parkiem pārvērta arī Rīgas augstākos

«kalnus» — Dzegužkalnu un Grīziņkalnu (attiecīgi 24 un 28 m virs jūras līmeņa).
TagadējaisDzegužkalns (toreizējais Jērukalns) bijis apaudzis-ar skaistu priežu

mežu un jaukopš 18. gadsimta beigām bijis ļoti iecienīta izbraukumu vieta. Kad pa-

gājušā gadsimta beigās Iļģuciems kļuva par vienu no lielākajiem rūpniecības ra-

joniem, šīs atpūtas vietas popularitāte vēl vairāk pieauga.
Tāpēc 1901. gadā pilsēta sāk iekārtot Dzegužkalnā parku, tiek veidoti celiņi un

paplašināti apstādījumi terasētajās kalna dienvidrietumu nogāzēs, uzbūvēts ka-

fijas paviljons un estrāde, kur kareivju orķestris nonetālajām kazarmām svētdienu

vakaros sniedz brīvkoncertus. Parka iekārtošanu nobeidz 1911. gadā.
30. gados parks tiek rekonstruēts: nostiprina celiņu segumu, iekārto betona

kāpnes un parka terases papildina ar cirptiem dzīvžogiem un puķu stādījumiem.
Pie galvenās ieejas pēc O. Tīlmaņa un A. Zeidaka projekta sāk veidot amfiteātri

2000 skatītājiem ar modernu transformējamu estrādi. Projekts gan netiek realizēts,
taču iecerētās estrādes vietā tiek uzcelta pagaidu «gliemežnīca».

Pašlaik Dzegužkalnā parkam pievienota papildu teritorija otrpus V. Tereš-

kovas ielai un tiek izstrādāts parka rekonstrukcijas projekts. Vienā sistēmā ar jaun-
projektējamo parku nu iekļauts arī bijušās Nordeķu muižas parks, kas kalpos gal-
venokārt kā atpūtas zona Iļģuciema iedzīvotājiem.

1901.—1911. gadā pretējā pilsētas malā tiek ierīkots Grīziņkalna (tagadējais
1905. gada) parks. Tas jau bija paredzēts 1885. gada pilsētas izbūves plānā, bet

ierīkots netika. Pēc Rīgas 700 gadu jubilejas izstādes Sampētera alus brūža

īpašnieks Srinders dabū atļauju pārvietot uz Grīziņkalnu savas alus bodes, par ko

apsolās finansēt parka iekārtošanu. Darījums tiek noslēgts, un darbs sākas pēc
G. Kufalta projekta. Vispirms te saved lielu daudzumu melnzemes un komposta,
bet parka vienā stūrī izveido izpriecu kompleksu. Starp citu, tur atrodas arī tā sau-

camais Apollo teātris. Parka izveidošanu nobeidz 1911. gadā.
Parks stipri cieta pirmā pasaules kara gados, tāpēc 1924. gadā A. Zeidaks iz-

strādā parka rekonstrukcijas projektu. Saskaņā ar to tiek likvidētas visas izpriecu

iestādes, pret Pērnavas ielu vērstajās kalna terasēs iekārto greznus puķu parte-

rus, bērnu rotaļu laukumu,bradājamobaseinu un peldbaseinuar tēlnieka M. Smalca

dekoratīvo skulptūru «Lutausis». Platas betona kāpnes no Pērnavas ielas ved uz

augšējo terasi, kur izveidots koncertlaukums ar arhitekta H. Pīranga 1911. gadā
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projektēto estrādi. Dienvidu nogāzē tiek paredzēts izveidot peldbaseinu un sau-

ļošanās laukumus pieaugušajiem. Celiņi šajā daļā veidoti tā, lai ziemā tie node-

rētu slēpošanai.
Parka rekonstrukciju visumā pabeidz 1930. gadā un, atzīmējot 1905.—1907.

gada revolūcijas 25. gadadienu, Grīziņkalnu, kuram bija ievērojama loma revo-

lūcijas notikumos, pārdēvē par 1905. gada parku. Vācu fašistu okupācijas laikā

tas tiek stipri izpostīts. 1975. gadā parkā netālu no J. Asara un Pērnavas ielas stūra

uzceļ pieminekli 1905. gada notikumu atcerei (tēlnieks V. Albergs,
arhitekti L. Kraukle, G. Lūsis-Grlnbergs), parku rekonstruē, visumā saglabājot
A. Zeidaka plānojumu.

20. gadsimta sākumā Maskavas priekšpilsētā tiek izveidoti divi parki. 1902.

gadāsāk atjaunot nodegušās ēkas (traktierus un iebraucamās sētas) Kojusalas dārzā,
kas atradās pie dzīva satiksmes ceļa, kurš stiepās gar Daugavu. Te tiek atjaunoti
stādījumi un uzcelta brīvdabas estrāde. Darbus beidza 1906. gadā. Pēc pirmā pasau-

les kara parka teritoriju paplašināja līdz Maskavas ielai, un pēc A. Zeidaka pro-

jekta 1927. gadā sāka tā labiekārtošanu — atjaunoja estrādi, ierīkoja bērnu rotaļu

laukumus, izveidoja jaunus stādījumus. Darbi veicās samērā lēni, un parka iekārto-

šana visumā tika pabeigta 1939. gadā.

FENOLOGISKIE NOVĒROJUMI

(pec sabiedrisko

Vietas

nosaukums

<o

B

■

Vi
C 3
C/52£

ļļ

z

> 2

■o S
rO

M «

- '3
(O —,

C 'U

CD 73
- «

3

73
■

3
•«7
73
m
a

CO

5 «

n a.
3

8
"3

(10

,č7
73
.11

c
o
M

m
a

5
E

73
N
(0

<0

73

<

i
O-CO

_3 E

3 2

ci

E

'5.

<o

o

2 1

H|

'3
E

a

.ro 71

73* B

li

1. Nīca

2. Rucava

3. Pope
4. Snēpele
5. Dundaga
6. Engure
7. Dobele

8. Jelgava
9. Drabeši

0. Nereta

1. Lugaži
2. Stučka

3. Zīlāni

4. Birži

5. Jumurda

6. Subate

7. Atašiene

8. Barkava

9. Mēdzūla

!0. Zvidziena

51. Alūksne

»2. Dagda

1.3

2.3

5.3

1.3

16.3

3.3

3.3

14.3

7.3

7.3

10.3

7.3

6.3

5.3

8.3

4.3

10.3

17.3

28.3

10.3

7.3

6.3

21.4

21.4

17.3

9.4

31.3

28.3

21.3

20.3

15.4

28.3

15.4

29.3

24.3

19.4

21.4

18.3

19.4

24.4

17.4

20.4

19.4

21.4

31.3

24.3

27.3

28.3

30.3

30.3

1.4

28.3

5.4

31.3

2.4

22.3

22.3

31.3

1.4

2.5

2.5

31.5

19.5

19.5

23.4

12.4

19.5

22.5

28.5

17.5

5.5

4.5

25.5

11.6

6.5

9.6

19.5

5.5

24.4

12.5

25.5

19.4

16.5

25.4

25.4

31.3

16.5

1.4

25.4

2Z.3

1.4

1.4

16.5

16.5

1.4

10.5

10.5

10.5

16.5

10.5

20.3

28.3

24.3

22.3

30.3

30.3

24.3

15.3

30.3

22.3

26.3

22.3

30.3

20.3

29.3

20.3

6.4

25.3

29.3

27.3

4.4

21.3

20.3

17.3

19.3

19.3

23.3

21.3

22.3

5.4

23.3

20.3

20.3

20.3

6.4

20.3

29.3

20.3

10.4

22.3

22.3

20.3

28.3

22.3

18.3

19.3

2.4

1.4

18.3

26.3

19.3

20.3

19.3

18.3

19.3

27.3

22.3

27.3

20.3

24.3

8.4

23.3

5.4

19.3

30.3

4.4

22.4

16.4

16.3

27.4

18.3

22.4

22.4

21.4

22.4

23.4

25.4

24.4

21.4

16.4

23.4

4.4

15.3



67

Lielā Tēvijas kara laikā parks ir stipri cietis, daļa stādijumu panikusi, citi

gājuši bojā. Tāpēc pēckara gados bijušo parka teritoriju gar Balvu ielu apbūvē,

tādējādi kādreiz iecerēto vienoto zaļumu masīvu sadalot divās daļās — vecajā

Kojusalas dārzā unMaskavas parkā. Tā loma pilsētas dzīvē stipri pieaug pēc Sporta
manēžas izbūves 1964. gadā (arhitekts V. Mellenbergs), ko izmanto ari koncer-

tiem, izstādēm v. c. sarikojumiem. Pēc Krasta dzīvojamā rajona izbūves pa-

beigšanas parka zona tiks paplašināta lidz Daugavmalai un papildināta ar sporta

laukumiem, sabiedriskām ēkām un dekoratīviem stādījumiem.
1905.—1908. gadā Maskavas priekšpilsētā uz vecās katoļu kapsētas bāzes tiek

izveidots Miera dārzs, kuru A. Zeidaks vēlāk paplašina līdz Jēkabpils ielai, izvei-

dojot plašu koncertlaukumu (5000 skatītājiem) ar arhitekta A. Birzenieka pro-

jektētu estrādi, bērnu rotaļu laukumiem un bradājamo baseinu. Atgādi-
not parka izcelšanās vēsturi, pie ieejas parkā novieto tēlnieka R. Maura urnveida

vāzi ar uzrakstu «Memento mori».

1965. gadā parkam pievienopārējo šo kapu teritoriju līdz Lazdonas ielai un ie-

kārto celiņus. Parka iekārtojums vēl ir nepilnīgs un gaida rekonstrukciju.
Izcilākais no Rīgas parkiem, 'ko projektēja un 1937.—1939. gadā iekārtoja

A. Zeidaks, ir Ziedoņa dārzs. Pirmo reizi Rīgas parku iekārtošanas praksē

1986. GADA PAVASARĪ
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tas tiek radīts klajā laukā, kur pat neaug neviens koks. Ziedoņa dārza vietā agrāk

bijusi mazvērtīga apbūve, kuru nojauca, iegūstot aptuveni 6,5 ha lielu zemes

gabalu.
A. Zeidaka veidotie parki izcēlās ar funkcionālu skaidrību un racionālu

iekārtojumu, kas izpaudās formu vienkāršībā, pārskatāmībā un augstā profesio-
nālā izpildījuma kvalitātē. Visi viņa veidotie parki ir polifunkcionāli, jo katrā

no tiem mēģināts atrast vietu dažādiem atpūtas veidiem, masu kultūras pasā-
kumiem, it īpaši daudz uzmanības veltījot dažādām bērnu nodarbībām. A. Zeidaka

parku kompozīcija balstās uz kontrastu principa — plaši, saulaini zālieni mijas ar

masīvām koku, krūmu vai puķu grupām, blakus gaumīgiem, krāšņiem, bieži

vien eksotisku puķu stādījumiem likti tieši mūsu republikas ainavai raksturīgi
krūmi un koki: liepas, kļavas, bērzi vai egles, līdzās brīvi veidotām puķu unkrūmu

kompozīcijām atrodas cirptie dzīvžogi ar stingrām arhitektoniskām formām v. tml.

Te novietots dzejnieka A. Čaka krūšutēls (autori tēlniece L. Zurgina, arhi-

tekts O. Ostenbergs).
Viens no jaunākajiem Rīgas centrālās daļas parkiem ir Komunāru parks

jeb bijusi Esplanāde. Pirmie koku stādījumi te ierīkoti 1884. gadā gar Aleksandra

(tagadējo Ļeņina) ielu pēc pareizticīgo katedrāles uzcelšanas.
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1901. gadā, rīkojot Rīgas jubilejas izstādi, veido apstādījumus gar šīs teri-

torijas perimetru. 1902. gadā, sākot būvēt pilsētas muzeja ēku un Rīgas biržas

komercskolu (tagadējo Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmiju), tiek apzaļumota te-

ritorija gar tagadējo Gorkija ielu un pašā parkā ar liepāmapstādīts apmēram 300 m

garais zirgu izjādes ceļš. Sakarā ar uzvaras pār Napoleonu 100 gadu atceri skvērā

starp katedrāli un tagadējo Kirova ielu uzstāda pieminekli Barklajam dc Tolli

(vairs palicis tikai postaments). 1919. gada 14. janvārī te apbedīti 27 komunāri,
kas bija krituši cīņā par padomju varu. Viņu piemiņai Padomju Latvijas valdība

1919. gada februārī šo laukumu nosauca par Komunāru laukumu.

Tomēr par parku varam sākt runāt tikai kopš 1952. gada, kad pēc arhitekta

K. Plūksnas projekta tika apzaļumota un labiekārtota laukuma centrālā daļa, sais-

tot visus lidzšinējos zaļumu fragmentus vienotā parka kompozīcijā.
Kopš 1960. gadate uzstādīti revolucionāro cīnītāju 11 krūšutēli, bet 1965. gadā,

atzīmējot Tautas dzejnieka Raiņa 100. dzimšanas dienu, uzstādīts piemineklis dzej-
niekam (pēc tēlnieka K. Zemdegas modeļa to granītā izkaļ tēlnieki A. Gulbis un

L. Blumbergs, arhitekts Dz. Driba). Līdz ar to pamatos tiek nobeigta Rīgas centrā-

lās daļas parku veidošana.

Tagad aizsākta ari vairāku dzīvojamo rajonu parku (Ķengaragā, Imantā,

Turpinājums

Sastādījusi Lūcija Ozola
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Iļģuciemā v. c), kā arī sadraudzības pilsētu parka ierīkošana Zaķu salā, kur katra

Rīgas sadraudzības pilsēta iekārtos savu sektoru. Pie šīs idejas realizēšanas stā-

jušies brāļu pilsētu — Ruses un Kobes — arhitekti un dendrologi.

Rīgas ģenerālajā plānā ir izstrādāta pilsētas parku struktūra, kur par bāzes

elementiem ņemti mūsu četri lielie meža parki — Mežaparks, Biķernieku mežs,

Kleistu mežs un Bišumuižas — Katlakalna zaļumu masīvi, kuri kopā ar citiem šīs

struktūras elementiem (dzīvojamo rajonu parkiem, skvēriem, bulvāriem utt.) veido

Rīgas perspektīvo zaļo rotu. Ir jau izstrādāti Biķernieku un Kleistu meža parku

detaļplānojumi, kā arī sastādīts kompleksais perspektīvais Rīgas pilsētas apza-

ļumošanas plāns.

Gunārs Melbergs

Sk. krasu ielīmi

Vasarā

KAS PĻAVĀ LIDO, DŪC UN SAN?

Dabas atmoda ir sākusies! Jau parādās pirmie zaļie asni, pirmās

miegainās mušas un zirnekļi. Mežmalā zied kārkli, uz tiem rosās

pirmās bites. Piesaulītē lēnām un cienīgi aizlido kameņu māte, tai

vēl daudz darba darāms, jāveido jauna ligzda un saime, bet ta-

gad jāatrod piemērota ligzdasvieta.
Lūk, arī pirmais šīgada tauriņš, šoreiz tas ir nātru raibenis. Prā-

tā nāk tautas ticējums: ja pirmo gadās ieraudzīt raibu tauriņu,

sagaidāma raiba vasara! Reizē ar nātru raibeni no ziemas miega
atmostas arī citrondzeltenais krūkļu baltenis. Grāvmalā, sausajā
zālē pie alkšņu krūmiem ieraugām daudz vidēji lielu, tumši

zilu vaboļu: tie ir alkšņu lapgrauži. Šīs vaboles un to melnie

kāpuri vasarā stipri apgrauž alkšņu lapas. Māllēpes jau beidz zie-

dēt, un tās nomaina pienenes. Uz tām mēs varam atrast ļoti daudz

spilgti zilzaļu sīku vabolīšu. Tie ir spīduļi, daudzu savvaļas

un kultūraugu galvenie apputeksnētāji. No rītiem šīs vabolītes

parasti uzturas saulainās vietās, bet pusdienlaikā dodas uz ziediem,

kuri atrodas ēnā.

Drīz uzzied arī dažādi čemurzieži — gāršas, suņuburkšķi,
pastinaki. Šie augi ir īsta kukaiņu dzīru vieta, jo šeit ir papilnam
gan putekšņu, gan nektāra. No agra rīta, tikko gaiss ir nedaudz

iesilis, uz čemurziežiem parādās jau pazīstamie spīduļi. Tos izgrūs-
tot, pa ziediem pārvietojas mīkstspārnu vaboles, kuras tāpat baro-

jas ar putekšņiem, taču neatsakās arī no kādas lēnīgas laputs.
Šeit varam sastapt pa sprakšķim un mārītei, kā arī mārīšu kāpu-
ram. Mārītes un to kāpuri ir visnotaļ derīgi, jo barojas ar lap-
utīm. Čemurziežus apmeklē arī tauriņi, to vidū izceļas acainais

nātru raibenis, tautā bieži saukts par pāvaci. Šeit varam sastapt arī

lielas dzeltenmelni svītrotas mušas, kas ar savu krāsojumu imitē
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lapsenes, daža, rokās paņemta (to gan retais uzdrīkstas!), ar vēde-

riņu izdara dzelšanu atdarinošas kustības! Šīs ir ziedu mušas. Dau-

dzu ziedu mušu kāpuri barojas ar laputīm.

Agri no rīta uz takas varam sastapt dažus dienā reti redzamus

kukaiņus. Šeit lietus laikā ižlīdušo slieku ēd liela, metāliski

spīdīga vabole, kura, nācēju pamanījusi, pazūd zālē. Tā ir dārza

skrejvabole. Kāpēc gan kustas jau vakar nogalinātais cirslis?

Liekas, tas pat iegrimis zemē. Pavelsim to, tiešām, cirslis ir ie-

rakts zemē un zem viņa darbojas vairākas lielas melnoranži

svītrotas un mazākas melnbrūnas vaboles. Šīs vaboles ir kaprači,
tās ir spējīgas nelielu dzīvnieciņu vai putnēnu ierakt zemē, kur to

apēd un iedēj arī olas, no kurām maitā attīstās kāpuri. Tepat varam

sastapt arī lielu, lēnīgu tumši zilu vaboli, tā ir mēslu vabole. Va-

karos, dobji dūkdamas, lido maij vaboles, dienā tās parasti slēp-
jas lapu koku lapotnē. Atcerēsimies, ka maijvaboļu kāpuri dzīvo

augsnē līdz 5 gadiem un apgrauž augu saknes, tā kaitējot lauk-

saimniecībai un mežkopībai. Uz dažādiem ziediem bieži va-

ram sastapt dārza vaboles ar brūniem segspārniem un tumšzi-

lām krūtīm un galvu. Dažreiz agri no rīta pēc lietus uz asfalta varam

atrast zeltmalu ūdensvaboli. Kā gan tā šeit gadījusies? Acīmredzot

tā lidojot ir kļūdījusies un noturējusi slapjo, spīdīgo asfaltu par

dīķi.

Daudz interesantu kukaiņu varam sastapt ūdeņu — dīķu, ezeru

un upju — krastos. Šeit jāmin kukaiņu pasaules veiklākie piloti —

spāres. Demonstrējot savus krāšņos spārnus, lēnām lidinās upju un

strautu zilspārnes. Virs ūdens lielā ātrumā šaudās lielākās spāres —

dižspāres, tās savu laupījumu, citus lidojošus kukaiņus, iegūst

lidojot. Visu spāru kāpuri attīstās ūdenī un ir daudzu zivju barības

svarīga sastāvdaļa. Pieaugušās spāres medī putni. Zilspārņu izli-

došanas laikā upmalas takas ar to spārniem burtiski ir noklātas.

Upmalas pļavā ziedošo vīgriežu ziedos atrodam lielu ļoti

krāšņu metāliski zaļu vaboli; tā ir rožu vai arī kā tautā saka —

bronzas vabole. Šo vaboļu kāpuri dzīvo skudru pūžņos. Uz dažādu

augu galotnēm varam atrast lielas laputu kolonijas. Visa auga

galotne ir noklāta ar šo pelēko kukaiņu masu. Šeit sastopam
arī mārītes un viņu kāpurus. Netālu, zem kādas lapas ieraugām
nelielu gaiši zaļu vai dzeltenzaļu kukaini ar jumtveidīgi sakļau-

tiem spārniem un spilgtām zeltaini zaļām acīm. Tā ir zeltactiņa,

viņa, līdzīgi mārītēm, barībā izmanto tikai laputis.
Mežmalas vecajā bišu ozolā pērn ir iespēris zibens, koka

brūce vēl joprojām sulo, šeit mielojas daudz dažādu kukaiņu. Jau

no tālienes pamanām lielu melnu tauriņu ar sarkanām šķērs-

svītrām pār spārniem, šis tauriņš ir tā sauktais admirālis. Sirseņiem

uz šejieni gan nav tālu jālido, jo viņi mīt turpat vecajā bišu do-

bumā. Ar rūgstošo koka sulu barojas arī mušas un vaboles, pēdējo
vidū ir tādas, kuras sastopamas tikai šādās vietās. Reizumis uz
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šejieni atlidoarī liels, krāšņs, tumši sarkanbrūns tauriņš ar dzelten-

baltu spārnu apmali, tas ir bērzu raibenis.

Daudz tauriņu pulcējas meža ceļa pusizžuvušās peļķes smil-

tīs. Kā zils mākonītis uzlido spilgti gaišzilo zilenīšu bars, to

vidū ir arī balteņi. Uz šīm peļķēm retumis atlido arī kāds liels

tauriņš, tā spārni atkarībā no leņķa, kādā mēs uz viņu skatāmies,

izskatās vai nu zili, vai arī melni. Šo tauriņu sauc par apaturu.

Tas ir līdzīgs apšu raibenim, tam ir krāšņi, samtaini melni spārni.

Meža pļaviņā pamanām prāvu gaiši brūnu raibu tauriņu, visin-

teresantāk tas izskatās ar sakļautiem spārniem, jo no apakšpuses tie

spīd kā perlamutrs, tāpēc to arī sauc par perlamutra raibeni.

Dažādu lidojošu un rāpojošu kukaiņu visapkārt ir ļoti daudz,

tie ir gan lieli, gan mazi, gan uzkrītoši spilgti, gan ļoti grūti pa-

manāmi. Gada laikā, regulāri izejot laukā, pļavā, mežā, mēs re-

dzam, kā sugas nomaina cita citu, kā tās izturas, kādas ir to sav-

starpējās attiecības. Daba savā mūžīgajā kustībā un mijiedarbībā
ir bezgala interesanta un sarežģīta, un mūsu dzīve paiet nemi-

tīgā tās izzināšanā, apgūšanā.

Māris Šternbergs

Sk. krāsu ielīmi.

SĒJAS LAIKU AIZVADOT,

SIENA LAIKU SAGAIDOT

Ne vienmēr un visur to darīja un par to_ dziedāja un vēl tieši

šādā secibā, tomēr, desmit gadu dažādās Latvijas malās pierakstot teicēju

stāstījumus un tos sālīdzinot ar publicētajām dziesmām, ticējumiem un paražām,

kopumā sanāk apmēram šāda izdarību secība. Neliela savākto materiālu daļa ar

precīzām norādēm ir jau nodota mūsu kopējā krātuvē ar Nr. 1986. Arī visi pārējie
vākumi pēc sakārtošanas, kas prasīs vēl daudz darba, tiks nodoti un arī tagad pēt-
niekiem un kamola risinātājiem netiek liegti. lerobežotā apjoma dēļ nācās apmie-
rināties ar četrrindu fragmentiem.

Priekš] āņi

0 lelīgošana, ganu priekšapfigošana sakas paris nedēļas pirms Jāņiem.

Kas tos Jāņus ielīgoja? —

Mūsu pašu ciema ļaudis:

Pirmie gani, pec arāji,

Visupēc jaunas meitas.

0 Krāja un mācījās dziesmas, vairāk ganos. Vietām vecas matēs gāja ganos

līdzi un mācīja dziedat.

Visu gadu Jāņus gaidu,
Dziesmas tinu kamolā . .

Nāciet, meitas, padziedat
Sav' balstiņas ielocīt . .

0 Lidz Jāņiem bi ja jāpaveic ravēšana, meslu vešana, papuves aršana rudziem.

Mēs varam Jāņos iet,/ Mums dārziņi noravēti . .
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() Pina jostas, izrakstīja kreklus, balināja audeklus. (Līdz Jāņiem audekli

balinās, pēcāk pūst.)

Jānīšam jostu pinu Skotelītes balināju,
Deviņiem dzīpariem; Jāņu dienu gaidīdama . .
Jāriīts manas govis gana

Šo garo vasariņu. Rakstiet, meitas, rakstiet, meitas,

Jāņam zīļu karodziņu! . .

0 Parasti nedēļu pirms Jāņiem sāka raudzēt alu.

Dar', bāliņ, miežu alu, / Dod Jāņam padzerties.

0 Par Jāņu dienas nākšanu sprieda pēc īstās Jāņu zāles — zilgalvītes, kuodeilas

(nārbuļi), madaras v. c. (kā kurā novadā) — uzziedēšaoas.
«Nu sāk ziedēt Jāņu zāles'

— nu jāstājas siena vālā!»

Visu gadu izstaigāju, Līgotāji, līgotāji,
Jāņu zāles meklēdama; Nav vairs tāļu Jāņu diena:

Nu atradu Jāņu zāli Šī dieniņa, rīt dieniņa,
Pašā Jāņu vakarā. Parīt pati Jāņu diena.

0 Vecie ļaudis ik vakarus no sava lieveņa vēroja, kad Saule rietot aizies vis

tālāk (līdz kādam ievērotam kokam pamalē)un tālāk ne, — tad zināja, ka pienākušl
Jāņi.

Kupla liepa uzauguse Tur Saulīte jostu kāra,

Saules taka maliņā: Ik vakarus noiedama.

0 Sēja sieru.

Jāņa māte sieru sēja / Deviņiem stūrīšiem . .

<) Kurzemes zvejniekiem ļoti iecienīts Jāņu svētku ēdiens bija zuši, ar kuru

zveju noņēmās vairākas dienas. Citur tieši pirms Jāņiem zēni gāja uz upi zvejot.

Trīne, Līze augstu lēca, Kad dabūja astes galu,
Kad to zuti ieraudzīja. Tad to gārdi nolaizīja.

0 Priekšjāņu dienā velēja veļu.

Trīs dieniņas velējos, / Jāņa nakti gaidīdama . .

0 Pārdzīvoja uztraukumu, ja sagatavošanās bija aizkavējusies.
Man atnāca Jāņu diena / Nezināma, negaidāma . .

0 Kāva gaili, aunu, jēru vai sivēnu, jo, pēc senākiem ticējumiem, kāds mājlops
citādi tik un tā nobeigsies.

Devu, devu Jānīšam, Cepli maizes, mucu alus,
Ko es biju solījusi: Nobarotu sivēniņu.

0 Cepa plāceņus, raušus.

. . Sildām pienu, cepam raušus, / Tā mēs Jāni mielosim.

0 Nolūkoja kaimiņu dārzus, lai zinātu, ko aplīgot.
Kur bij čaklas mātes meitas, / Tur dārziņi noravēti . .

Zāļu jeb ziedu diena (23. jūnijs)

0 Zāļu jeb ziedu dienu («dienu pirms Jāņiētn») daudzināja dziesmās, sevišķi

ganos.

Ai, Jānīti, Ziedainlti,/ Ko tu vedi vezumā? . .
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0 Tīrīja, slaucīja, mazgāja, uzposa mājas.

Treju žuburu / Slotiņu sēju / Slaucīt Jānīša / Pagalmiņu.

0> Atveda meijas un lika tās pagalmā, pie ēkām, istabā pie galda, ap gultām. Pie

tam uz jumtiem, aiz spārēm, vārtos, durvīs un laidarā lika arī pīlādžus, kas bi ja jāat-
velk aiz galotnes, jau priekš pusdienas. Tas sargājot no raganām un Pērkona.

Vārtu stabi, gultu gali, Es jums saku, jauni puiši,
Visi meijām appušķoti. Pušķojiet klētes jumtu!

0 Gatavoja mucu ar ķieņiem (celmu malku)>un darvu.

0 Vāca dziedinošas zāles visam gadam.

Izstaigāju līču līčus, / Buldurjāni meklēdama . .

0 Vāca visas Jāņu zāles, bet vietām arī «īstajai» Jāņu zālei bija jābūt klāt.

Visa bija Jāņa zāle, Ko plūc rīta saulītē,

Ko plūc Jāņa vakarā; Tā vairs lieti nederēja.

0 Meklēja īsto Jāņu zāli.

Meitas gāja Jānīšos, Buldurīši, zilgalvīši,
Jāņa zāļu nepazina . . Tā bij īsta Jāņu zāle.

0 Dziedādami darināja ziedu («trimpīnā») un ozolzaru vainagus. Līdz vakaram

tos noglabāja vēsumā, lai nevīst.

Kādi ziedi pļaviņā, Ozoliņa kroni pinu
Tādi manā vaiņagā . . Jāņa dienas vakarā . .

0 Vija «trejdeviņu ziedu» v. c. sevišķi lasītu ziedu vainagus, arī mazos vainagus,
arī ar «īstajām» Jāņu zālēm vai ar «jānīšiem».

Trejdeviņus ziedus pinu / Savā Jāņu vainagā.

0 Sapļāva un atveda Jāņu sienu un āboliņu (sēku) govīm un zirgiem, kā

arī Jāņa bērniem gulēšanai. Bet vispār pirms Jāņiem nepļauj; cik vajag, plūc ar ro-

kām, citādi govīm zūdot piens.

Ko tie dara, mūsu puiši, Ko ēdīs Jāņa zirgi,
Nepļāvuši dābuliņa? Garu ceļu tecējuši?

0 Izkaltētas kalves lika gultasmaisos, lai nebūtu blusu.

0 Visās malās skaņi līgoja gani.

Riet, Saulīte, rietēdama Sit kociņu pie kociņa,
Agri Jāņu vakarāi . . Lai rit Saule vakarā . .

0 Gani darināja vainagus sev, mājniekiem un appušķoja arī govis.
Govis gaida zaļu kroņu / Meitas skaistas līgošanas.

0 Gani grieza jaunu ganu rīksti.

0 Govis pārdzina agrāk nekā parasti, svinīgā pušķotā gājienā,ar skaļu līgošanu,
nesot un vedot uz govju mugurāmvainagus un zāles. Ganus sagaidīja, aplīgoja, cie-

nāja ar sieru, tad slauca govis.

Sieru, pienu, māmuliņa, / Par telīšu pušķošanu! . .

0 Pie ēkām, telpās, pie sienām, gultām, klētī, maltuvē lika zāles un vainagus;
pušķoja galdu, uz grīdas kaisīja skalbes, pie griestiem sprauda dadzi ar deviņiem
žuburiem.

Griesti meijām izpušķoti / Grīda kalvām izkaisīta.
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0 Pabaroja un aplīgoja zirgus, pieguļa nelaida, lai pasargātu no Dieva suņiem —

vilkiem.

Jāņu nakti, bāleliņi,
Pieguļā nejājat:

Janīts jusu kumeliņus
Dzelža zāli ēdinās!

0 Laidara vārtos, kūts durvīs, atslēgas caurumā, logos, pie griestiem, uz spaiņiem
lika pīlādžus, dadžus, nātres, arī mežrozes. Pie istabas un pie kūts durvīm lika

pīlādžus, arī ar saknēm uz augšu, bet pie kūts griestiem sprauda pīlādža krustiņu.

Appušķoju laidariņu / Ar ābeļu zariņiem. .

Es ienesu asu dadzi

Jāņa mātes laidarā,

Lai dūrās raganiņas,
Jāņu nakti slaukt ejot!

0 Kurināja pirti, vietām jau iepriekšēja vakara

Zāļu dienu pirti kūru / Ar ozola zariņiem .

0 Greznojas, uzposās, reizēm ar pavisam jaunu jostu un izrakstītu kreklu.

Māmiņ, rotas nežēlo / Jāņu dienas vakarā . .

Jāņu vakars

0 Jāņa tēvu un Jāņa mati (vakara vadītājus un Jāņus) appušķoja ar vainagiemun

aplīgoja pie mājas vārtiem.

Es savai Jāņa mātei

Došu ziedu vainadziņu.

Es uzliku Janišam

Zaļ' ozola vainaciņu . .

Paldies saku māmuliņai,
Ka Jānīti vārdā lika:

Kad atnāca Jāņu diena,

Visi Jāni daudzināja.

<} leturēja vakariņas ar alu un sieru.

Dod, māmiņa, sieru, pienu / Paša Jāņu vakara . .
0 Uzsāka līgot, dziedāja par svētku sagaidīšanu.

Nac nākdama, Jāņa diena

Tev ir pulka gaidītāju . .
Jāņu diena, Jāņu diena,

Nu pats Jāņu vakariņš .

0 Cits citu aplīgoja, deva un meta zāles.

Es savai Jāņa mātei / Došu skaistas Jāņu zāles

0 Apfigoja arī mājas, dažādas mājas lietas un kustoņus.

Kuplis auga ozoliņš / Jāņa tēva pagalmā . .

0 Sevišķi aplīgoja laidaru, nesa zāles un apmētāja ar tam govis.
Laidara vārtus aizsēja ar nātrēm vai pīlādžu mizu.

Pluču zaļi avota, Augstu metu Jāņu zāles

Lai telītes lielas auga . .Metu govju laidarā . .

0 Vainagu uzlika arī bitēm.

Es uzliku bitītēm / Ozoliņa vainadziņu . .

0 Aplīgoja dārzus, laukus, pļavas un apsprauda ar pīlādžu v. c. zariem;

laukus arī apskrēja, brida rudzus, kāpostos sprauda liepas, rudzos — ozola zaru.

Labībā lika arī ozola vainagu mieta galā.

Jāņu bērni salēkuši

Kāppstiņu dārziņā . .
Liniņu labad līgot gāju,
Lai mani liniņi līdzeni auga
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Ai, Jānīša vakariņš,

Ozuliņa tērētājs!
Grib dārziņi, tīrumiņi,

Grib meitiņas vainaciņu.

lesim, meitas, skatīties,

Kādiem ziediem lini zied.

Liniem zied zili ziedi

Zeltītiem pakariem.

<C> Apdziedāja pļavas, tas pāriedami. Skrēja pa pļavu, pluča viderksnes un svieda

pār plecu, lai neaug nezāles. Kur pāriet, tur labāk augšot zāle.

Pļavas dziesmu nodziedaju, / Par pļaviņu pāriedama.

0 īpaši vītus vainagus v. c. lietas nolika pie gultas, janīšu ziedu pumpurus ie-

sprauda sienā, aiz sijas v. c. — laimes un gaidāmo kāzu zīlēšanai.

0 Saulrietā sēja deviņu zaru lapu slotiņu rasas vākšanai, kā arī nogriezapīlādža

nūju dažādām izdarībām.

Jāņu nakts aicinājums

0 Saulei vēl rietot, kalnā kārts galā iededza uguni, lai bez pārtraukuma ap-

spīdētie lauki būtu ražīgi un tīri no nezālēm, bet ļaudis — veselīgi. Senāk kārti ar

uguns mucu reizēm iestiprināja ozola vai cita koka galā, bet kuršu zvejnieki degošu

mucu palaida jūrā.

Ceļat augstu Jāņuguni, / Lai ta talu atspīdētu .

Aizdedzieti darvas mucas,

Modinieti Jāņa bērnus,

Lai taurēja vara taure,

Lai dziedāja Jāņu dziesmas.

<C> Vēroja citas ugunis, sazinājās, sasaucas, taurēja, dziedāja aicināšanas dziesmas

pa gabaluaplīgoja kaimiņus.

. Te uguņi, tur uguņi,
Jāņa taure atskanēja.

Sanāciet, Jāņa bērni,

Augsta kalna galiņā! .

0 Jāņa bērni devas gājienos, lāgiem ar lapām, puta taures, sasaucas, līgoja;
reizumis arī kāds Jānis jāja līdzi uz melna zirga (Kurzemē).

Janītim vara taure,

Man bij dziesmu vācelīte .

Līgodamas tautas naca

No kalniņa lejiņā . .

0 Jāņa bērni pa ceļam pluča «visu

arī kokus v. c.

Aplīgoju miežu lauku,

Kādiem ziediem mieži zied?

—
Dzelteniem ziediņiem!

Aplīgoju zirņu lauku,
Kādiem ziediem zirņi zied?

— Raibiem ziediem zirņi zied!

{) Klusi pienāca pie kaimiņu vārtiem

Segloj savu kumeliņu
Zāļu dienas vakarā.

. . Visi bija Jāņa bērni

Kas atnāca līgodami.

labu Jāņu zāli», aplīgoja labības laukus,

Plūcat, meitas, puķu pušķus,
Daždažādus, izraibotus . .

Gaidi, gaidi, Jāņa tēvs,
Nu nāks tavi Jāņa bērni,

Jāņa ziedus kaisīdami,

Sieru, alu prasīdami.

Reizēm maju jaunieši steidzas pretī un

pievienojas. Tad sakas bungošana, taurešana, saimnieces «modināšana», «labva-

kar» dziedāšana.

Situ vara pulkstentiņu
Pie ustabas stenderītes . .

Labvakar, Jāņa mate,

Vai gaidīji Jāņa bērnus? . .

Nāc ārā, Jāņu māte,
Ko es tev parādīšu:
Tavi bērni iztecēja,

Sagaidīja svešu ļaužu.
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<) Līgotājus parasti sagaidīja ar dziesmām un aicināja iekša. Kur neuzņēma —

saimniekus dziesmās nopēla un gāja tālāk.

Labvakar, Jāņa bērni,
Nāciet droši sētiņā! . .

. . Kas bij kada skopuliņa,
Tā iebēdze istabā.

Nākat, bērni, istabā,
Es jūs labi pamielošu.

. . Ja negaidi, tad atsaki,
lesim projām līgodami.

0 Apfigoja kaimiņu ļaudis, pušķoja ar vainagiem un daudzināja Jāņa tevu

un mati, aplīgoja mājas.

Ko mēs labu vēlēsim

Mūsu Jāņa tētiņam?
Pilnu klēti rudzu, miežu

Stallī labūs kumeliņus.

Jānīts prieka nevarēja,
Savus bērnus skaitīdamsi,
Tie tam nesa lielu sieru,
Tie ozola vainadziņu.

0 Jāņu mati apdāvināja un apmētāja ar zalem un īstajam Jāņu zalem, zāles

meta arī gultās, bet guļošajiem tika nātres.

Es savai Jāņu mātei

Liku liepu,vainadziņu .

Metam zāles istaba,
Lai nesnauda verpejiņas.

Jāņa bērni, Jāņa bērni,
Dariet savu vecu tiesu:

Dodiet zāles māmiņai,
Lai gotiņas labas aug!

Atpakaļ, līgotāji,
Jums nav labas Jāņu zaleš .

lemetam Jāņu zāles

Jauna puiša gultiņā .

0 Aplīgoja laidaru, meta tajā zāles, dziesmas velēja veiksmīgu lopkopību

Nac āra, saiminiece,
Līgojat, Jāņa bērni,
Metat zāles laidarā:

Cik zālīšu, tik telīšu

Jāņa mātes laidarā.

Es tev teikšu govju laimi

.. Es atnācu, e$ atnesu

Piena zāles, sviesta zāles.

0 Apdziedāja dārzus, nopēla par neravētiem dārziem v. c. nokavētiem darbiem,

jo nāk siena laiks.

Lec, Janīti, kur lekdamis

Lec manā dārziņā!
Jāņa māte slinka māte,
Visi dārzi neravēti;
Visiem vārti nopušķoti,
Jāņu mātei vien nebija.

Izmin visas sīvas nātres,
Lai aug balti kāpostiņi!

Netikušas šīs meitiņas, / Pagalmiņu neslaucījšas. .

0 Aplīgoja, arī apjāja druvas, vēlēja labu ražu.

Ābolaina tā pļaviņa,
Zābakoti pļāvējiņi:
— Aplīgoju to pļaviņu,
Lai aug manis aplīgota.
— Aplīgoju rudzu lauku,
Lai aug rudzi rogainīši.
— Aplīgoju auzu lauku,
Lai aug, manis aplīgots.

Nem, Janiti, melnu zirgu,
Apjāj manus tīrumiņus . .

Pāri, pāri, krusas gaisi,
Pār šo zemes gabaliņu;
Pāri, pāri, ļauna diena,
Pār Jānīša tīrumiņu.
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0 Jāņa bērni par aplīgošanu pieprasījaalu un sieru, majnieki tielējas. Vietām alu

nedeva, iekams neap jaja auzu lauku

Sieru, sieru, Jāņa māte,

Tev bij govis laidarā;

Alu, alu, Jāņa tēvs,

Tev bij mieži tīrumā.

Jāņa tēvs bēdājās —

Zaķi miežus noēduši .

Nebēda, Jāņa mate,

Visi nāca paēduši.
Jāņa bērni gāju prasa —

Kur mēs gaļu dabūsim?

Man kaziņū vilks aiznesa

Pašā Jāņu vakarā . .

0 Jāņa tevs un mate cienāja Jāņa bērnus ar alu un sieru.

Kur bij laba Jāņu mate,
Labi tura Jāņa bērnus;

Dod tiem sieru, dod tiem alu,

Ugunskuru sildīties.
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<) Jāņa bērni pateicas un atvadījās.

Pateicos Jāņa mātei, Pateicos Jāņa tēvam,

Tā man deva sieru ēst, Tas man deva alu dzert . .

Se nāksim citu gadu, / Se llksmiga Jāņu māte . .

0 Tad Jāņa bērni devās uz citām mājām un ciemiem
— atkārtojās tās pa-

šas izdarības.

Viktors Grāvītis

Sk. krāsu ielīmi.

1986. GADA VASARA
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LATVIJAS VĒSTURISKIE PARKI

Tie ir parki, kas tika veidoti iepriekšējos laikmetos pie muižnieku un citu

feodālu dzīvojamām ēkām, ievērojot tajā laikā valdošos modes kanonus. Tātad

šie parki ir ne tikai dabas objekti, bet arī kultūras pieminekli.
Jebkurš vēsturiskais parks nepārprotami ir dabas objekts, jo materiāls, no kā

tas veidots — koki, krūmi un citi augi, ir visīstākais dzīvās dabas materiāls. Sis

materiāls aug, attīstās, nobriest, dažkārt pat piedzīvo ievērojamu vecumu. Tas viss

arvien ir sarežģījis apstādījumu veidošanu, kopšanu, pat estētisko uztveri un

galvenokārt atjaunošanu.

Katrs vēsturiskais parks ir kultūras piemineklis neatkarīgi no tā, vai tas ir ie-

tverts kultūras pieminekļu sarakstā. Gadsimtu gaitā, kopš parki tiek veidoti, ir bi-

juši arī tādi laiki, kad katram celiņam, solam, kokam, puķei un jebkuram ci-

tam, pat vissīkākajam apstādījumu elementam ir bijusi noteikta mākslinieciska un

simboliska nozīme. Sīs simbolikas zinātājs gāja pa dārzu vai parku un kā no

grāmatas lasīja, kādam notikumam par godu vai kādu jūtu vadīts dārza īpašnieks li-

cis ierīkot tovai citu celiņu, iestādīt puķi vai krūmu. Bieži vien dārza veidojums ap-

liecināja tā īpašnieka reliģiskos vai citus uzskatus. Viduslaiku, it īpaši klosteru dār-

zos avots, ūdens baseins vai aka dārza vidū simbolizēja Kristus bet Dievmātes

simbols Rietumeiropā bija roze vai rožu krūms, Krievijā — lilija.

Cilvēka darbības neietekmētā vidē koki, tātad galvenais parku veidošanas

materiāls, var saglabāties ilgi. Ne tikai ozoli, bet arī liepas, oši, kļavas un daudzi

citi koki. Taču parkā to mūžs ir daudz īsāks, un trīssimtgadīgi koki parkā jau ir

retums. Tāpēc neviens renesanses dārzs (ikdienas valodā tos sauc ari par itāļu jeb

arhitektoniskajiem dārziem) Latvijā nav saglabājies. Turklāt, spriežot pēc doku-

mentiem, šādu dārzu Latvijā vai nu vispār nebija, vai arī to mūžs bija samērā īss.

Citādi ir ar baroka laikmeta dārziem, ko sauc arī par franču jeb ģeometriska-

jiem dārziem (jāpiezīmē, ka attiecīgais stils nāca ne tikai no Francijas un ka rene-

sanses dārzi arī bija ļoti ģeometriski). No baroka dārziem raksturīgā trīsdalī-

juma — partera, dārza jeb parka daļas un tā saucamā mežaparka (šie termini pār-

svarā radušies mūsdienās) vācu, zviedru un poļu muižnieki Latvijā bieži vien

izvēlējās tikai vienu
—

dārza jeb parka daļu. Un tā pati gan senu un droši vien ne-

pārvaramu tradīciju, gan drošības apsvērumu dēļ (biežie kari, laupītāju bandas)
nereti atradās krietni tālu no dzīvojamās mājas.

Sāds dārzs bija ekonomiski izdevīgs. Baroka laikmetā dārziem bija izteikti

simetrisks plānojums: simetriski izkārtotos celiņus aptvēra koku rindas vai pat

augsti, cirpti dzīvžogi, kas veidoja atsevišķas, slēgtas telpas, tā saucamos boske-

tus. Sāds dārzs pēc toreizējiem priekšstatiem tika uzskatīts par īpaši skaistu.

Celiņiem vajadzēja būt platiem. Tā, Mangaļu muižas dārzā galvenie celiņi
bija apmēram 6 metrus plati. Daudz šaurāki nebija arī pārējie celiņi. Sādi plati
ceļi noderēja ne tikai pastaigām, bet arī izjādēm, izbraucieniem, svētku pasāku-
miem, uguņošanām. Bosketos savukārt varēja atrasties itin viss — sākot no suņu

staļļiem vai dažādām atrakcijām un beidzot ar ārstniecības augu un kartupeļu do-

bēm. Sākumā kā atskaņa noviduslaiku dārziem, it īpaši Austrumeiropā, baroka dār-

zos ļoti iecieniti bija augļu koki. Gar celiņiem nereti tika stādīti ķirši, retāk ābeles,

plūmes vai bumbieres. Šādas alejas necirpa, un bosketi bieži vien bija labi pārska-
tāmi. Tā kā toreiz augļu kokiem vajadzēja simbolizēt paradīzes dārzu un tiem bija
pilnīgi cita — mākslinieciski nozīmīgāka loma nekā mūsdienu parkos un deko-

ratīvajos dārzos, šāds apvienojums nevienam netraucēja. Gluži otrādi, aiz augļu
kokiem redzamās sakņu, garšaugu, ārstniecības augu, puķu un kartupeļu
dobes radīja bagāta, tātad grezna dārza iespaidu. Puķu dobēm (bet tolaik daudzas

tagad pierastas viengadīgās un divgadīgās puķes bija samērā liels retums} vaja-
dzēja vēstīt.par pasaules plašumu un zaudēto paradīzes dārzu.

17. gadsimtā Latvijā bija samērā daudz baroka dārzu. No tiem saglabājušies
gan tikai daži un ne vairs sākotnējā izskatā. Ar laiku mode mainījās, un alejas
pārvērtās par cirptiem dzīvžogiem, jo augstāki un ķēmīgāk apcirpti tie bija, jo
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skaistāki likās. Daudz posta 18. gadsimta sākumā nodarīja Ziemeļu karš.

Nekoptie augļu koki pārstāja ražot, un daudzos dārzos tos nomainīja ar

liepām. Sākumā alejās nereti stādīja īves vai bukšus (Buxus), taču Latvijas apstāk-

ļos tie bija sala neizturīgi.
1693. gadā izveidotais Vircavas muižas dārzs ir saglabājies sākotnējās ro-

bežās. Vēl arvien to aptver 1693. gada vasarā un rudenī raktais kanāls, kā arī

valnis, pa kuru iet pastaigu ceļš. Par sākotnēji stādīto vilkābeļu (Crataegus) dzīv-

žogu uz šī vaļņa — laikam abpus celiņa — gan liecina vairs tikai atsevišķi sīki

krūmiņi. Taču ķiršu, bumbieru un bērzu aleju vietā jau kopš 18. gadsimta 60.

gadiem aug liepas. Kuros bosketos bijušas ābeles, kuros dārzeņi un puķes, pat-
laban nav zināms. Varbūt, ka par to atrodamas ziņas kādā no vairākiem tūksto-

šiem mapju, kurās Latvijas PSR Centrālajā Valsts vēstures arhīvā glabājas Kur-

zemes hercogistes dokumenti. Izskatīti ir tikai daži simti . . .
Izcilākais baroka laikmeta dārzs Latvijā laikam gan ir bijis Rundāles pils dārzs.

Tas ir daudz pētits un tiek atjaunots. Taču ir arī vēl citi. Nedaudz jaunāks par Run-

dāli ir Lamiņu muižas (tag. Dzirciema palīgskola Tukuma rajonā) dārzs, ļoti

vienkāršs, pat primitīvs, bet tādēļ ļoti uzskatāms un saprotams.

1776. gadā ir stādīts Bramberģes muižas «izpriecu dārzs». Tā kā nosaukumā,
kurš ņemts no šīs muižas 1786. gada inventarizācijas dokumentiem, nav minēts ne

augļu, ne «virtuves», tas ir, sakņu dārzs, jādomā, ka tas bijis tikai dekorativais

dārzs.

Ilze Janele

Sk. krasu ielīmi.

Rudenī

LAI SVĒTELIS VEIKTU SAVU MISIJU

Teika stāsta, ka stārķis agrāk bijis dievam par rokaspuisi.
Dievs tam uzdevis noslīcināt maisu ar vardēm, čūskām un citiem

mūdžiem, bet stārķis nav varējis pārvarēt ziņkārību un pavēris

mazu spraudziņu — un gūstekņi laukā gan! No tā laika stārķim jā-

staigā sarkanos zābakos pa laukiem un jāvāc izbēgušie dzīvnie-

ciņi.

Dzīvodams tuvu cilvēkam, baltais stārķis kļuvis par daudzu

tautu teiku un ticējumu varoni. Turcijā un Mezopotāmijā uzskata,
ka katrā stārķī mājo musulmaņa dvēsele, tālab šī putna nogalinā-
šana tiek pielīdzināta slepkavībai. Lai pielabinātos putniem un

arī lai iegūtu stārķa izskatu uz vienu gadu un varētu apmeklēt
Meku, tikuši izvietoti mākslīgi ligzdu pamati. Eiropas zemkopju
tautas, arī mūsējā, pēc stārķu ierašanās un izturēšanās paredzē-
jušas dažādas norises dabā un personiskajā dzīvē (iziešanu tautās,

ģimenes pieaugumu). Ticējums par stārķa saistību ar bērna pie-
dzimšanu veicis garu attīstības ceļu un arī mūsdienās arvien

tiek pieminēts.
Bet putns tik staigā sārtos zābakos un ķer visu, kas kustīgs un

norijams, jo viņa galvenā misija — vairot un saglabāt savu sugu.
Un nopūlēties vajag krietni: katrs stārķa bērns no izšķilšanās
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līdz lidspējas iegūšanai prasa no vecākiem ap 16 kg barības. Un

vecāki pūlas — vāc kukaiņus, peles, žurkas, ciršļus, vardes, krup-

jus, ķirzakas un čūskas, gan beigtas, gan dzīvas zivis, putnu olas un

mazuļus, gliemjus, sliekas, kurmjus utt. Ir tāds ticējums, ka stār-

ķis ir svētības nesējs, jo, kur putns var pilnu vēderu pielasīt un bēr-

nus izaudzināt, tai vietā arī arājs var gaidīt augļus no saviem pū-

liņiem. Taču stārķi atrod barību arī liesākās vietās, ja vien

tur mītkas noķerams. Barības objektu izmērs ir no 1 cm lieliem ku-

kaiņiem līdz krietnai žurkai.

Balto stārķu, tāpat kā jebkuras citas sugas indivīdu, daudzums

ir svārstīgs lielums, ko nosaka daudzu faktoru sarežģītā mij-
iedarbība. Aizvadītā gadsimta laikā stārķu skaits gan pieaudzis,

gan samazinājies. Diemžēl kopš 40. gadiem svārstības notiek ar

skaita sarukšanas tendenci, īpaši areāla rietumu daļā.

Daudzās valstīs tiek darīts viss, lai saglabātu balto stārķu po-

pulāciju. Izteikta doma, ka šādiem ilgi dzīvojošiem putniem (vis-

vecākajam reģistrētajam stārķim bijuši 26 gadi) svarīgs ir katrs in-

divīds — pat tad, ja tas vairs nav lidotspējīgs. Tāpēc zemēs, kur

baltie stārķi jau gandrīz pilnīgi izzuduši, atsevišķos gadījumos
veterinārārsti liek stārķiem knābju un kāju protēzes un Japānā

stārķim ir izdarīta pat kuņģa operācija. Piemēram, VFR izveidots

īpašs palīdzības staciju tīkls. Tur nogādātajiem novārgušajiem vai

cietušajiem stārķiem sniedz medicīnisko palīdzību un nodrošina

pārziemošanu cilvēka aprūpē. Daudz stārķu tiek ārstēti zoolo-

ģiskajos dārzos.

Zemēs, kur baltie stārķi vairs neligzdo, veikti reaklimatizāci-

jas mēģinājumi. Tā, Anglijā 30. gados izaudzināja 23 no Polijas
ievestus stārķu mazuļus, taču tie visi gāja bojā ceļā uz ziemoša-

nas vietām. Kad 40. gadu beigās baltie stārķi pārstāja ligzdot

Šveicē, pēc pirmajām neveiksmēm (no 200 putniem atgriezās ti-

kai 1) brīvībā sāka palaist tikai četrgadīgus putnus. Ir gūti panā-

kumi: 70. gadu beigās jau reģistrēti daži desmiti apdzīvotu

ligzdu.

Starptautiskās putnu aizsardzības padomes (ICBP) ietvaros iz-

izveidota speciāla stārķveidīgo putnu pētnieku darba grupa, kas

koordinē izpētes un aizsardzības darbu, nodrošina informācijas

apmaiņu.

Darīts tiek daudz, taču īstas vienprātības par skaita samazi-

nāšanās cēloņiem vēl nav. Tomēr ir pamats domāt, ka tie galve-
nokārt meklējami ziemošanas vietās — Āfrikā. Arī te svēteļi sar-

kanos zābakos ķer dzīvnieciņus, lai apmierinātu sava 3—4 kg

smagā ķermeņa vajadzības, uzkrātu spēkus tālajam mājupceļam un

nākamajai vairošanās sezonai. Gados, kad sausums nav nomācis

visa dzīvā attīstību, labs atspaids stārķiem ir siseņi, kas, sasnie-

guši noteiktu attīstības pakāpi, lielos baros iznīcina augāju.
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Netrūkst arī ēdāju. Šādam mūdžu baram parasti seko vairāki tūk-

stoši stārķu. Aprēķināts, ka dienā putns noķer līdz 3000 kukaiņu.
Taču būtiski samazināt siseņu skaitu dabiskie ienaidnieki nespēj,
tāpēc tiek lietotas indīgas ķimikālijas. Tā, gados, kad ir nelab-

vēlīgi laika apstākļi barības objektu attīstībai, putni badojas,
bet gados, kad barības papilnam, tā tiek saindēta. Eiropas aus-

trumu un rietumu populāciju ziemošanas vietas nesakrīt. Areāla

austrumu populāciju indēšana skar mazāk, jo siseņi vairāk izpla-
tīti tieši Rietumeiropā ligzdojošo stārķu ziemošanas vietās.

Latvijā ligzdojošo stārķu stāvoklis pagaidām bažas nerada. Pē-

dējā uzskaitē 1984. gadā reģistrētas 6273apdzīvotas ligzdas. To bie-

zība būtiski neatšķiras no biezības pirms 50 gadiem: 23,5 pāri uz

100 km
2

biotopa. Republikas austrumu rajonos ligzdu skaits 10

gadu laikā pat ievērojami pieaudzis. Mums stārķu pagaidām pie-
tiek, tāpēc varam ļaut darboties dabiskajai izlasei un atļauties ār-

stēt tikai tos putnus, kuriem patiešām ir izredzes pilnīgi atvese-

ļoties.

Tomēr 1984. gada uzskaite atklāja arī uztraucošas tendences.

Laika posmā no 1974. līdz 1984. gadam tādu ligzdu daudzums, ku-

rām pamatu palīdzējis atrast cilvēks, sarucis no 63,3 uz 46,0% .
Kaut arī tas droši vien noticis objektīvu apstākļu dēļ — sarūk

arī lauku iedzīvotāju skaits, nebūtu labi jau tā daudzajiem drau-

dīgajiem faktoriem (mirstība, saduroties ar augstsprieguma līni-

jām, biotopa pārveidošanās draudi, briesmas ziemošanas vietās)
pievienot arī ligzdvietu trūkumu. Pagaidām stārķi paši tiek galā ar

šo problēmu — apmetas uz ūdenstorņiem, lēzeniem jumtiem, elek-

tropārvades līniju stabiem. Taču mākslīgo ligzdvietu izvietošana

dotu iespēju saskaņot dabas aizsardzības un tautsaimniecības vēl-

mes attiecībās ar melnbalto kaimiņu. Labai mākslīgajai ligzdvietai
jāatbilst vairākām prasībām. Tās uzbūve un novietojums nedrīkst

būt pretrunā ar cilvēka interesēm un pašu stārķu vajadzībām.
Svarīgi, lai nekas neapgrūtinātu putnus piekļūt pie ligzdas. Vē-

lams, lai tuvumā nebūtu nekādu elektrības vadu, arī televīzijas an-

tenu, kas var kļūt par cēloni jauno putnu bojāejai.
Tradicionāla ir ligzdu pamatņu novietošana kokos. Nepiecie-

šams nozāģēt koka galotni un aizvākt zarus, kuri var traucēt put-
niem piekļūt ligzdvietai. Par ligzdas pamatu var kalpot gan

dēļu platforma, gan veca autoriepa ar aizpītu vidu (ratu riteņa

pēctece), veca maizes kaste. Nereti aprobežojas tikai ar koka

galotnes nozāģēšanu.
Pie mums un arī citās republikās un zemēs vērojams, ka svē-

teļi arvien vairāk sāk apdzīvot cilvēka veidotas celtnes un ie-

rīces. Arī uz nama jumta par ligzdas pamatu var kalpot gan ratu

ritenis, gan no zāģmateriāliem veidota platforma (ap 1,3 m dia-

metrā) uz krāģveida pamatnes, gan vienkārši nostiprināts žagaru

saišķis.
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Daudzi stārķi vij ligzdas uz elektropārvades līniju stabiem

(1984. gadā — 13,6% ligzdu). Vairumā «elektroligzdu» mazuļi tiek

izaudzināti sekmīgi, taču elektrības vadi apdraud jauno stārķu pa-

audzi izlidojot, bet stārķi savukārt nereti kļūst par traucēkli elek-

tropārvades līnijas vai sakaru līnijas normālai darbībai. Drošāk

ir mākslīgo ligzdvietu novietot uz speciāli šim nolūkam uzstā-

dīta staba, taču, ja putniem tomēr labāk patīk vecais stabs vai arī

tuvumā nekur nav iespēju uzstādīt jaunu ligzdu, ieteicams stabu

galos nostiprināt dēļu platformas. Drošības labad 5 m abpus

ligzdai vadus var izolēt.

Arī uz ekspluatējamiem skursteņiem, ja putniem tie īpaši mīļi,

iespējams novietot platformas, kas, netraucējot dūmvadu tīrīšanu

un dūmu izplūdi, nodrošinātu sekmīgu stārķu vairošanos. Kā rāda

FENOLOĢISKIE NOVĒROJUMI

(pēc sabiedrisko

Novērojumus sabiedriskā kārtā veikuši un datus iesūtījuši sabiedriskie novē-

pele —
A. Ķemlers, 5. Dundaga — O. Kalnējs, 6. Engure — A. Liepiņa, 7. Dobele —

ta —M. Rullē, 11. Lugaži —
V. Mertena, 12. Stučka —V. Krastiņa, 13. Zīlāni

—

nova, 17. Atašiene —D. Malčanova, 18. Barkava —V. Miška, 19. Mēdzūla —

F. Vasiļjeva.
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pieredze, platformas pamatni ir lietderīgi nokrāsot ar ugunsiztu-

rīgu krāsu vai apgādāt to ar azbesta plāksni. Ligzdas pamatnei

jābūt labi nostiprinātai un izturīgai, jo, gadu no gada papildinātas,
ligzdas ar laiku var sasniegt ievērojamus izmērus — pat līdz 2 m

diametrā un 2 m augstumā. Noskaidrota kādas 1,6 m platas un

0,7 m augstas ligzdas masa — 500 kg, bet cita —1,8 m plata
un 1,9 m augsta ligzda svērusi pat 2 tonnas.

leguldītais darbs ātrāk nesīs augļus, ja ligzdas pamats būs

noklāts ar žagariem, sienu, kūlu vai velēnām un notraipīts

ar baltu krāsu, lai ligzda izskatītos «īstāka».

Lai stārķis varētu sekmīgi nest mums savu svētību, ir jāpaiet

viņam pretim. Darīsim to!

Antra Stīpniece

1986. GADA RUDENI

novērotāju datiem)

rotāji: 1. Nica — A. Būdels, 2. Rucava — J. Laugalis, 3. Pope — E. Reinfelds, 4. Snē-
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A. Briedē, 20. Zvidziena — L. Skrebelis, 21. Alūksne —
L. Treija, 22. Dagda —

Sastādījusi Lūcija Ozola
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LATVIJAS VĒSTURISKIE PARKI

Tas ir laiks, kad arī līdz Latvijai ir nonācis pirms gandrīz 200 gadiem Anglijā
radies sauklis: «Nekādu dabas kropļošanu dārzā!» Un savu uzvaras gājienu, tāpat

kā klasicisms ēku arhitektūrā, sāk ainavu dārzs ar jauno un svešādo nosaukumu

«parks». Tātad —
klasicisma dārzs, ko ne visai pamatoti sauc par angļu stila dārzu.

Otrs ikdienā lietotais nosaukums — ainavu parks —

gan tikpat kā nav apstrīdams.
Tātad — līkloču pastaigu ceļi un celiņi, brivas konfigurācijas dīķi, briva, ne-

regulāra apjoma koku un krūmu grupas, neviena cirpta koka. Viss šķietami «no

dabas», šķietami nejaušs, it kā radies pats no sevis vai vismaz lēnā garā laika gaitā.
Bet cilvēka mūžīgā tieksme pēc kaut kā neikdienišķa īsā laikā šo dabas idilli

padara par kuriozu. Romantiskas, sentimentālas un vēl nez kādas noskaņas radī-

šanai ainavu parki dažā vietā tiek bāztin piebāzti ar visādām celtnēm jeb, kā tagad
pieņemts sacīt, ar mazajām arhitektūras formām'! Labi, ja tie ir atpūtaspaviljoni, so-

li, laivu piestātnes unskatu laukumi. Taču te redzami arī kapakmeņi, zem kuriem ne-

viens nav apbedīts, krusti ar bTbeles citātiem un tiem blakus šūpoles vai citas

atrakcijas, bērzu mizā iegriezti uzraksti un pat mākslīgas pilsdrupas un mūku vien-

tuļnieku mājiņas. Ja muižas īpašniekam nav patikas vai arī trūkst naudas pasūtīt
dabiska lieluma izkrāsotu lelli, ko novietot pilsdrupās vai vientuļniekamājiņā, tad

attiecīgi ģērbtam un grimētam tur viesu reizēs jāsēž kādam dzimtcilvēkam.

Pamazām tas viss apnīk, tiek apjausts pārliecīgās romantikas nedabiskums,

un ainavu parks ilgstoši nostabilizējas. Laikā no 1790. līdz 1850. gadam ir izvei-

dots vairums Latvijas ainavu parku — Durbes (pie Tukuma), Vandzenes, Spāres,
Valdgales, Lielīvandes, Kazdangas, Bikstu, Mežotnes, Vilces, Cēsu, Eriņu, Alūk-

snes un daudzās citās muižās.

Taču ainavu parks tikai šķiet veidojies patvaļīgi. Daudz jāzina, labi jāorien-
tējas izmantojamajā materiālā, daudzos sīkos kategoriskos noteikumos, lai pa-

nāktu vēlamo «nejauši radušās ainavas» efektu. Reizēm rodas iespaids, ka dārz-

nieks vai arhitekts, kas projektējis un veidojis to vai citu ainavu parku, ir lielījies

ar un priecājies par savu mācēšanu un varēšanu.

Tas, ka no Eriņu muižas pils gala pavērās skats uz Rūjienas baznīcas torni, pro-

tams, ir muižas ipašnieka gribas izpaudums ēkas celtnieka darbā, bet tas, ka

šis skats tiek ietverts ainavu parka kompozīcijā, radot mānīguiespaidu, it kā parks

turpinās lidz pat baznīcai, ir parka autora meistarības apliecinājums.
Tas pats sakāms arī par Tukuma apkārtnes mežiem apaugušo pauguru optisku

ietveršanu Durbes parka kompozīcijā, Lielupes kreisā krasta palienes un senkrasta

iekļaušanu Mežotnes parka un Daugavas kreisā krasta mežu iesaistišanu Krāslavas

parka ainavās. Turpretī Preiļu parkam, kas tiešām ir liels, nav nevienas ārpus

parka izejošas skatu perspektivas, turklāt arī iekšējās perspektīvas dažkārt ir

300 m garas, pastaigu ceļi un kanāli tā līkumo, ka nezinātājamšis parks var likties

daudz lielāks nekā īstenībā.

19. gadsimta otrajā pusē modē nāk dažādu senāko kompozīcijas paņēmienu
izmantošana, it kā spēlēšanās ar tiem. Ainavu parkos tiek radīti baroka dārziem rak-

sturīgie labirinti, atkal kļūst modernas mākslīgās pilsdrupas, tiek izmantoti dažādi

lēti paņēmieni, piemēram, dzirnakmeņu kāpnes, žogi, kuru krāsojums atgādina
bērzu stumbrus. Tajā pašā laikā modē nāk daudzi svešzemju koki un krūmi, kas

nenoliedzami bagātina stādījumu formas un krāsas.

Pēc šī nelielā ekskursa tuvākā un tālākā pagātnē pamatoti rodas jautājums:
kas mums ir, vai tas der un ko ar to varam darīt?

Mums ir daudz baroka dārzu, kurus ir grūti atjaunot, jo no lielajām liepām
vairs nevar izveidot cirptus dzīvžogus. Bet mēs zinām, ka sākumā šie cirptie dziv-

žogi nemaz nebija obligāti un ka bosketos varēja atrasties viss, kas nekaitēja
stādījumiem. Tāpēc — kas liedz kādā saulainākā bosketā iekārtot puķu vai ēnai-

nākā
— citu atbilstošu augu stādījumus? Kas neļauj lielākā bosketā ierīkot pastāvī-

gu vietu Līgo svētku svinēšanai vai kādā citā audzēt ārstniecības augu kolek-

ciju?



Mums ir ļoti daudz lielu un mazu ainavu parku, par kuriem ilgus gadus esam

bijuši naivā pārliecībā, ka tajos šķietami nejaušās kompozīcijas dēļ var atļauties

visu. Izrādās, ka nevar. Nevar pat parku pārplānot, t. i., ierīkot jaunu pastaigu ceļu

tīklu, nerēķinoties ar sākotnējiem, lai nezaudētu lielu daļu parka ainavu. Jo ainavu

parkos sākotnējais ceļu tīkls nereti ir bijis veidots tā, lai
— līdzīgi baroka dār-

ziem — samērā lielas un izolētas lauces kalpotu spēlēm un atrakcijām, atstājot

gleznainākās ainavas pastaigām. Ainavu parku laucēs nedrīkst izvietot celtnes,
kas tur nekad nav bijušas (tādas ir —

malkas šķūņi vairākos Liepājas rajona par-

kos, tehnikuma sporta laukums Kazdangā, estrāde Ilzenē). Nav pieņemama arī

šķietami atbilstošu nelielu skulpturālu elementu izvietošana zālienā — tiem va-

jadzīgs samērā vienmuļš, neizteiksmīgs fons, nevis ainavu parka krāšņie, glez-
nainie koki un krūmi.

-

Tātad — ko drīkst darīt ar ainavu parku un ainavu parkā? Noskaidrot parka
plānojumu. Pēc tam attīrīt parku no visa liekā, saudzējot krūmu grupas, kas bieži

vien lielā aizrautībā tiek aizmirstas.

Sākotnējā plānojumapēdas var meklēt pašā parkā pēc tur esošām vai bijušām
parka celtnēm un citām pazīmēm. Var meklēt arhīvā. Jo nav tā, kā stāsta, ka

Vidzemes un Kurzemes 19. gadsimta otrajā pusē izgatavotie un mūsu gadsimta
sākumā koriģētie kadastra plāni pirmajā pasaules karā tikuši evakuēti un

pazuduši. Vairums no tiem ir atvesti atpakaļ un apmēram pirms 25 gadiem pēc ilg-
stošas glabāšanas dažādu iestāžu pagrabos nonākuši Latvijas PSR Centrālajā Valsts

vēstures arhīvā.

Jau 17%. gadā A. Hupels «Ekonomiskajā rokasgrāmatā» atzīmē, ka ai-

navu parki noder pastaigām, rotaļām, kā arī saimnieciskām vajadzībām. Nez vai

tagad kāda parka dīķī audzēs zivis, nez vai parkā pļauto zāli vedīs uz lopu
fermu, taču ainavu parkā vienmēr pastaigāsies, vienmēr varēs rīkot tādus

pasākumus, kur pietiek ar līdzenu, nopļautu zālienu, vienmēr (ne jau uz galvenās
skatu perspektīvas) varēs spēlēt volejbolu vai badmintonu.

Un varēs vēl daudz ko, ja tikai parka saimnieks kaut drusku gribēs saprast,
ka vēsturiskais parks ir gan dabas objekts, gan kultūras piemineklis. Ja apzinā-
sies, ka jebkurš kultūras piemineklis ir saudzējams, jo to radījušas iepriekšējās
paaudzes: ne jau vācu muižnieks projektēja unstādīja parku, bet gan tas zemnieks,
ko izskoloja par dārznieku un pēc tam bieži vien atdeva rekrūšos. Ja skatīsies,

ieraudzīsun izpratīs to saistību starp vēsturisko parku un mūsdienu apstādījumiem,
kas liek iet parkā un mācīties sen aizmirstus dārznieka mākslas paņēmienus, kuri

jaunajos apstādījumos, kas zina, var noderēt vēl labāk.

Ilze Janele

Sk. krāsu ielīmi.



DABA UN CILVĒKS
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Saskares punktos

CILVĒKS ŠODIENAS PILSĒTĀ

Mūsu zemes pilsētās dzīvo vairāk nekā 60% iedzīvotāju, un

pilsētnieku īpatsvars nemitīgi palielinās. Bet, pilsētām augot, pa-

stiprinās to negatīvā ietekme uz apkārtējo vidi. Mūsu dienās liel-

pilsētas, no vienas puses, ir tautas ekonomiskās un garīgās dzīves

centri, galvenie zinātnes un tehnikas progresa virzītāji, bet, no ot-

ras, — galvenie dabiskās vides deformācijas avoti, tās piesārņotāji.
Pilsētu negatīvā ietekme tālu pārsniedz to teritoriālās robežas, tā

lielā mērā atspoguļojas arī globālajos procesos biosfērā.

Galvenais faktors, kas pazemina pilsētas vides un lielā mērā

arī apkārtējā reģiona ekoloģisko kvalitāti, ir piesārņotība. Ik

dienas lielpilsēta ūdenī un gaisā izdala desmitiem tūkstošu tonnu

piesārņojuma, kas satur vairākus simtus piesārņojošo aģentu.
To koncentrācija daudzos gadījumos pārsniedz pieļaujamās nor-

mas. Augsta piesārņotība pilsētā ir viens no cēloņiem, kas pa-

sliktina arī tās iedzīvotāju veselību. It sevišķi piesārņojums ie-

tekmē bērnu veselību, kuriem ir straujāki metabolisma un absorb-

cijas procesi. Konstatēta pat sakarība starp atsevišķu piesārņo-

jošo aģentu koncentrāciju gaisā un asinīs.

Bez piesārņojuma, kas neapšaubāmi ir galvenais ekoloģiskā dis-

komforta avots, pilsētas iedzīvotājus ietekmē vēl vairāki citi spe-
cifiski faktori — troksnis, transportnogurums, atrautība no dabis-

kās vides, spēcīgs elektromagnētiskais lauks, kā arī augstfrekven-
ces starojums, ko rada ultraīsviļņu raidstacijas, televīzija, radaru

iekārtas. Tāpat augsta piesārņotība iedarbojas arī uz apstādījumu
sistēmu, pazeminot to kvalitāti vai pat izraisot augu bojāeju. Tas

neapšaubāmi vēl vairāk saasina ekoloģisko situāciju pilsētā.
Bez tam ir konstatēts, ka daļā pilsētu no atmosfēras piesār-

ņotības cieš ne tikai cilvēki un bioloģiskās sistēmas, bet arī

materiāli tehniskie objekti. Skābie savienojumi, it sevišķi sēra

un slāpekļa oksīds, vairāk nekā desmit reizes paātrina metālu

koroziju, intensīvi bojā ēku fasādes. Bieži vien atmosfēras pie-

sārņotības dēļ tiek manāmi traucēts precīzās un elektroniskās

aparatūras ražošanas tehnoloģiskais process.

Pilsētas teritorijā piesārņojuma, kā arī citu nelabvēlīgu faktoru

iedarbības intensitāte ir stipri diferencēta. To lielā mērā nosaka

rūpniecības uzņēmumuizvietojums, valdošo vēju virziens, apbūves
plānojums un it sevišķi apstādījumu platība un izvietojums. Ir no-

teikts, ka blīvi apstādītos rajonos sēra un slāpekļa oksīdu

koncentrācija ir3—3,5 reizes zemāka nekā'neapstādītos. Koku gru-

pas aiztur 21—86% putekļu, par 19—44% samazinot piesārņo-
tību ar mikroorganismiem. Dažādu rajonu ekoloģiskā kvalitāte
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atšķirīgi atspoguļojas arī iedzīvotāju veselības stāvoklī. Ļeņin-

gradā ir konstatēts, ka bērnudārzos, kas atrodas neapzaļu-

motos rajonos, 1,5 reizes biežāka ir organisma vispārējā saslim-

šana, 1,7 reizes — elpošanas ceļu saslimstība, 2 līdz 2,5 reizes

biežāki ir nervu sistēmas darbības traucējumi. Nepareizas apbūves

un it sevišķi nepārdomāta apstādījumu plānojuma dēļ bieži vien

tieši pilsētas centrālajos rajonos vērojama paaugstināta atmosfēras

piesārņotība. Tas izskaidrojams ar to, ka pilsētas centrā tempe-

ratūra irpar dažiem grādiem augstāka nekā tās perifērijā. Līdz ar to

tur gaisa masas tiek it kā «uzsūktas» no apkārtējiem rajo-

niem, kur parasti ir vairāk rūpniecības uzņēmumu.

Pēdējo gadu desmitu laikā ir veikti daudzi pasākumi, lai

uzlabotu pilsētu sanitāri higiēnisko stāvokli, — tiek likvi-

dētas mazās katlumājas, ieviesta centrālapkure, gazificēts rūpnie-
cības un enerģētiskais komplekss. Daudzos rūpniecības uzņēmumos

uzstādītas gāzu attīrīšanas iekārtas. Pašreiz, piemēram, tiek uz-

tverts 95% gaisā izplūstošo cieto daļiņu. Līdz ar to pilsētās, it

sevišķi centrā, paaugstinās autotransporta radītā piesārņojuma

īpatsvars: lielpilsētās tas ir 60—70% no kopējā piesārņojuma.

Tāpēc aizvien vairāk speciālistu tagad saprot: lai būtiski uzla-

botu lielpilsētas vides ekoloģisko kvalitāti, katras pilsētas sociāli

ekonomiskās attīstības plānā jāparedz plaša ekoloģiskā pro-

gramma, kas ļautu novērtēt katra mikrorajona ekoloģisko stā-

vokli un prognozētu tā pārmaiņas, noteiktu veicamos ekolo-

ģiskos pasākumus, to prioritāti (kurā vietā vispirms, kad).
Diemžēl vēl joprojām kompleksajā pilsētu sociāli ekonomiskās at-

tīstības plānošanas sistēmā paredzamie ekoloģiskie pasākumi ir

nepietiekami izstrādāti. Pašlaik mūsu zemes pilsētās galveno
vides kontroles funkciju veic monitoringa sistēmas. Vairumā ga-

dījumu tās noteic koncentrāciju ne» vairāk kā 10 piesārņojuma

aģentiem, parasti trīs reizes diennaktī. Rigā šī sistēma noteic kon-

centrāciju atmosfērā 7 vides piesārņojuma aģentiem piecos stacio-

nārajos un astoņos maršruta punktos.
Bez šaubām, monitoringa sistēma ir solis uz priekšu pilsētas

vides aizsardzībā: ar to zināmā mērā var noteikt vispārējo

piesārņotību pilsētā, ātri un operatīvi atklāt pēkšņu piesārņotības

paaugstināšanos un līdz ar to likvidēt kritiskas situācijas. Tomēr

monitoringam ir arī daudz nepilnību. Ar tā palīdzību nav iespē-

jams iegūt pilnīgu ekoloģisku ainu pilsētā, jo netiek ņemta vērā

piesārņojuma uzkrāšanās (kumulācija), tā kompleksā iedarbība uz

bioloģiskajām sistēmām, kā arī to atbildreakcija. Bez tam monito-

ringa rādījumus ietekmē meteoroloģiskās parādības (vējš, lietus).
Vairumā gadījumu šīs sistēmas pagaidām vēl nenoteic vides pie-

sārņotību ar smagajiem metāliem un to kumulāciju. Smagie metāli

pēc savas toksiskās iedarbības uz bioloģiskajām sistēmām ieņem

otro vietu pēc pesticīdiem un praktiski nenoārdās. Piesār-
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ņotlba ar smagajiem metāliem Rīgā netiek pētīta sistemātiski,

kaut gan to koncentrācija augsnē un augu biomasā pilsētas centrā-

lajos rajonos ir apmēram pusotras reizes augstāka nekā, piemē-

ram, Ļeņingradā.
Kā rāda Ļeņingradas pieredze, precīzas ekoloģisko pasākumu

plānošanas sistēmas priekšnoteikums ir pilsētas teritorijas kom-

pleksa ekoloģiska kartēšana, kas sniedz atsevišķu mikrorajonu
ekoloģisku raksturojumu, ļauj prognozēt tā pārmaiņas, parāda at-

sevišķu ekoloģisku pasākumu nepieciešamību un prioritāti. Šādas

kartēšanas principi un programma tiek izstrādāti Ļeņingradā, PSRS

ZA Sociāli ekonomisko problēmu institūtā sadarbībā ar P. Stuč-

kas Latvijas Valsts universitātes Bioloģijas fakultātes Botānikas

un ekoloģijas katedru. Šīs programmas pamatā ir integrālrā-
dītāju izmantošana, un tie ir: iedzīvotāju veselības stāvoklis

attiecīgajā mikrorajonā, apstādījumu stāvoklis (it sevišķi to pār-
maiņas piesārņojuma ietekmē), metālu korodēšanas un ēku fasāžu

bojāšanās dinamika. Savukārt iedzīvotāju veselības stāvokli attie-

cīgajā mikrorajonā noteic pēc bērnu saslimstības dinamikas, jo
tie salīdzinājumā ar pieaugušajiem mazāk uzturas citos rajo-
nos. Novērtējot apstādījumu kvalitāti, ekoloģiskās «labsajūtas» in-

tegrālrādītājs ir ikgadējais koksnes pieaugums, jo tas asi reaģē
uz pārmaiņām apkārtējā vidē.

Līdztekus šiem rādītājiem mikrorajonā tiek noteikta nelabvē-

līgo faktoru intensitāte, gaisa piesārņotība un piesārņojuma uz-

krāšanās augsnē un augu biomasā. Tālāk tiek novērtēta nelab-

vēlīgo faktoru ekoloģiskā bīstamība. To noteicot, savukārt tiek

ņemta vērā iedzīvotāju biezība. No mikrorajoniem ar līdzīgu pie-
sārņojuma sastāvu un koncentrāciju neapšaubāmi ekoloģiski bīsta-

māks būs tas, kurā iedzīvotāju biezība ir lielāka. Tāpat jāņem
vērā tādu objektu atrašanās mikrorajonā, kas prasa paaugsti-
nātu ekoloģisko komfortu (bērnu un ārstniecības iestādes, sporta
laukumi, vērtīgi arhitektūras un kultūras pieminekļi). Treškārt,
kvantitatīvi tiek novērtēti faktori, kas kompensē nelabvēlīgo
apstākļu iedarbību, — apstādījumi, ūdenskrātuves.

Šādi izveidota ekoloģiskā karte tad sniedz plašu informāciju,
kas tālāk izmantojama, ar ESM izstrādājot attiecīgu rajonu pro-

gnozes, un beigās kļūst par pamatu kompleksai vides aizsar-

dzības plānošanai. Šāda ekoloģiskā kartēšana pašreiz tiek veikta

arī Rīgā.

Kamils Ramans,

jaunākais
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PĻAVA BEZ CILVĒKA

Runājot par mūsu republikas dabu, bieži skan vārdi «meži un

pļavas». Bet kādas attiecības valda starp šiem Latvijas ainavu

pamatelementiem? Kā mežs «sadzīvo» ar pļavu un kāda loma šo

attiecību regulēšanā ir cilvēkam?

Sen aiz muguras tie laiki, kad mūsu senči ar sviedriem vaigā

atkaroja mežiem zemi, kvadrātmetru pēc kvadrātmetra, iekop-
dami tīrumus, pļavas, ganības. Sen. Tāpēc tagad mums grūti iedo-

māties Latviju klātu tikai ar mežiem, kurus vietvietām pārtrauktu

purvi un pavisam šauras upju palieņu pļavu joslas. Bet tieši tā

būtu jāizskatās, jo atrodamies taču mežu zonā. Mežs Latvijā ir

valdošais. Tiklīdz cilvēks pļavu pamet novārtā, uzbrukumu sāk

mežs. Atkarībā no augsnes tipa, mitruma apstākļiem, apkārtējā
meža un pļavas fitocenozes uzbūves, šī cīņa var būt strauja vai

ilgstoša, taču tā vienmēr beigsies ar meža uzvaru.

Pļavā, kur pļaušana un ganīšana ir pārtraukta, norit daudzas

savstarpēji saistītas pārmaiņas. Netraucēti sāk augt kārkli, pabērzi,

melnalkšņi, baltalkšņi. Izmaiņas notiek arī pļavā augošo lakstaugu

sugu sastāvā un to kvantitatīvajās attiecībās. Nepļautā pļavā
labāk jūtas liela auguma daudzgadīgi lakstaugi — meža suņuburk-

šķi, parastās vīgriezes; mitrākās vietās — lēdzerkstes, meža meldri,

kamolu un plašie doņi. Šo augu savairošanās savukārt ietekmē

pārējās augu sugas, radot izmaiņas mitruma režīmā, barības

vielu sadalē un apgaismojumā. Samazinās īsto pļavas augu sugu
skaits. Pārsvaru gūst purva un meža augi. Meža augi koncentrējas
galvenokārt ap krūmu grupējumiem pļavā, bet daži, gaismu mīlo-

šākie, iespiežas arī vēl neapmežotajā pļavas daļā. Tā pakāpe-
niski norisinās pļavas aizaugšana.

Dabisko pļavu republikas teritorijā nav daudz. To platība aiz-

ņem tikai 1% no republikas teritorijas un 2,7% no kopējās lauk-

saimniecības zemju platības. Šādas proporcijas galvenokārt
nosaka ekonomiska rakstura faktori un tie arī nākotnē nesola

pārmaiņas par labu dabiskajām pļavām. Bet vai aizaugusi pļava
ir tikai estētisks zaudējums? Kāda ir pļavas bioloģiskā loma?

Dabiskās pļavas, būdamas dažādas pēc sava izvietojuma reljefā,
augšņu sastāva, mitruma apstākļiem un citiem faktoriem,
rada atšķirīgus biotopus, kurus apdzīvo daudzveidīgas augu, ku-

kaiņu, putnu un citu dzīvnieku sabiedrības. Latvijas pļavās sastop
360 vaskulāro augu (augstākie augi, izņemot sūnas) sugas. 40%

aizsargājamo augu aug pļavās. Sevišķi liela floras un faunas

daudzveidība ir novērojama pļavu un apkārtējās vides kontakt-

joslās. Dažiem augiem (īpaši purva augiem) pļava kalpo par papildu

ekoloģisko nišu, jo daļu no to dabiskajām augtenēm cilvēks savā

saimnieciskajā darbjbā ir iznīcinājis. Dabiskajās pļavās ga-

nās, kā arī atpūšas stirnas, staltbrieži, arī meža cūkas.
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Visi minētie aspekti attiecināmi arī uz pļavu lomu dabas re-

zervātos. Atbildēt uz jautājumu, vai rezervātos ir nepieciešams
saglabāt pļavas, var arī negatīvi, jo rezervāti ir neskartas dabas

etaloni un pļavu kā cilvēka roku veidojumu aizsargāt nav nepie-
ciešams. Taču tikpat nozīmīga ir rezervāta loma floras un faunas

genofonda saglabāšanā, tāpēc saudzējamās teritorijās būtu vēlams

iekļaut pēc iespējas vairāk augu un dzīvnieku sugu un palie-
lināt to populācijas. Pļava, paaugstinot floras un faunas daudz-

veidību dotajā rajonā, sekmē šī nosacījuma realizāciju.
Latvijas dabas rezervātos pļavu ir ļoti maz. Galvenokārt tās

koncentrētas Slīteres un Krustkalnu rezervātos. No Slīteres re-

zervāta teritorijas 15 037 ha pļavas aizņem 97,9 ha, ganības —

77 ha. Gandrīz puse pļavu — 39,7 ha — ir apaugusi ar krūmiem.

Aizaugšana nav sākusies vai arī ir minimāla tikai nedaudzās pļa-
vās jūrmalas ciemu un dažu viensētu tuvumā. Bet daudzu pļavu bo-

jāeju veicina cilvēki. Dažkārt rezervāta teritorijā bez zinātniska

pamatojuma norit meža stādīšana. Tā, Vecroču pļava pie Vaidēs

ciema, krietns skaits meža lauču un nomaļu pļavu ir apmežotas.
Slīteres rezervāta pļavās un ganībās sastopamas ap 300

vaskulāro augu sugas (pavisam rezervātā konstatētas 780 su-

gas). Vēl gandrīz 200 sugu augi aug pļavu un mežu, pļavu un purvu,

pļavu un kāpu kontaktjoslās, reljefa padziļinājumos un citos

ar pļavu saistītos biotopos. Taču, turpinoties pļavu aizaugšanai,
vismaz 10 augu sugas nākotnē būs jāizsvītro no rezervāta floras

saraksta un 40 sugām ievērojami samazināsies atradņu skaits un

apjoms. Sugu skaitā, kuru genofonda samazināšanās ir novēro-

jama pašreiz vai paredzama tuvākajā nākotnē, ir arī aizsar-

gājamie augi: stāvlapu .un Baltijas dzegužpirkstīte, vīru dze-

gužpuķe, parastā ozolīte, arī smaržīgā* un zaļziedu naktsvijole.

Latvijas pļavu īpatnība ir rietumniecisko floras elementu klāt-

būtne. Slīteres rezervāta teritorijā šo grupu pārstāv zilganā seslē-

rfja, mīkstā un villainā meduszāle, parastā ziepenīte, sīpoliņu

akmeņlauzite, parastā vairoglape, lodvārpu, blusu, Hosta un zvīņ-

augļu grīslis. Un tos būtu vēlams saglabāt ne tikai kā sugas, bet arī

kā īpatnējai fitocenožu veidotājus.

Savdabīgas garenstieptas pļavu joslas rezervāta teritorijā iz-

vietojušās nelielo upīšu (valku) krastos Kolkas un Ušu apkārtnē.
Te samērā lielā platībā sastopamas parastās vairoglapes. Šo sugu

nākotnē paredzēts iekļaut aizsargājamo augu skaitā. Miņētajās
pļavās aizaugšana norit samērā lēni. Acīmredzot viens no

aizaugšanu traucējošiem faktoriem ir meža cūkas, kas regulāri
izrakņā augsni valku krastos, iznīcinot koku un krūmu dīg-
stus. Atsevišķās vietās upīšu krasti diemžēl ir apmežoti.

Ne mazāk interesantas ir pļavu fitocenozes, kur dominē zilganās

seslērijas. Pārsvarā tās ir kalcifilās augtenes, kurās kā kodo-

minanti vai pavadītājsugas ir sastopami arī Hosta, lodvārpu,
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blusu, zvlņaugļu grīslis, mīkstā meduszāle, bezdelīgactiņas, pa-

rastās kreimules. Vairākās šāda tipa pļavās rezervātā aug republikā
reti sastopamās Frīģijas dzelzenes.

Ar katru gadu šaurāka saraujas teiksmainā Dāvidpļava. Ro-

mantisko siena šķūnīšu vietā rēgojas satrunējušu dēļu kaudzes.

Tikai ar pūlēm starp leknajām vīgriezēm izdodas atrast pa kādai

vīru dzegužpuķei. Eiropas saulpureņu raksts ik pavasari kļūst

bālāks.

Āžurgpļavas, Klementīnes pļavas, Ķiukšķis, Kūžperlanka,

Vilciņžogs, Tiltpļavas .. . Lielākā daļa no tām atrodas rezer-

vāta regulējamā režīma zonā un buferzonā. Tātad pieļaujama šo

pļavu izciršana un pļaušana. Tikai — vai spēsim kaut dažas no

tām saglabāt?

Ilze Rēriha

CILVĒKS AR PĻAVU

«Tagad es zinu, ka sirdi, tāpat kā vilku, kājas baro; ka asinsvadi aplaudē ātru-

mam; ka par stundu intensīvas soļošanas, soļošanas svaigā gaisā — aizrautīgas
soļošanas, līksmas soļošanas, soļošanas līdz sviedriem, līdz laimes izjūtai —

smadzenes atmaksā ar trim četrām vai pat piecām sešām lieliska tonusa stun-

dām ...»

V. Levi. Saruna vēstules.

Tikai vislabāk to darīt no rīta, kad daba vēl snauž. Skaidrā

laikā, ejot pa rasotu zāli, iegūsiet arī krietnu emocionālo

lādiņu, ja vērosiet ziedu krāšņumu un daudzveidību, mēģinā-
siet apjaust mīklaino mehānismu, kas liek zemē iemietam or-

ganismam kustēties, pie tam vēl noteiktā ritmā. Savvaļas puķes,
kas pamodušās reizē ar mums, jau veras pretim saules stariem. To-

mēr ne visi ziedi uzticas rītam. Tie atvērsies tikai tad, kad saule

būs izžāvējusi rasas pilienus. Augi zin katrs savu nomoda un gulēt-
iešanas laiku. Tikai lietus mākoņi spēj mainīt augu diennakts

režīmu.

Visčaklākie pļavā ir plostbārži. Tie mostas jau pēc pusnakts
pulksten trijos, kad tikko svīst gaisma. Pēc stundas, atritinot savas

vainaglapas, zilā krāsā ietērpjas cigoriņi. Pulksten piecos grāv-

malā, visām zālēm pāri, iedzirkstas mežrozīšu ziedi. Ļausim tiem

ziedēt un briedēt augļus, kas ziemā pasargās no avitaminozes,

gripas laikā pieveiks vīrusus, bet vecumā atvairīs aterosklerozi.

Kad pulkstenis ir seši, pakalni un lejas, pat celiņi, pa kuriem

ik dienas esam gājuši, pēkšņi kļūst dzelteni no ārstniecības cūk-

pienēm, ko bradā kājām un nepelnīti cenšas izskaust kā nezāli. Bet

Francijā cūkpienes ir ļoti populāras un lielās plantācijās tiek
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audzētas pārtikai. Pēdējos gados ari pie mums no cūkpienēm vāra

medu. Pavasarī no cūkpienēm kopā ar nātruun gāršu lapām var pa-

gatavot veselīgus salātus.

Nesteidzīgi rīta gaismu sagaida asinszāles un mīkstpienes. To

ziedu vēršanās puķu pulkstenī nosit septīto stundu. Vēl pēc
stundas acis ver mazs, koši sārts zieds — tīruma pavirza.

Un sākas diena. Pulkstenis desmit. Pelēcīgo toni grāvmalās no-

maina dzeltenais, jo zem sniega segas jau briest māllēpju ziedi.

Un tikko nogāzes saulainā puse nokususi, turpat pie zemes uz-

plaukst pirmie ziedi uz pavisam īsiem, pāris centimetrus gariem
kātiņiem. Māllēpes ir pašas pirmās savvaļas puķes, kuras, pacie-

šot ledaino sniegūdeni un rīta salnas, atsaucas uz īsajiem un at-

turīgajiem saules glāstiem, demonstrē dzīvības spēku un ziedēt-

prieku. Tieši tādēļ, ka šis augs ir tik vitāls, to nemīl dārzkopji.
Ar resnajiem sakņu pinekļiem, kuros jau vasarā uzkrājas barības

vielas nākošajam gadam un tūlīt pēc ziedēšanas izveidojas nākamie

ziedaizmetņi, māllēpes izkonkurē un nomāc kultūraugus dārzā.

Bet biškopji tās mīl. Pēc garā ziemas miega un dzīves pusbadā māl-

lēpes bitēm ir pirmā dabiskā un svaigā barība. Arī cilvēks no sen-

laikiem ir cildinājis šī auga brīnumainās dziednieciskās

spējas.
Ja māllēpju stunda ziedu pulkstenī sit tikai agri pavasarī, tad

sīkās nezāles — pagauri — atmatas pārvērš rozā tepiķi no pavasara

līdz rudenim, un, neskatoties pulkstenī, varat apgalvot, ka tas rāda

desmito stundu.

Kaut arī visi ziedi vel nav modušies, daži jau kļūst miegaini.
Pulksten vienpadsmitos uz dusu pošas parastie cigoriņi.

Visu priekšpusdienu cūkpienes ir vērušās debesīs un uzmanīgi

sekojušas saules ceļam. Nu tā karsē par stipru, un mazās cūkpieņu

saulītes izdziest pavisam. Tas nozīmē, ka pulksten četrpadsmi-
tos izlūkbitēm jādejo jauna deja, laidarbabites bez kavēšanās uzzi-

nātu īsāko un ātrāko gaisa līniju līdz kārklu pudurim un citiem

ziediem, kas nebaidās «pārsauļoties».

Tieši pēc stundas kā koši tauriņi «spārnus» sakļauj magones. Un

ir grūti pateikt, kura no tām pirmajā vēja pūsmā nobirs un kura

vēl sagaidīs rītu, vēja neskarta.

Arī mežrozītei ir laiks post uz guļu savējos ziedus. Tik

asi pret svešiniekiem, bet tik gādīgi par savas dzimtas turpi-

nātājiem, rožu krūma zari tos iešūpo diendusā.

Tie ziedi, kuri kukaiņu pievilināšanas konkursā nevar lepoties

ar košiem tērpiem, bet kuri tumsā ir labi samanāmi vai saožami,

gaida krēslas stundu. Tāpēc tiem parasti ir balta krāsa vai

stipra smarža. Piemēram, naktī plašus un mirdzoši baltus «lidlau-

kus» izklāj puķu tabaka, uz kuras miglainā laikā iespējama pat
aklā nosēšanās. Tāpat kā lidmašīnas izmanto radiosakarus, arī

naktstauriņš droši seko smaržu vilnim. Daba ir taupīga saimniece,
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tāpēc ziedi, kuri zied par prieku naktstauriņiem, smaržo tikai

naktī. Nav nekādas vajadzības tērēt aromātiskās vielas tai laikā,

kad nav neviena aplidotāja.
No mitras pļavas vējš atnes maigu, bet reizē reibinošu smaržu.

Ne tikai kukaiņiem, pat mums kļūst skaidrs, ka tā ir naktsvi-

joļu elpa, kas aicina uz dzīrēm naktstauriņus. Bet izrādās, ka ar

kukaiņiem konkurē dzīvas būtnes, kas naktsvijoļu smaržu maina

pret naudassmaržu. Kautarī šo auguaizsargā likums, tomēr no cil-

vēku mantrausības tas nav aizsargāts. Un tā, katru gadu jau pirms

Jāņiem, brutālu roku izraustītas un sasaistītas pušķos, no dzimtās

vietas tās mēro ceļu uz mūsu republikas galvaspilsētas tir-

giem. Lai šie orhideju dzimtas augi saglabātos noteiktā atradnē,

laiku pa laikam dzīves cikls tām jāsāk no sēklas. Arī tādēļ jāļauj

naktsvijolēm noziedēt turpat, kur tās plaukušas. Tikai no mums

ir atkarīgs, vai Jāņu pļavā saglabāsim visus ziedus, vai arī paliks
tikai herbāriji muzejos un leģendas tautā: reiz ziedēja puķe, kura

smaržoja tikai naktī un reibināja līgotāju prātus . . .

Māra Eipure

IESIM PĻAVĀ:

VĀKT ZĀLES

Daudzveidīgajā pļavu veģetācijā atrodami tikpat daudzveidīgi
un dažādi ārstniecības augi. Tā, sausās, saulainās, smilšainās

pļavās aug sausumu mīlošie — mazie un lielie mārsili, kailā trū-

kumzāle, mālainākās un mitrākās vietās — tīruma blaktenes, pa-
rastās raudenes, ārstniecības pātaines (pēdējās bieži vien aug arī

krūmāju malās),parastie biškrēsliņi, rikšu zeltslotiņas, tīruma ko-

sas, trejkrāsu vijolītes, parastie pelašķi, lielziedu vīgriezes, šaur-

lapu un vidējās ceļtekas, ārstniecības ancīši, divšķautņu asins-

zāle, pļavas ķimenes, parastie rasaskrēsliņi, parastās zilgal-
vītes, ārstniecības pienenes, gaiļbiksītes, žibulīši, klinšu noragas,

paretam čemuru augstiņi, reti lielās noragas un daudzi citi augi.
Visur gar ceļmalām un takām aug lielās ceļtekas. Uz grāv-

malu uzbērumiem, pļavu ceļmalās, kur ilgāk ir stāvējis ūdens,

var atrast dumbrāju zaķpēdiņas, mitros grāvjos — trejdaivu sunī-

šus, ūdenspiparus v. c. Mitrākās pļavās aug ārstniecības baldriāni,

dzegužpuķes (atrodas valsts aizsardzībā), ūdeņu krastmalās —

trejlapu puplakši, kalmes. Starp pļavu augiem mitros ezeru,

upju krastos un to ūdeņos aug indīgie velnarutki, ar kuru sakne-

ņiem un saknēm var nāvīgi saindēties, šī auga sakneņi paresni-
nāti, to iekšpuse ir doba un sadalīta ar šķērssienām. Sausās

upmalās, vecainēs, ceļmalās arī aug ļoti indīgi augi — planku-
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mainie suņustobri (sevišķi indīgi ir tā augļi). Uz šī auga stublājiem
un dobajiem lapu kātiem saskatāmi sarkanīgi violetas krāsas plan-
kumi un bālgana apsarme. Plankumainajam suņustobram ir ne-

patīkama smaka.

Tautas medicīnā ļoti populārs līdzeklis ir parastie rasas-

krēsliņi, kuru krokotās, staraini daivainās lapas ilgi saglabā mir-

dzošus rasas pilienus, ziedi nav krāšņi — sīki, zaļgani dzelte-

nīgi, raksturīgi rožu dzimtai. Augu viegli var pazīt pēc tā la-

pām. Lakstus ievāc augu ziedēšanas laikā. Lakstu tēju, novā-

rījumu vai uzlējumu lieto vielmaiņas, nieru slimību, retāk

elpošanas ceļu iekaisuma, caurejas, zarnu spazmu gadīju-
mos un mēnešreižu regulēšanai, pret baltajiem ziediem.

Ārstniecības ancīši ir līdz 80 cm augsti daudzgadīgi rožu

dzimtas lakstaugi ar nepāra plūksnoti dalītām lapām. Ziedi

dzelteni, līdz 30 cm garā ķekarā. Zied no jūlija līdz septembrim.
Viss augs noklāts ar matiņiem. Tautas medicīnā izmanto ziedē-

šanas laikā ievāktas lakstu galotnes un lapas. Gatavo tēju, no-

vārījumus, kurus lieto gremošanas trakta orgānu darbības stimu-

lēšanai, pret hipacīdu gastrītu, kuņģa un zarnu trakta un žults-

pūšļa iekaisumiem.

Rikšu zeltslotiņas ir asteru dzimtas daudzgadīgi lakstaugi un

sasniedz 1 m augstumu. Lapas eliptiskas, augšējās iegareni
lancetiskas, ar zāģzobainu malu. Ziedi dzelteni, kurvīšos, kuri zaru

galos veido ķekarus vai skaras. Zied no augusta līdz oktobrim.

Ārstniecības nolūkiem ievāc ziedošās galotnes. Gatavo tēju, uzlē-

jumus, novārījumus, kurus lieto pret samazinātu urīna izdalī-

šanos (oligūriju), urīna aizturi, neizdalīšanos (anūriju). Šo augu

biogēnās vielas sekmē nieru darbību, stimulē šķidruma izdalī-

šanos. Tautas medicīnā tos dod bērniem pret urīna nesaturē-

šanu naktīs, arī pret pūšļa un nieru akmeņiem. Novārījumu
dzer pa 1 ēdamkarotei vairākas reizes dienā.

Ne visai bieži ir sastopami 50—100 cm augsti lūpziežu
dzimtas daudzgadīgi lakstaugi — ārstniecības pātaines (pumpatie-
nes, dilumzāle). Piezemēs lapas ar gariem kātiem, lapu plātne
līdz 12 cm gara, iegareni olveidīga ar rupji zobainu malu, bet uz

stublāja ir 2 īskātainu lapu pāri. Lapas matainas. Ziedi divlūpaini,
purpursārti, pušķos, kuri stublāja galā veido pārtrauktu vārp-
veida ziedkopu. Zied no jūnija līdz septembrim. Šo augu ziedošos

lakstus ar lapām izmanto tējas un uzlējumu pagatavošanai,
kurus lieto pret klepu, astmu, nieru un urīnpūšļa iekaisumu,

reimatismu, ģikti, kuņģa un zarnu trakta slimībām. Bez tam

vēl tos lieto vielmaiņas stimulēšanai, nervu sistēmas spēci-
nāšanai, pret galvas reiboņiem, kā vieglu nomierinošu un hipo-
tensīvu līdzekli.

Ārstniecības pienenes ir plaši izplatīti un pazīstami daudz-

gadīgi asteru dzimtas lakstaugi. Šo augu saknes plaši lieto
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medicīnā un arī uzturā. Pārtikā lieto arī šī auga lapas un ziedu

kurvīšus. Agri pavasarī ievāc auga saknes un mazās jaunās lapi-

ņas, bet rudenī tikai saknes. Salātos jaunās lapas var izmantot visu

vasaru. No drogas gatavo ekstraktu, tēju, novārījumu, retāk

sulu. Mājas apstākļos var pagatavot tēju, novārījumu un iegūt
sulu, kuru lieto, lai ierosinātu visu lielo izdalītājdziedzeru darbību

(aknu, nieru, siekalu, kuņģa v. c), ietekmētu vielmaiņu, reima-

tisma un artrozes gadījumos iedarbotos arī uz saistaudiem. Ārst-

niecības kurss ilgst 6 nedēļas, ik pēc 4 dienu lietošanas jāievēro 2

dienu pārtraukums. Tēju dzer pa tasei, sulu pa 1 ēdamkarotei 3—4

reizes dienā ēdienreizēs. Svaigas lapas un arī sālsūdenī mērcē-

tas lapas lieto salātos kopā ar nātru, pelašķu, galviņsalātu un

sīpolu lapām, pievienojot nedaudz citronskābes un eļļas.

Lielziedu vīgriezes ir daudzgadīgs rožu dzimtas lakstaugs ar

nepāra plūksnotām (10—30 pāri) lapām, kurām ir pielapes. Plūksnu

mala zobaina. Ziedi dzeltenīgi balti, sakopoti čemuriem līdzī-

gās skarās 30—80 cm augsta stublāja galā. Augiem ir gum-

veida sakņu paresninājumi. Zied jūnijā, jūlijā. Tautas medicīnā

tēju, uzlējumu un novārījumu veidā izmanto ziedošu lakstu galot-
nes un gurnus. Tos lieto kā spēcīgus diurētiskus, sviedrējošus
līdzekļus, vielmaiņas regulēšanai, tūskas, reimatisma, ģikts,
saaukstēšanās slimību gadījumos. Līdzīgi izmanto arī parasto

vīgriežu ziedus.

Parastās raudenes ir līdz 90 cm augsti daudzgadīgi lūpziežu
dzimtas lakstaugi. Augiem ir purpursārta nokrāsa. Lapas iega-

reni olveidīgas, 2—4 cm garas, līdz 2,5 cm platas, sakārtotas pre-

tēji. Zied no jūnija līdz oktobrim ar violeti rožainiem divlūpai-
niem ziediem, kuri sakopoti pušķos un augu zaru un stublāja galot-
nē veido saliktus pusčemurus. Visas auga daļas ir aromātiskas.

Tautas medicīnā lieto ziedošu lakstu galotņu tēju un uzlēju-
mus saaukstēšanās, bronhītu gadījumos, kā arī kuņģa un zarnu

trakta slimību ārstēšanai. Lakstus plaši izmanto kā garšvielu

gaļas, zivju ēdieniem, dārzeņu, sēņu sālījumiem.
Šaurlapu ceļtekas — augi ar lancetiskām lapām un garu rie-

vainu kātu. Ziedi sīki brūngani ar dzeltenīgi baltām putekšņlapām,
kuras ir garākas par zieda vainagu, tie sakopoti olveidīgā, ie-

garenā vārpā. Zied no jūnija līdz vēlam rudenim. Tautas medicī-

nā lieto ziedošus lakstus. Gatavo tēju, novārījumu, sulu, sīru-

pu un lieto pret elpošanas ceļu iekaisumu, hronisku bronhītu,

sausu klepu, astmu, aizsmakumu, iekšējo asiņošanu apturēšanai,

pret caureju un urīnceļu infekcijām, ierīvē kukaiņu dzēlienu

vietas. Līdzīgi izmanto arī vidējo ceļteku lapas. Lielo ceļteku
lapu sulu un preparātu plantaglucīdu lieto kuņģa un zarnu trakta

slimību, anacīda gastrīta gadījumos, ārīgi izmanto brūču dziedinā-

šanai, liek uz sasitumiem un augoņiem.
Parastas zilgalvītes ir nelieli 10—30 cm augsti lūpziežu
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dzimtas lakstaugi. Lapas tiem ir olveidīgas vai lancetiskas,

augšējās — sēdošas. Pie katra ziedu mietura plati olveidīgas pie-

ziedlapas. Ziedi tumši zili, iesārti vai violeti zili, sakārtoti blīvā

vārpā stublāja galotnē. Zied no jūnija līdz septembrim. Tautas

medicīnā lieto ziedošu augu lakstus. Gatavo tēju, uzlējumu vai

novārījumu, kurus lieto rīkles skalošanai, apliekamajos pret mu-

tes gļotādas, ādas, smaganu iekaisumiem, blaugznām. lekšķīgi
tos lieto pret caureju, kuņģa čūlu, gastroenterītu, hemoroīdiem,

augšējo elpošanas ceļu iekaisumiem, saaukstēšanās slimībām, tem-

peratūras pazemināšanai, kā diurētisku, pretiekaisuma un spaz-

molītisku līdzekli. Senatnē to lietoja cukura diabēta ārstē-

šanai.

Ta ik uz soļa pļava ir kas tads, kas var noderēt musu veselībai

Helēna Rubine

LASĪT SĒNES

Kaut gan makroskopiskās sēnes, t. i., sēnes, kuras var ierau-

dzīt ar neapbruņotu aci, lielākoties aug mežos, tomēr to netrūkst

arī pļavās un ganībās. Un pirmās to vidū — ļoti garšīgās un

augstvērtīgās atmatenes, kuras mēdz saukt arī par šampin-

joniem, lai gan šis nosaukums nav pareizs, jo cēlies no franču

valodas vārda champignon, kas šajā valodā nozīmē sēni vispār.

Pie mums līdz šim reģistrētas šādas atmateņu sugas: lauka at-

matene, dārza atmatene, pļavas atmatene, tīruma atmatene, krīta

atmatene un dižsporu atmatene. levācot ēdamās atmatenes, ir jāiz-
vairās no to sajaukšanas ar mūsu vienīgo indīgo atmateni, kurai

ir pretīga tintes vai karbola smaka, it sevišķi vārot. Šī atma-

tene aug no jūlija līdz oktobrim krūmos, ceļmalās, parkos un dār-

zos. Ja to lieto uzturā, tā izraisa gremošanas traucējumus, nelabu

dūšu un galvassāpes. Dažkārt sēņotāji līdzības dēļ sajauc atma-

tenes ar riekstu sārtsporenēm, kuru lapiņas ar sporām apbiru-
šas sārtas, un ar sēnalainajām dižsardzenēm. Tomēr, par laimi,

nekas ļauns nenotiek, jo abu sugu sēnes ir ēdamas.

Pļavās, ganībās, arī citās vietās no jūnija līdz oktobrim lielā

skaitā rindās vai apļos (tā sauktajos raganu riņķos) aug pļavas

vītenes, kas parazitē uz graudzāļu saknēm. Tās ir ēdamas, ar pa-

tīkamu garšu, derīgas zupām un mērcēm, kā arī sēņu pulvera

sagatavošanai. Šajās pašās vietās no septembra līdz novembrim

aug pļavas biezlapītes, garšīgas ēdamas sēnes. To cepurītes
ir oranžā lapsas krāsā ar bāli sarkandzeltenām lapiņām un tādas

pašas krāsas kātiņu. Turpat rudenī sastopamas divkrāsainās

aplocenes ar violetiem kātiņiem: parasti tās aug apļos.
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No augusta līdz novembrim pļavās, laucēs un parkos, bieži

apļos līdz 40 metriem diametrā, kas gada laikā pieaug par 80 cm,

aug milzu baltmietenes iedzeltenā ādas krāsā. 50—100 cm platumā
tās atstāj atmirušu augu joslu, jo uzņem no augsnes visas augiem

nepieciešamās barības vielas. Šīs sēnes ir ražīgas, mazliet

sīkstas, bet ēdamas, tās var cept un kaltēt; pirms gatavošanas ie-

teicams novārīt.

No maija līdz novembrim pļavās, ganībās, laucēs, it īpaši pēc

stiprām lietusgāzēm, it kā būtu iesētas, aug indīgās sārtlapītes.
To cepurītes ir 2—4 cm platas, tumši brūnas vai brūni pelēkas,
sausā laikā uzkrītoši zīdaini spīdīgas, ar stipru miltu smaržu un

garšu; to kātiņi ir 2—7 cm gari, 0,2—0,5 cm diametrā, bāli brūn-

gani vai pelēcīgi, šķiedraini zvīņaini, ar dobumu.

Minētajās vietās sastopamas sēnes ļoti košās krāsās —

stiklenes. Vairākas to sugas ir lietojamas uzturā: strupās stikle-

nes, vaska stiklenes, kastaņbrūnās stiklenes, rožainās stiklenes,

granātsarkanās stiklenes, ķiršsarkanās stiklenes, mīnijsarkanās
stiklenes. Ganībās un laucēs aug arī indīgās smailās stiklenes, kuru

cepurītes ir 2—6 cm platas, vairāk vai mazāk konusveidīgas,
citrondzeltenas, pat oranžas vai zeltdzeltenas ar tādas pašas krāsas

kātiņu.

. . . Tomēr, ejot sēņot pļavas un ganības, nekad neaizmir-

sīsim, ka to drīkst darīt tikai ar šo vietu likumīgo lietotāju at-

ļauju!

Vilis Lūkins

Sk. krasu ielīmi.

NO DZINTARPRIEDES LĪDZ MŪSDIENĀM

Katras teritorijas florai ir gara vēsture, garš attīstības ceļš cauri

vairākiem ģeoloģiskiem laikmetiem un gadu miljoniem. Klimata

svārstības, jūru un kontinentu robežu maiņas arvien atstājušas
florā visdziļākās pēdas.

No vienkāršajām augstāko augu formām — kokveida papar-
dēm, sigillārijām v. c. — ar laiku izveidojās sēklaugi, vispirms
kailsēkļi — skuju koku aizsākums. Arhaiskie koki eksistēja jau
apmēram pirms 300 miljoniem gadu. Laika gaitā tie daudzkārt

pārveidojušies. Par to liecina atliekas, kas atrodamas gan akmeņ-

oglēs, gan citos nogulumos.
Bet pirms apmēram 60 miljoniem gadu tur, kur tagad atrodas

Baltijas jūras dienvidu daļa, auga dzintara priedes {Pinus

succiniiera), kuru iztecējušiem sveķiem sacietējot, radies dzin-

tars. Šīs priedes izdalījušas daudz sveķu, kuros reizēm no-
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kļuvušas arī dažādas augu atliekas: lapas, ziedi, sēklas, arī

kukaiņi un citi sīki dzīvnieki. Tāpēc dzintarā reizēm saskatāmi

šie ieslēgumi. Dzintara mežos auga ne tikai skuju koki, bet arī

citi siltumprasīgi koki: purva cipreses, dzīvības koki, lauru un

kampara koki, tāpat mūžzaļie ozoli, kļavas, magnolijas un pat

palmas.
Zemes ģeoloģiskās attīstības jaunākais, kvartārais, periods sā-

cies apmēram pirms miljona gadu un joprojām turpinās.
Šim periodam raksturīgas ievērojamas klimata izmaiņas, kad

sakarā ar temperatūras pazemināšanos un nokrišņu daudzuma pie-
augumu plaša teritorija vairākkārt pārklājās ar kontinentālo le-

dāju, proti, iestājās ledus laikmeti. Latvijas teritorijā pēdējais
no tiem beidzās pirms 10 000—12 000 gadiem. Ledājam nokūstot

un atkāpjoties uz ziemeļiem, izveidojās kaila morēnu ainava, ko

pamazām apklāja zaļa sega — tundrai līdzīga veģetācija. Klimats

sākumā bija sauss, jo gandrīz nepārtraukti valdīja ziemeļu vēji.
Visas ieplakas, kur tagad ir ezeri un purvi, toreiz bija sausas.

Pamazām sāka attīstīties dažādi augi — sūnas, krūmi, it īpaši plaši
izplatījās ložņājošs puskrūms {Dryas octopetala), kas mūsdienās sa-

stopams Eiropas un Āzijas ziemeļu daļā. Klimatam periodiski uz-

labojoties, plašāk izplatās dažādas koku sugas, dominē priede,
mazāk bērzs. Tomēr tie neveido slēgtas audzes. Šo ledus laik-

meta beigu posmu dēvē par arktisko laiku.

Nākamajā — subarktiskajā (preboreālais) laikā (10 000—

9000 g. p. m. ē.) klimats kļūst siltāks un nedaudz mitrāks. Bērzs

ņem virsroku pār priedi. Izveidojas vienlaidus mežs. Sāk strau-

jāk veidoties kūdras un saldūdens kaļķu nogulumi.

Sekojošajam boreālajam laikam (9000—7000 g. p. m. ē.) rak-

sturīgs sauss un silts klimats. Šajā laikā atkal dominē priede,
mazāk bērzs. Pārējo koku īpatsvars niecīgs. Ļoti intensīvi vei-

dojas saldūdens kaļķi. Šajā periodā Baltijas jūras vietā bija
saldūdens ezers, tā saucamais Ancilus ezers.

Boreālo nomainīja atlantiskais laiks (7000—4500 g. p. m. ē.).
Klimats tad kļuva vēl siltāks, bet reizē arī ievērojami mitrāks,

tāpēc plaši izplatījās ozolu un alkšņu meži, kā arī auga daudz

lazdu. leceļoja un plaši izplatījās siltumu mīloši augi: ogu
īve, purva mirte, efeja un ezerrieksts. Augu sugu daudzuma

ziņā šis laiks bija visbagātākais. Sāka veidoties daudzi purvi.

Vidējā temperatūra bija par apmēram 2,5°Caugstāka par tagadējo.
Šis laiks Latvijas teritorijā bija klimatiskā optimuma periods.

Subboreālais laiks (4500—1000 g. p. m. ē.) raksturojas ar

mazāku nokrišņu daudzumu; purvos samazinājās kūdras pieau-

gums, bet mežos ozolu, liepu, vīksnu un lazdu skaits. Turpretim

ievērojami pieauga egļu izplatība, ko sekmēja kontinentālais

klimats, kas ozolmeža augiem nebija labvēlīgs. Šinī laik-

metā cilvēks sāka lietot dzelzs izstrādājumus.
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Subatlantiskais laikmets ir pēdējais pēcledus laikmeta posms

(no 1000 gadiem p. m. ē. līdz mūsdienām), kas visā Eiropā rak-

sturojas ar klimata pasliktināšanos: temperatūra pazeminās un no-

krišņu daudzums stipri palielinās. Līdz ar to ceļas ūdens līme-

nis, pastiprinās pārpurvošanās un daudzas ziemeļu apgabalu augu

sugas sāk virzīties uz dienvidiem. Gandrīz pilnīgi iznīkst ezer-

rieksti. Stipri samazinās īvju, efeju, skābaržu un citu augu izpla-
tība. levērojami samazinās arī dažādu koku sugu — ozolu, liepu,
vīksnu, lazdu daudzums mežos. Sakarā ar mitro klimatu upju
līmenis ceļas, un to ielejās, piemēram, pie Daugavpils, Rīgas,

Siguldas, kā arī Pededzes, Raunas un citu upju ielejās iet bojā
krastu meži, kur galvenokārt auga ozoli un citi platlapju koki.

Tada īsuma ir bijusi meža attīstības gaita Latvija pecledus laik-

metā.

Savukārt arheologi noskaidrojuši toreizējā cilvēka saskari ar

pirmatnējiem mežiem. Ledājiem atkāpjoties, drīz ieceļoja cilvēks.

Kā jau minējām, tas notika subarktiskajā laikā — vidējā akmens

laikmetā (8. —5. g. tūkst. p. m. ē.). Par to stāsta arheologu

pētījumi Lubānas ezera apmetnēs, kur atrastas senas liecī-

bas par pirmatnējo medniekuun zvejnieku dzīvi. Uzskata, ka toreiz

ezera apkārtne bijusi viena no visbiežāk apdzīvotajām vietām

Baltijā.
Vēlāk — atlantiskā laika pirmajā pusē Latvijas teritorijā ievie-

šas vēlākā akmens laikmeta kultūra, kuras atliekas konstatētas

cilvēku apmetnēs Riņņukalnā, pie Ičas, Purvciemā. Tāpat no-

zīmīga ir Sārnates purva sapropeļa slānī atrastā neolīta cilvēku

apmetne.

Pirmatnējie meži klāja gandrīz visu teritoriju. Ar cilvēka

ieceļošanu sākās arī tā ietekme uz mežu. Sākumā tā bija mednie-

cība, lopkopība, bet vēlāk arī zemkopība, kas atkaroja mežam

zemi. Ar meža līdumošanu, meždegām, lopkopības pirmsāku-
miem mežs pakāpeniski pārveidojās un meža platības saruka.

Cilvēka darbība mežu vairāk sāka ietekmēt ap mūsu ēras sā-

kumu. Piemēram, Latvijas dienviddaļā zemkopībai piemērotas
platības jau agri bija atmežotas. Zemgales centrālā daļa ir sens

lauksaimniecības kultūras apvidus. Zemkopībai parasti izvēlējās
auglīgākās augsnes, kur auga ozoli un liepas.

Vislielākos zaudējumus mežs ir cietis, sākot ar 15. gs. bei-

gām. Līdumošana notika lielos apmēros, uzplauka labības tirdz-

niecība. Lauksaimniecības platības tomēr bija niecīgas, salīdzinot

ar meždegu iznīcināto platību. Mežu nesaudzēja, visvairāk cieta

platlapju sugas (ozoli, liepas). Ozolus lielā daudzumā izcirta da-

žādām būvēm, sevišķi — kuģu būvniecībai. Tā tas turpinājās arī

17. un 18. gadu simtenī. Tāpēc ozoli, liepas un citi platlapji mūsu

mežos jau tad kļuva retums.

Latvijas šodienas mežs ir cilvēka 4—5 gadu tūkstošu ilgas
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aktīvas darbības un daļēji arī dabas stihijas (viesuļvētru, mež-

degu) rezultāts. Latvijas mežu platība tagad ir 2,782 miljoni ha,
mežainums — 41%. Skuju koku tajos ir 58% (valsts mežos —

68% ), lapu koku — 42% (valsts mežos — 32% ). Latvijas mežos ik

gadus izcērt 4,4 miljonus kubikmetru koksnes (valsts mežos —

3,2 milj. m 3).

Staņislavs Saliņš

PĒC HALEJA KOMĒTAS VIZĪTES

Kad uz Saules tuvāko apkaimi, kur atrodas arī mūsu Zeme, jau trīsdesmito

reizi cilvēces atmiņā devās Halejakomēta, tā tika gaidīta tik vērienīgi, kā nekad ag-

rāk. Kādus desmit kilometrus lielo «netīrā sniega piku», kā raksturīgā sa-

stāva dēl mēdz tēlaini dēvēt šādu spīdekļu kodolus, un ap to izveidojušos
plašo gāzes un putekļu apvalku novēroja gan no Zemes, gan ar pavadoņos uzstā-

dītiem teleskopiem. Bet pats galvenais— pretim visslavenākajai «astes zvaig-
znei» tika sūtīta vesela kosmisko lidaparātu flotile.

1986. gada martā Padomju Savienībā radītās un ar daudzu valstu zinātniska-

jiem instrumentiem aprīkotās automātiskās stacijas «Vega-1» un «Vega-2» aiz-

traucās garām Haleja komētas kodolam attiecīgi 8900 un 8000 km attālumā, Rietum-

eiropas valstu kopīgi veidotā stacija «Giotto»
—

605 km attālumā. Novadīt

«Giotto» tieši pa iecerēto trasi palīdzēja no «Vegām» saņemtie dati par

komētas patieso atrašanās vietu: bez tiem Rietumeiropas aparāta atsta-

tums no kodola varēja iznākt gan divas reizes mazāks, gan divas reizes lielāks par

plānotajiem 540 kilometriem. Pavisam nelielā japāņu automātiskā stacija «Suisei»

(agrāk dēvēta par «Planet-A») nolidoja gar kodolu 150 tūkst, km attālumā, vēl divi

ārzemju kosmiskie aparāti sekoja (salīdzinājuma labad) starpplanētu vides stā-

voklim vairāku miljonu kilometru attālumā no komētas. Viens no šiem aparā-

tiem, proti, amerikāņu ICE, 1985. gada 11. septembrī jau bija ticies ar astrono-

miem labi zināmo Džakobīni —Cinnera komētu, izlidodams cauri tās astei 7850 km

attālumā no kodola.

«Veģu» pārraidītie attēli, blāvo veidojumu izcelšanas nolūkā visās vara-

vīksnes krāsās elektroniski izkrāsoti, pirmo reizi parādija mums komētas centrālo

daļu nedaudzus simtus metru sīkās detaļās. Taču izrādījās, ka arī no nepilnu 10

tūkstošu kilometru attāluma ieraudzīt šāda spīdekļa kodolu nemaz tik vienkārši ne-

var — to slēpj blīvs no paša kodola izsviesto putekļu un gāzu mākonis. Visai sa-

režģītā veidā apstrādājot attēlus ar elektroniskajiem skaitļotājiem, zinātnieki

tomēr samērā precīzi noteica arī kodola formu un izmērus. Pēc viņu vērtējuma,
tas ir iegarens objekts apmēram 15 km garumā un aptuveni 7—B km platumā un

biezumā, turklāt ļoti tumšs,— burtiski ogļmelns, tādēļ arī gaišo putekļu tik stipri
«nomaskēts».

No saņemtās Saules gaismas tikai nedaudzus procentus atstarojot un visu

pārējo tātad absorbējot, Haleja komētas (un, jādomā, arī citu šāda veida spī-
dekļu) kodolam ir stipri jāsasilst. Un, patiesi, kā liecina ši ķermeņa infrasar-

kanā jeb siltuma starojuma mērījumi ar «Vegas-1» aparatūru, novērošanas brīdī

kodola virsmas temperatūra bijusi nebūt ne zema — visdrīzāk starp +50° un

+ 100 °c.

«Giotto» pārraidītajos attēlos, kurus aparāts uzņēmis no 50 000 km unmazāka

attāluma, cauri apvalka dūmakai saskatāms pats Haleja komētas kodols un no

tā izplūstošie gāzu un putekļu fontāni (sk. attēlu). Tas patiešām ir ļoti tumšs iega-
renas, taču tikai mēreni neregulāras formas ķermenis 16 km garumā un 8 km pla-
tumā. Uz kodola virsmas redzami ieapaļi veidojumi, pēc izskata tie atgādina
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1. att. Haleja komētas tumšais kodols un no tā sauļup izplūstošie gaišie gāzu
un putekļu fontāni elektroniskā montāžā no četriem attēliem, kurus Rietum-

eiropas automātiskā stacija «Giotto» ieguvusi, uzņemšanas attālumam samazi-

noties no 20 000 km (viss attēls kopumā) uz 5000 km (mazākajā rāmīti ietver-

tais attēls). Gaišākajos apgabalos kontrasts apstrādes gaitā stipri pastiprināts,
lai cauri spožajam putekļu aizsegam saskatītu arī Saulei pievērsto kodola malu

(neapstrādātajos attēlos mala labi redzama tikai ēnas pusē un vienā galā), taču

citādā ziņā montāža ataino Haleja komētas centrālo daļu dabiskajā izskatā

krāterus, kādus uz daždažādiem Saules sistēmas ķermeņiem — planētām, pavado-

ņiem un citiem —
izsituši meteorīti. Taču komētas kodols ir pārāk mainīgs veido-

jums, lai uz tā virsmas paspētu uzkrāties tik daudz triecienkrāteru, cik iespējams

nojaust «Giotto» iegūtajos attēlos. Drīzāk šie padziļinājumi ir radušies iekšēju

procesu rezultātā, piemēram, no dzīlēm izplūstot tvaika fontāniem.

Pirmos no komētas kodola izsviestos putekļus gan abas «Vegas», gan «Giotto»

sastapa 250—300 tūkst, km attālumā no to avota, bet mazāk nekā 10 tūkst, km attā-

lumā šo daļiņu bija tik daudz, ka to trāpījumi nodarīja bojājumus automātisko

staciju bortsistēmām un zinātniskajam ekipējumam. Putekļu sastāvs pēc pirmā

vērtējuma ir apmēram tāds, kā speciālisti gaidīja: viena veida daļiņas ir no parastā
ledus un «sausā» ledus (sasalušas ogļskābās gāzes), otra veida daļiņas ir nokarstum-

izturīgākas ar oglekli bagātas vielas, kāda sastopama daudzos meteorītos. Pirmās

tātad kodolu aptverošajā telpā pārstāv «netīrās sniega pikas» galveno sastāv-

daļu, otrās— «netīrumus». Zinātniekiem par gandarījumu laba saskaņa starp

teorijuun mērījumiemvērojama arī attiecībā uz komētas kodola izsviestajām gā-
zēm —

dominē ūdens tvaika molekulas un to «šķembas» — ūdeņradis unhidroksils.

Gan ap Džakobīni —Cinnera komētu, gan ap Haleja komētu tajā zonā, kur

ar šī spīdekļa plazmas (jonizēto gāzu) apvalku saduras Saules vējš, veidojas sav-

dabīgs triecienvilnis. (Tas notiek apmēram tāpat, kā ātri ejoša kuģa priekšgals sa-

ceļ vilni uz ūdens virsmas.) Sādi triecienviļņi principā nav nekas jauns, tie sa-

stapti visu tuvplānā pētito planētu apkaimēs, taču komētām pēc magnētiskā
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lauka izmaiņu rakstura un citām ipašibām tie izrādījušies tik atšķirīgi no

agrāk pazīstamajiem, ka daži speciālisti pat negrib attiecināt uz tiem tradicionālo

nosaukumu. Haleja komētai triecienvilnis konstatēts vairāk nekā miljons kilo-

metru attālumā no kodola, bet pirmās ši veidojuma paātrinātās elektriski lādētās

sīkdaļiņas kosmiskie aparāti sastapuši jau gandrīz desmit reizes lielākā atsta-

tumā. Lūk, cik stipri apkārtējo kosmisko telpu spēj ietekmēt tikai kādus desmit

kilometrus lielā «netīrā sniega pika»!
Kā redzams, ārkārtīgi daudzpusīgais Haleja komētas izpētes pasākums ir bijis

gan zinātniskā, gan tehniskā ziņā visnotaļ sekmīgs. Turklāt tas ir lielisks piemērs
dažādu valstu sadarbībai kosmosa izpētē un apgūšanā miermīlīgu mērķu vārdā.

Edgars Mūkins

Sk. krasu ielīmi.

MĒS VISI ESAM SAULES BĒRNI

Rudzu vārpa, kas briest Saules staru plūsmā, pelēns, kas savās ikdienas

gaitās seko ģeomagnētiskā lauka variācijām, un cilvēks, kas apjautis Saules plan-
kumu 11 gadu ritmu, — mēs visi esam lielās Saules bērni.

Saule ir daudzveidīga. Aktivitātes minimumos to redzam gandrīz bez plan-
kumiem, tikai ar magnētiskajām cilpām, kurās savā gaitā ap Sauli regulāri nonāk

Zeme. Bet aktivitātes maksimumos Saule ir plankumiem, uzliesmojumiem, protu-
berancēm, lāpu laukiem bagāta. Nemainīga paliek Saules gaismas un siltuma plūs-
ma, turpretimmagnētiskās plūsmas un dažādie neredzamie stari ievērojami mainās.

Tad pārbaudei tiek pakļautas dzīvo organismu atvaires sistēmas, kuras civilizācijas

sasniegumi ir pavājinājuši. Taču mūsu veselībai talkā nāk modernās medicīnas

sasniegumi. Tāpēc laika gaitā mūsu atkarība no Saules aktivitātes izpaužas dažādi.

Vēsturiskajās hronikās atrodamas ziņas par plašiem un intensīviem baismīgu
epidēmiju uzliesmojumiem: holēra, mēris, tīfs, difterija sev «labvēligos» ap-

stākļos aptvēra plašas cilvēku masas. Tagad šīs slimības savas pozīcijas ir zau-

dējušas. Toties «Ahileja papēdis» atklājies citur — masveidigi pavājinājusies
cilvēka sirds un asinsvadu sistēma. Mūsu urbanizētais dzīvesveids kosmiskajām
ietekmēm vairāk pakļāvis asiņu plūsmas ceļus.

Mēs dzīvojam strauju sociālu un ekoloģisku pārmaiņu laikmetā. Tomēr mūsu

olbaltumvielas, kas evolucionējušas ilgi — daudzus miljonus gadu, saglabājušas
mūžseno saikni ar apkārtējās vides fizikālajiem laukiem, un šī saikne sevi piesaka
dažkārt pavisam negaidītā veidā. Veterinārārsts Arnolds Zvaigzne to ieraudzījis
mūsdienu likstā — liellopu limfoleikozes gaitā. Lūk, viņa apsvērumi.

Liellopu limfoleikoze ir kompleksa parādība. Ilgus gadus cīnoties ar šo

modernas lopkopības lāstu, radies iespaids, ka tā dzīvo savu, mums neredzamu

dzīvi. Dažkārt novērojams, ka saslimst tieši labi, augstražīgi lopi, un to liktenis

tad ir izlemts. Bet dažkārt novērojama arī spontāna atveseļošanās. Liellopu
limloleikoze ir kā arēna, kur nemitīgi sacenšas slimību izraisītājs vīruss ar dzīv-

nieka imunoloģisko sistēmu. Sīs cīņas iznākumu gan lielā mērā ietekmē aktīvie

zooveterinārie pasākumi, kas ļāvuši slimību ievērojami ierobežot. Tomēr dažos

laika posmos ta spītīgi paliek savās pozīcijās. Un, izrādās, arī šīs kaites gaitu mūsu,

profilaktiskajiem pasākumiem bagātajā laikmetā tomēr regulē Saule.

Piemēra pēc aplūkosim limfoleikozes relatīvās saslimstības izmaiņas kādā no

mūsu republikas rajoniem. Par atskaites nullpunktu ņemts minimālās saslim-

stības gads —
1974. (sk. zīm.). Salīdzinot limfoleikozes gaitu ar Saules akti-

vitātes pārmaiņām, redzam paralelitāti, kas dažādos laika posmos izpaužas vairāk

vai mazāk. Laikā no 1969. līdz 1985. gadam ši saikne ir ar divējādu raksturu. No

1969. līdz 1975. gadam slimiba cieši seko Saules aktivitātei. Sajā rindā sevišķi
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1. att. Saules aktivitātes un liel-

lopu limfoleikozes relatīvās sa-

slimstības gaita 1969.—1985. ga-

dā. Uz horizontālās ass — gadi; uz

vertikālās
—

Saules aktivitāte,

izteikta plankumu skaita rakstur-

lielumā W un limfoleikozes re-

latīvajās izmaiņās L/L0

zīmīgs ir 1972. gads. Tad Saules aktivitātes regulāro samazināšanos pārtrauc lieli

uzliesmojumi augustā, un tiem seko arī saslimstība. Bet otrajā «puslaikā» —

no 1976. līdz 1985. gadam saslimstība ir jau samazinājusies. Dižais Saules akti-

vitātes maksimums 1979.—1981. gadā vairs nepārspēj lopkopju un zooveteri-

nāro darbinieku pūles ganāmpulkuatveseļošanā. Un limfoleikozes līknē redzams

jau mazāks pieaugums un straujāks kritums. Tātad —
Saules aktivitāte ir

viens no fizikālās vides stresa faktoriem. Bet, par laimi, — ne noteicošais!

Bet Saules aktivitāte nav tikai liela mēroga pakāpeniskas izmaiņas, kas sais-

tītas ar dižo aktivitātes centru rašanos un izzušanu. Saules aktivitāte izpaužas arī

straujos procesos, kuru norises laiks mērāms minūtēs un sekundēs. Visnozīmīgākie
ir uzliesmojumi, kad īsā laikā — dažās minūtēs — kāds Saules apvidus pēkšņi

ģenerēlīdz 10
i2

erg (10
L'r> džouliem) lielu enerģiju. Izvirdusī plazmas plūsma izraisa

uz Zemes magnētiskās vētras, atmosfēras cirkulācijas izmaiņas v. c. parādības. Tā-

pēc pa radio ik dienas tiek pārraidīta informācija par t. s. laika tipiem. Tas ir

atmosfēras apstākļu komplekss raksturojums no medicīnas viedokļa. Par tiem

stāsta mūsu republikas Hidrometeoroloģijas un dabasvides kontroles pārvaldes

sinoptiķe Valda Strēle.

Medicīniskais laika dienests izveidots Hidrometeoroloģijaspārvaldēsadarbībā

ar mūsu republikas Kardioloģijas zinātniskās pētniecības institūtu, Kurorto-

loģijas zinātniskās pētniecības laboratoriju un ar ZA Radioastrofizikas obser-

vatorijas Saules pētniekiem. Sāds dienests darbojas jau vairākās republikās. Taču

Latvijā tas tika nodibināts vispirms, tā ierosinot līdzīgus pasākumus arī citur. Te

nopelns gan mūsu medicīnas agrākajām tradīcijām (prof. K. Rudzīša un viņa zi-

nātniskā kolektīva pētījumi), gan. republikas astrofiziķu ieguldījumam. Medi-

cīnisko laika tipu pamatpazīmes ir šādas:

1. tips — lēns vējš, atmosfēras spiediena izmaiņas tris stundu intervālā nav

lielākas par I—2 milibariem, temperatūras svārstības no dienas uz dienu nepār-
sniedz s—lo5—10 °C, mitruma svārstības — 5—15%, pārsvarā bez nokrišņiem.

2. tips — spiedienamaiņu intervāls
—

2—2,5milibari, temperatūras starpība —

10—15 °C, mitruma svārstības — 10—25%, vējš nav lielāks par 10—11 m/s,
nelieli nokrišņi.

3. tips — cikloni, ātra gaisa masu pārvietošanās, temperatūras kontrasti,

spiediena izmaiņas 3—4 milibari tris stundu laikā, temperatūras svārstības sa-

sniedz 10—20 °C, mitruma svārstības
— 20—40%, vēja stiprums lielāks par 12 m/s,

iespējami negaisi, lietusgāzes, relatīvais mitrums pārsniedz 70% , ja temperatūra
augstāka par 25

P

C, gaiss ir smacīgs.
4. tips — īpaši nelabvēlīgi apstākļi: ciklonu sērijas, krasas arktiskā gaisa

frontes, spiediena svārstības pārsniedz 5—6 milibarus trīs stundu laikā, tempe-
ratūras izmaiņas lielākas par 10—20 °C, mitruma svārstības —

20—40% , vēja

stiprums lielāks par 16 m/s.
Ja saņemtas ziņas par magnētiskajām vētrām, tad tiek paziņots 3. vai 4. laika

tips. Tātad Saules aktivitātes ietekme laika tipos tiek ņemta vērā netieši
— ar mag-

nētisko vētru un strauju atmosfēras pārmaiņu starpniecību.
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Medicīniskās laika prognozes iespējams vēl pilnveidot, papildinot tās ar ziņām

par Zemes magnētiskā lauka darbību. Šāda informācija jau ietverta prognozēs,
ko saņem Sverdlovskas iedzīvotāji; tur pastāv senas heliomedicīniskās tradīcijas
un sen darbojas magnētisko novērojumu stacija. Diemžēl mūsu republikā magnē-
tiskā lauka novērojumi nav tehniskā ziņā tik pilnīgi, lai sniegtu operatīvu informā-

ciju par magnētiskajām svārstībām. Bez tam, svarīgi būtu saņemt arī magnētiskās

situācijas prognozi. Tas tomēr prasa speciāla dienesta izveidošanu un arī —
mil-

zīgu atbildību. Jo kļūdaina prognoze var būt ar nepatīkamām sekām medicīnas jo-
mā.

Taču zinātnes un prakses sadarbība nemitīgi pilnveidojas. Tāpēc jācer,
ka nākošajā Saules aktivitātes maksimumā, kas paredzams 1990.—1992. gadā,
pa radio dzirdēsim arī ziņas par paredzamajām izmaiņām magnētiskajā laukā.

Natālija Cimahoviča

Dabas stāsti

PAR VIENU PĻAVAS KVADRĀTMETRU

Viens kvadrātmetrs pļavas. Kas gan tajā aug? Kultivētās

pļavās un ganībās bieži vien tajā atradīsim tikai vienu sugu: vai

nu pļavas auzeni, parasto kamolzāli vai pļavas timotiņu ar

dažu sīku nezāļu piejaukumu. Dabiskajās pļavās šāda aina gadī-
sies reti. Vietām upju un ezeru krastos aug parastā miežubrāļa
tīraudzes. Zemās, mitrās pļavās šādas tīraudzes veido slaidais grīs-
lis. Turpretī citur atradīsim visdažādāko dzimtu augus visdažā-

dākajās kombinācijās.

Pētot pļavas Slīteres valsts rezervātā, konstatēts, ka augu sugu
daudzums 1 m 2dažādu tipu pļavās svārstās robežās no 10 līdz 30.

Tātad daļa pļavu augu sugu daudzveidības ziņā ir stipri nabadzīgas,
citas turpretī — ļoti bagātas. Šoreiz dosimies divās šī rezervāta pļa-
vās: Klementīnes pļavā un Dāvidpļavā.

Klementīnes pļava atrodas ieplakā starp kāpām, un to šķērso
Mazirbes upe, kas bieži maina savu gultni. Šī pļava pieder pie neap-

plūstošām sausleju pļavām. Tā ir vidēji mitra un vidēji ražīga sīko

zāļu pļava. Klementīnes pļavā pavisam konstatētas 119 augu sugas

no 85 ģintīm. (Atgādināsim, ka pētījumos, kas veikti Latvijas pļa-
vās, vispār konstatētas 360 augu sugas.) Te apsekotajā paraug-
laukumā sīkāk pētīti desmit 1 m 2 lieli laukumiņi. Un tajos kon-

statētas 10—22 sugas jeb vidēji 15,5 sugas.
Kādas tad īsti ir 10 sugas, kas atrastas augu dažādības mini-

mālajā gadījumā? Lūk, šie augi: pļavas auzene, šaurlapu ceļ-

teka, smilšu ciesa, dzelzszāle, kodīgā gundega, ziemeļu madara,

tīruma pēterene, stāvais retējs, pļavas skarene un birztalu vero-

nika. Dominējošie augi: pļavas auzene (10 laukumiņos no 10),
dzelzszāle (9 laukumiņos no 10) un pļavas skarene (8 laukumi-

ņos no 10). Šo pļavu joprojām saimnieciski izmanto un katru gadu
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pļauj. Tapec nav vērojama pārmērīga pļavas aizaugšana ar kokau-

giem, kas intensīvi noris neizmantotās pļavās.

Dāvidpļava atrodas Baltijas ledus ezera kraujas pakājē mitrās

un pārmitrās augsnēs, kurām ir biezs uzskalojuma horizonts, kas

bagāts ar barības vielām. Šīs pļavas auglīgā augsne un mitrums ir

tie faktori, kas ļauj izveidoties leknai un bagātai veģetācijai.
Pavisam šajā pļavā atrastas 178 augu sugas, bet vienpadsmit pa-

rauglaukumiņos sugu skaits svārstījies robežās no 18 līdz 30.

Bagātākajā kvadrātmetrā atrasti šādi augi: pļavas auzene, pļa-
vas bitene, šaurlapu ceļteka, purva cietpiene, parastā ciņusmilga,
pļavas dedestiņa, ovālā divlape, kamolu donis, plašais donis, pa-

rastā gārša, bālganais grīslis, sāres grīslis, zaķu grīslis, kodīgā

gundega, pļavas kosa, lēdzerkste, purva madara, pūkainā pļav-
auzīte, parastais rasaskrēsliņš, stāvais retējs, meža sārmene,

Eiropas saulpurene, pļavas skarene, parastā smaržzāle, pļavas

spulgnaglene, meža suņuburkšķis, pļavas timotiņš, birztalu vero-

nika, parastā vīgrieze, vanagvīķis. Bet no dominējošiem augiem
te minamaparastā ciņusmilga, lēdzerkste, pļavas rasaskrēsliņš un

parastā vīgrieze (11 laukumiņos no 11), pļavas bitene un Eiropas

saulpurene (10 laukumiņos no 11), pļavas auzene, pļavas dedes-

tiņa, kodīgā gundega un pļavas timotiņš (9 laukumiņos no 11), pa-

rastā gārša un pļavas kosa (8 laukumiņos no 11).

Dāvidpļavu nu jau ilgāku laiku nepļauj, un līdz ar to te norit

intensīvi aizaugšanas procesi. Par to liecina gan parastā vīgrieze,
kas vietām veido lielas audzes, gan arī dažādas kārklu sugas

un alkšņi, kuri aizņem arvien lielākas platības .
.
.

Tas ir tas, ko redz pļava botāniķis.

Lāsma Šēnere

Edgars Vimba

Turpretim zoologa acīs pļava, dabiski, dzīvo savu atšķi-

rīgu dzīvi. Kaut arī viņam pirmajā acu uzmetienā tā atgādina
zaļu tautisku segu un tikai tuvumā ļauj pamanīt neparasto dzīvī-

bas pārpilnību. Tur nepārtraukti manāma kustība, it sevišķi

uz ziediem ir daudz dažādu, viegli pamanāmu, pat uzkrītoši

spilgtu kukaiņu — tauriņu, vaboļu, divspārņu.
Šoreiz pievērsīsim uzmanību tiem zāles stāva iemītniekiem, ku-

rus uzreiz pamanīt nav tik viegli, bet kuru tur ir visvairāk. Un šim

nolūkam vispiemērotākais būtu entomoloģiskais, kukaiņu ķera-
mais tīkliņš, kaut vai tāds neliels, kādu pērkam bērniem. Pavēzē-

sim tīkliņu reižu divdesmit pa zāli un paskatīsimies, kas tajā būs

sabiris. Cik daudz dzīvu radību! Pirmie izlido manīgie tauriņi,

dažas ziedu mušas, bites, lapsenes. Tīkliņā paliek ļoti daudz

dažādu sīku kukainīšu. Lūk, lēnīgās laputis, kuras mēs pazīstam kā
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mūsu sakņu un augļu dārzu kaitēkļus, tepat jau arī ir viņu «gani» —

skudras un niknākie ienaidnieki — mārītes un zeltactiņas. Da-

žus augus laputis ir pilnīgi nomākušas, tie ir blīvi noklāti ar šo

kukaiņu masu. Tīkliņā ir arī daudz dažāda lieluma un izskata

divspārņu — ziedu mušas, stiebru mušas, pangodiņi, trīsuļodi un

citi. Daudz tur ir sīku blakšu — zaļu, brūnu, raibu. Tās ir mīkst-

blaktis. Veiklā atspērienā no tīkliņa izlec kāds kukainis ar

izstieptam trīsstūrim līdzīgu ķermeni. Tā ir cikāde, viņas dien-

vidu radinieces ir slavenas ar skaļām dziesmām vakara un nakts

stundās. Bieži uz zāles stiebriem un krūmu lapām varam pamanīt
nelielas putu piciņas, kurās iekšā ir kukainis, cikāde. Tās

ir putcikādes, kuras šādā veidā pasargā sevi no ienaidnie-

kiem. Laputis, mīkstblaktis un cikādes var būt bīstami kultūraugu
kaitēkļi, pie tam ne tik daudz tāpēc, ka novājina augus, sūcot

to sulu, bet gantāpēc, ka pārnēsā auguslimības, galvenokārt vīrus-

slimības. Zālē var sastapt arī ļoti sīkus, ar «neapbruņotu aci» grūti
saskatāmus kukainīšus — tripšus. Visur manāmsiseņus, bez kuriem

pļava vasaras vidū nemaz nav iedomājama. Tīkliņā varam pama-
nīt arī citus sīkus posmkājus — dažādas ērces. Atri pārvietojas

plēsīgās ērces, lēnām rāpo augēdājas, bet liela daļa ērču ir tik

sīkas, ka tās bez labas lupas nav pamanāmas. Tīkliņā ir arī kāds

desmits nelielu zirnekļu. Lūk, šeit, ap gliemezi, ir salipuši
daudzi kukaiņi, arī plēvspārņi — jātnieciņi, spožlapsenītes un vēl

kādi nepazīstami. Cik tad īsti kukaiņu un citu posmkāju var

būt 1 m 2zāles stāva? To skaits var būt visai krietns, katrā ziņā vai-

rāki simti.

Samērā grūti mums bija iepazīties ar zāles stāva posmkā-
jiem, bet vēl grūtāk ir ieraudzīt zemsedzes un augsnes posm-

kājus, jo tie ir vēl sīkāki. Ērtākais izpētes paņēmiens varētu

būt šāds: ņemam parastos augsnes sietus un izsijājam caur

tiem nedaudz zemsedzes un augsnes virskārtas. Cik daudz šeit

ir sīku dzīvnieciņu! Pirmās uzmanību piesaista kolembolas —

slaidi, milimetru vai dažus milimetrus gari bezspārnu kukaiņi.
Parasti tās ir gaiši pelēkas vai baltas, jo mīt mūžīgā tumsā augsnes

virskārtā un zemsedzē. Ja kolembolas iztraucē, tās izdara tālus

lēcienus. Viņu lēkšanas veids ir unikāls visā dzīvnieku pasaulē.
Kolembolas vēderiņa pēdējam posmam ir piestiprināts garš divda-

ļīgs izaugums, tā sauktā lecamā dakša. Kad kukainis ir miera

stāvoklī, lecamā dakša ir saliekta zem kolembolas vēderiņa un

tur nostiprināta saspringtā stāvoklī līdzīgi atsperei. Briesmu gadī-
jumā kolembola atbrīvo lecamo dakšu un tā viņu katapultē —

aizmet tālu projām no bīstamās vietas. Kolembolas ir ļoti popu-

lāri augsnes zoologu pētījumu objekti. Tam pamatā ir divi

svarīgi momenti. Pirmkārt, kolembolas ir vienas no svarīgāka-
jām organisko vielu atlieku noārdītājām augsnē, organisko vielu

aprites veicinātājām dabā. Otrs aspekts ir ne mazāk svarīgs,
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laikmetīgs — kolembolas ir ļoti jutīgas pret apkārtējās vides pie-

sārņojumu un kalpo kā šī piesārņojuma bioindikatori. 1 m 2aug-

snes var būt vairāki tūkstoši šo kukaiņu, kas arī ir ļoti svarīgi,
veicot konkrētus pētījumus.

Bez kolembolāmšeit varam sastapt daudzvisdažādāko ērču, gan

augu palieku patērētāju, gan plēsēju. Ērču vidū pamanām palie-
las, parasti spīdīgas, it kā bruņām klātas ērces, tās arī sauc par

bruņērcēm. 1 nr pļavas var būt vairāki tūkstoši dažādu ērču.

Bagātīgi pārstāvēta šeit ir arī zirnekļu fauna, to varam saskaitīt

pat kādus divus simtus. Samērā daudz ir arī vaboļu, šeit ir gan vi-

siem pazīstamās skrejvaboles, vairākas arī stipri sīkas. Sietā va-

ram ieraudzīt arī mazāk pazīstamās īsspārnu vaboles, kuras pēc va-

bolēm pat neizskatās.

Runājot par augsnes un zemsedzes kukaiņiem, atcerēsi-

mies, ka daudzu kukaiņu kāpuri šeit attīstās, citu kukaiņu kāpuri
zemē lien .tikai iekūņoties. Pie pirmajiem pieder daudz mums

pazīstamu kukaiņu, piemēram, maijvaboles, kuru kāpuri dzīvo

augsnē veselus piecus gadus. Ne mazāk pazīstami katram dārz-

kopim irarī sprakšķu kāpuri, tautā saukti «drātstārpi». Šeit, pļavā,
arī šiem mūsu dārzos tik nevēlamajiem kukaiņu kāpuriem
ir pozitīva loma — tie uzirdina augsni, bagātina to ar mēslojumu,
šeit viņi nav kaitēkļi. Mitras pļavas nav iedomājamas bez viena

no mūsu lielākajiem kukaiņiem — zemesvēža, šī interesantā milža.

Visai nozīmīgi augsnes iemītnieki ir arī dažādie tārpi, pirm-

kārt būtu jāmin sliekas — čaklās zemes irdinātājas. Pateico-

ties viņām, zemē nonāk vairāk gan gaisa, gan ūdens, bez tam

viņas uzlabo augsni, ienesot organiskās vielas tās dziļākos slā-

ņos. 1 m 2pļavas augsnes ir arī tūkstošiem sīkslieku un nematožu.

Katram augsnes vai zāles stāva iemītniekam ir kāds dabas

dots uzdevums, un viņu darbības summārais efekts ir tas, ka pļava
zaļo.

Māris Šternbergs

PAR ORHIDEJU PĻAVĀM

Orhideju dzimta pasaules florā ir sugām bagātākā — to pār-
stāv apmēram 300 000 sugu. Šo skaisto augu izcelšanās centrs

ir Dienvidaustrumāzija un Dienvidamerika, kur tās (apm. 90% )

koncentrējušās mitrajos tropu un subtropu mežos. Vārds «orhi-

deja» cēlies no grieķu valodas. Ir pamats domāt, ka šo augu

pirmais aprakstījis sengrieķu filozofs Teofrasts IV gs. pirms mūsu

ēras.

Mērenas klimatiskas joslas orhidejas sakņojas augsne un arēji
nav tik pievilcīgas kā eksotiskās tropu orhidejas. Padomju Savienī-
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bas teritorijā sastop 125 savvaļas orhideju sugas, Latvijā —

31. Kas mūs saista pie šiem noslēpumaini skaistajiem augiem,
to savdabīgajiem ziediem?

Daudzi varbūt nezinās, ka 1) orhideju sēklas ir ļoti sīkas,

gandrīz putekļveidīgas (sver tikai 0,001 mg), auglī (pogaļā)
to ir milzīgi daudz (ap 6200); 2) no visām sēklām neattīstās

jauni augi, jo to attīstībai ir nepieciešama inficēšanās ar noteik-

tām mikorizas sēnēm; 3) līdz auga uzziedēšanai paiet s—lo5—10 gadi,
dažām sugām vēl vairāk; 4) orhideju apputeksnēšanās mehā-

nisms ir pats oriģinālākais no visiem augiem. To pētījis ievē-

rojamais angļu dabaspētnieks Čārlzs Darvins (1809—1882).
Mūsu savvaļas orhidejas aug gan mežos, gan purvos, bet pār-

svarā pļavu cenozēs. To tumšāk vai gaišāk sarkanie, purpursarka-

nie, sārti violetie, arī zaļganbaltie ziedi ainavu padara daudz-

veidīgāku. Sie skaistie augi zied jūnijā, jūlijā vienlaicīgi ar citiem

pļavu augiem.
Pļavās ar vidējiem mitruma apstākļiem, smilšmāla vai mālsmilts

augsnēs (arī upju un ezeru palienēs) pārsvarā sastopamas dzeguž-
pirkstītes un dzegužpuķes. Būtiskā atšķirība starp abām ģintīm:

dzegužpirkstītēm — dalīti gurni, dzegužpuķēm — veseli, apaļi
gurni.

Diezgan bieži pļavās sastopamā Baltijas dzegužpirkstīte izceļas

ar savu augstumu (līdz 80 cm), lapu plankumainību, blīvo un

garo (pat līdz 20 cm) ziedkopu. No dzegužpirkstīšu ģints sugām

visagrāk zied sārtā dzegužpirkstīte, šo augu lapas ir bez plan-
kumiem, stumbra augšējo lapu gali kapucveidīgi sakļauti. Savukārt

plankumainajām un fuksa dzegužpirkstītēm lapas ir lāpstveida,

plankumainas (plankumi ieapaļi, sārti violetā krāsā, atrodas tikai

lapas virspusē), augi līdz 60 cm gari. Sistemātiskās atšķirības starp
abusugu augiem vērojamas tieši zieda lūpas vidējās daivas garuma

attiecībās.

Dzegužpuķu ģinti pļavās visbiežāk pārstāv vīru un bruņ-

cepures dzegužpuķes. Jāatzīmē, ka šos augus sevišķi bojā un

iznīcina meža cūkas, izrokot to apaļos gurnus. Šī parādība novē-

rota arī Igaunijā, īpaši Sāremāsalā. Reta mūsu republikā ir degumu
dzegužpuķe ar violetām vai sārtām pieziedlapām, to ziedpum-
puri tumši brūni (kā apdeguši), ziedi ar izteiktu vanilīna smaržu.

Visas minētās orhidejas ir kā pavadītājsugas pļavās ar bagātu
graudzāļu, grīšļu un platlapju sugu segumu.

Augsnēs ar paaugstinātu kaļķa saturu aug odu gimnadēnijas.
Tām raksturīgs garš, pavedienveida piesis, kas pat divas reizes ga-

rāks par sēklotni. Šo pļavu raksturīgākie augi ir zilganās seslērijas,
zilganais grīslis, Hosta grīslis, bezdelīgactiņas, pļavas dzelzenes.

Lezeļa lipare savukārt dod priekšroku mitrām, dažkārt pat

pārpurvotām pļavām ar kaļķi saturošām augsnēm. Interesantas

šāda veida pļavas sastopamas pie Engures un Kaņiera ezera.
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Jūnija pļavās zied naktsvijoles (smaržīgas un zaļziedu),
arī orhideju dzimtas augi.

Mitrās purvainās pļavās (dažkārt aizaugošās meža pļaviņās)
ar kūdrainu augsni kopā ar ciņusmilgām, pļavas auzenēm, sāres

grīsli un dzelteno grīsli, lēdzerkstēm, purva vijolītēm, pļavas bite-

nēm aug purva dzeguzenes.
Pļavās dažkārt var sastapt orhidejas ar zaļgani dzelteniem

ziediem — ovālās divlapes un vienguma hermīnijas, kuras ziediem

ir medus smarža.

Interesanti atzīmēt, ka augtenēs ar labvēlīgiem augsnes un mit-

ruma apstākļiem vienkopus sakoncentrējas dažādas orhidejas. Pie-

mēram, Daugavgrīvas pļavās pie Rīgas vienā cenozē var sa-

stapt sešus orhideju dzimtas pārstāvjus — Baltijas un sārtās dze-

gužpirkstītes, zaļziedu naktsvijoles, vienguma hermīnijas, purva

dzeguzenes un Lezeļa lipares.
Dekoratīvi skaistākās savvaļas orhidejas Latvijā — dzeltenās

dzegužkurpītes — nav tipiski pļavu augi. Piemērotākās augtenes

tām ir lapkoku meži, dažkārt sastopamas arī meža pļaviņās, krū-

mājos.

Latvijas PSR Sarkanajā grāmatā iekļautas 23 orhideju

sugas (75% no visām republikā augošām), t. i., 20,5% no

kopējā sugu skaita (112) šinī grāmatā. Perspektīvā Sarkanajā

grāmatā paredzēts iekļaut visas mūsu orhidejas.
Daudzas orhideju pļavas atrodas dažādas kategorijas aizsar-

gājamās teritorijās (Gaujas nacionālajā parkā, rezervātos, lie-

gumos). Taču mēs zinām, ka šo augu skaits strauji samazinās.

Kāpēc tā notiek? Šinī sakarībā minēsim dažus galvenos apstākļus,
kuri traucē augu normālu augšanu un attīstību savās dabiska-

jās augtenēs:

1) nevienam nav noslēpums, ka liela daļa pļavu aizaug ar

krūmiem. Rezultātā pļavu augi izzūd. Tas atnes ļaunumu arī or-

hidejām, kuras atkāpjas stipro konkurentu (krūmu) priekšā;

2) saimnieciskās darbības rezultātā (meliorācija, zemes saim-

nieciskā izmantošana) izmainās augu augšanas apstākļi (augsne,
mitrums). Tā rezultātā orhideju skaits samazinās un pamazām

pilnīgi izzūd;

3) iedzīvotāji bieži plūc pļavu ziedus, arī skaistās orhideju zied-

kopas. Liekas nesaprotami, kāpēc augs iet bojā? Izskaidrojums tam

vienkāršs — noplūcot stublāju ar ziediem un lapām, mēs pār-
traucam barības vielu pieplūdi orhideju sakneņiem un gurniem.
Bet šīs auga daļas ir galvenās barības vielu krātuves, bez tām

augs iet bojā.

Tomēr pacentīsimies saglabāt Latvijas pļavās interesantos

orhideju dzimtas pārstāvjus.

Biruta Cepurīte
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PAR PIEJŪRAS PĻAVĀM

Daudzveidīgas ir Latvijas pļavas: gan pēc augu segas

sastāva, gan pēc novietojuma reljefā. Esam pieraduši pļa-
vas redzēt zemes iekšienē — gan starp tīrumiem un mežiem, gan

upju un ezeru krastos. īpatnēju augšanas apstākļu ietekmē Rī-

gas jūras līča ziemeļaustrumu piekrastē (starp Ainažiem un Sa-

lacgrīvu) ir izveidojies Latvijas ainavai nepierasts, unikāls pļavu

veģetācijas tips — piejūras jeb randu pļavas (dažkārt vietējie ie-

dzīvotāji tās sauc vienkārši par randiem). Tikai daļai dabas

skaistuma cienītāju ir bijusi iespēja, kājām ceļojot pa piekrasti,
baudīt to savdabīgumu. Uz dienvidiem no Igaunijas robežas

līdz Kuivižiem piejūras pļavas atrodas vienlaidus masīvā, bet

piekrastes posmā starp Kuivižiem un Salacgrīvu sastopamas arī

atsevišķas pļavas.

Veģetācijas un reljefa ziņā piejūras pļavas visinteresan-

tākās ir vidusposmā — apmēram 4,5 km garā joslā starp Kuivi-

žiem un Rožupīti. Gan no ģeomorfoloģiskā, gan no veģetācijas

viedokļa šeit ir izveidojies unikāls dabas komplekss, kam pie-

jūras pļavas piešķir neatkārtojamu izskatu. Lai saglabātu ori-

ģinālo piekrastes reljefa veidojumu, tikai šīm pļavām rakstu-

rīgo veģetāciju, minētajā piekrastes posmā ar Latvijas PSR

Ministru Padomes lēmumu izveidots botāniskais liegums «Randu

pļavas».

Pļavu reljefs ir nelīdzens — lielāki vai mazāki mikroreljefa
paaugstinājumi mijas ar dažāda lieluma un dziļuma pazeminā-
jumiem. Mitruma režīms šajā piekrastes posmā ir ļoti sarež-

ģīts, to ietekmē palu ūdeņi, gruntsūdeņi, kā arī atmosfēras

ūdeņi.

Piejūras pļavas pieder pie applūstošajām pļavām. Applū-
šanas režīms (periodiskums, ilgums) dažādās vietās ir atšķirīgs.
Visā platumā sāļais ūdens tās applūdina tikai spēcīgas jūras bango-
šanās laikā, bet šaurāka piekrastes pļavu josla applūst katru

gadu. Odens sakrājas un visilgāk saglabājas mikroreljefa paze-

minājumos, kuru dziļums nosaka mitruma režīmu un līdz ar to

pļavu tipu. Dziļākajos pazeminājumos ūdens saglabājas visu gadu

neatkarīgi no nokrišņu daudzuma; citi sausākās vasarās izžūst,
bet citos pazeminājumos ūdens saglabājas tikai neilgu laiku pava-
sarī pēc sniega nokušanas.

Piejūras pļavas iedala trijās grupās — piekrastes, vidusdaļas

un plūdu nomales pļavās. Ņemot vērā reljefa sarežģītību un

līdz ar to veģetācijas veidošanos, ne visās pļavu joslas vietās var

konstatēt minētās trīs grupas. Katrā no šīm grupām, atkarībā no

reljefa un mitruma apstākļiem, izšķir augstā, vidējā un zemā lī-

meņa pļavas.

Botāniskajā lieguma vislielākās platības aizņem zema līmeņa
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pļavas — purvainās un kūdrainās. Tās nosaka piejūras pļavu ve-

ģetācijas kopskatu. Nelielās platībās sastopamas augstā līmeņa

pļavas, kas atrodas reljefa paaugstinājumos. Vidējā līmeņa pļa-
vas sastopamas paaugstinājumu nogāzēs, kā arī seklākos reljefa

pazeminājumos. Strauji mainoties paaugstinājumiem un pazeminā-

jumiem, augstā un zemā līmeņa pļavas nelielās platībās krasi

nodalās. Katrā no tām ir raksturīgs augusugu kopums (floristiskais

sastāvs) ar noteiktām ekoloģiskām prasībām. Tas piejūras pļavu

veģetācijai piešķir mozaīkveida raksturu, jo katra augu suga ar

savu ārējo izskatu (habitusu) piedalās attiecīgā augu grupē-

juma vizuālā kopskata veidošanā, it īpaši to nosaka augu gru-

pējumu dominanti.

Veģetācijas mozaīkveida raksturs novērojams ne tikai vasarā,

kad augi sasnieguši gadskārtējās attīstības kulmināciju, bet arī pa-

vasarī un rudenī. Jau agrā pavasarī pēc sniega nokuša-

nas lieliski iezīmējas zemā līmeņa pļavas. Tās bagātīgi klāj
kūla — pērnā gada grīšļu un graudzāļu nesatrūdējušie stublāji un

lapas, ko sniega sega piespiedusi pie augsnes. Vēlāk tajās

vietām dominē sārti violetā bezdelīgactiņu un dzeltenā purva pu-

reņu krāsa, vidējā līmeņa pļavas iezīmējas ar balti violeto

pļavas ķērsu un dzelteno gaiļbiksīšu ziedu krāsu paleti, bet

augstā līmeņa pļavās saglabājas pelēcīgā pavasara nokrāsa. Tās

vēlāk atdzīvojas gundegu suguspilgti dzelteno vai pļavas silpureņu
koši zilo ziedu krāsā.

Pirmās sevi piesaka zemā līmeņa pļavas ar pavasara augu

spilgtajām ziedu krāsām, bet vasarā visilgāk ziedu krāšņumu

saglabā vidējā līmeņa pļavas, kamēr zemā līmeņa pļavās jau do-

minē grīšļu un graudzāļu zaļie toņi. Vasaras otrajā pusē un ru-

denī piejūras pļavu daudzveidība vizuāli izpaužas zelmeņa aug-

stumā un blīvumā, atšķiras ar augu zaļās krāsas toni, ko nosaka

dominējošā augu suga.
No dažādiem aspektiem vislielāko interesi rada zemā līmeņa

pļavas, kas aptver piekrasti līdz ūdens plūduma robežai vētru laikā.

Šeit notiek aktīva jūras un sauszemes mijiedarbība, kā rezultātā

veidojas savdabīgi augu un ekosistēmu kompleksi.
Pie Kuivižiem piejūras pļavas no jūras līča atdala ūdens un vēja

ietekmē izveidojies smilšu valnis. Uz ziemeļiem tas kļūst ze-

māks, līdz botāniskā lieguma vidusdaļā izzūd pavisam, un šajā
vietā taisnlīnijas krastu nomaina ielokiem bagāts, nolaidenskrasta

posms. Smilts, kas pārvietojas gar līča krastu, nonākot aiz-

vēja vietās pret ielokiem, nosēžas strēles veidā. Tā, augot garumā,
var ielokus noslēgt. Tad izveidojas no jūras norobežotas lāmas

(mikrolagūnas).
Jūras ieloki un mikrolagūnas lieguma ziemeļdaļā veido simt

un vairāk metru platu savdabīgu kompleksu. Starp lagūnām un to

seklākajās vietās audzes veido parastās niedres un zilganie
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lielmeldri; te ir lielākās zilgano lielmeldru audzes Latvijā. No putna

lidojuma šis lagūnu, meldru un niedru komplekss atgādina
«zilo ezeru zemi», kur niedru un meldru «mežā» netālu cits no

cita novietojušies ezeriņi.
Jūras ieloku malās, kur ūdens viļņošanās tiešā ietekme vis-

vairāk izteikta, nogulsnējas rupjās daļiņas, ko ūdens pārvieto.

Šajās vietās pareti sastopami jūrmalas augstiņi un purva piene-
nes. Atšķirībā no visiem labi zināmās ārstniecības pienenes, kurai

lapas ir plūksnainas, purva pienenei tās ir veselas.

Uz dienvidiem no lagūnu un jūras ieloku kompleksa līdz

Kuivižiem plašā joslā plešas purvainas pļavas ar parasto niedru

audzēm (vietām tās sasniedz līdz 150 m platumu). Pļavas aizņem
vienlaidus pazeminājumu, kura robežas krasi iezīmē niedru aug-
stais zelmenis. Mitruma režīms te ir sarežģīts — vietām pazemi-

nājuma virsa atrodas vienādā līmenī ar jūru vai pat zemāk, tāpēc

tajā uzkrājas stāvošs ūdens. Ūdens tur nokļūst arī spēcīgas

jūras bangošanās laikā, kā arī no apkārtējām augstākām vietām ie-

plūst augsnes virsūdeņi.
Parastās niedres veido blīvas audzes 1—1,5 m augstumā.

To stāvojums ļoti labi izteikts: pirmo stāvu veido niedres, bet ot-

rajā, ievērojami zemākā, dominē vai nu purva madaras, vai ložņu

smilgas. Šīs parastās niedres pļavas augstā zelmeņa dēļ pie-
krastes ainavā izceļas, tām piemīt arī zināma noslēpumainība, jo ce-

ļotājam tās nav pārredzamas.
Ja lagūnu un jūras ieloku kompleksu botāniskā lieguma zie-

meļdaļā var salīdzināt ar «zilo ezeru zemi», tad nepārskatāmās
parasto niedru pļavas asociējas ar «niedru mežu», kurā tikai no

lidojuma redzami paralēli jūrai izstiepušies salām līdzīgi kla-

jumi. Tās ir nelielas pļaviņas, kas novietojušās uz vairāk vai mazāk

kupolveidīgiem reljefa paaugstinājumiem. To nogāzēs vietām

sastopamas niedrveida lapsastu pļavas. Te lapsastes kopā ar ložņu

vārpatām veido zelmeņa pamatsastāvu. Piejūras pļavas ir vienīgā
vieta republikā, kur sastopama niedrveida lapsaste.

Parasto niedru audzes botāniskā lieguma dienviddaļā, jūras

ieloku, mikrolagūnu komplekss ar parasto niedru un zilgano
lielmeldru audzēm tā ziemeļdaļā plašā joslā atdala pārējās

piejūras pļavas no jūras līča.

Tikai šajā masīvā ūdens un sauszemes saskares vietās šaurā

joslā sastopami raksturīgi piejūras halofītiskie hidromezofīti

un mezohidrofīti: Zerāra doņi, jūrmalas āžloki, rūsganās blizmes

un jūrmalas pienzāles. Šai joslai ir raksturīgas vairākas augu

sugas, kuras parasti sastopamas saldūdens baseinu krastmalās, pie-

mēram, upes kosas, parastās skujenes, parastās mazlēpes. Toties

ļoti bieži sastopami vienplēksnes pameldri, bet ļoti reti nākas

redzēt jūrmalas gumumeldrus.
Vidusdaļas un plūdu nomales daļa zema līmeņa pļavas
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dominē divrindu grīšļi; kopā ar pļavas bitenēm, zeltainajām un

ložņu gundegām, stāvajiem retējiem, dūkstu madarām un citiem

platlapjiem tie veido blīvu zelmeni.

Divrindu grīšļa un platlapju pļavās aug Latvijā pareti sasto-

pamās purva dedestiņas, kuras vietām nelielās platībās pļavu
zelmenī dominē. Šīs vietas ir sevišķi krāšņas vasarā, kad

purva dedestiņas zied sārti violetiem ziediem. Bieži atsevišķi

eksemplāri sastopami starp grīšļiem un citiem platlapjiem.
Plūdu nomales zemā līmeņa pļavās aug parastās vīgriezes,

zilganās pīpjuzāles kopā ar parastajām ciņusmilgām. Parastās

vīgriežu pļavas uz apkārtējo pļavu augstā (1 m un vairāk), blīvā

un tumši zaļā zelmeņa fonā labi izceļas. Zilgano pīpjuzāļu
un parasto ciņusmilgu pļavu zelmenis ir skrajš, relatīvi zems

un ciņains. Šīs pļavas ir labi pamanāmas pēc zilganās pīpjuzāles
skaru tumši violetās krāsas. Izteikti ciņainas ir pļavas, kurās

dominē ciņu grīslis, tās atrodas piejūras pļavu un tām piegu-
ļošo mežu kontaktjoslā.

Vidējā līmeņa pļavas aizņem relatīvi augstākas vietas un paaug-

stinājumu nogāzes. Tām raksturīgi mainīgi mitruma apstākļi:
lielāks mitruma daudzums pavasarī, dažreiz arī rudenī, vasarā

nereti iestājas arī mitruma trūkums. Zelmenis ir vidēji augsts,
un tajā dominē gan sausumu, gan mitrumumīlošas augusugas. Zel-

meni veido sīkie grīšļi un graudzāles kopā ar platlapjiem. Zemā-

kās vietās sastopamas dzelzszāles pļavas ar sāres grīšļa, zil-

ganās seslērijas, stāvās vilkakūlas un platlapju piejaukumu zel-

menī. Platlapjus te bagātīgi pārstāv parastie rasaskrēsliņi, šaur-

lapu ceļmalītes, pļavas spulgnaglenes, ziemeļu un īstās madaras.

Nedaudz augstākās vietās izplatītākās ir graudzāļu
un platlapju pļavas. No graudzālēm zelmenī sastopamas —

pūkainās pļavauzītes, pļavas auzenes, pļavas skarenes un parastās
smaržzāles. Vasarā šīs pļavas atdzīvojas dzeltenajā pļavas dedes-

tiņu, kodīgo gundegu un sārti violetajā vanagvīķu ziedu krāsu

gammā.

Raksturīgi piejūras pļavu augi ir Latvijā pareti sastopamais
zemeņu āboliņš un purva mātsakne. Botāniskajā liegumā zemeņu

āboliņš vietām aug vidējā līmeņa pļavās, ganarī sausās, smilšainās

vietās ar degradētu augu segu. Purva mātsakne atsevišķu

eksemplāru veidā bieži sastopama zemā līmeņa pļavās.
Augstā līmeņa pļavas ir izveidojušās smilšainajos reljefa pa-

augstinājumos, kuri jūras ūdens iedarbībai ir pakļauti neilgu
laiku vai arī atrodas ārpus palu līmeņa. Tajās dominē barības

vielu ziņā pieticīgas, sausumu mīlošas augu sugas, to zelmenim

bieži nav noteiktas struktūras. Šīs pļavas aizņem nelielas

platības un pēc izskata atgādina visiem labi pazīstamās atma-

tas. Pļavu zelmenī dominē sarkanās un aitu auzenes, parastās

smilgas, parastās smaržzāles kopā ar sīkajiem platlapjiem:
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parastajiem pelašķiem, mazajam skābenēm, apaļlapu pulkstenī-
tēm un sudraba retējiem.

Piejūras pļavu agronomiskā nozīme ir neliela, it īpaši zemā un

augstā līmeņa pļavu nozīme, toties nenovērtējama ir to ainaviskā

un ģeomorfoloģiskā vērtība kā vienīgajam šāda tipa dabas kom-

pleksam Latvijā. Piejūras pļavas ir dažādu dabas kompo-
nentu attiecību attīstības atspulgs, tāpēc šīs ekosistēmas sagla-
bāšanai turpmāk jāvelta vairāk uzmanības.

Viesturs Šulcs

PAR TIBETIEŠU MEDICĪNAS AUGIEM

Mūsdienu cilvēkiem eksotiska un interesanta šķiet austrumu

tautu medicīna, starp tām arī tradicionālā tibetiešu medicīnas

sistēma. Tā radusies pirms apm. 3000 gadiem uz vēl vecākas indiešu

medicīnas bāzes, vēlākos laikos tibetiešu medicīnu ietekmējušas
ķīniešu un arābu tradicionālās medicīnas sistēmas. Budismam izpla-
toties uz Aizbaikālu un Mongoliju, izveidojās tibetiešu medicī-

nas burjatu un mongoļu novirzieni. Ārstniecības līdzekļu sor-

timents mainījās, to iegūšanai vairāk izmantoja vietējās floras

augus. Līdz mūsdienām ir saglabājušies medicīniska satura traktāti,
kā arī klostera ārstu — lamu— komentāri tiem un receptūras

rokasgrāmatas. (Tibetiešu medicīna bija koncentrēta klostera mū-

ku — lamu rokās.)
Tibetieši uzskatīja, ka slimības rodas no disharmonijas starp

procesiem nervu sistēmā, sekretorisko darbību un vielmaiņas
procesiem organismā. Viņu ārsti domāja, ka veselību nodrošina

šo procesu līdzsvars. Ar ārstēšanu centās panākt šī līdzsvara

atjaunošanu, lietojot daudzkomponentu zāles (pat līdz 70 kompo-
nentiem receptē), to vidū daudzus augus. Bija izstrādāta sagata-
vošanas tehnoloģija daudzkomponentu zāļu daudzām formām.

Vienkāršākās iekšķīgi lietojamo zāļu formas bija: pulveri, zir-

nīši, jauktās tējas, uzlējumi, novārījumi. Ārīgi lietoja svaigas
augu sulas, svaigas lapas, uzlējumus, novārījumus, ziedes, pulve-
rus un augu pelnus. Tibetā lietotie ārstniecības augi mums pamatos

nav zināmi, taču no zināmajiem ne vienu vien varam atrast

arī mūsu pļavās.
Tā, sausās pļavās, norās, grāvmalās, upmalās, ganībās sasto-

pams pļavas timotiņš. Tā lakstus lieto kompleksās zālēs pret

sāpēm. Mazo un parasto skābeņu sakņu novārījumu lieto pret

caureju, izsitumiem, zarnu atoniju, ādas slimībām, bet lapu sulu -

pret reimatiskām sāpēm, galvassāpēm, sāpēm krustos, čūsku

kodieniem. Laksti noder pret cingu, plaušu tuberkulozi, kaulu
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laušanu, nieru, pūšļa slimībām. Krāšņo neļķu (aizsargājami augi)
ziedus un sēklas lieto kā nomierinošu un spazmolītisku līdzekli,

pret galvassāpēm, kaulu laušanu, krampjiem, ģīboni, neirotiskiem

stāvokļiem, bet lakstus — mēnešreižu regulēšanai. Tīrumu cietpie-
nes lakstus lieto pret bronhītu, pneimoniju, aterosklerozi, vem-

šanu, plaušu un kaulu tuberkulozi, gastralģiju, izmežģījumiem,
nervu sistēmas slimībām. Maura sūreņu laksti noder pret viel-

maiņas traucējumiem, sieviešu slimībām, nieru, pūšļa akmeņiem,
žults slimībām, saaukstēšanos un elpošanas ceļu iekaisumiem. Blīv-

ziedu cietķērsu lakstus un sēklas lieto pret drudzi, malāriju, tem-

peratūras pazemināšanai. Tīruma nauduļu sēklas un lakstus lieto

olnīcu iekaisumu, dzemdes vēža ārstēšanai, arī dzimumfunkciju
stimulēšanai, pret impotenci. Ganu plikstiņu lakstus un sulu iz-

manto asiņošanas apturēšanai no dzemdes, kuņģa čūlas, plaušu tu-

berkulozes, hemoroīdu gadījumos, pret baltajiem ziediem, ārīgi
uz zilumiem. Maura platkājiņu lakstus ar ziediem — asiņošanas

apturēšanai, pret asins spļaušanu, caureju, kā spēcinošu līdzekli un

saaukstēšanās gadījumos. Pļavas ķērsu lakstus lieto pret ādas sli-

mībām, tārpiem, krampjiem, sāpēm un kā žults dzinēju līdzekli.

Latvijā reti sastopamo pūkaino smiltsķērsu lakstus lieto vannās

pret locītavu slimībām, reimatiskām sāpēm, kuņģa un zarnu

trakta iekaisumiem, sieviešu slimībām, drudzi. Latvijā aizsargāja-
mā auga krūmu čužas zarus, ziedus, saknes lieto pret kuņģa un

zarnu trakta slimībām, cingu, tos izmanto skalojumos pret balta-

jiem ziediem, asiņošanas apturēšanai plaušu tuberkulozes, sie-

viešu slimību gadījumos. Saknes noder skalojumiem pret angīnu,

rīkles, mutes gļotādu iekaisumiem. Austrumu biteņu saknes lieto

pret paātrinātu sirdsdarbību, bet ziedus, lakstus kopā ar saknēm —

pret drudzi, pārmērīgu sasprindzinājumu, gastralģiju, kā arī asiņo-
šanas apturēšanai. Spilvaino ancīšu, arī ārstniecības ancīšu lakstus

lieto ārīgi pret konjunktivītu, ādas slimībām. Latvijā reti sastopa-
mās ārstniecības brūnvālītes saknes lieto kā savelkošu lī-

dzekli asiņošanas apturēšanai, dzemdes kakla erozijas, trihomonu

invāziju, kā arī krūts dziedzeru vēža ārstēšanai. Apīņu lucernas

lakstu novārījumu lieto asiņošanas apturēšanai, brūču dziedinā-

šanai (arī lakstu pulveri) un kā mīkstinošu līdzekli. Pļavas āboliņa

un baltā āboliņa ziedus lieto kā tonizētāju, vispārīgi spēcinošu
līdzekli. Ziedus un lakstus — pret klepu, saaukstēšanās slimībām,

dzelteno kaiti, kuņģa, zarnu iekaisumiem, baltā āboliņa ziedus —

sieviešu slimību, dziedzeru audzēju ārstēšanai. Latvijā ļoti reti

sastopamo pūkaino aslaiviņu lakstus lieto asiņošanas apturēšanai,

temperatūras pazemināšanai, pret infekcijas slimību intoksikāci-

jām, zobu un citām sāpēm. Pļavas ķimeņu augļus lieto gastrokar-
diālā kompleksa simptomu ārstēšanai, kā caurejas un gāzu novadī-

tāju, diurētisku līdzekli, arī pret sāpēm kuņģī, zarnās, dispepsiju.
Mežmalās, pie krūmiem grāvmalās aug efeju sētložņas, kuru lak-
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stus lieto pret pārmērīgu gļotu izdalīšanos no elpošanas ceļiem vai

urīnpūšļa, pret acu asarošanu, konjunktivītu, kašķi un ādas iz-

situmiem, dziedzeru iekaisumiem, audzējiem (karstus sautētus lak-

stus), ģikti, dzemdību sāpēm, kaulu lūzumiem, kā tonizējošu
līdzekli saaukstēšanās gadījumos, pret aknu audzējiem, žults ak-

meņiem. Parasto zilgalvīšu lakstus lieto temperatūras pazemi-

nāšanai, pret drudzi, saaukstēšanās slimībām, elpošanas ceļu iekai-

sumiem, kakla tuberkulozes, difterijas ārstēšanai. Ziemeļu madaru

saknes lieto endometrīta, bet lakstus — kaulu lauzēja, krustu

un galvassāpju, reimatisma, bet lakstus ar saknēm — pneimo-

nijas un malārijas ārstēšanai. īsto madaru saknes izmanto pret

kuņģa un zarnu trakta slimībām, kolikām, ģikti un sāpēm. Rīkšu

zeltslotiņu lakstus lieto dzemdes asiņošanu apturēšanai, hema-

tūrijas, ģikts, nieru un pūšļa akmeņu, dzeltenās kaites, plaušu

tuberkulozes, neirastēnijas un dažu acu slimību ārstēšanai. Britu

staģu lakstus lieto kuņģa, zarnu (gastrīta, koliku) slimību ār-

stēšanai, kā arī pret sāpēm sānos, krūtīs, reimatismu, radiku-

lītu, ļaundabīgajiem audzējiem, smaganu, brūču sastrutojumiem.
Parasto vībotņu lakstus lieto pret plaušu tuberkulozi, pneimo-

niju, bronhītu, bet saknes — menstruālā cikla traucējumu novēr-

šanai, saaukstēšanās slimībām. Čemuraino mauragu lakstus lieto

pret galvassāpēm, trakumsērgu; saknes pret pārmērīgu pārpūlē-
šanos, spēku atjaunošanai. Ārstniecības pieneņu saknes lieto kā

žults dzinēju un čūlas slimību gadījumos. Purva kosu lakstus

lieto asinsvadu aterosklerozes gadījumos, arī kā diurētisku un pret-

tārpu līdzekli. Mitrās pļavās, ūdeņu krastmalās aug parastās

kalmes, kuru sakneņus lieto kuņģa sulas skābes sekrēcijas pastip-

rināšanai, kā vemšanas un caurejas līdzekli. Purva pureņu ziedus

lieto kā pretsāpju līdzekli uz slimajām vietām reimatisma, paralī-
zes gadījumos. Ložņu gundegu ziedus un lakstus liek uz augo-

ņiem strutu izvilkšanai, tūskas, uzpampuma gadījumos, pret hro-

niskiem gastroenterītiem, sieviešu slimībām, kā diurētisku un caur-

ejas līdzekli. Purva vārnkāju lakstus lieto ārīgi apliekamajos
brūču dziedināšanai, smaganu iekaisumu ārstēšanai. Sakneņus —

kuņģa, piena dziedzeru vēža profilaksei un ārstēšanai. Lakstu

novārījumu — pret dzeltenokaiti, tromboflebītu, neiralģiskārņ sā-

pēm, vielmaiņas traucējumu novēršanai. Purva atāleņu sēklas

lieto pret nieru akmeņiem, urīna aizturi; ziedus — kā diurētisku,

savelkošu līdzekli pret caureju, asiņošanas apturēšanai, pret asins

spļaušanu. Svaigas lapas un sulu — brūču dziedināšanai, pret aknu

slimībām, smaguma sajūtu pakrūtē, kuņģa un zarnu kolikām, sāpēm

krustos, histēriju, paātrinātu sirdsdarbību. Bezdelīgactiņu ziedus

lieto elpošanas atvieglošanai, matu augšanas veicināšanai, pret

migrēnu, galvassāpēm, reiboņiem. Odenspiparu lakstus lieto koli-

ku, meteorisma, caurejas, polūciju, histērijas, epilepsijas, ekzē-

mas, liesas slimību ārstēšanai. Ārīgi tos lieto lcfcītavu sāpju,
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reimatisma, augoņu, ievainojumu, plaušu tuberkulozes ārstēšanai,

menstruāciju traucējumu novēršanai. Blusu sūreņu un skarbo

sūreņu lakstus izmanto žultspūšļa, kuņģa un zarnu slimību ārstē-

šanai, pret asiņainu caureju. Purva paķērsu lakstus lieto
*

pret

plaušu tuberkulozi, galvassāpēm, trihīnu invāzijām.

Helēna Rubine

PAR SARKANO ĀBOLIŅU

Pirmie, vissenākie, norādījumi par sarkanā āboliņa audzēšanas sākumiem

Latvijas teritorijā ir atrodami mūsu tautasdziesmās. Par tiem zinātnieku aprindās ir

izteikti visai pretrunīgi atzinumi, un šobrid pastāv uzskats, ka sarkano āboliņu

sāka kultivēt ar 19. gs. Tomēr senrakstos atrodamās ziņas un latviešu tautas-

dziesmu leksikas īpatnības raksturo sarkano āboliņu kā visai tālā senatnē kultivētu

augu.

Sarkanais āboliņš, ari dāboliņš, ābols, dābols, ābuls, dābuls, amols un emols lat-

viešu tautasdziesmās ir samērā bieži sastopami vārdi. Ganiņš to apjūsmo kā skaisti

ziedošu augu, ar ko var pušķoties. Kā ārstniecibai derīgu to «plūc Jāņu vakarā» un

liek bērna šūpuliša cisās. Sarkanais āboliņš ir cildināts kā labs ganibu augs, bet

vislielākā vērtība, kā no tautasdziesmām varam uzzināt, āboliņam ir kumeliņa
barībā:

Uz ta mana kumeliņa

Ūdens lāse nestāvēja:

To darīja auzu sile,

Āboliņa redelītes.

Kā redzams, āboliņš tautas tradīcijās un sadzīvē bija ieguvis augstu novērtē-

jumuun tādēļ tautasdziesmās ir atrodami arī visai pamācoši aizrādījumi: «Dābolai-

na tā pļaviņa, Kur ganiņi neganīja. .» Sādu secinājumu var attiecināt gan tikai

uzsarkano āboliņu, jo tā vairošanās unmūža ilgums ir atkarīgi galvenokārt no sēklu

izsēšanās iespējām. Pļavās un ganibās, kur atkārtotas pļaušanas un ganīšanas dēļ

sarkanais āboliņš nespēja sēklas nogatavināt un izsēt, tas ar laiku izzuda, jo cera

mūža ilgums ir tikai 4—7 gadi. Tādu norādījumu par sarkano āboliņu var atrast arī

1789. gadā izdotajā J. K. Šubarta-Klēfelda grāmatā «Padoms visiem arājiem dots,

kam trūkums pie lopu ēdumiem irraid»: «Ka pļavas pildejāsar sliktām zālēm,un tās

labās no tām izzūd, notiek caur to, ka viņas pavasarā ar lopiem top apgānītas.»
Pļavās un ganībās augošais baltābols ganīšanu panes labāk, ir ātraudzīgs un

spēj vairoties arī veģetatīvi. Par to stāsta arī tautasdziesmas, piem.:

Baltābola birzi bridu,

Sarkanā meklēdama;

Sarkana vajadzēja
Vainadziņa cekulam.

Kad pēc senajos laikos pastāvošas līdumu sistēmas dedzināja krūmus unkokus,

augsne saņēma bagātigu pelnu devu, un āboliņam kā kaļķi prasigam augam

radās visai labvēlīgi augšanas apstākļi. Zemkopji to ievēroja un meklēja iespējas,
kā sarkano āboliņu saglabāt un pļavās savairot.

Zemgales zemkopji vasaras nogalē lasījuši savvaļā augošā sarkanā āboliņa

nobrūnējušās sēklu galviņas. Žāvējuši tās un uzglabājuši. Pavasarī, tiklīdz augsne

pļavā atkususi, bērniem dots grābeklis un maisiņš ar āboliņa galviņām. Ar grā-
bekli līdzinājuši kurmju rakumus un irdenajā zemē ierušinājuši pāris sēklu galvi-
ņas. Tā tad arī bija āboliņa stādīšana un pļavas uzlabošana. Arī J. Berga grā-
matā «īpatnējā augkopība» (Rīga, 1922.) ir rakstīts par vietējā āboliņa audzēšanas

iespējām koptajās pļavās: «Savvaļā aug dabiskais, pie mums saukts pļavābuls
(Trifolium pratense perenne), kurš noturas vairākus gadus. Izdevīgos apstākļos,



121

it īpaši, ja tam šad un tad izdodas mazumu sēklu nogatavot, viņš aug nepārtraukti,

kādēļ vietām tauta to iesaukusi par mūža ābulu.» Protams, šāds nosaukums varēja
rasties tikai tad, ja zemkopji labi izprata, kā notiek sarkanā āboliņa vairošanās, un

savlaicīgi rūpējās par sēklas āboliņa ceru saglabāšanu.
Šai sakarība interesantas ir arī tautasdziesmas rindas: «Es gribējusila zemi Par

dārziņu padarīt.»
lespējams, ka dārziņa sētais sarkanais āboliņš ir paredzēts sēklu iegūšanai

un tadeļ katrs ziediņš ir saudzējams.

Nopinos vainadziņu

No sarkana āboliņa;

Tēviņš raja, mate kula

Par ābola raustišanu.

Analizējot arheoloģiskajos izrakumos atsegtos 11.—13. gs. kultūraugsnes slāņu
paraugus no Talsu, Tērvetes, Mežotnes un Asotes pilskalniem, ir atrastas ari sar-

kanā āboliņa sēklas. Saprotams, ka kultūraugsnes slāņos tās varēja nokļūt arī

no savvaļā augošajiem āboliņa ceriem, bet paraugos ir konstētēts, ka, sākot

ar 11. gs., ievērojami palielinās arī labības graudiem piejukušo daudzgadīgopļav-
augu un timotiņasēklu daudzums. So sēklu piejaukums graudiemsavukārt var lie-

cināt jau par atmatas sistēmas pastāvēšanu šajā laikā.

Bez tam āboliņš ir pieminēts ari Livonijas atskaņu hronikās, kas rakstītas ap

1290. gadu. Tur stāstīts, ka Rīgas bīskapam un ordenim sadalot sev pakļautās
latviešu un igauņu zemes un vērtības, pieminēts ari āboliņš.

Ari dažas tautasdziesmas no precību dziesmu cikla pēc satura ir visai nepa-

rastas:

Es izdevu sav' māsiņu
Par sarkanu āboliņu;
Nu es viņu neizdotu

Ne par zelta gabaliņu.

BrSļi māsu pārdevuši
Par ābulu vācelīti;

Vaj jūs traki, bāleliņi,

Vaj ābulu neredzējši.

Manuprāt, šajā tautasdziesma, kaut arī netiešā nozīme, sarkanais āboliņš
minēts kā maiņas ekvivalents.

Ir atrodama arī tautasdziesma, kur labi izskaidroti āboliņa sējas darbi:

Steidz, bāliņ, miežus sēt,
Steidz ābolu ritināt,

Agri dzied lakstīgala,
Nebūs gara vasariņa.

Mieži, kā zināms, ir sens kultūraugs un kā maizes labībai tiem cilvēka uzturā

bija liela nozīme. Tādēļ labi saprotama cenšanās iesēt tos vislabākajā sējas laikā.

Kā no tautasdziesmas var secināt, miežu laukā vai tam līdzās ir sēts arī āboliņš.-
Sīkās sēkliņas iestrādātas augsnes virskārtā ar egļu zaru ecēšām, viegli lidzinot. Tā-

dējādi āboliņa sēkliņas tika «ieritinātas» augsnē iespējami seklāk. Vasarā ābo-

liņš auga zem virsauga, bet pēc miežu nopļaušanas laukā izveidojās āboliņa un

daudzgadīgo pļavas zāļu zelmenis. Turpmākajos gados, āboliņam pakāpeniski iz-

zūdot, veidojās atmata jeb vecaine:

Ai, vecā vecainīte, Ai, veca māmulīte,
Vēl tev auga daboliņš; Tev aug meitas malējiņas.

Lai apgūtu tādu sarkanā āboliņa audzēšanas pieredzi, par kādu liecina mūsu

tautasdziesmas, ir nepieciešami ilgstoši novērojumi. Ap 19. gs. sākumu visā

Latvijas teritorijā ļaudis skandēja tautasdziesmas ka mantojumu no senatnes. Tādēļ

arī visai nepamatota ir doma, ka sarkanā āboliņa kultivēšanas pirmsākumi ir saistā-

mi tikai ar 19. gs.

levērību pelna arī pirmās informatīvās ziņas, kas par sarkano ābo-

liņu rakstītas latviešu valodā: «Tie āboliņi ar sarkanām puķēm, ko vādzemnieki

spāneru . . jeb brabanderu āboliņu, bet ko prūši, poļi un kurzemnieki atkal

Vādzemes āboliņu sauc, tie pulku garāki izaug un vairāk zāļu dod, nekā tie

sarkanie un baltie āboliņi, kas pļavās nesēti aug.» (J. K. Subarts-Klēfelds.)
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Tātad 1789. gadā, kad grāmata sarakstīta, sarkanais āboliņš zemkopjiem
ir bijis pazīstams kā Vāczemes āboliņš; audzēts kā ārstniecības un dārza

augs. Nosaukums «Vāczemes» sarunvalodā ticis lietots, apzīmējot kādu nepa-

rastu (svešzemju) augu vai dzīvnieku, piem.: Vāczemes kaņepes, Vāczemes ma-

gones, Vāczemes ābelīte, Vāczemes lakstīgala, Vāczemes cielaviņa utt. Sai

sakarībā valodnieks A. Ozols sniedz sekojošu paskaidrojumu: «Vāczeme —

tautasdziesmās ne tikai Vācija, bet vispār sveša zeme rietumos; kā apzīmētājs
«Vāczemes» — nozīmē neparasts, savāds, divains; arī skaists, dārgs, vērtīgs; retāk

nicināms.» (Latviešu tautasdziesmas. Izlase. I. R., 1955).
Sarkana āboliņa audzēšanas pirmsākumi cieši saistīti ar musu tautas

senajām sadzīves tradīcijām un estētiskajiem priekšstatiem.

Kam tie mieži līdumā,
Kam tās rozes maliņā?

Braļam mieži līduma

Māsai rozes maliņā.

Kas tad ir šis rozes, kas zied liduma maliņā līdz vēlam rudenim? Tās,

protams, nav savvaļas rozes, ne arī senās dārza rozes, kas zied tikai īsu

brīdi jūnija beigās, jūlijā, bet gan visparastākās savvaļas puķītes un ari sar-

kanais āboliņš, kas noplūkts ātri ataug un skaisti zied lidz vēlam rude-

nim.

Arends Buķevics

PAR KURMJA METRO BŪVĒM

Kurmja rakumus mēs redzam gandrīz vai visur: mežā, laukā,

pļavā, dārzā, taču pašu racēju gan izdodas pamanīt visai reti, pat
vairākos gados reizi un arī tad visbiežāk beigtu kādā ceļmalā vai

uz takas. Viņa dzīves norises ir sarežģītas, daudzveidīgas un nebūt

nav izzinātas, jo notiek pazemē.

Apskatīsim pašu dzīvnieku tuvāk. Kažoks tam ir melns, ar

īsu, ļoti blīvu apmatojumu, ķermenis spēcīgs, drukns. Pirmās

skatienu piesaista varenās priekškājas, spēcīgas ar lieliem na-

giem. Ar tādām tikai rakt un rakt! Pakaļkājas ir nelielas, astīte īsa.

Arī galva ir neliela, ausu gliemežnīcu vispār nav, bet acis var at-

rast tikai ar pūlēm, jo tās nav lielākas par magones sēkliņām. Kur-

mis ar acīm var tikai atšķirt gaismu no tumsas. Purns ir pagarš,
smails, nedaudz atgādina miniatūru cūkas šņukuru.

Kurmji pieder pie kukaiņēdājiem dzīvniekiem, to tuvākie

radinieki ir eži un ciršļi. Sie dzīvnieki sastopami Eiropas mēre-

najā joslā un Rietumsibīrijas rietumdaļā.
Kad kurmis pārvietojas pa irdeno augsnes virskārtu dažu centi-

metru dziļumā, tas augsni ar priekškājām atstumj uz sāniem un ar

galvu ceļ uz augšu, it kā spraucas tai cauri, lai izraktu medību

alu, kuru lieto dažas vai, visbiežāk, vienu reizi. Zemes virspusē
tad rodas augsnes valnītis. Ja kurmis rok alu dziļākos, blīvā-

kos slāņos, tad viņš ir spiests izrakto zemi no alas izstumt, tad arī

rodas pļāvējus tik ļoti traucējošie rakumi.

Ja mes kaut kur redzam izcili lielu rakumu, tad varam but droši,

ka tuvumā ir kurmja ligzda, tā atrodas 1 —1,5 m dziļumā un ir



123

izklāta ar saknītēm, lapām un zāli. Ligzdai apkārt ir vesels komu-

nikāciju tīkls, tā kopgarums sasniedz vairākus kilometrus, atkarībā

no barības ieguves iespējām apkārtnē. Lai apskrietu savus medību

laukus, kurmim ir ātri jātiek uz priekšu, taču nav pamata apgalvot,
ka tas pārvietojas auļojoša zirga ātrumā. Viņš labi peld un pār-

var tādas upes kā Aiviekste, Pededze. Visbiežāk jūnijā dziļi pa-

zemē piedzimst mazie kurmēni, vidēji 5—6 metienā. Kurmēni pie-

dzimst akli, tie ir ārkārtīgi ēdelīgi un jau pēc mēnešasāk patstāvīgu
dzīvi. Vecie kurmji, it sevišķi tēviņi, tos padzen no savas teri-

torijas. Vispār šie dzīvnieki ir visai nesaticīgi.

Kurmji barojas galvenokārt ar sliekām, kukaiņiem un to kāpu-
riem, nenoniecinot arī alā nokļuvušu pelēnu. Tie ir neiedomājami
rijīgi. Vienā paņēmienā kurmis var apēst 20 g barības un tās

pietiek ko gremot 4 stundas. Tā, diennaktī tas apēd gandrīz savai

masai līdzvērtīgu barības daudzumu. Neēdis 15—20 stundu, dzīv-

nieks iet bojā. Daļu barības kurmis iegūst, alojot zemes virskārtu,
bet daļu — skraidot pa alām un uzlasot tur ielīdušās sliekas un

kāpurus. Ir konstatēts, ka sliekas alā ievilina kurmja izdalītā mus-

kusa smaka. Alās un atpūtas kamerās kurmis vāc barības rezer-

ves nebaltām dienām: sliekas ar nokostiem galvasgaliem, lai tās

vairs nevarētu iespraukties zemē. Viņam pašam nav daudz ie-

naidnieku. Zebiekste un sermulis, kuri lodā pa viņa alām, nav

bīstami, jo no tiem var norobežoties, alu aizrokot. Reizumis kurmi

noķer peļu klijāns, pūce, lapsa, jenotsuns, āpsis, bet parasti atstāj

neēstu, jo tiem nepatīk muskusa smaka.

Vai kurmis ir derīgs vai kaitīgs dzīvnieks? Barības ziņā tas ci-

tiem dzīvniekiem nav konkurents. Viņa alā var iemitināties gan

derīgā zebiekste, ganzebiekstes barība — kaitīgie grauzēji. Barībā

viņš izmanto derīgās sliekas, gan arī kaitīgos sprakšķu kā-

purus (drātstārpus) un maijvaboļu kāpurus. Pozitīvi vērtējams ir

tas, ka šis pazemes racējs irdina zemi un iznes to no dziļākiem slā-

ņiem virspusē. Jau no gadsimta sākuma kurmis ir nozīmīgs kažok-

ādu dzīvnieks, tā kažoks tiek augstu vērtēts. Atcerēsimies, ka, kur-

mim skraidot pa alām, kažoks ātri nodilst, un viņš to maina 4

reizes gadā, gandrīz nepārtraukti. Visnepatīkamākais kurmis ir

dārzos un citās lauksaimnieciski izmantojamās platībās. Kāpēc
gan tas tik neatlaidīgi izrok tikko iestādītu un aplaistītu dēstu rin-

das? Tikai tāpēc, ka šeit koncentrējas sliekas un kukaiņu

kāpuri. Ne mazāk nepatīkams šis dzīvnieks ir pļaujamās platībās,
kā arī parkos un it sevišķi skvēros.

Atbrīvoties no kurmjiem ir samērā grūti, jo tiem ir lieliska

oža un spēja just vismazākos zemes satricinājumus. Pamēģiniet
piezagties rokošam kurmim! Bet nav jau arī vienmēr jācen-
šas iznīcināt visu, kas mums nedaudz kaitē!

Māris Šternbergs



124

PAR PLŪDMAIŅU RITMIEM

Mēness gandrīz visām tautām ir bijis dzīvinošas valgmes sinonīms. Tieši

Mēness, nevis Saule mūsu senčiem kjuva par pirmo pielūgsmes objektu. Centrāl-

amerikas tautām no seniem laikiem bija pieņemts Mēness gads — laika mērs, kas

domāts reliģisko svētku noteikšanai, to izmantoja priesteri slepenajos maģis-

kajos rituālos un horoskopu sastādīšanā. Mēness gadā bija 260 dienas, kas

bija sadalītas 9 sinodiskos mēnešos; tam nebija nekā kopīga ar Saules gadu,
kura garumu maiji prata noteikt ar precizitāti, kas mūsdienu zinātnei kļuva

iespējamatikai pēdējos gadudesmitos. Arī Mezopotāmijas tautas izmantoja Mēness

kalendāru un godināja Mēnesi pirms Saules. Tāpat haldiešu priesteri savos astro-

loģiskajos aprēķinos priekšroku deva Mēnesim.

Zemnieki visā pasaulē zin ticējumu, ka sēt vajag tad, kad Mēness pieaug,
bet novākt ražu

—
kad tas dilst. Francijā līdz pat Lielajai franču revolūcijai

spēkā bija likums, pēc kura kokus varēja cirst tikai pilnā Mēnesī (pēc pilnās Mēness

fāzes iestāšanās), kad tie ir sevišķi sausi un izturīgi. Latviešu tautas ticējumos
šis novērojums ir vēl precīzāks. Pēc tā lapu un skuju koku ciršanas laiki atšķiras:

«Skuju kokus cērt jaunajā, bet lapu kokus — vecajā Mēnesī.»

Pēc šo un citu sakarību konstatēšanas, dabiski, rodas jautājums, kā Mēness fā-

zes varētu ietekmēt dažādus procesus kā dzīvajā, tā nedzīvajā dabā.

Septiņdesmitajos gados akadēmiķis Arvids Kalniņš mēģināja saistīt koku

ciršanas laiku dažādās Mēness fāzēs ar nocirstā koka fizikāli mehāniskajām

īpašībām, ar koka vielmaiņas mehānisma ipatnībām pēdējā aktīvajā gadskārtā.
No šāda viedokļa likumsakarīgi izriet, ka viena, pēdējā, kaut arī fizioloģiski vis-

aktīvākā, gadskārta nekādu lielu ietekmi uz visu stumbru nevarētu atstāt. Varbūt

atbilde meklējama ārējo fizikālo lauku nelielajās izmaiņās, kas novērojamas

plūdmaiņu laika? Pētot bioloģiskos ritmus, amerikāņu zinātnieks F. Brauns

(1972) atzīmē: «Plūdmaiņas ritmus pētāmā bioloģiskā objekta nemainīgos apstāk-

ļos nosaka nezināmi supervāji ģeofizikāhe faktori. Par to detaļām grūti spriest,

jo šī hipotēze pagaidām nav pieejama eksperimentālai pārbaudei.»

Mēģināsim paanalizēt iespējamo mehānismu, kas, atkarībā no plūdmaiņām, va-

rētu saistīt dažādas norises kā dzīvajā, tā arī nedzīvajā dabā uz mūsu Zemes, kas pa-

kļauta Kosmosa mainīgajai elpai.

Augu barības šķīdumam plūstot caur augu kapilāriem, notiek elektrisko lādiņu

apmaiņa starp šķīdumu un kapilāru sieniņām. Svarīgākie dzīvībai nepieciešamie
elektriskie lauki ierosinās šūnās. Neierosinātā stāvoklī augu šūnu membrānas ne-

laiž cauri kalcija jonus, bet laiž kālija jonus. Jonam izejot caur šūnas membrānu,

šūna kļūst negatīvi lādēta. Augu kairinot, mainās membrānu caurlaidība attiecībā uz

kalcija joniem. Lādiņu līdzsvara traucējums rada membrānas potenciālu star-

pību, kas elektriskā impulsa veidā izplatās pa šūnu. Turpinotieskālija jonuplūsmai,
membrānas potenciāli izlīdzinās. Kairinājuma impulsa izplatīšanās ātrums augu

šūnās sasniedz dažus centimetrus sekundē.

Sevišķi aktīvi elektriskie procesi norisinās sakņu sistēmas šūnās. Sakņu

gali un dzinumu gali vienmēr ir negatīvi lādēti attiecībā pret stublāju. No-

skaidrots, ka caur sakņu virsmas katru kvadrātmilimetru plūst ap mikroampēra
simtdaļu liela strāva. Lielas potenciālu starpības augos nevar būt, joaugiemnav spe-

cializēta «elektriskā» orgāna. Tāpēc starp augiem nav «nāveskoka», kas varētu no-

galināt dzīvos radījumus ar elektrisko strāvu.

Slēgtajās vidēs, t. i., Zemes cietajos iežos un irdenajās gruntīs sīkās po-

rās un kapilāros, ūdens var atrasties nepilnīga piesātinājuma stāvokli. Tādos

gadījumos fizikālie lauki, iedarbojoties uz cietās fāzes un ūdens robežu, var

izsaukt ūdens pārvietošanos. Odens augu audos
— tas ir tas pats kapilārais ūdens,

kas atrodas uz fāžu robežas. Odens pārvietošanās kapilāros iespējama, ja to caur-

mērs ir mazāks par mikrona desmitdaļu.
Jebkuras struktūras kapilāros jeb tā sauktajā kapilārajā ūdenī ūdens mo-

lekulu mijiedarbības enerģija ir lielāka nekā lielā atklātā ūdens virsmā. Tas
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1. att. Divi H2O molekulas

enerģētiskie stāvokļi (a — pa-

raūdens; b — ortoūdens)

izskaidrojams ar ūdens saišu struktūras sadalijumu starp tā molekulām fāžu

robežvirsmas enerģijas iedarbībā.

Ūdenim piemīt daudz anomālu ipašibu. Tam no šķidrumiem ir vislielākais

virsmas spraigums, ja neskaita dzīvsudrabu, un vislielākā dielektriskā caur-

laidība, siltumietilpība, kušanas un iztvaikošanas siltums. Ūdens anomālās Ipaši-
bas ir izskaidrojamas ar ūdeņraža saitēm. Lai to varētu saprast, nedaudz jāat-
gādinaatoma uzbūve. Tas sastāv nomasīva kodola, kam apkārt kustas elektroni pa

orbītām, kas veido t. s. elektronu mākoni. Atomiem apvienojoties molekulās, no-

tiek elektronu mākoņa pārgrupēšanās atbilstoši kvantu mehānikas likumiem.

Zināms, ka starp divām pietiekami tuvu izvietotām molekulām rodas

savstarpējās pievilkšanās spēki: vienas molekulas elektronu apvalku (elektro-
nam ir negativs lādiņš) pievelk otras molekulas pozitivais lādiņš (kodolu sis-

tēma). Sos spēkus sauc par van der Vālsa spēkiem. Ja starp ūdens molekulām

darbotos tikai savstarpējās pievilkšanas spēki, ūdens sasaltu pie —90 °C, bet

vāritos — pie +80 °C. īstenībā tas sasalst pie 0 °C un vārās pie +100 °C. Sis

apstāklis ilgu laiku mulsināja fiziķus un ķīmiķus. Domstarpības izzuda pēc

ūdeņraža saišu atklāšanas, kas ir daudz stiprākas par van der Vālsa spēkiem.
Odens molekulā ūdeņraža atoma elektrona mākoņa sfēriskā sablīvē-

šanās tajā vietā, kur tas pārklāj skābekļajitoma orbitāli, novedīs pie šī mākoņareti-

nājuma no diametrāli pretējās puses. Ūdeņraža kodols, vienmērīgi pārsegts ar

sfērisko elektrona mākoni, pēc tam kad to ir «sagūstijis» skābekļa atoms, izrādī-

sies atkailināts noārējās puses. Bet tam ir iespējams «nosegt savu kailumu» uz bla-

kusesošās H2O molekulas elektronu mākoņarēķina. Un tas arī viņamizdosies, ieķe-
roties sveša skābekļa atoma «apģērbā» (mākoni) ar spēku, kas būs ievēro-

jami lielāks par to spēku, kas notur viņa paša elektronu. Sī saite ar «svešu»

skābekļa atomu tad arī reprezentēs tā saukto ūdeņraža saiti.

Lielais ūdens molekulas dipola moments (pretēji lādētu molekulas daļu
elektrisko lādiņu reizinājums ar attālumu starp lādiņu centriem) izskaidro

virsmas anomāli augsto dielektrisko konstanti un lidz ar to ūdens fenomenālo

spēju izšķīdināt burtiski visas vielas, kādas pastāv dabā.

Protams, ūdeņraža saites nenotur vienu ūdens molekulu attiecībā pret otru

cieši jo cieši. Ja tā notiktu, tad ūdens mainīgos apstākļos paliktu superizturīga
cieta viela. Temperatūras intervālā starp 0° un +100 °C ūdeņraža saites pavājinās
un izzūd pašu ūdens molekulu siltuma kustības rezultātā. Beidzot, kad siltuma kus-

tība ņem virsroku pār ūdeņraža saišu spēkiem, molekulas sabrūk, ūdens pārvēr-

šas tvaikos.

Pēdējā laikā atklāta vēl viena ūdens dīvainība. Izrādās, ka atkarībā no iegū-
šanas paņēmiena ūdenim var būt dažāds ūdeņraža saišu spēks. Piemēram, lai pār-

vērstu tvaikā 1 kg parastā ūdens, nepieciešams patērēt 2260 kj siltuma, bet atkausē-

tam ūdenim jau nepieciešams lielāks siltuma daudzums 2268,38 kj. Kāpēc
šāda starpība? Zināms, ka protoni H2O molekulā rotē ap savām asīm. Tas

nozīmē, ka tiem piemīt kustības daudzuma moments jeb spins. Kad abi protoni
rotē uz vienu pusi, to kustības daudzuma momentisummējas unrodas t. s. paraūdens
molekula (1. att.). Ja protoni kustas pretējos virzienos, rodas momentu starpība
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2. att. Struktūra no piecām ūdens moleku-

lām, kas saistītas ar ūdeņraža saitēm (pār-
trauktie savienojumi — ūdeņraža saites)

un t. s. ortoūdens molekula.
3/< parastā ūdens sastāv no ortoūdens un '/ 4

—

no paraūdens. Atkausētā ūdenī visas molekulas atrodas parastāvoklī, bet pēc

dažām dienām pie normāliem apstākļiem tās nonāk iepriekšējā sadalījuma.
Odens molekula izveidota tā, ka, tai tuvojoties ar divām vai vairākām

citām ūdens molekulām, rodas elektrostatiskā pievilkšanās starp vienas mole-

kulas pozitīvo tetraedrisko leņķi (104° 31') un otras molekulas negativo tetraedrisko

leņķi. Šādas sadarbes rezultātā notiek elektriskā mijiedarbiba starp pirmās mole-

kulas protoniem un otrās molekulas elektronu pāri. Tāpēc katra ūdens mole-

kula spēj saistīt 4 blakus esošās molekulas — pa vienai no katra tetraedra leņķa

puses (2. att.). No ārējās iedarbības uz fāžu robežas slēgtajās vidēs parasti notiek

ūdens molekulu tetraedrisko ūdeņražusaišu pārrāvumi un izveidojas ūdens moleku-

lu struktūras ar dažādu simetriju. Tā rodas aktivētā ūdens nelīdzsvarotā sakārto-

juma struktūras.

Odens slēgtajās vidēs, t. i., grunts kapilāros un biosistēmu kapilāros, —

tā ir sistēma ar smalku, jutīgu reakciju uz fāžu robežvirsmas enerģijas dažādām

pārmaiņām. Saprotams, ka visvairāk šādas pārmaiņas izteiktas tad, kad notiek

fāžu robežlaukuma pārmaiņas.

Augsnē un augos šādas pārmaiņas ir parasta parādība. Sevišķi izteikti tās

izpaužas grunts aerācijas zonās.

Pēdējā laikā rodas arvien vairāk pierādījumu tam, ka grunts kapilāru sistē-

mā noteiktās fāžu virsmas izmaiņas ietekmē pirmām kārtām Mēness—Saules

plūdmaiņas. Jau sešdesmitajos gados tika atrasta (amerikāņu ģeologsĻ Melhiors,

1968) likumsakarība starp gruntsūdens līmeņa svārstībām un Mēness—Saules

pievilkšanas spēku. Vaļējos urbumos un avotos novēro ūdens līmeņa un avotu

noplūdes palielināšanos bēguma minimuma periodā un otrādi.

So parādību, pēc mūsu domām, var izskaidrot šādi.

Plūdmaiņu ietekmes rezultātā notiek grunts struktūras pārkārtošanās, skarot

galvenokārt sīkās frakcijas. Tāda pārkārtošanās pirmkārt notiek Zemes garozas

rezonanses diapazona mikroseismisko stāvviļņu blīzumu vietās. Pie esošām

grunts porām un kapilāriem nāk klāt jaunizveidojušās poras un kapilāri ar

caurmēru, kas atbilst dažu ūdens molekulu caurmēram (ūdens molekulas caurmērs

atbilst apmēram 3 A). Tāpēc jaunajos kapilāros ūdens molekulas sasaistās kopā.
Sis process notiek enerģijas pieplūdes dēļ šajā divfāžu sistēmā grunts— ūdens.

Odens molekulās notiek enerģijas disipācija, ūdens molekulu asociātu deformē-

šanās un ūdeņraža saišu sairšana. Pie fāžu robežas veidojas blīvi sakārtoti

ūdens molekulu asociāti. Pēdējie nav tik cieši saistīti savā starpā, toties viņi iekšēji
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ciešāk sakārtoti. Tas jau ir īpašs, nelīdzsvarots ūdens molekulu stāvoklis
—

aktivēts jeb metastabils stāvoklis. Tādā ūdenī ir mainījies ūdeņraža jonusadalījums

salīdzinājumā ar jonu sadalījumu atklāto ūdenstilpju ūdenī.

Šādas struktūras ūdens asociātu veidošanās sagaidāma uz grunts rezo-

nanses stāvviļņu blīzumu vietām paisuma fāzēs. Ar ūdens saistību grunts porās

un kapilāros paisuma periodā izskaidrojama avotu debita krišanās un vispārējā

gruntsūdeņu spogulvirsmas pazemināšanās. Tas nozīmē, ka paisuma laikā līdz ar

pievilkšanas spēka samazināšanos un kopējo Zemes virsmas izmaiņu palielinājies

grunts mikroporu tilpums jeb kopējais kapilārās sistēmas tilpums, kur sagā-

jis ūdens.

Pusdiennakts bēguma fāzē gravitācijas lauks iedarbojas uz grunts struktūru

tā, ka daudzi «paisuma» kapilāri sāk izzust, ūdens aktivācijas enerģija un fāžu

robežvirsma samazinās. Kopējais sīko kapilāru tilpums samazinās, bet lielo ka-

pilāru skaits pieaug. Tas izpaužas grunts filtrācijas spējas un atklāto avotu debita

pieaugumā. Metastabilais ūdens tagad nokļūst platajos kapilāros, uz kuru sieniņām

rodas dubultais elektriskais slānis un elektrodzinējspēks, kas virza ūdeni mazākā

elektriskā potenciāla virzienā.

Sie procesi norisinās, kad grunts rezonanses svārstības, kā tas zināms no

inženierģeoloģijas, atrodas frekvenču diapazonā0,1 -i- 30 Hz. Šādas supervājas perio-
diskas svārstības izsauc ūdens molekulu nelineāras strukturālas pārveides fāžu

virsmu tuvumā, t. i., uz kapilāru virsmām (padomju fiziķis L. Kislovskis, 1982).
Pie tam var izveidoties lielie kalcija dodekaedriskie joni, kas var stabilizēties

ūdens molekulu izveidoto dodekaedru iekšienē. Tie kļūst par kristalizācijas
centriem šķidrumā un veicina, piemēram, dažādu nogulšņu izdalīšanos. Šādam

ūdenim piemīt sevišķas bioloģiskas īpašības, tāpēc to sauc par «dzīvo ūdeni».

Tā kā dabā visās biosistēmās viena no galvenajām sastāvdaļām ir ūdens, ar ka-

pilārā ūdens struktūras izmaiņām notiek informācijas nodošana par ārējām perio-
diskajām iedarbēm. No tā izriet, ka visas biosistēmās ir Kosmosa atvasinājumi, jo
bez plūdmaiņu lauka enerģijas disipācijas nebūtu iespējama «dzīvā ūdens» rašanās

gruntīs un tātad nebūtu iespējamas arī pašas biosistēmās.

Bet šajā sakarā rodas vēl viena problēma, kas izpaužas acīmredzamā

bioloģisko ritmu funkcionālajā maiņā — plūdmaiņas spēku garo periodu — 14,
28 dienu, pusgada, gada, divu gadu utt. maiņā. Arī šeit jāatrod tādas pašas kapi-
lārā ūdens aktivācijas — deaktivācijas likumsakarības un ar to saistītās biosis-

tēmu funkciju izmaiņas šo ciklu robežās.

Līdz šim empīriski novērots, ka pastāv noteikta sakarība starp augu un dzīv-

nieku funkcionālajām maiņām un Mēness fāžu maiņām. Lai šeit atrastu korelāciju,
jāaplūko biosfēra kā atklāta nelīdzsvarota (metastabila) pārvērtību sistēma. Sāda

sistēmā ietverošā vide ir enerģētiski aktīva, vai nu tā būtu Zemes garoza, vai arī dzī-

vie audi. Biosfērā visi svārstību procesi ir savstarpēji saistīti. To frekvences ir pa-

kārtotas pamatsvārstībām un tāpēc pat supervāja ārējā iedarbe noved pie apakš-
sistēmu un to strukturālo līmeņu rezonanses ierosinājuma. Tāpēc nav gadijuma
raksturs tam, ka cilvēka bioritmi Hz), piemēram, arī atrodas grunts slāņa

rezonanses diapazonā.
Viens no autoriem aprēķināja enerģijas plūsmas īpatnējo jaudu, kas izdalās

grunts aerācijas zonu mikroseismisko viļņu rezonanses blīzumu vietās. Tā iz-

rādījās 10
- "'
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2

-r- 10~9
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2. Tam ir principiāla nozīme, jo zināms, ka bio-

sistēmu informatīvā jutība uz supervājām ārējām iedarbēm bioritmu frekvenču

diapazonā atrodas robežās 10
14

VV/cnr 10~
9

W/cm
2. Augi grunts slāņa svār-

stības uztver tiešā ceļā,bet dzīvnieki unputni — ar Presa-Harkraidera atmosfērisko

paisumu stāvviļņu starpniecību, kuriem amplitūda ir par kārtu lielāka nekā grunts

svārstībām.

No visa iepriekšējā izriet, ka Zemes—Mēness—Saules un visa Kosmosa

gravitācijas lauks vieno visas biosistēmās. Mēs neaplūkojām elektromagnētisko
lauku. Nebūt ne tādēļ, ka tas neietekmētu šos procesus, tieši otrādi: akustiskais

lauks vidē rada kā elektrisko, tā arī magnētisko komponentu. Aplūkojot vides

mehāniskās svārstības, mēs saprotam, ka tajā vienlaicīgi un savstarpēji saistīti
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rodas ari elektromagnētiskie signāli. Acīmredzot Mēness fāžu plūdmaiņu kompo-
nentu iedarbe augu kapilāros notiek aptuvenipēc tādas pašas shēmas kā gruntis. Va-

ram pieņemt, ka paisuma fāzē norisinās: 1) sīko kapilāru rašanās (atvēršanās),
sašaurinoties lielajiem kapilāriem; 2) vispārēja kapilāru virsmas palielināšanās;

3) vispārēja kapilāru tilpuma palielināšanās. Notiek ūdens aktivācijas enerģijas

palielināšanās, saņemot enerģiju no ārējās vides. Aktivētam ūdenim ir sarautas

ūdeņraža saites un izveidojas asociāti no blīvi sakārtotām molekulām. Tādam

ūdenim lielāka šķīdība, jo enerģētiski vieglāka ir šķldinājuma jonu iekļūšana. Pēc

struktūras līdzīgs ir izkausēts ūdens ar ledusstruktūru tajā. Bēguma fāzē notiek

pretējie procesi.

Jānis Dolacis

Rišards Griškjāns

PAR LATVIJAS RĪKSTNIEKU CENTIENIEM

Ar rikstniecibu Latvijā senāk nodarbojāsatsevišķi praktiķi, tādi, kuriem klau-

sīja koka rīkste. Daži prasmi darboties ar divžuburu koka zariņu mantoja no

vecākiem vai ari noskatījās no citiem un ievingrinājās paši. Bija ari tādi, kas šādas

spējas atklāja tīri nejauši, piemēram, Andrejs Gercs no Valdemārpils. Saņemot
rokās klūdziņu, viņš pēkšņi jutis, ka tā it kā pati no sevis pagriežas. Vairākkārt

mēģinot, viņš noskaidrojis,ka tā pagriežas vienā un tajāpašā vietā. Tas viņamlicies

dīvaini, un viņš ar koka riksti rokā apstaigājis tuvāko apkārtni un atradis vairā-

kas vietas, kur rīkste pagriežas. Vēlāk viņš savas spējas sācis izmantot, meklējot
vietas aku rakšanai.

Sāda darbošanās kļuva daudz plašāka un ievērojami aktivizējās septiņdes-

mitajos gadospēc tam, kad rikstniekiem radās iespēja darboties kolektīvi. 1979. ga-

da 26. janvāriRīga institūta «Meliorprojekts» telpās sapulcējās ap 350 entuziastu un

dažādu nozaru speciālistu no Latvijas augstskolām, Zinātņu akadēmijas institū-

tiem, nozaru zinātniskās pētniecibas institūtiem,projektēšanas organizācijām, rūp-

nīcām, kolhoziem uncitām iestādēm. Bija ari pārstāvji no citām pilsētām, piemē-
ram, no Maskavas, Viļņas. Maskavā rīkstnieki ģeologi organizēti bija sākuši dar-

boties jau nedaudz agrāk.
Šajā sanāksmē tika nolasiti vairāki referāti par dažādiem ar rikstniecibu saistī-

tiem jautājumiem: par rikstniecibas pirmsākumiem pasaulē un stāvokli mūs-

dienās, tās fizikālajiem, medicīniskajiem, hidroloģiskajiem un ģeoloģiskajiem

aspektiem. Referātus nolasija tehnisko zinātņu doktors fiziķis T. Kalniņš, tehnisko

zinātņu kandidāts koksnes zinātnieks J. Dolacis, medicīnas zinātņu doktors profe-
sors I. Eglītis, Talsu rajona centrālās slimnīcas galvenais ārsts J. Bebris, fizikas

un matemātikas zinātņu kandidāts J. Valdmanis, institūta «Meliorprojekts» galve-
nais hidrologs L Rieksts, docents V. Būmeisters, veterinārijas zinātņu kandidāts

J. Ligers, ģeoloģijas un mineraloģijas zinātņu kandidāts N. Sočevanovs no Mas-

kavas. Sajā sanāksmē pirmo reizi tika lietots termins «rlkstnieciba».

Pēdējā laikā padomju literatūrā rikstniecibas apzīmēšanai gan lieto terminu

«biolokācijas efekts». Stingri ņemot, tas neiztur kritiku, jo biolokācijas efekts

ir viens no daudziem iespējamiem efektiem, kas varētu būt šis parādības pamatā.
Pie tam termins «biolokācija» jau sen nostabilizējies un apzimē dzīvnieku spēju
noteikt kāda obļekta stāvokli attiecībā piet viņu pašu (virzienu, attālumu) vai savu

stāvokli telpā (bioorientācija). Protams, ari «rīkstniecība» nav nekāds zinātnisks

termins. Tas veidots pēc analoģijas: rūpnīca — rūpniecība, grāmata — grāmat-
niecība, rīkste— rlkstnieciba v. tml. Ar šādu priekšlikumu mēs griezāmies Zinātņu

akadēmijas Terminoloģijas komisijā. lespēju robežās analizējot parādības būtibu,

agrākos rikstniecibas amata rīku apzīmējumus latviešu valodā (piemēram, kārkla

vica, klūdziņa, koka rīkstīte, žākļveida zars, ūdens uzrādītājs, indikators, brīnum-
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rīkstīte, brīnumzizlis, maģiskais zizlis, uzrādītājs v. c), kā arī rikstniecibas apzīmē-

jumus dažādās svešvalodās, vienojāmies lietot terminu «rīkstniecība» un amata

rīku saukt par rīksti, nevis rīkstīti.

1979. gada 25. oktobrī ar A. Popova Radiotehnikas, elektronikas un sakaru

republikāniskās zinātniski tehniskās biedrības prezidija lēmumu šajā biedrībā tika

izveidota Bioelektronikas sekcija, apstiprināts tās vadošais sastāvs un darba

plāns. Sekcijas uzdevumos ietilpa arī rikstniecibas izpēte. Sekciju vadīja tehnisko

zinātņudoktors T.Kalniņš; vietnieki: tehnisko zinātņu doktors profesors O. Brink-

manis, fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts J. Valdmanis, medicīnas zinātņu
kandidāts docents V. Būmeisters; zinātniskais sekretārs — tehnisko zinātņu kandi-

dāts J. Dolacis. Par biroja locekļiem tika ievēlēti 14 dažādu specialitāšu pārstāvji.

Jaunizveidotā sekcija savu darbību sāka ar Latvijas rīkstnieku praktiķu anke-

tēšanu. Par šādu iespēju jāpateicas Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības

biedrības Dabas unvēstures kalendāra redkolēģijai, kas publicēja mūsu aicinājumu
atsaukties rīkstniekiem. So darbu sekmēja ari Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas
Fizikas institūts,kur darbojas sekcijas biroja kodols un uz kurieni raksta rīkstnieki

un citas ieinteresētas personas.

Pa šiem gadiemjau ir atsaukušies pāri par 300 rīkstnieku. Cilvēkam, kas atrak-

sta sekcijai, mēs izsūtām rīkstnieka anketu, viņš to aizpilda un atsūta atpakaļ. Sie

rīkstnieki ir mūsu sekcijas aktīvs, ar kuru var organizēt praktiskas nodarbības un

citus pasākumus. Piemēram, dažādu dabas objektu apsekošanu, mērījumus dažādos

poligonos, trasēs v. tml. Reizi vienā vai divos gados rīkojam praktiķu seminā-

rus, kur tie apmainās pieredzē. Bez tam vienreiz kvartālā sapulcējas šaurāks entu-

ziastu loks
— galvenokārt zinātnisko iestāžu un augstskolu darbinieki, lai iztirzātu

rikstniecibas teorētiskos aspektus.
Mūsu sekcija bija trešā Padomju Savienībā pēc Maskavā un Ļeņingradā no-

dibinātajām attiecīgajām sekcijām. Tagad līdzīgas sekcijas ir arī vairākās citās pil-
sētās. Salīdzinot ar citu pilsētu sekcijām, mūsējai ir vislielākais un organizētākais
rīkstnieku praktiķu kontingents. Tāpēc arī mūsu republikas iedzīvotāji ir

salīdzinoši vispusīgāk un dziļāk informēti par dažādiem rikstniecibas aspektiem.
Rīkstnieki pēta bioloģiska objekta atbildes reakcijas uz cita bioloģiska

objekta fizikālo lauku iedarbību,kā arī uz nedzīvās dabas fizikālo lauku nehomoge-
nitātēm. Dažādie instrumenti, ko lieto rīkstnieks (koka rīkste, stieples rāmītis, L-vei-

da stieple, atsvars, v. c), kalpo tikai kā organisma notiekošo fizioloģisko procesu

pastiprinātāji vai rādītāji. Dažiem jutīgiem rīkstniekiem nav nekādas nepie-
ciešamības lietot šādus indikatorus. Viņi jūt biofizikālās anomālijas (ūdens āderes)
katrs savādāk: mainās muskulatūras tonuss, ķermenī rodas vēsuma sajūta, uz

priekšu izstiepjot roku, pirkstos vai plaukstās jūtami viegli dūrieni, daži šādas

vietas nosaka ar redzi. Tātad rikstniecibas pētītās parādības ir komplicētas, kas skar

kā bioloģisko objektu (piemēram, cilvēku), tā arī ārējos fizikālos laukus. Tāpēc
šo parādību pētīšanā jāiesaista visdažādākie speciālisti.

Sekcijas kvartālu semināros notiek dažādu rikstniecibas parādību izskaid-

rošanai veltītu referātu un ziņojumu iztirzājumi. Pieminēsim dažus no šādiem ziņo-

jumiem:

Kirliāna efekta fizikālie pamati un pielietošana rikstniecibas parādību

pētīšanā (J. Valdmanis, fiz. un mat. zin. kand., J. Ligers,* vet. zin. kand.); Cilvēka

ādas galvaniskās reakcijas fizioloģija (A. Krauklis, LPSR ZA koresp.-loc, A. Alder-

sons, mcd. zin. kand.); Par cilvēka psihes paranormālajām parādībām (A. Krauk-

lis); Pastāvīgā magnētiskā lauka parametru vērtības, kas izraisa summārās galvas
smadzeņu bioelektriskās aktivācijas ģeneralizētas izmaiņas (P. Gustsons, mcd. zin.

kand., J. Danoss, A. Alders); Fizikālie fona lauki un to saikne ar biolokācijas elektu

(T. Kalniņš, tehn. zin. dokt.); Biofizikālo anomāliju ietekme uz govjusaslimstību ar

mastītu (J. Ligers, vet. zin. kand.); Dažas molekulārās bioenerģētikas problēmas
(E. Šiliņš, fiz. unmat. zin. dokt.); Ģeoloģiskās izpētes metodes un problēmaspilsēt-
būvniecības praksē (V. Zariņš, inst. «Pilsētprojekts» ģeoloģiskās izpētes galv. ģeo-
logs); Akustiskā emisija gruntīs (N. Viļčinska, Vissavienības Jūras ģeoloģijas un

ģeofizikas zin. pētn. inst. Rīgas filiāle); Piektā fizikālā sadarbe un biolokācija
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(J. Valdmanis, T. Kalniņš); Bioiizikālās anomālijas un Zemes iežu lūzumu struk-

tūras (R. Griškjāns, ģeol. un mineralog, zin. kand.).
Bez tam mūsu semināros biedri, kas piedalījušies citās sanāksmēs, atskaitās

par darbu tajās. Tā, piemēram, 1983. gadā no 14. lidz 17. aprīlim Zeļenogradā,

Ļeņingradas tuvumā, notika Ļeņingradas Kalnrūpniecības institūta organizētais
seminārs «Bioloģisko objektu vājie lauki un psihofizikālās parādības». Daloties

pieredzē, starp citu, tika pieminēts ari šāds fakts. B. Murašovs, viens no padomju

speciālistiem, kas sniedz tehnisko palīdzību Mongolijas Tautas Republikai un ar

rikstniecibas paņēmieniemmeklē apakšzemes ūdeni ganibās,pa trim gadiematradis

50 aku vietas, no tām 42 urbumi devuši stabilu ūdens plūsmu. J. Bondarenko pastās-

tīja par rikstniecibas izmantošanu arheoloģijā. Viņamērījumi pie senās Novgorodas
sienas pamatiem pilnigi sakrita ar vēlākiem pārbaudes urbumu rādījumiem. Tāpat

veiksmīgi mērījumi izrādījušies Hutinskas klosterī, arī kādā uzartā laukā izdevās at-

rast 13. gs. celtas koka baznicas atliekas, kas bija nodegusi 14. gs., kā ari apbedīju-
mu vietas.

1983. gada 31. maijā Kijevā notika zinātniski teorētiska konference «Bioelek-

tronikas metožu izmantošana bioloģisko vielu pētīšanā». Ģeologs V. Stecenko

pastāstīja par biolokācijas metožu izmantošanu ģeoloģijā. Ar metāla rāmīša palī-
dzību viņš bija precizi noteicis apakšzemes tukšumus, ko vēlāk apstiprināja ar

ģeofizikālajām metodēm. Pēc viņa novērojumiem, rikstnieka jutīgums atkarīgs no

gadalaika: augsta jutība parasti ir saulainā laikā, kā ari rītos un vākaros, bet mi-

nimālā — ap pusdienas laiku no pl. 13 lidz pl. 14. Dažiem rīkstniekiem jutība mai-

nās līdz 10 reizēm dienā. Pēc viņa domām, interpretējot iegūtos rezultātus, svariga

nozīme ir rāmiša griešanās virzienam. Tā, piemēram, viņa rokās rāmītim virs tukšu-

miem ir negatīvs griešanās virziens (nosacīti pieņemts) — pret sevi, bet virs plai-
sām notiek griešanās virziena maiņa.

1985. gadā no 5. līdz 10. martam Maskavā notika zinātniski tehniskā skola

«Biolokācijas metodes izmantošanas teorija un prakse». To organizēja starp-

resoru komisija «Biolokācijas metodes izmantošana ģeoloģijā», kas nodibināta

1968. gadā pie Centrālās A. Popova Radiotehnikas, elektronikas un sakaru zināt-

niski tehniskās biedrības. Tās priekšsēdētājs — ģeoloģijas unmineraloģijas zinātņu

kandidāts N. Sočevanovs. Ģeologs N. Kuzņecovs no Abakanas skolas dalīb-

niekiem pastāstīja, ka viņš jau 10 gadus savā darbā izmanto rikstniecibas meto-

des. Strādājot Mongolijā, 4 gadu laikā viņš ar šo metodi atradis 18 aku vietas,

no kurām 16 urbumi devuši ekspluatācijas vajadzibām atbilstošu debitu. Divi

urbumi devuši nepietiekamu debitu. Interesants šķiet viņa novērojums par rikstnie-

ka jutibas izmaiņām Saules aptumsuma laikā. 1981. gadā Novosjolovas ciematā

Krasnojarskas novadā bija novērojams pilns Saules aptumsums. Gatavojoties šādam

svarīgam notikumam, ar rikstniecibas metodi bija atrasta biofizikālā anomālija
28 metru platumā un rūpigi izmērīta. Pilnā Saules aptumsuma fāzē 6 minūšu laikā

rikstnieka jutība bija pilnīgi pazudusi. To pašu apstiprināja ari N. Sočevanovs,

noradot, ka pilna Saules aptumsuma laikā rīkstnieku jutība citos 7 novērojumu

rajonos ari pazudusi pilnīgi. Tas nesakrīt ar manuun citu Latvijas rīkstnieku novē-

rojumiem par daļēja Mēness aptumsuma laikā novērotām rīkstnieku jutības iz-

maiņām. Pēc mūsu novērojumiemun arī vairāku vācu rīkstnieku novērojumiem, da-

ļēja Mēness aptumsuma laikā rikstnieka jutība nemainās.

Protams, pilna Saules aptumsuma laikā Zemes gravitācijas lauka izmaiņas

ir daudz lielākas nekā daļēja Mēness aptumsuma laikā. Tāpēc, iespējams, pēdējā

gadījumāgravitācijas lauka izmaiņas nav tik lielas, lai ietekmētu rīkstnieku jutību,

japieņem, ka tieši gravitācijas lauks tās maina. Tas, protams, ir un paliek viens no

spēcigākajiem, taču ne vienīgais faktors, kas rikstnieka reakciju varētu ietekmēt.

1986. gada 28. martā Minskā notika seminārs «Elektronisko pārveidotāju
izmantošana bioloģisko objektu lauku pētījumos». Fizikas un matemātikas zinātņu
doktors profesors V. Volčenko no Maskavas ziņoja par cilvēka elektromag-
nētisko lauku strukturālajām īpatnībām milimetru viļņu diapazonā. Izmantoja
Holla pārveidotāju, vibropārveidotāju, impulsa trokšņu mēritāju, spiediena gra-

dienta mikrofonu, lāzerus (ž.=0,63; 1,15; 3,39 un 10,6 mkm). Konstatēja, ka rikst-



nieks, pēc vajadzīgās koncentrēšanās no 10—20 cm attāluma iedarbojoties uz

Holla pārveidotāju, rada impulsveida magnētiskās indukcijas signālus I—2oo1 —200

Gs, ja vidējais fons ir 0,5 Gs. Konstatēti arī īsu akustisko signālu trokšņi ar frek-

vencēm no dažiem herciem līdz 20—40 kHz. Ja operators (rīkstnieks) iedarbojas
uz kiveti, kas pildīta ar CO2 gāzi un kam pieckārtīgi cauri gājis lāzera stars (A.= 10,6

mkm), notiek izejas signāla izmaiņas. Ja kiveti vakuumē, efekts netiek novē-

rots. Eksperimentējot ar citiem lāzeriem (A=0,63; 1,15 un 3,39 mkm) un kiveti, pie-

pildītu ar CO2 gāzi, efekta nebija. Tas varētu nozīmēt, ka šeit darbojas operatora
radītais akustiskais efekts.

Profesors A. Mauriņšziņoja par Vārnas (Bulgārija) radioestēzistu (lat. radius
—

stars -ļ- gr. aisthēsis
— sajūta) konferenci 1985. gada martā. Vārnas radioestēzisti

nodarbojas ar ūdens meklēšanu, sniedz palīdzību arheologiem senu kultūrvēstu-

risku objektu meklējumos, nodarbojasar medicīnisko diagnostiku, individuāli pie-
meklē ārstnieciskos augus v. tml. Vārnas radioestēzistu biedrība regulāri organizē
zinātniski praktiskas konferences, izdod biedrības biļetenus un praktiskās pamā-

cības, uztur radošu sadarbību ar līdzīgām biedrībām citās valstis.

1986. gada nogalē notika Centrālās A. Popova Radiotehnikas, sakaru un elek-

tronikas zinātniski tehniskās biedrības Bioelektronikas sekciju reorganizēšana. Ta-

gad šīs sekcijas saucas «Dzīvās vielas fizikālo lauku pētījumi». Centrālās sekcijas

priekšsēdētājs ir PSRS Medicīnas Zinātņu akadēmijas Sibīrijas nodaļas Klīniskās

un eksperimentālās medicīnas institūta direktors, PSRS MZA akadēmiķis
V. Kaznačejevs — vispārējās adaptācijas patoloģijas un cilvēka ekoloģijas speciā-
lists.

Notika arī Latvijas sekcijas biroja sastāva pārvēlēšanas. Par sekcijas «Dzī-

vās vielas fizikālo lauku pētījumi» biroja priekšsēdētāju ievēlēts T. Kalniņš, par

vietniekiem: J. Valdmanis, J. Bruņenieks, J. Ligers, zinātniskais sekretārs —

J. Dolacis. Biroja locekļi: A. Krauklis, J. Ozols, N. Cimahoviča, Ņ. Ozoliņa, O. Vi-

lītis, L. Bērziņa, J. Pommers, V. Grāvītis, E. Vimba, R. Griškjāns, |V. Būmeistersļ,

T. Buņķis, J. Lielais, J. Lagzdiņš, O. Gerts, V. Leja, G. Eniņš, J. Orbidāns, S. Maļfa-

nova, L. Ķirule, V. Arnis. Sekcijā izveidotas trīs komisijas. Biosfēras struktūru

komisija — priekšsēdētājs R. Griškjāns, vietnieks — J. Valdmanis; fizikālo lauku

un izstarojumu bioindikācijas komisija — priekšsēdētāja L. Bērziņa, vietnieks
—

J. Turkelis; bibliogrāfijas komisija — priekšsēdētājs —J. Dolacis, vietnieki
—

J. Ligers, J. Bruņenieks.

Jānis Dolacis

PAR VĒL VIENU DZIESMU KAMOLU

Vācot papildu ziņas Gaujienas Dārzciemā par 1966. gada kalendārā aprak-
tītu neparastu vilnas dzijas kamolu, laimējies uzzināt arī par kādu citu, vēl in-

teresantāku kamolu. Par to z.ināja stāstīt kaimiņu māju «Ziemeļu» Spodra Mo-

rīte, kura kamolu vairākkārt redzējusi, kad ap 1979.—1980. gadu «Ziemeļos»

vēl dzīvojusi 92 gadus vecā gaujieniete Alise Medne, dzimusi Zariņa. Viņai

bijis ap 2,5 cm liels balts linu diega kamoliņš ar vienu pavedienu, kura bijuši
iesieti resnāki un tievāki mezgli — pa vienam, pa diviem, pa trim, cieši klāt un iz-

klaidus, ar vienu cilpiņu un divām cilpiņām. Kamols glabāts ar sākumu vidū un bei-

gu galu ārā, tāpēc, kad vajadzējis sameklēt kādu vietu, nācies tīt atpakaļ.

Sajā kamolā bijušas iesietas tautas dziesmas. Diegā tikušas lūkotas tikai

pirmās dziesmu rindas — tālākais jau nācis no galvas. Bet varbūt tur bija iesie-

tas melodijas? . . . Vai jums nav gadījies uzzināt vēl kādu dziesmu vai rakstu

kamolu?

Viktors Grāvītis
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Saskares punktos

Pirms 90 gadiem

TĀLU AMERIKĀ — NODIBINĀS

LATVIEŠU SOCIĀLDEMOKRĀTU SAVIENĪBA

Bostonas Latviešu strādnieku biedrība Amerikas Savienotajās
Valstīs pagājušā gadsimta 90. gadu otrajā pusē gan veica

zināmu darbu latviešu revolucionāro emigrantu organizēšanā
un audzināšanā marksistisko ideju garā, taču tā toreiz vēl ne-

bija sociāldemokrātiska organizācija (par tādu kļuva 1905. gada

beigās — 1906. gadā, kad tajā iestājās daudzi no Latvijas emigrē-

juši revolucionāri). Tieši tādēļ daži latviešu revolucionāri, arī

Dāvids Bundža, ieradies Bostonā 1898. gada janvārī, nesteidzās

kļūt par Bostonas Latviešu strādnieku biedrības biedru, jo tā

neatbilda viņa priekšstatam par sociāldemokrātisku strādnieku

organizāciju. Mēnešrakstā «Auseklis» publicētie D. Bundžas raksti

liecina, ka viņam jau Rīgā gan no preses materiāliem, gan no

Pēterburgas universitātes juridiskās fakultātes studenta J. Pelū-

des informācijas bija radies priekšstats par V. I. Ļeņina Pēter-

burgā izveidotās marksistiskās strādnieku pulciņu apvienības «Cī-

ņas savienība strādnieku šķiras atbrīvošanai» uzbūvi, programmu
un darbību. «Cīņas savienību strādnieku šķiras atbrīvošanai»

D. Bundža uzskatīja par pašu pilnīgāko strādnieku organizācijas
formu.

Tāpēc arī 1898. gada 30. maijā Bostonā D. Bundža kopā ar

citiem aktīvākajiem emigrantiem nodibināja jaunu organizāciju —

Latviešu sociāldemokrātu savienību. Par tās sekretāru ievēlēja
D. Bundžu. Organizācijas manifestā vēstīts, ka attīstītāko tautu

proletārieši «jau gadu desmitiem izcīna varenu atsvabināšanās cīņu

pret buržuāziju» un šajā cīņā tie gūst nenoliedzamus panāku-
mus. «Bet,» lasām manifestā, «mēs neesam utopisti, neticam,
ka visas šīs vēsturiskās pārgrozības, kāda ideāla vēja dzītas, no-

laidīsies no augšienes un acumirklī šķīstīs cilvēci no visiem

ļaunumiem . . . Modernais sociālisms nav utopija, bet cieši ziniski

nodibināta sabiedrības teorija, strādnieku kustības garīgais izpau-
dums. Bez tam sociālisms ir starptautiska kustība, kas necieš

rasu vai tautību naidu. Zem Sarkanā karoga necīnās latvieši, vā-

cieši, krievi vai žīdi, bet vienīgi sociālisma priekšcīnītāji . . .
Un arī latviešu proletārietis pamodies šī lielā gadu simteņa pašās
beigās . . .Pabalstot un veicinot savu krievu brāļu cīņu tagadējā
valstī, latviešu proletāriešu cīņas sauciens: preses, runas, sa-

pulču, biedrošanās brīvības un tautas valdība, t. i., politiska
brīvība un tieša līdzdalība valsts valdībā! No buržuāzijas un

vidusšķiras latviešu proletariāts negaida nekāda pabalsta šajā cīņā
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starp darbu un kapitālu, bet atzīst šo šķiru garīgo bankrotu un

politisko nevarību.»

Manifestā deklarēti Latviešu sociāldemokrātu savienības uzde-

vumi: «Savienības galvenais nolūks apgādāt un izplatīt latviešu

proletāriešos sociālistisku literatūru, kura sekmīgai aģitācijai ne-

pieciešama un krievu monarhijā tagadējos apstākļos visai grūti

ražojama. Esam pārliecināti, ka mūsu brāļi un biedri Baltijā visādi

pabalstīs šo uzņēmumu, un tā biedrotiem spēkiem veiksim kopēju
darbu. Mēs negribam vadīt, bet veicināt latviešu strādnieku

kustību! Mūsu spēki un vara — mūsu solidaritāte. Šajā apziņā uz-

saucam: «Lai dzīvo latviešu strādnieku kustība, lai dzīvo starp-
tautiskā sociāldemokrātija!»»

Organizācijas uzdevumā manifestu parakstīja sekretārs D. Bun-

dža. Tas nonāca arī Latvijā, galvenokārt ar vēstulēm. Pilns

manifesta teksts publicēts grāmatā «Proletāriskā revolūcija Lat-

vijā», kas izdota Maskavā 1924. gadā.
Latviešu sociāldemokrātu savienība bija revolucionāra mar-

ksistu grupa (tajā aktīvi darbojās 13—17 biedri), tā veica ļoti nozī-

mīgu sociālistiskās propagandas darbu. Savienības apgādā
1898.—1902. gadā tika izdotas populārzinātniskas brošūras vairāk

nekā 6000 eksemplāros, arī D. Bundžas brošūra «Katra strādnieka

ievērībai», J. Kundziņa brošūras «Mašīna» un «Strādnieku organi-
zāciju nozīme» un citas. Savienība izplatīja arī no Rietumeiropas

latviešu sociāldemokrātiem saņemtos izdevumus —K. Marksa

un F. Engelsa «Komunistiskās partijas manifestu» F. Roziņa

tulkojumā, «Ko krievu cari dara priekš tautas?», S. Dikšteina

«No kam cilvēki pārtiek?» un citas.

Liela nozīme latviešu strādnieku šķiras apziņas audzināšanā

bija Latviešu sociāldemokrātu savienības izdotajam pirmajam
marksistiskajam mēnešrakstam latviešu valodā «Auseklis», kura

pirmais numurs iznāca 1898. gada aprīlī.
1900. gada aprīlī D. Bundža veselības stāvokļa dēļ bija

spiests atteikties no «Ausekļa» redaktora pienākumiem. Pēc

D. Bundžas nāves (viņš nomira ar tuberkulozi 1901. gada 4. janvārī)
Latviešu sociāldemokātu savienība un mēnešraksts «Auseklis» zau-

dēja savu kaujiniecisko raksturu.

1903. gadā Latviešu sociāldemokrātu savienība apvienojās ar

oportūnistu ietekmē nonākušo Vakareiropas Latviešu sociāl-

demokrātu savienību. Uz Šveici, kur atradās šīs organizācijas

sēdeklis, pārcēla arī mēnešrakstu «Proletārietis», kas no 1902.

gada aprīļa iznāca «Ausekļa» vietā. Taču abu organizāciju sadarbī-

ba nepastāvēja ilgi. 1905. gada 26. martā Amerikas Latviešu so-

ciāldemokrātu savienība nolēma pārtraukt organizatoriskos saka-

rus ar Vakareiropas Latviešu sociāldemokrātu savienību, jo atzina,

ka tā novērsusies no strādnieku šķiras cīņas pozīcijām.
Amerikas biedri paturēja savai organizācijai iepriekšējo
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nosaukumu — Latviešu sociāldemokrātu savienībā, turpināja izdot

mēnešrakstu «Proletārietis».

1905. gada augustā uz Amerikas Latviešu sociāldemokrātu sa-

vienības bāzes tika nodibināta latviešu sociāldemokrātu grupu

apvienība — Amerikas Latviešu Sociālistiskā strādnieku federā-

cija.

Dzidra Paeglīte

Pirms 80 gadiem

SPĒKOS SAŅEMOTIES —

HELSINGFORSĀ NOTIEK LSD III KONGRESS

«Vajag it visur iedvest dzīvību ...» — tā 1909. gada 25. feb-

ruārī rakstīja «Cīņa». Bija reakcijas gadi, mūsu revolucionārās

kustības vēsturē visgrūtāko pārbaudījumu laiks. V. I. Ļe-
ņins ar klasisku skaidrību raksturoja radušos stāvokli valstī:

«Reakcijas gadi (1907—1910). Carisms uzvarējis. Visas revolucio-

nārās un opozicionārās partijas sakautas. Politikas vietā pagri-
mums, demoralizācija, šķelšanās, jukas, renegātisms . . . Bet tai

pašā laikā tieši lielā sakāve dod revolucionārajām partijām un

revolucionārajai šķirai īstu un visai noderīgu mācību, vēsturiskās

dialektikas mācību, mācību par politiskās cīņas vešanas izpratni,
māku un mākslu.»

Jaunā politiskā situācija noteica boļševiku partijas un arī LSD

taktikas maiņu šajā periodā — lai saglabātu partijas galvenos spē-
kus, tā nogāja pagrīdē. Latvijas Sociāldemokrātiju kontrrevolūcija
bija skārusi sevišķi smagi: no 1907. gada līdz 1908. gada beigām
LSD biedru skaits bija samazinājies no 15 tūkstošiem līdz 5 tūksto-

šiem cilvēku. Kaut arī 1907. gada beigās bija saglabātas un nelegāli
darbojās visas 10 LSD organizācijas — Rīgas, Liepājas, Jelgavas,
Talsu — Tukuma, Ventspils, Rīgas Jūrmalas, Vidienas (ar centru

Valmierā), Malienas (ar centru Madonā), Madlienas un Gaismas

(ar centru Jēkabpilī) .
.
. Par spīti nemitīgajām vajāšanām un ares-

tiem, jau 1908. gada vasarā LSD Liepājas organizācija pilnīgi atjau-
noja savu darbu. No Rīgas tai palīgā tika nosūtīts LSD propagan-
dists A. Sproģis (A. Kasparsons). Tai pašā laikā, atspirgusi pēc

represijām, aktīvu darbību atsāka arī LSD Ventspils organizācija,
Talsu — Tukuma organizācija nodibināja stabilus sakarus ar LSD

CX.

Liela nozīme LSD organizāciju turpmākā darba koordinē-

šanā bija virknei ievērojamu organizatorisku pasākumu. No

1907. līdz 1910. gadam tika sasauktas 6 LSDkonferences, kā arī vai-

rākas LSD lauku organizāciju konferences. Taču pats nozīmī-
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gākais bija LSD 111 kongress, kas sanāca 1908. gada oktobrī Hel-

singforsā (Helsinkos). Tajā piedalījās 14 delegāti ar lēmēja un 4 —

ar padomdevēja balsstiesībām. No pieredzējušākajiem LSD darbi-

niekiem piedalījās profesionālie revolucionāri E. Zandreiters,
R. Pelše, E. Zvirbulis, A. Sproģis v. c.

Kongress noklausījās LSD CX un vietējo organizāciju ziņo-

jumus, no kuriem izrietēja, ka LSD organizācijas, par spīti kontrre-

volūcijas represijām, pamazām sāk atspirgt un atjauno savu

darbību. Apspriežot jautājumus «Par strādnieku organizācijām»,
«Par propagandu un aģitāciju», kongresa delegātu vairākums aiz-

stāvēja uzskatu, ka Krievijā neizbēgama jauna buržuāziski demo-

krātiska revolūcija, jo palikuši spēkā visi tie faktori, kas radīja
1905.—1907. gada revolūciju. Tāpēc tika izvirzīts uzdevums —

visiem līdzekļiem stiprināt partijas nelegālās organizācijas, stingri

jo stingri ievērotkonspirāciju, izvērst partijas darbu masās, izman-

tojot šajā nolūkā strādnieku legālās biedrības (arodnieciskās, kul-

tūras, kooperatīvās v. c). Izskatot jautājumu par LSD agrāro pro-

grammu, kongress izteicās pret atsevišķas agrārās programmas

nepieciešamību. Taču partijas presē pēc P. Stučkas, F. Roziņa,

J. Bērziņa (Ziemeļa) rakstiem, kuri balstījās uz V. I. Ļeņina uzska-

tiem, izkristalizējās LSD praktiskā agrārā politika, ar prasībām

pēc muižnieku zemes konfiskācijas un nacionalizācijas.

KSDSP vadošie orgāni uzmanīgi sekoja LSD 111 kongresa gaitai,

interesējās par kongresa delegātu un jaunievēlētās LSDCX sastāvu,

kā arī par to, ko LSD CX sūtīs par saviem pārstāvjiem KSDSP vado-

šajos orgānos. Avīzes «Proļetarij» un «Social-demokrat» ievie-

toja kongresa darba gaitas un tajā pieņemto lēmumu atrefe-

rējumu.

LSD 111 kongress galveno vērību veltīja partijas nelegālo

organizāciju nostiprināšanai. Arī LSD CX centrālorgāns «Cīņa»

šajā sakarā tūlīt pēc kongresa, 1909. gada februārī rakstīja:
«. . Un galvenais, kam jāpievērš apzinīgo strādnieku uzmanība,

ir organizācija . . . Vajag it visur iedvest dzīvību un darbību . .»

Šī dzīvība un darbība, ko saglabātajās partijas organizācijās iedve-

sa LSD 111 kongress un LSD CX, padarīja Latvijas Sociāldemo-

krātiju par drošu un pašaizliedzīgu Oktobra revolūcijas cīnītāju
pulku.

Vēsturnieku rīcībā nav LSD 111 kongresa protokolu. Taču

priekšstatu par tā darbu dod kongresa delegātu atmiņas, viņu

sarakste, notikumu atreferējumi presē, kongresa rezolūciju
teksti. Sie dokumenti un avoti tad arī kļūst par atslēgu daudzu

problēmu izpratnē visiem, kas interesējas un pēta Latvijas revo-

lucionārās kustības vēsturi šajā reakcijas periodā.

Līga Duma
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LATVIEŠU SARKANIE STRĒLNIEKI—

VĒSTURES VĒJOS

1918. gads

Astoņpadsmitais — latviešu sarkano strēlnieku varonibas gads, laiks, kad revo-

lūcija uzticēja strēlniekiem visgrūtākos, visatbildīgākos uzdevumus.

Astoņpadsmitais — tas bija gads, kad ikvienam strēlniekam vajadzēja atbildēt

par savu rīcību — sirdsapziņai, partijai, V. I. Ļeņinam.
Šobrīd tas skan varbūt mazliet deklaratīvi, bet toreiz viņi ar savu pārliecību,

jaunības degsmi un drosmi aizšķērsoja ceļu kontrrevolūcijai un intervencijai.
leskatīsimies tālaika hronikā, atšķirsim grāmatu, ko rakstījuši paši cīņu dalīb-

nieki tieši desmit gadus pēc šiem notikumiem,apmainot durkli pret spalvu. Pār-

šķirstīsim 1928. gadā Maskavā izdotās «Latvju strēlnieku vēstures» 1. sējuma
2. daļā ietverto «Kroniku».

Janvāris

Latviešu sarkanie strēlnieki devās uz pirmajām pilsoņu kara frontēm —

uz Dienvidu fronti, lai cīnītos pret ģenerāļa Kaļedina kontrrevolucionārajām
bandām, kā arī uz Rogačovas rajonu Baltkrievijā pret Dovbora-Musņickapoļu kor-

pusa dumpiniekiem. Daļa strēlnieku vēl palika Latvijā, bet 6. latviešu strēlnieku

pulks un Apvienotā rota, kurai bija uzticēts apsargāt Smoļniju, Petrogradā veica

atbildīgus revolūcijas uzdevumus.

«5. (18.) — 6. strēlnieku pulks ņem dalību Satversmes sapulces padzīšanā.
9. (22.) — uz Rogačovas fronti izbrauc 4. Vidzemes strēlnieku pulka 1. batal-

jons un 1. Daugavgrīvas pulka 4. un 6. rotas ar ložmetēju komandu. Visas šis daļas
tiek apvienotas «1. Revolucionāro priekšpulku grupā».

11. (24.) — 3. Kurzemes strēlnieku pulks atstāj Cēsis un dodas uz Kaļedina
fronti.

14. (27.) —3. Kurzemes pulks ierodas Pēterpili. «Iskolastrela» un pulka
priekšstāvji ierodas pie b. Ļeņina, kurš apsveic pulku, kā vienu no revolucionā-

rākiem un novēl sekmes Kaļedina likvidēšanā.

29. (11.) — Poļu korpusa sakaušana un Rogačovas ieņemšana no 1. Daugav-
grivas un 4. Vidzemes strēln| iekuļ pulkiem.»

Februāris

Nodibinās pasaulē pirmā strādnieku un zemnieku armija — Sarkanā Armija.
Mēs nekad nedrīkstam aizmirst P. Stučkas teikto: «. . latviešu strēlnieks ir vēs-

turiski nešķirama dala no lielās un slavenās Sarkanas Armijas, pie kuras bied-

riem
— dibinātājiem tas pieder ..» («Latvju strēlnieku vēsture», 1. sēj., 1. d. M.,

1928., VII lpp.)
Februārī latviešu strēlnieki izcīna pirmās kaujas pilsoņu kara frontēs,

februārī viņi, ķeizariskās Vācijas armijas pārspēka spiesti, atstāj Latviju un ar

kaujām atkāpjas uz Padomju Krievijas iekšieni.

«22. — vācu karaspēks ieņem Valku, pēdējās strēlnieku daļas pamet Latviju.
— Kaļedina frontē 3. Kurzemes pulks ieņem Rostovu un Novočerkasku.

— Narvas rajonā pret vāciem cīnās latvju sarkangvardu nodaļa.
23.

— Sarkanās Armijas dibināšanas diena.

— No Pēterpils uz Pleskavu pret vāciem dodas 6. Tukuma pulka batal-

jons (6. Torošinas pulks).»
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Marts

Latviešu strēlnieku pulki uz brivprātibas pamata tiek pārformēti par regulārām
Sarkanās Armijas dajām.

«2. — «Iskolastrels» izdod rīkojumu par strēlnieku pulku pāriešanu Sarkanajā

Armijā.
3. — Brestas miera līguma parakstīšana.
12. — Tautkomisāru padomeļPadomju valdība| pārceļas ļ no Petrogradas| uz

Maskavu.» Valdības vilcienu apsargā latviešu sarkanie strēlnieki.

Aprīlis

No visiem latviešu strēlnieku pulkiem un vienībām tiek saformēta Latviešu

strēlnieku padomju divīzija. Atsevišķas divīzijas apakšvienības dodas izpildīt

revolūcijas uzdevumus.

«11. —12. —I.un 4. pulku strēlnieki piedalās anarķistu bandu likvidēšanā

Maskavā.

13. — Revolucionārā Kara Padome izdod pavēli par latvju strēlnieku divīzijas
formēšanu. Par divīzijas komandieri tiek iecelts b. Vācietis, par komisāriem —

b. b. K. Pētersons un K. Dozīts.

15. — 5. strēlnļ iekuļ pulka 50 strēlnieki no Bologojes nobrauc uz Demjansku

vietējās padomes rīcībā.

25.
— | Maskavasļ Kremlī tiek atklāta jaunformētās divīzijas komunistisko

frakciju 1. konference. Piedalās 52 delegāti, kuri reprezentē 790 ļpartijasļ biedrus,

ļ Rezolūcijā par Latviju Latviešu strēlnieku divīzijas komunisti apliecināja savu pro-

letārisko internacionālismu, atmaskojot buržuāzisko nacionālistu veltīgos centie-

nus nogludināt šķiru cīņas asumus ar vārdiem par visas tautas interesēm.ļ
25. — no Maskavas uz Ņ. -Novgorodu| Ņižņijnovgorodu, tagadējo Gorkijuļ

padomes rīcībā dodas 1. strēln| iekuļ pulka bataljons —
172 strēlnieki.

27. — 6. strēlnieku pulks dodas no Pēterpils uz «Ino» fortu, kuru atstāj tikai

14. maijā.
30. —7. strēlnļ iekuļ pulks dodas uz Somijas fronti (Pargolovas rajonā).»

Maijs

Revolūcija sauc! Revolūcija prasa! Revolūcija aicina savus dēlus palīgā!
«2. — no Maskavas uz Kursku Ukrainas miera delegācijas apsargāšanai iz-

brauc 2. strēlnļieku] pulka 61 strēlnieks.

5.
—

3. strēlnļieku] pulka 244 strēlnieki dodas no Maskavas uz Kalugu.
14. — 5. strēl(nieku) pulka 131 strēlnieks dodas uz Pēterpili kara komisariāta

rīcibā.

18. — Maskavā saņem telegrammu, ka Saratova ieņemtanobanditiem. Stāvokli

atjaunot dodas 2. latvļiešuļ strēlnļ iekuļ pulka bataljons (307 strēlnieki ar ložme-

tējiem).
24.

—
8. strēlnļ iekuļ pulks tiek izsaukts no Bologojes uzPēterpili —

kara komi-

sariāta apsargāšanai.
27. —2. latvļ iešuļ strēlnļ iekuļ pulka 110 strēlnieki dodas uz stļ acijuļ Mitikovo,

«sevišķu uzdevumu vilciena» apsargāšanai.
29. -78 strēlnieki no 3. latvļiešuļ pulka pavada zelta fondu uz Kazaņu.

30. — 2. strēlnļ iekuļ pulka 1. bataljons pie Rtiščevas stacijas sakauj čeķu

ļbaltčehuļ nodaļu.
— 4. latvļ iešuļ strļ ēlniekuļ pulks (900 strēln.) noMaskavas dodas uz Austrumu

fronti (Sizraņu).»
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Jūnijs

Latviešu strēlnieki turpina kauju gaitas pilsoņu kara frontes.

«1. — 30 latvju kavalēristi tiek nosūtīti uz Austrumu fronti |pret čēho-

slovaku korpusu].
3.

—
34 latvju kavalēristi nobrauc uz Austrumu fronti 4. latvļiešuļ pulkam

paliga.
8. — Samaru | tagadējo Kuibiševuļ ieņem baltgvardu karaspēks. Aizstāvēšanā

piedalās latvju strēlnieku nodala.
11. — no Torošinas uz Omsku dodas 6. Torošinas latvju pulks.
12. — 5. latvļ iešuļ pļ ulkaļ 32 strēlnieki nosūtīti uz Ostaškovu padomes rīcībā.

15. — 96 strēlnļieki] no 3. lļatviešu strēlnieku] pļulka] pavada zelta fondu uz

Kazaņu.
— Somijas robežu Pargolova apsargā 7. latvļiešuļ strēlnļieku] pulks.»

Jūlijs

Latviešu sarkanie strēlnieki izcīna sevišķi sīvas kaujas, veic daudzus atbil-

dīgus uzdevumus.

«2.-3.
— baltgvardu sacelšanās sakums Jaroslavļa. Tiek nobendēts ļ Jaro-

slavļas Kara apgabala komisārsļ b. Nahimsons.

3. — no Vologdas uz Jaroslavļu dodas 8. latvļiešuļ strļēlniekuļ pulks (250
durkļu) dumpja apspiešanai.

5. — baltgvardu sacelšanās Muromā, Ribinskā, Arzamasā. Muravjova node-

vība Austrumu frontē. | Toreizējais Austrumu frontes virspavēlnieks kreisais esers

Muravjovs 10. jūlija vakarā ieradās Simbirskā (tagadējā Uļjanovskā), ieņēma

telefonu, telegrāfu, arestēja 1. armijas pavēlnieku M. Tuhačevski, aplenca gu-

berņas Izpildkomiteju. Visām Austrumu frontes daļām tika nosūtītas telegrammas
par Brestas miera laušanu un kara pieteikšanu Vācijai savienībā ar čehiem. Ar

latviešu strēlnieku palīdzību Simbirskas komunisti Muravjova sazvērestību likvi-

dēja dažās stundās. Taču Muravjova pavēle sarežģīja stāvokli Austrumu frontē,

atviegloja kontrrevolucionārajiem spēkiem sākt uzbrukumu frontē.]
Muromā sacelšanos apspiež 1. latvļiešuļ pļ ulkaļ bataljons, Ribinska —

2. latvļiešuļ pulka bataljons.
6. —6. strēlnieku pulks likvidē kreiso eseru sacelšanās mēģinājumu Pē-

terpili. Ap to pat laiku uz Pēterpili tiek izsaukts arī 7. strēlnieku pulks.
6.—7. — kreiso eseru sacelšanās Maskavā. Apspiešanā dalību ņem 1., 2., 3.

un 9. pulki un satiksmes | sakaru | bataljons.
10.—6. strēlnļ iekuļ pulks (500 durkļu) no Pēterpils dodas uz Jaroslavļu

un ņem dalību baltgvardu apspiešanā.
18.

—
Austrumfronte pieprasa nosūtīt viņas rīcībā latvju strēlnieku divīziju.

19. — uz Kazaņu tiek izsaukta 2. latvju avionodaļa no Luberciem.

22.
— 6. un 8. latvļiešuļ pulki pēc Jaroslavļas dumpja 121. jūlijā] apspie-

šanas dodas uz Vologdu.
23. — caur Maskavu no Bologojes uz Kazaņu dodas 5. latvļ iešuļ strēlnļ iekuļ

pulks.
25.

— caur Pēterpili uz Urāliem dodas 1. Liepājas pulks.
— Simbirsku ļ tagadējo Uļjanovskuļ ieņem baltgvardi. Aizstāvēšanā piedalās

4. latvļiešuļ pulka bataljons.
28.

—
Povorinas rajonā kaujās ņem dalību Kurzemes latvļiešuļ strļēlniekuļ

pulks.»

Augusts

Latviešu strēlnieku padomju divīzija cīnās galvenokārt Austrumu frontē.

«5.
—

balto daļas uzbrūk Kazaņai. 5. strēlnieku pulks uzbrukumu atsit.

6. — pēc sīvām ielu cīņām strēlnieku daļas atstāj Kazaņu.
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— 4. latvļiešu| strēln| iekuļ pulks atsit ienaidnieka uzbrukumu Svijažskai un

Romanova tiltam, uz Volgas kreisā krasta.

11. — 4. un 1. strēlnieku pulki piedalās uzbrukumā Kazaņai.
— kaujās pie Kazaņas krit b. J. Zariņš, «Iskolastrela» priekšsēdētājs.
14.

— pie Krasnaja Gorkas ļ stacijas (tagad Judina); 12 km no Kazaņasļ krīt

varoņa nāvē 3. strēlnieku brigādes komandiers b. Judiņš.
20. — 4., 6. un 1. strēlnieku pulki ņem dalibu sivās kaujās ar čehiem un slova-

kiem uz Volgas labā krasta.»

Septembris

Pievolga —
vēl aizvien galveno cīņu arēna.

«2.
—

b. Vācietis iecelts par ļPadomjuļ Republikas bruņoto spēku ļpirmoļ
virspavēlnieku.

5.—6.
— 1. un 6. latvļiešuļ pulki kopēji ar pārējām labā krasta grupas dalām

| Ņižņijuslonas rajonāļ notriec pretinieku Volgā un saņem 5 lielgabalus (2 sma-

gos), 27 ložmetējus un citas trofejas.
9.

— Viskrļ ievijasļ Centrļālāļ Izpildu Komiteja piešķir ļpasniedzļ 5. strēlnieku

pulkam Sarkano Goda karogu par Kazaņas aizstāvēšanu. Sis ir pirmais godakarogs

Sarkanarmijas vēsturē. (Pavēle par VCIK Goda Sarkanā karoga piešķiršanu izdota

20. augustā.)
10. — tiek ieņemta Kazaņa. Kaujās Volgas labā krastā ņem dalibu 1., 4.

un6. Tukuma pulki (1200 strēln. un 30 ložmet.), latvļ iešuļ kavalērijas pulks, 4. un 6.

vieglās un 1. smagā latvļiešuļ baterejas (10 lielgab.).» Stratēģisko iniciatīvu

Pievolgā pārņem Sarkanā Armija.

Oktobris

Latviešu strēlnieki iesaistās kaujās pret baltkazaku atamana Krasnova armiju
Dienvidu frontē — Donas stepē. Sivuma un zaudējumu ziņā šīs cīņas ierindoja-
mas vissmagāko pilsoņu kara kauju skaitā.

«6.—9. strēlnieku pulks atstāj Maskavu un dodas uz Donas fronti.

17. — pirmais 3. latvļiešuļ strēlnļ iekuļ brigādes uzbrukums. leņemta stacija
Kosarka ļ apmēram 20 km uz dienvidiem no Povorinasļ.

25.—27.
—

9. strēlnieku pulks un 1. batereja ņem dalību kaujās Novohopjor-
skas rajonā (Donas frontē), kuras beidzas ar ievērojamām sekmēm.»

Novembris

Latviešu strēlnieki cīnās Austrumu, Ziemeļu un Dienvidu frontē. Pēc No-

vembra revolūcijas Vācijā Padomju Krievija anulē netaisnīgo Brestas miera līgumu,
rodas reāla iespēja atbrivot Latviju, un latviešu strēlnieki dodas atpakaļ uz Dzim-

teni.

«10.
— Ziemeļu frontē Kotlasas kaujas rajonā darbojas latvju strēlnļ ieku|

rota (31 strēlnļ ieksļ, 2 ložmetēji).
— 7. latvļ iešuļpulks ieņem Votkinu (Urālu frontē).
15. — Maskavā (Kremlī) notiek strēlnļ iekuļ padomju divīzijas komunistisko

frakciju 2. konference. Piedalās 48 delegāti no 18 frakcijām, kuri reprezentē 1515

ļpartijasļ biedrus.

28.
—

3. latvļiešuļ strēlnļ iekuļ brigāde cieš smagus zaudējumus kaujās pie
Aļeksikovas un Kosarkas.

30.
—

Pleskavā ierodas pirmie 2. latbrigādes (latviešu strēlnieku brigādesļ
ešeloni.»

«Latvjustrēlnieku vēstures» «Kronika» ar novembri apsīkst. Diemžēl tas turpi-

nājums neiznāca.
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Decembris

Latviešu sarkanie strēlnieki sak Latvijas atbrivošanu.

9. decembrī Sarkanās Armijas daļas atbrīvoja Daugavpili, 10. decembrī —

Alūksni, Krustpili, Jēkabpili, Stukmaņus (Pļaviņas). 18. decembrī latviešu sarkanie

strēlnieki ienāca Valkā. Turpinot uzbrukumu, viņi 22. decembrī atbrīvoja Val-

mieru, 23. decembrī — Cēsis, 26. decembrī — Līgatni, 30. decembrī — Siguldu.

Piezīme. «Kronika» iespējamas atsevišķas neprecizitātes, jo dažkārt avotos dati

ir atšķirīgi.

Voldemārs Šteins

Pirms 40 gadiem

ŠĶIRU CĪŅA LATVIJAS LAUKOS

TURPINĀS UN PRASA UPURUS

Pirmie pēckara gadi Padomju Latvijā bija ne tikai jauncelsmes,

lielu, vēsturisku pārveidojumu, bet arī asas šķiru cīņas laiks.

It īpaši republikas laukos. Jau V. I. Ļeņins, runājot par šķiru
cīņu pārejas periodā no kapitālisma uz sociālismu, norādīja:

«Mēs pārdzīvojam visgrūtāko, vislielāko moku pilno pārejas

periodu no kapitālisma uz sociālismu — periodu, kas neizbēgami
visās zemēs būs ilgstošs, ļoti ilgstošs periods, tāpēc ka, es at-

kārtoju, uz katru apspiestās šķiras panākumu apspiedēji atbild ar

jauniem un atkal jauniem mēģinājumiem pretoties, gāzt apspies-
tās šķiras varu.» (Raksti, 27. sēj., 417. lpp.)

Arī kolhozu kustība Padomju Latvijā aizsākās un noritēja asas

šķiru cīņas apstākļos. Latviešu buržuāziskie nacionālisti savu

graujošo darbību pret lauku sociālistiskajiem pārveidojumiem
veica, balstoties uz to propagandas pieredzi, ko bija uzkrājuši
buržuāzijas kundzības gados. Kolhozu iekārtas un lauksaimnie-

cības sociālistiskā ceļa apmelošanas kampaņa tika veikta siste-

mātiski un plaši. Pat tāds nopietns izdevums kā «Latviešu kon-

versācijas vārdnīca» par kolhoziem melīgi skaidroja: «No valsts

lauksaimniecības uzņēmumiem, t. s. sovhoziem, kolhozs atšķiras ar

to, ka to vada nevis valdības iecelta persona, bet kolektīvs, ko ievēl

kolhoza biedri komunisti
.

. . Kolhozi nodibināti ne vien tautsaim-

nieciskos, bet arī militāros nolūkos. Katrs kolhozs ir PSRS

teritoriālās armijas šūniņa.»

Pēckara gados, kad darba zemnieki stingri nostājās uz jaunās
dzīves ceļa, pret viņiem vērsās gan draudi un apmelojumi, gan

buržuāzisko nacionālistu ieroči.

Bandīti piekāva un aplaupīja Gulbenes apriņķa Sinoles pagasta

izpildkomitejas priekšsēdētāju Arvīdu Runci. Viņš vairs nevarēja
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darbu turpināt. Tad viņa vietā stājās Jānis Voitenkovs. Enerģis-
kais un pašaizliedzīgais kalps bezbailīgi veica katru uzdevumu.

Bandīti uzbruka arī Jānim Voitenkovam, smagi piekāva un ap-

laupīja, prasot, lai viņš atstāj darbu izpildkomitejā. Bet ne jau

tāds bija Jānis Voitenkovs. Bandīti viņu izsekoja pie mājām, no-

tvēra un ģimenes acu priekšā nošāva.

Pret kolhoziem un to organizatoriem it īpaši nikni versas kulaki.

«Sava mūža lielāko daļu man vajadzēja nokalpot pie kulaka

Kluča,» teica bezzemnieks Prinka, kad viņu uzņēma par biedru

Gulbenes apriņķa Galgauskas pagasta kolhozā «Sarkanais Ok-

tobris». «Un šis kulaks līdz pat pēdējam laikam baidīja ar visādām

neveiksmēm, lai tik mani atrunātu no iestāšanās kolhozā. «Ska-

ties, Prinka, netaisi muļķības! Laiki vēl mainīsies, un tad tu da-

būsi nākt atkal pie manis lūgt darbu,» viņš draudēja.» Taču

draudi nelīdzēja. Kolhozu panākumi pārliecināja, arvien lielāks

skaits darba zemnieku atzina jaunā ceļa pareizību. Aizputes ap-

riņķa kolhoza «Censonis» kolhozniece M. Štrause 1949. gadā

rakstīja:
«Kulaki mēģināja mūs, vidējos zemniekus, iebaidīt, čukstēdami,

ka kolektīvajā saimniecībā mūs gaidot nabadzība un bads. Daži

kolhoznieki noticēja kulaku ļaunprātīgajām tenkām, sāka izturē-

ties pret kolhoza sabiedrisko saimniecību kā pret kaut ko svešu.

Tagad šie svārstīgie biedri, tāpat kā visi viensētnieki, pārlie-
cinās, ka tie kolhoznieki, kas centīgi strādājuši, ir apgādāti ar

maizi uz daudziem gadiem.»
1948. gada decembri notikusī kolhozu priekšsēdētaju republi-

kāniskā apspriede secināja:
«Mēs, pirmo kolhozu organizētāji, esam pārvarējuši ievēroja-

mas grūtības. Mūsu organizēšanas, noformēšanas un ražošanas

darbs notika un vēl joprojām notiek asas šķiru cīņas apstākļos

pret kulakiem un buržuāziskajiem nacionālistiem, kas visiem

spēkiem cenšas traucēt kolhozu organizēšanu, to organizatorisko

un saimniecisko nostiprināšanos.»
Protams, ne šķiras ienaidnieku draudi, ne lodes nevarēja aiz-

kavēt darba zemnieku vēlēšanos dzīvot un strādāt pa jaunam.
Zīmīgus vārdus šajā sakarā lauksaimniecības pirmrindnieku re-

publikāniskajā apspriedē 1948. gada jūlijā sacīja kolhoza «Lāčplē-
sis» priekšsēdētājs Edgars Kauliņš: «Es nāku no «Lāčplēša» kol-

hoza, tas ir, no Lielvārdes pagasta Ogres apriņķī. Tā ir vieta,

kur kādreiz latviešu varonis cīnījās ar melno bruņinieku. Kol-

hozs «Lāčplēsis» ir viens no jaunākajiem Ogres apriņķī. Ne-

pilnas trīs nedēļas, kamēr noorganizējies ...
Ja vēl pagājušajā

pavasarī pie kolektīvo saimniecību dibināšanas un organizēšanas
daļa zemnieku bija padevusies mūsu politisko pretinieku nepa-

reiziem tulkojumiem, ka Padomju Latvijā nav iespējama kolek-

tīvā saimniecība, tad tagad ir pavisam citādi. Zemnieki ir nākuši
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pie pārliecības, ka kolektīvajā saimniecībā ir darba zemnieku

nākotne, kur viņi var sasniegt kā materiālu labklājību, tā arī

augstu kultūras līmeni.»

Gan kolhoza «Lāčplēsis» turpmākie gadi, gan tā ilggadējā
priekšsēdētāja cildenais mūžs šo vārdu patiesīgumu lieliski ap-
stiprināja.

Taču daudzu citu kolhozu organizētāju likteņi ievirzījās suraki,

pat traģiski.
1949. gada vasarā no bandītu lodes gāja bojā Gulbenes apriņķa

kolhoza «Taisnība» pirmais priekšsēdētājs Jānis Kļaviņš. Viņu

atceroties, Sociālistiskā Darba Varone Viktorija Grase pēc dau-

dziem gadiem sacīja:

«Dzirdējām, ka bandīti vairākkārt draudējuši kolhoza priekš-

sēdētājam, likuši atteikties no sava pienākuma, taču Jānis Kļaviņš

bija drosmīgs cilvēks un zināja savu mērķi. Mēs bijām ļoti sa-

traukti, kad uzzinājām par traģēdiju, kas norisinājusies «Zvirgzdi-
ņos», kur tolaik bija kolhoza kantoris. Zēl, ka tik lieliskam cil-

vēkam bija pāragri jāšķiras no dzīves.»

Bijusī Valkas apriņķa Smiltenes pagasta partordze A. Miķe
1980. gadā atcerējās:

«1949. gada vasarā, kādā naktī bandīti iebruka Smiltenes pa-

gasta Niedrāju ciema izpildkomitejas priekšsēdētāja vietnieka,
kolhoza «Lāčplēsis» valdes locekļa Pētera Bekmaņa mājās. Ban-

dīti iztraucēja no miega darba cilvēkus — pašu Bekmani, viņa

sievu, mazgadīgo meitu un citus mājiniekus. Sievas un bērna acu

priekšā viņi piekāva tēvu, salauza mēbeles, nolaupīja drēbes un

pārtikas produktus. Pēc tam asinīm noplūdušo Bekmani aizveda

uz govju kūti un nošāva.»

Smiltenes pagastā 1949. gada vasarā bandīti noslepkavoja Cēr-

tenes ciema kolhoza «Mežole» priekšsēdētāju Jūliju Vīgantu.
Bauskas apriņķī no bandītu lodes krita kolhoza «Code» dibi-

nātājs Kārlis Zīle, Jelgavas apriņķī — aktīvais kolhozu kustības

dalībnieks Jefrems Fiļimonovs.

Upuri bija arī citos novados. Šķiras ienaidnieks nežēloja ne kol-

hozu kustības aktīvistus, ne vienkāršos darba zemniekus un viņu
ģimenes locekļus. Tā, piemēram, buržuāzisko nacionālistu bru-

ņotā banda 1949. gada jūlijā iznīcināja Liepnas pagasta aktīvista

Jūlija Fedotova ģimeni.
Pārskata ziņojumā Latvijas Komunistiskās partijas 10. kongresā

LKP CX pirmais sekretārs J. Kalnbērziņš brīdināja:
«Kolhozu augšana radīs šķiru cīņas tālāku paasināšanos. Parti-

jas organizāciju uzdevumi ir paaugstināt politisko modrību, politis-
ki izglītot un organizēt kolhozniekus un trūcīgos zemniekus ener-

ģiskam pretsitienam pret visiem šķiras ienaidnieka mēģināju-
miem traucēt kolhozu celtniecību.»

Kolhozu kustībai vēršoties plašuma, buržuāzisko nacionālistu
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bruņotās bandas turpināja trakot — dedzināja kolhozu ēkas, iz-

laupīja mantu, bojāja lauksaimniecības mašīnas. Taču kā kolek-

tivizācijas sākumā, tā vēlāk šķiras ienaidnieka uzbrukumi saņēma

noteiktu pretsparu.

Stāstot par bijušā Robežnieku pagasta izpildkomitejas priekš-

sēdētāju, vēlāk — kolhoza «Znamja pobedi» priekšsēdētāju Ju-

liānu Buko, laikraksts «Cīņa» 1958. gada janvārī rakstīja:
«Bandītu uzbrukums notika tumšā rudens naktī. Noguldījis

bērnus uz grīdas, Juliāns Buko atšaudījās no tiem, kam nebija
pa prātam pagasta izpildkomitejas priekšsēdētājs, kas palīdz trū-

cīgiem Latgales zemniekiem sākt kopējā darba cēlienu.

Bet aiz logiem liesmoja bandītu aizdedzinātā kūts.»

Šķiru cīņa kolektivizācijas laikā turpinājās un prasīja upu-

rus. Un gribētos, lai ielūkojoties tautas vēstures lappusēs, netiktu

aizmirsti tie padomju aktīvisti, vienkāršie darba zemnieki, kas

ar šķiras ienaidnieku cīnījās un krita pirmajos pēckara gados.

Jānis Riekstiņš

Vēstures stāsti

PIE RĪGAS PILSĒTAS PIRMSĀKUMIEM

Agrā feodālisma veidošanās apstākļos, attistoties amatniecībai un tirdzniecībai,

Latvijas teritorijā 11.—12. gs. rodas apdzīvotas vietas, kas pēc savas struktūras

un iedzivotāju etniskā sastāva sāk atšķirties no parastajām lauku apmetnēm —

ciemiem. Parasti tādas apmetnes veidojās tālaika pilskalnu pakājē vai to tuvumā,

unarheologi tās dēvē par senpilsētām. 12. gadsimta beigu—l3. gadsimta hronikās

un dokumentos nav vienveidības šo senpilsētu apzīmēšanā, to nosacījis gan šādu

apmetņu attīstības pakāpes vērtējums, gan hronikas vai dokumenta sastādītāja zi-

nāšanas. Ar viduslaiku latīņu valodas vārdiem villa, ločus, urbs, civi tas šīs sen-

pilsētas tā laika Rietumeiropas autoru izpratnē pielīdzinātas gan ciemiem, gan

pilsētām. Izrādās, ka kuršu zemē senpilsētas vietējie iedzīvotāji saukuši par

pilsātiem (py/sa/en), jo par Sabili un Talsiem šos apzīmējumus sastopam vēl

15. gadsimta sākuma dokumentos. Pēc valodnieku domām, pilsāts (pils+sāts)
nozīmē vietu, kas atradusies pils priekšā. Sāds «sāts» varējis būt no kokiem attīrīts

lauks, pļava un vēlāk — pēc apbūvēšanas — pārvērsties par apdzīvotu vietu ta-

gadējās pilsētas nozīmē. Bet par pilsātiem nesauca tās apdzīvotās vietas, kas ra-

dās pieviduslaiku mūra pilīm; pēc dokumentiem to nosaukumi vācu valodā ir Fleck,
VVeichbild v. tml.

Izrakumi liecina, ka Daugavas lejteces apvidus šai laikā bijis blīvi apdzīvots,
tur cita pie citas atradušās vairākas apmetnes un veidojušas aglomerāciju. Tāda

tipa apmetnes pētītas rajonā starp Ikšķili un Salaspili. Te pāris kilometru rādiusā

ir bijušas 2—3 apmetņu grupas; iedzīvotāji līdztekus lauksaimniecībai intensīvi

nodarbojušies ar amatniecibu un tirdzniecību. 11.—12. gadsimtā Daugavas lej-
tecē lielākais centrs bijis Daugmales pilskalns ar senpilsētu un ostu. Tam pretī
Daugavas labajā krastā atradušies divi lībiešu ciemi ar kopējo platību ap 10 ha

un plašu kapulauku (atsegti vairāk nekā 600 apbedījumu). Konstatēts, ka Daugma-
les-Laukskolas kompleksā bijis etniski jaukts iedzīvotāju sastāvs (lībieši, zem-
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gāji v. c), kā tas mēdza būt pilsēttipa apmetnēs. Parasti šādas agrās pilsētas atradās

lielāku upju lejtecē, taču ne grivas rajonā, kur bija grūti aizsargāties no jūras si-

rotāju pēkšņiem uzbrukumiem.

Ari senās Rīgas ģeogrāfiskais stāvoklis bija izdevīgs šādai topošas agrās pilsē-
tas novietnei. Arheoloģiskie izrakumi Vecrīgas teritorijā ir devuši virkni senlietu,

kas datējamas lidz 12. gadsimtam. Taču Vecrīgas kultūrslānis ar celtņu paliekām,
kas liecinātu par nepārtrauktu apdzīvotību, droši konstatējams tikai no 12. gad-
simta. Tas norāda, ka Rīga salīdzinājumā ar Ikšķiles uņ Salaspils apkaimi, kur

konstatēti vairāki lieli 11.—12. gadsimta ekonomiskie centri, pēc apdzīvotības ir

jaunāks centrs. Padomju varas laikā plašos laukumos veiktie izrakumi (A. Caune,
M. Vilsone) liecina par intensīvu apdzīvotību Vecrīgā apmēram 3 ha lielā platībā
divu apmetņu — ciemu ietvaros.

Viena no apmetnēm atradusies Rīgas upes ielokā dabiskas ostas krastā starp

tagadējām Kalēju, Audēju, Mārstaluun Sarkanās gvardes ielām. Kultūrslāņa apak-

šējais horizonts te sasniedz 2 m, un sešās kārtās konstatētas 12.—13. gadsimta
celtniecibas paliekas. Otra apmetne atradusies Daugavmalā, tagadējā Latviešu

sarkano strēlnieku laukumā un Peldu ielas rajonā. Te konstatētas vismaz divas

celtniecības kārtas, kas attiecināmas uz 12. gadsimtu. Visa apbūves teritorijabijusi
sadalīta nelielās sētās, kuras citu no citas norobežojuši stāvkoku žogi. Katra dzī-

vojamā nama sētā bijusi arī saimniecības celtne — klētiņa un mājlopu novietne.

Priekšstatu par šo Rīgas sākotnējo iedzīvotāju etnisko sastāvu sniedz 12.—

14. gadsimta apbedījumu materiāls, kas iegūts pie Doma un Pētera baznīcām.

Pēc Rīgas jaukristīgo kapsētās mirušajiem līdzdotā inventāra,īpaši rotaslietām, var

spriest, ka kapsētā pie Doma baznīcas apglabāti lībieši, bet pie Pētera baznīcas
—

kurši un no Ziemelkurzemes ieceļojušie lībieši. Vecrīgas teritorijā atrastas arī

atsevišķas zemgaļu un latgaļu senlietas. Tātad Rīgā jau ar 12. gadsimtu veidojies
etniski jaukts iedzīvotāju sastāvs. Arheoloģiskais materiāls, kas iegūts tālaika

celtnēs vai to tuvumā, liecina, ka iedzīvotāji Rīgā nodarbojušies ar amatniecību

(metāla, kaula, koka un dzintara apstrāde), par to, ka tirdzniecības sakari ipaši

attīstījušies austrumu virzienā, liecina stikla krelles, aproces, krustiņi, sudraba

stienīši, kaujas vāles v. c. Svarīga loma Rigas iedzīvotāju dzīvē bijusi arī zvejnie-
cibai.

Rīgas teritorijā atradies arī kāds zīmīgs kalns, kam, jādomā, bijušas nocieti-

nājuma— pilskalna funkcijas. To sauca par Rīgas vai Seno kalnu (mons antiquus).
Lai gan par tā precīzo atrašanās vietu zinātnieki vēl strīdas, ticamāks ir pieņēmums,
ka šis kalns atradies tagadējāKomunāru parka vietā. Viduslaikos te bijušas smilšai-

nas kāpas, starp tām kāds lielāks paugurs, domājams, Rīgas vai Senais kalns,

ko vēlākos laikos sauca par Kubes kalnu. Tas diemžēl bez iepriekšējas izpētes no-

rakts jau 18. gadsimta beigās.

Taču tieši šis kalns ir tā vieta senās Rīgas teritorijā, kur 1198. gadā notiek

izšķirošā cīņa starp lībiešiem un bīskapa Bertolda krustnešu karaspēku. Tā kā ar

šo notikumu vēstures avotos pirmoreiz droši parādās Rīgas vārds, tuvāk paanali-
zēsim Livonijas hronikā aprakstīto. Tur teikts, ka bīskaps Bertolds, neuzdrošināda-

mies ielaisties bruņotā konfliktā ar lībiešiem, no Salaspils ar karaspēku atgriezās
uz Rīgu (ad locum Rige). Sajā gadījumā ir ļoti svarīgi noskaidrot, ko ar vārdu ločus

šai laikā saprata. Nav pareizs agrāko Livonijas hronikas komentētāju pieņēmums,
ka vārdkopa ad locum Rige tulkojama kā «uz Rīgas vietu», ar to saprotot gandrīz

neapdzīvotu vietu, kur tikai vēlāk vācieši ierīkoja Rīgas pilsētu. Bez jau iepriekš

minētajiem arheoloģisko pētījumu datiem, te jāņem palīgā arī tīri filoloģiski ap-

svērumi. Viduslaiku latīņu valodā vārdam ločus ir ap 17 dažādu nozīmju, turklāt

vairākās no tām var saskatīt ilgstoši apdzīvotas vietas
— ciema, pilsētas — jē-

dzienu. Te jāatceras, ka 1230. gada kuršu un vāciešu līgumos vieni un tie paši
ciemi vai senpilsētas sauktas gan par villae, gan loca. Arheoloģiskie pētījumi
Rietumeiropā, arī Centrāleiropā (Polijā) liecina, ka ar vārdu ločus 11.—13. gad-
simtā sapratakādu lielāku apdzīvotu vietu ar agrās pilsētas iezīmēm. Tā kā kuršiem

šādu pilsēttipa apmetņu apzīmēšanai bija savs vārds — «pilsāts», tad ir pamats

teikt, ka 1198. gadā bīskaps Bertolds atgriezās nevis uz Rīgas vietu, bet uz Rīgas
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pilsātu. Te jāatceras, ka Lībekas Arnolds savā Slāvu hronikā, rakstot par pirmā vācu

bīskapa Meinharda darbību, Rīgas apzīmēšanai 13. gadsimta sākumā ari lieto

vārdu ločus (m loco, qui Riqa dicitur).

Ir izteiktas dažādas teorijas par Rigas vārda izcelsmi. Ņemot vērā to, ka daudzas

Latvijas apdzīvotas vietas savu nosaukumu ieguvušas no tuvumā esošajām upēm,
ezeriem utt., kuru vārdi parasti ir loti seni, jauno pētījumu gaismā ticamākais ir

apgalvojums, ka Rīga savu vārdu ieguvusi no līdzīga nosaukuma upītes. Rīga jeb
Rīdzenes upīte, kas lejasdaļā plūda pa kādu Daugavas vecupi, ietecēja Daugavā
pie tagadējās 13. janvāra ielas. Pēc baltu filoloģijas speciālistes V. Dambes domām,

Rīga ir kuršu vārds, tā senākā forma bijusi — Ringa. Šis vārds apzīmē gan loku, gan

kaut ko līkumainu. Ja atceramies, ka Rīgas upīte savā lejasdaļā, apmetot slaidu

loku, veidojusi pussalu, uz kuras konstatēta senākā — 12. gadsimta apdzīvotība,
tad šāds vārda skaidrojums labi atbilst situācijai dabā. Pie tagadējās 13. janvāra
ielas, kur Rīdzene pagriezās uz Daugavu, izveidojās dabiska osta — tā sauktais

Rīgas ezers —
50 m plats un ap 4 m dziļš baseins, kur varēja piestāt kuģi.

Lai gan ap 12. gadsimta beigām par Rīgas pilsata pamatiedzīvotājiem hronists

Indriķis min lībiešus, viņu vadoni lībieti Asi, taču arī kuršu lielā interese par Rigu
ir apliecināta vairākkārt.

Atceroties agrākos, tuvāk nedatētus notikumus, hronists raksta, ka vendi, pēc

tam kad kurši tos padzina no Ventas, apmetušies Rīgā pie Senā kalna. Taču ari

nošejienes kurši vendus padzinuši. Tikai ar kuršu un vāciešu pretišķībām Dauga-
vas lejteces dēļ skaidrojams tas fakts, ka bīskaps Meinhards bija nolēmis uzsākt

karu pret kuršiem. Lai noregulētu attiecības ar vāciešiem, kuršu pārstāvji 1201. ga-

dā ierodas Rīgā. Miera līguma slēgšana ar vāciešiem šai laikā, kad iebrucēji Rīgu
uzsāk pārvērst par savu galveno atbalstpunktu, šķiet, skaidrojama ar to, ka kurši

gribēja nodrošināt savu Rīgā dzīvojošo tautiešu tiesības. Kad tas netiek ievērots,
kurši sadarbiba ar lībiešiem 1210. gadā organizē lielu uzbrukumu Rīgai; vācieši

vēlāk to uzskatīja par pašu bīstamāko pret viņiem vērsto vietējo iedzīvotāju

pasākumu.
Tikai pēc tam, kad bīskaps Alberts bīskapijas sēdekli no Ikšķiles 1201./1202.

gadu mijā pārcēla uzRīgu, sāka veidoties vācu kolonistu pilsēta [civitas). Tā Rie-

tumeiropā šai laikā apzīmēja pilsētas, kur uzturējās augstāki garīdznieki. Vācieši

savu nometni Rīgā sāka celt uz ziemeļiem no vietējo iedzīvotāju apdzīvotās teri-

torijas — sākotnēji zemes joslā gar Rīgas upi. Tā kā attālumi starp vietējo iedzī-

votāju apmetnēm un vāciešu jaundibināto apmetni bija tikai daži simti metru,

iedzīvotāju skaitam pieaugot, 13.—14. gadsimtā dažādie apbūves rajoni saplūda
vienā kopējā pilsētā.

Ņemot vērā šos faktus, par Rīgas sākumu navpamata uzskatīt 1201. gadu, kā to

līdz šim paudusi baltvācu historiogrāfija, uzsverot, ka vāciešu darbības rezultātā

viduslaiku Rīga kā pilsēta radusies gandrīz tukšā vietā, ka tur bijusi tikai zvejnieku

apmetne. Lai gan mūsu rīcībā nav precīza gadskaitļa, kad Rīgas teritorijā sākušas

veidoties kuršu un lībiešu apmetnes, var droši teikt, ka tas ir noticis daudz agrāk

par 13. gadsimta sākumu. Bez arheoloģiskajos izrakumos gūtajiem datiem par to

liecina arī rakstītie avoti, kas Rīgu 1198. gadā min jau kā apdzīvotu vietu.

Ēvalds Mugurēvičs

Pirms 400 gadiem

PIE PIRMAJĀM RĪGAS GRĀMATĀM

Ziņas par grāmatu iepirkumiem ārzemēs Rigas vajadzībām ir jau ap 1470. gadu.
Grāmatas Baltijā izplatījuši ari apkārtceļojoši tirgoņi, tās ieplūdušas galvenokārt
no Vācijas, Polijas un Nīderlandes. Vēl tagad saglabājusies Lībekā iespiesta latīņu
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misāle, ko 1521. gadā pērk Rigas latviešu transportstrādnieki — liģeri. Ārzemju

spiestuves reizēm izpilda speciālus pilsētas pasūtījumus (1513. gadā Amsterdamā

izdots Rīgas breviārs). Kēnigsbergā iespiests Rīgas ārsta Zaharija Stopija sastādī-

tais kalendārs 1565. gadam. Par inkunābulu,paleotipu un citu 16. gadsimta grāmatu
krājumiem Rīgā liecina ari 1524. gadādibinātās pilsētas bibliotēkas (tagad LPSR ZA

Fundamentālā bibliotēka) fondi. Bibliotēkā patlaban ir 205 inkunābulas — Parīzes,

Antverpenes, Briseles, Romas, Venēcijas, Florences, Bāzeles, Nirnbergas, Leipcigas
un citu pilsētu izdevumi; daļa no tām nonākušas Rīgā jau 15. gadsimta beigās un

16. gadsimtapirmajā pusē. 1525. gadā Vācijā iespiež pirmo līdz šim zināmo grāmatu

latviešu valodā. Pēc tam latviešu grāmatu izdevumi top Vijņā un Kēnigsbergā.
Bet jau 16. gadsimta beigās ārzemju izdevumi vien vairs neapmierina augošās

pilsētas prasības. Veidojas plašāks inteliģences slānis — tā saucamie Rīgas hu-

mānisti, Rīgas Domskolas pedagogi, juristi, pilsētas rātes ierēdņi. lespiesto vārdu

savās interesēs cenšas izmantot savā starpā karojošās luterāņu un katoļu nometnes.

Uz Rīgu tiek aicināts Antverpenes grāmatiespiedējs Nikolauss (ari Nikolajs,

Niklāss) Molllns, kura pirmais iespieddarbs te iznāk 1588. gadā.
Pēc diviem pārbaudes gadiem Mollinu ar oficiālu Rīgas pilsētas rātes rakstu

apstiprina par pilsētas grāmatiespiedēju. Viņš arī saņem Polijas karaļa privilēģiju.
Sie dokumenti reglamentē spiestuves juridiski ekonomisko stāvokli, nodrošina

Mollīna pirmtiesības grāmatu pārdošanā, pasargā viņa iespiedumus no pārdrukā-

jumiem. Bet tie reizē arī ierobežo Mollīna darbību un neļauj spiestuvei izveidoties

par plašāku uzņēmumu. Spiestuves iekārta daļēji pieder pilsētai; rātei ir tiesības

iejaukties ražošanā, regulēt grāmatu cenas un ietekmēt izdodamo darbu izvēli.

Spiestuves izdevumus cenzē rātes inspektori un tos uzrauga luterāņubaznīcas kon-

sistorija. Rīgas pilsētas spiestuve pēc sava juridiski ekonomiskā stāvokļa, ko no-

teica dažādi feodālie ierobežojumi, būtiski atšķīrās no lielajiem Rietumeiropas

kapitālistiskā tipa uzņēmumiem, ari no Maskavas spiestuves, kas bija valsts uz-

ņēmums.

Rīgas pilsēta, nododama Molllnam tipogrāfiju, nosaka, ka tajā jādarbojas ne

mazāk par 2 spiedēm; vajadzīgais inventārs laika gaitā jāpapildina Molllnam pa-
šam. Spiestuve jātur labā kārtībā; jāpieņempalīgs, kas var lasīt korektūras latīņu
un vācu valodā. Mollīnam ar zvērestu jāapstiprina, ka tas sargāsies no ķecerībām.

Viņam jāizpilda galvenokārt rātes, garīdzniecības un pilsētas skolu pasūtījumi.
No pilsētas pasūtījumiem 60 eksemplāru Mollinam par velti jānododrātei.

Tikai Mollīnam ir tiesības iespiest kalendārus pilsētas vajadzībām. Tā kā spies-
tuves galvenais ienākumu avots ir izdevumu pārdošana, tad tirgoties ar grāmatām

Rīgā drīkst tikai pats iespiedējs un vēl viens grāmattirgotājs. Uz īsu laiku, piemē-
ram, gadatirgos grāmatas drīkst pārdot iebraukušie tirgoņi.

Aizstāvēdama Mollīna intereses, pilsētas rāte noraida citu personu lūgumus
izveidot vairākus grāmatu veikalus, kā ari vēl otru spiestuvi. Tā neatbalsta ari pil-
sētas grāmatsējēju prasības — atļaut arī tiem tirgoties ar grāmatām. Molllns ir

atbrīvots no nodokļiem un dažādu pilsoņa pienākumu pildīšanas, kā arī saņem

no pilsētas 100 dālderu gadā. Lai nostabilizētu viņa materiālo stāvokli, pilsētas
rāte dod viņam brīvu dzīvokli un 1594. gadā piešķir 400 dālderu lielu aizdevumu

spiestuves paplašināšanai.
Par Mollīna spiestuves iekārtu ziņu maz. Tā bija jāsagādā pilnīgi no jauna.

Domājams, ka te palīdzējuši Mollīna sakari ar kādu no lielajām Vācijas tipogrā-

fijām. Molllnam, bez šaubām, nebija tās tehnikas, kāda tolaik jau pastāvēja lielā-

kajos Eiropas grāmatiespiešanas centros. Rīgā nebija ari ne slavenu kokgriezēju,

ne vara grebēju. Inventārs bija nolietots, reizēm trūka vajadzīgo burtu. Tā, spiestu-

ves sākuma gados Molllns nevar iespiest citātus grieķu valodā, un pamatotas pre-

tenzijas te viņamizsaka Rigas humānisti. Kara un juku gados grūtības sagādājusi ari

papira sagāde un ievešana.

N. Molllnam iespiedumu tehniskā kvalitāte visumā nav augsta, kaut arī ir iz-

ņēmumi. Viņa izdevumos valda baroka stils; titullapas reizēm pārblīvētas ar tipo-

grāfisko ornamentu. Ilustrācijas lielākoties alegoriskas; samērā daudz kokgrie-
zumu, tikai retais no tiem izgatavots tepat Rigā. Gadu gaitā Molllns savu iespied-
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darbu kvalitāti cenšas arvien uzlabot, un vipa pēdējie izdevumi ir jau tālaika

labāko iespieddarbu līmeni. Reizēm jāapbrīno Rīgas grāmatsējēju veikums, kas

vislabāk parādās N. Mollīna dāvātajos eksemplāros pilsētas patriciešiem. Dažādas

krāsas ādas iesējumi te greznoti ar bronzas apkalumiem un zeltitām vinjetēm.
No 1588. līdz 1625. gadam N. Mollins, pēc pašreizējiem aprēķiniem, iespiedis

kādus 179 izdevumus, lielākoties latiņu unvācu valodā, tikai 3 izdevumi ir latviešu,

1 — somu un 1 — zviedru valodā. lespieddarbu skaits pa gadiem ir visai nevien-

mērīgs. Pirmajos piecos gados nākuši klajā 23 izdevumi, bet 1599. gadā vienā

pašā — 16 izdevumi. Mollīna darbs bieži bijis atkarīgs no laikmeta notikumiem un

valdnieku žēlastibas. Tā, 1621. gadā, kad Rīgu ieņem Gustava II Ādolfa vadītie

zviedru karapulki, Mollins steidz nodošināties ari ar zviedru karaļa izdotu privi-

lēģiju.
N. Mollīna iespiedumi ir galvenokārt garīga satura raksti, filozofiski, vēstu-

riski un juridiski apcerējumi, kalendāri, apsveikuma dzejoļi un dažādi rātes iz-

doti noteikumi. Nav saglabājies, domājams, pats pirmais viņa iespiedums 1588. ga-

dā
— Rīgas dziesmu grāmata, toties mūsu rīcībā ir tai pašā gadā izdotais Anselma

Bocija latiņu valodā sacerētais apsveikuma dzejolis Polijas karalim Sigismun-
dam 111 («Carmen gratulatorium»). 1589. gada izdevumā «Libellus ethicus scholas-

ticae» rodam ziņas par tālaika Rīgas skolām, bet 1590. gadam sastādītajā kalen-

dārā redzam pirmo Rigā iespiesto pilsētas skatu — Rīgas siluetu kokgriezuma.
Interesants ir 1619. gadā iznākušais GeorgaManceļa darbs par zemestrīces pa-

rādībām Zemgalē 1616. gada 30. jūnijā. 1612. gadā Mollins izdod īsu Vidzemes vēs-

tures aprakstu, kuram pievienots vara grebums ar plašu Rīgas panorāmu. Te re-

dzama ne tikai tālaika Rigas arhitektūra, bet ari pilsētas transports, kuģniecība
pa Daugavu, pilsētnieku tipi un to tērpi, sadzīves priekšmeti un ieražas. Te vēro-

jami arī latviešu tautības rīdzinieki, kas no pārējiem atšķiras jau ar sava apģērba

īpatnībām. 1593. gadā Molllns iespiež pilsētas rātes izdoto «Reformirte Kost und

Kleider Ordnung». Sis, tā saucamais greznības noliegums, ir galvenokārt vērsts

pret pilsētas plebejisko slāņu centieniem labāk ģērbties un iegūt augstāku dzives

standartu. Pieminams ir 1622. gadā latiņu un vācu valodā izdotais apraksts par

Rīgas aplenkšanu poļu-zviedru kara laikā («De expugnatione civitatis Rigensis»),
kuram pievienots vara grebums, kas attēlo Rīgu un tās tuvāko apkārtni. Pilsētas

skati un pilsētas ģerboņi atrodami arī vēl citos N. Mollīna iespieddarbos.
1615. gadā iznāk vienīgais izdevums latviešu valodā, ko N. Mollins iespiež

par saviem līdzekļiem pēc rātes rīkojuma. Tas ir luterāņu baznīcas rokasgrāmatas
(dievkalpojumu pamattekstu) jauns izdevums trijās daļās {«Psalmen und geistliche
Lieder . . .», «Evangelia und Episteln . . .», «Enchiridion»), kas uzskatāms par

Rīgas un Vidzemes luterāņu atbildi uz pieaugošajiem rekatolizācijas centieniem.

Sis ir viens no svarīgākajiem un apjoma ziņā lielākajiem Mollīna izdevumiem, ar

kura apdari grāmatiespiedējs pats lepojies. No poligrāfiskā viedokļa darbs gan

nav teicams, bet to atsver vairāk nekā 100 kokgriezumi, kas jau veido teksta un

ilustrāciju zināmu māksliniecisku vienību. Sim izdevumam ir svarīga nozīme lat-

viešu literārās valodas tālākā attīstībā un tas realizē ideju par latviešu grāmatu
izdošanas nepieciešamību pašā Rīgā.

Ojārs Zanders

PIE REPUBLIKAS DĀRZKOPĪBAS PRIEKŠVĒSTURES

Atzīmējot savas pastāvēšanas 30 gadus, Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Botā-

niskais dārzs 1986. gadā pieminēja vēl kādu citu gadskārtu — 150 gadus kopš
H. V. Soha dārzkopības firmas dibināšanas. Taču mūsu domas gāja ne vien uz

1836. gadu, bet vēl tālāk
— uz 1822. gadu, kad J. K. Vērmanis ataicināja no Saksi-

jas pavisam jauniņo daiļdārznieku Hristiānu Vilhelmu Sohu. Centīgais dārznieks
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1. att. VilhelmsBērs — H. V. Šoha dārzkopības
firmas īpašnieks un vadītājs 1888.—1918. gadā

attaisnoja Vērmaņu ģimenes cerības — viņš
iekopa tiem piederošo muižiņu Slokas ielā,
piedalījās Vērmanes dārza (tagadējā Kirova

parka) ierīkošanā, apzaļumojavairākas muižas

Vidzemē un Kurzemē, iekārtoja apstādījumus
ap Rīgas kara hospitāli, kā ari Dubultos un

Ķemeros. Un tā reiz 1836. gada pavasarī kādas
avīzes pielikumā parādījās cenrādis dārzeņuun

puķu sēklām, sēklas kartupeļiem, dālijām,
rozēm utt., kas «par klāt pieliktām cenām

svaigi un labi dabūjamas pie daiļdārznieka
(«Kunstgārtner») H. V. Soha». Ar to tad nu bija
likti pamati vēlāk populārajai dārzkopības
firmai.

Kaut gan — vispār pirmā dārzniecībaRīgā
dibināta vēl krietni agrāk, pirms 190 gadiem —

1798. gadā, un tā bija «mācīta dārznieka»

J. H. Cigras (1775—1856) stādaudzētava

tagadējā Rigas centrā — stacijas laukumā.
19. gadsimta sākumā, kad dārzu mākslā regulāros dārzus nomainīja ainaviskie

dārzi un radās pieprasījums pēc daudzveidīgāka augu sastāva, Rīgā nodibinājās
lielāks skaits sīku dārzniecību. Tomēr plašāku attīstības vērienu guva vienīgi
K. H. Vāgnerastādaudzētava (dib. 1816. gadā) un jo sevišķi — H. V. Soha īpašumi.

Drīz vien H. V. Sohs nopirka nelielu dārzniecību Ganību dambi tagadējāsRīgas
1. preču stacijas teritorijā, iekārtoja tur labu stādaudzētavu, uzcēla augu mājas.
Bet zemes gabals izrādījās par šauru, un drīz tam pievienoja vēl divas dārzniecības.

H. V. Soha dēla Ernsta LeopoldaSoha laikā dārzkopības firma piedzīvoja tālāku

uzplaukumu— audzētavu paplašināja par 20 pūrvietām; kokskolu, siltumnīcu
saimniecību unsēklu tirdzniecību vadīja zinoši virsdārznieki. No 1888. lidz 1918. ga-
dam firmas īpašnieks bija E. L. Soha māsasdēls Vilhelms Bērs (1862—1935). Lai

paplašinātu uzņēmumu, Ganību dambja pretējā pusē no pilsētas tiek nomātas vēl
20 pūrvietas. Taču sākas Rīgas preču stacijas celtniecība, un 1898. gadā H. V. Soha
firmas stādaudzētava pārceļas uz Stopiņu pagastu, tagadējo Salaspili, kur uz tās

augu kolekciju bāzes 1956. gadā dibināts Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Botā-

niskais dārzs.

V. Bēra vadītā firma uzturēja komerciālas attiecības ar tolaik slaveno L. Spēta
dārzkopības uzņēmumu Berlīnes pievārtē, nokurienes nāca augu izejmateriāls gan

potzaru, gan stādu veidā. Neilgi pirms pārcelšanās uz Salaspili firma piedāvāja
113 šķirnes ābeļu, 69

— bumbieru, 39 — plūmju, 19 — skābo ķiršu, 85
— ērkšķogu,

49
— zemeņu, 31 — jāņogu un upeņu utt.; dekoratīvos kokus un krūmus — pavi-

sam 554 taksonus, cildotās rozes — 311 šķirnes; ziemciešu puķes — 514 sugas
un šķirnes. Pirms pirmā pasaules kara no Salaspils ik gadus nosūtīja 50 000—60 000

augļu koku stādu un lielā daudzumā krāšņumaugus gan uz Baltijas guberņām, gan
uz tālākiem cariskās Krievijas novadiem, pat Sibīrijas pilsētām. Vēl 20.—30. gados
Soha dārzniecībā varēja iegādāties šķirnes no lielākajām Eiropas stādaudzētavām.

Nenoliedzami, H. V. Soha firma attīstījās kā kapitālistisks uzņēmums, tomēr

pēc savas darbības rakstura tā veica aktīvu augu introdukcijas darbu mūsu zemes

teritorijā.

Tarass Pūka
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JAUNATRADUMI ARHĪVOS:

REVOLUCIONĀRO PROKLAMĀCIJU AUTORI UN ADRESĀTI

1882. gada 24. februārī Rīgas vecākais policijmeistars pulkvedis Ādolfs fon Rei-

hards informēja Vidzemes gubernatorupar ārkārtēju notikumu: 19. februārī Su-

vorova (tag. K. Barona) un Smilšu ielas stūrī (?) atrasta revolucionāra latviešu pro-

klamācija, bet 21. februāri tai līdzīga uzlīmēta uz Vērmanes dārza žoga netālu no

Rīgas Latviešu biedrības nama.1 Martā vairākos policijas dokumentos atkal ir runa

par latviešu revolucionāru lapiņu, šoreiz tieši norādīts, ka tā ir tipogrāfiski ie-

spiesta «latviešu pretvalstiska proklamācija, kas musina latviešus pret vācie-

šiem»." Tā bijusi iemesta pastkastītē vienam no Latviešu biedrības pīlāriem —
ad-

vokātam Fridriham Grosvaldam. Citu tās pašas lapiņas eksemplāru 13. martā kro-

dziniekam Lieknējam nodevis Sturca korķa fabrikas strādnieks Mārtiņš Ozoliņš,

bet nedaudz vēlāk viņš vēl vienu eksemplāru iedevis sīkpilsonim Pētersonam. !
Trešo reizi līdz šim apzinātajos arhīva materiālos šī lapiņa pieminēta krietni

vēlāk — 1883. gada septembrī, kad Vladimiras guberņas žandarmi ziņojuši Vid-

zemes guberņas žandarmērijas pārvaldes piekšniekam ģenerālmajoram Laksam

par Rīgas ģimnāzista Ivana Vnukova revolucionāro propagandu Daugavgrīvas
cietokšņa zaldātu vidū. 1883. gada 10. septembri žandarmi iebruka Vnukova dzī-

vokli Daugavgrivas cietoksnī (viņa tēvs bija garnizona garīdznieks). Kratīšanā

atrada «Narodnaja voļa» nelegālos izdevumus, aizliegtas grāmatas, konspiratīvus
rokrakstus un arī «augstākā mērā musinoša satura» latviešu valodā drukātu

proklamāciju, tieši tādu pašu, kādas 1882. gadā tika izplatījis Mārtiņš Ozoliņš.
4

Lai labāk būtu izprotami proklamācijas rašanās apstākļi un tās saturs, jāiepa-
zīstas ar 19. gadsimta 80. gadu sākuma sabiedriski politisko situāciju Krievijā un

Latvijā. 70. un 80. gadu mijā Krievijā atsākās plaši stihiski zemnieku nemieri,
bet pilsētas narodovolieši rīkoja revolucionārā terora aktus un «Cara medības»,

kurām, elpu aizturējusi, sekoja visa Eiropa. Septiņi atentāti pret caru bija ne-

veiksmīgi, astotais 1881. gada 1. martā beidzās ar Aleksandra II nāvi. Visi šie

notikumi zināmā mērā atbalsojās arī Latvijā, kur vācu baroni, pārgājuši uz kapitā-
listiskās saimniekošanas metodēm, visnotaļ pastiprināja zemnieku izmantošanu.

1882. gada 17. martā «Baltijas Zemkopis» sūdzējās, ka daudzuviet saimes «visu

cauru vasaru. . gaļas ne ostīt nedabū», ka «daudziem jākaujas ar badu», bet —

«ko lai dara, kad . . gribot negribot jāpieņem tie augstie nosacījumi, ko kungi
priekšā liek pie zemes iznomāšanas vai pirkšanas». Laukos notika vairāki bruņoti
uzbrukumi vācu muižniekiem un mācītājiem, vietvietām muižu ēkām tika pie-
laista uguns. Raksturīgu tā laika noskaņojumu pauž Lazdonas tautskolotāja
Riekstiņa dzejojums «Senču dziesma», ko žandarmērija bija konfiscējusi kā «ie-

dzīvotāju kaislību uzbudinošu»:

Dūšīgais krievs pret ienaidniekiem

Dūri ceļ un bomi tam rāda,

Bet musu zemnieciņš, lai kungi nedusmotos,

Cepuri noņēmis, roku tam laiza.

Atnāks laiks, latvji uzmodīsies

Un no stiprām pilīm sāks bizmaņus dzīt,

1 Latvijas PSR Centrālais Valsts vēstures arhīvs, 51. fonds, 1. apraksts, 1634. lie-

ta, 1. lapa; Igaunijas PSR CVVA, 451. L, 1. apr., 381. 1., 7. lp.
-

ICVVA, turpat, 382. 1., 16. lp.
3

PSRS CVVA (Ļeņingradā), 1405. f., 83. apr., 11324. 1., 57. lp. otrā puse.
4

ICVVA, 451. f., 1. apr., 1203. 1., 1. lp. o. p., 10. lp.
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Un no stiprām pilīm sāks bizmaņus dzīt

Ar brangām un stiprām rungām.

Cesvaines tautskolotāja Jēkaba Andžāna vārsmas atrodam vēl kaujinieciskā-
kus aicinājumus:

Tad trīsim dunčus, cirvjus, nažus,

Kā var vispirms iznīdēt prūšus
Un tad tos citus lielos vīrusi

Atcerēsimies ari Raiņa atmiņas par to, kā 80. gadu sākumā radikāli noskaņotā
latviešu skolu jaunatne rosigi ķērās pie patriotisku pulciņu izveidošanas, kuru

mērķis «. . izpaudās zemnieku nemieros pret baronu valdības spaidiem, saimnie-

ciskā un politiskā ziņā, un bija pazīstami zem «cāļu svilināšanas vai kaušanas»

nosaukuma». 6
Saprotams, ka šie «kaujamie cāļi» bija vācu muižnieki

.. . Strād-

nieku streiki mūsu pilsētās gan bija vēl retums, tomēr žandarmi konstatēja
strādnieku simpātijas «1. marta lietai». Jaunā cara Aleksandra 111 valdība meklēja

glābiņuvalsts pārvaldes stingrākā centralizācijā un nomaļu rusifikācijā. Tika no-

lemts nedaudz ierobežot vācu muižnieku un pilsētu patriciāta privilēģijas un

patstāvību un pastiprināt krievu ierēdņu un centrālā birokrātiskā aparāta lomu

vietējā pārvaldē. 1882. gada pavasari vajadzēja sākties valdības noliktajai sena-

tora Manaseina lielajai revīzijai Baltijā, uz kuru latviešu buržuāzija un zemnieku

masas lika aplam lielas ceribas. Tāds bija raksta sākumā minētās lapiņas parādī-
šanās trauksmainais laiks.

Kāds bija lapiņas teksts? Par to var spriest vienīgi pēc dažādiem teksta frag-
mentu citējumiem krievu tulkojumā, jo pati lapiņa izmeklēšanas lietās pagaidām

nav atrasta. Lapiņai, kas tika izplatital9. un 21. februāri, varētu būt aptuveni šāds

teksts, ja latviskojam tās neveiklo pārcēlumu krievu valodā:

«Nāvi vāciešiem! Latvieši! Nespējam ilgāk ciest, nespējam vairs panest bries-

mīgo vācu jūgu. Brālīši! Jau plūst slāvu asinis. Jau vairāk nekā 700 gadus latvieši

un igauņi smok vācu jūgā. Mūs piekrāpa, atstūma no pilsētas lietu kārtošanas.

Mums sviedri — viņiem šampanietis plūst. Brāliši, necietīsim to vairs ilgāk! Nost

ar vāciešiem! Un posts, posts tiem, kas pārgājuši vācu pusē. Nost ar vāciešiem!

Nāvi vāciešiem!!!

Atbrīvošanas komiteja»'

Toties Rigas vecākā policijmeistara 1882. gada 27. marta ziņojumā par Mārtiņa

Ozoliņa apcietināšanu Vidzemes guberņas prokuroram Mjasojedovam citēts gluži
cits lapiņas teksts. Sākuma nav, ir tikai teksta lragments: «Saprotams, ka taga-

dējā valdiba un pastāvošie likumi jāiznicina tāpēc, ka tos ieveduši liekēži, lai

izsūktu strādnieku šķiru.»" Policijas dokumentā par Grosvalda pastkastitē iemesto

lapiņu citētas ne tikai šis rindiņas, bet ari teksta turpinājums: «Saprotams, ka jā-
iznicina ari paši liekēži, jo viņi domā vienīgi par to, kā strādnieku labumu sabāzt

savās kabatās. Saprotams, ka tagadējo sabiedrisko iekārtu nav ierīkojis dievs, bet

cilvēki, un tāpēc cilvēkiem tā ari jāpārtaisa.
Paraksts: «Sabiedrība «Nāvi vāciešiem»»'

r

' ICVVA, 451. f., 1. apr., 1189. 1., 56. lp., 57. lp.
6

Rainis J. Dzive un darbi. R., 1925. 9. sēj., 7.-8. lpp.
7

LCVVA, 51. L, 1. apr., 1634. 1., 1. lp.
8

ICVVA, 451. f., 1. apr., 382. 1., 17. lp.
"

G r i g v 1 i s A. Labvakar, Kamila. R., 1984, 289. -290. lpp.
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Rodas iespaids, ka runa ir par dažādām lapiņām —
februāri atrastajās skaidri

jaušamas «cāļu kaušanas» intonācijas, ari latviešu buržuāzijas vilšanās par Rīgas
domes vēlēšanu rezultātiem 1878. un 1882. gadā. Bet, spriežot pēc Grosvalda past-

kastītē atrastās lapiņas policijas dokumentos sniegtās teksta daļas, tā drīzāk at-

gādina «Narodnaja voļa» izdevumu stilu un ir adresēta strādniekiem. Diemžēl

skaidribu neievieš ari pie Vnukova atrastā latviešu proklamācija, kuras teksts

tiek nevis citēts, bet gan tikai pārstāstīts: tajā esot «. . norādīts uz nepieciešamībuiz-

mainīt visu valsts un sabiedrisko iekārtu, lai uzlabotu strādnieku stāvokli, bet

latvieši tiekot aicināti uz vienprātīgu sacelšanos pret laupītājiem vāciešiem,

vissliktākiem no visiem kungiem — liekēžiem».
10 No izmeklēšanas materiāliem

redzam, ka pie Vnukova atrastā lapiņa ir no tā paša metiena, ko izplatījis M. Ozo-

liņš, un ka tās izplatīt devis Vnukova tuvākais palīgs revolucionārajā darbā

latviešu strādnieku vidū — dzelzceļa konduktors Dāvids Baumanis. Izmeklēšana

Vnukova un Baumaņa pulciņa lietā tāpat neieviesa skaidrību, jo apcietinātie
teicās neko nezinām. Policijai gan bija droši pierādījumi, ka «Baumanis vēl

1882. gadā izplatījis tipogrāfiski iespiestus uzsaukumus latviešu valodā, kas ai-

cināja latviešus uz sacelšanos»." Bet tas arī bija viss. Ne lapiņas izdevēji, ne tās

iespiešanas vieta netika noskaidrota — pēc ekspertu domām, tās izgatavošanas
vieta varot būt tikai legāla spiestuve, joburti esot tādi, kādus izgatavo Stefenhāgena
burtu lietuve Jelgavā. Pirmajām proklamācijām, ja varam ticēt policijas tulkam

kolēģijas sekretāram Krastingam, bija paraksts «Atbrīvošanas komiteja», vēlāka-

jām — «Sabiedrība «Nāvi vāciešiem»». Vai mums ir darīšana ar atšķirīgiem iz-

devumiem? Acīmredzot šādu jautājumu sev uzdeva ari Vidzemes guberņas žan-

darmērijas pārvaldes izmeklētāji, kas nodarbojās ar Vnukova un viņa biedru lietu.

Viņi pieprasīja Rīgas maģistrātam 1882. gada februārī atrastās proklamācijas
paraugu, taču maģistrātam pēc ilgas atrakstišanās bija jāatzīst, ka tas lietisko

pierādījumu nelikumīgi nodevis landrātu kolēģijai, ar policijas lietām galīgi ne-

saistītam vācu baronu pašpārvaldes iestādijumam. Proklamācijas mīklainās no-

zušanas cēloņi nāca gaismā krietni vēlāk un pavisam nejauši. Vācu «ostforšera»

H. Saudina pētījumā par Baltijas vāciešu sakariem ar Bismarku citēta landrāta

A. fon Rihtera 1882. gada 4. decembra vēstule Rigas birģermeistaram E. Holande-

ram. No tās izriet, ka Manaseina revīzijas satrauktie baroni bija nolēmuši Pē-

terburgas galmā visus latviešus iztēlot par nelabojamiem dumpiniekiem, lai pa-

rādītu sevi labvēlīgākā gaismā, proti, par vienīgiem uzticamiem troņa sargiem Bal-

tijā. Vidzemes landmaršalam tika uzdots latviešu proklamāciju nogādāt galmā un

iesniegt pašam Aleksandram 111. Landrāta A. fon Rihtera vēstulē pausta sekojoša

pārlieciba: «. . fakts, ka kaut kas tāds eksistē latviešu valodā drukātā veidā,

atstātu ļuz valdibu —M. V.] pavisam citu iespaidu nekā ar roku rakstīta la-

piņa.»
12

Atliek vēl piebilst, ka Mārtiņu Ozoliņu pēc ilgstošas vārdzināšanas cietumos

1885. gada oktobrī izlaida, pakļaujot atklātai policijas uzraudzibai. Viņam tolaik

jau bija gandrīz piecdesmit, par viņa tālāko likteni ziņu nav. Ivans Vnukovs

nomira Rīgas izmeklēšanas cietumā 1884. gada augustā divdesmit gadu vecumā,

Dāvids Baumanis
—

tālā izsūtījumā Tomskas trimdā . . .
1882. gada latviešu revolucionārās proklamācijas (proklamāciju?) vēsturē vēl

daudz neskaidrību, kuras varbūt kliedēs jauni meklējumi un laimīgi atradumi ar-

hīvos. Taču arī šodien jau ir skaidrs, ka esam sastapušies ar nozimlgu doku-

mentu, kas stāsta par tā laika cīņām un centieniem,kad atbrīves ausma vēl nebija
samanāma.

Marģers Vestermanis

10
PSRS CVVA (Ļeningradā), 1405. f„ 83. apr., 11324. Ļ, 51. lp.

" PSRS CVVA (Maskavā), Policijas departamenta fonds, 5. lietvedība, 6051. 1.,

11. lp.
12

Schaudin H. Das baltische Deutschtum und Bismarck Reichsgrūndung.

Leipzig, 1932, S. 156.
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ZEMNIEKU SUDRABS NONĀK BĪSKAPA KASTĒ

Latvijas PSR Centrālajā Valsts vēstures arhivā Rīgas Fogtejas tiesas kādā lietā

atrodas 4 iedzeltējuša papīra lapas, kuras, domājams, var ieinteresēt ari plašāku
sabiedrību. Jo tās vēsta kādu neparastu latviešu tautas dzīves stāstu. Tāpēc var-

būt
— paklausīsimies to!

...Jau desmito gadu latvju zemi postīja Ziemeļu-kara (1700—1721) vētras.

Veseli novadi, sevišķi Vidzemē, bija nodedzināti, cilvēki — nogalināti. Latviešu

tautai draudēja fiziska iznīcināšana. Armiju komandieri ziņoja, ka Vidzemē vairs

nav ne ko postīt, ne laupīt, nav ne maizes, ne sāls. Un uz badā novesto zemnieku

rēķina, lūk, izrādās, iedzīvojās augļotāji, kuru nav trūcis nevienā kārtā, tajā skaitā

«garīgo ganu» vidū. Un tas atklājies pēc Vidzemes luterāņu superintendenta
(bīskapa), «viņa svētības» Dāvida Kaspari nāves.

Rīgas Fogtejas tiesa tad, 1709. gada 3. jūlijā, aprakstīja mirušā mantu. Par su-

perintendenta otrās laulības bērnu aizbildni ticis nozimēts eltermanis Gotards Fe-

gezaks. Un uz viņa «gaužu lūgumu» 1709. gada 25. augustā tiesas kalpotājs Dīters

Johans Vinters nogādājis tiesā bīskapa mantu kasti, respektīvi, seifu. Sajā sakarā,

pēc zīmoga atlaušanas, klātesošie G. Fegezaks un J. Vinters tad ari ieraudzījuši,
ka kastē atrodas bīskapa D. Kaspari no zemniekiem ķīlā saņemtās sudrablietas.

Pieaicinātais zvērinātais svērējs N. Bornholds konstatējis, ka kastē atrodas 73 sud-

raba saktas
— viena īpatna sudraba sakta («so genandt silb. Flattern»), viena

sudraba «bruņu josta» («Panzen Gūrtel»), viens balzama pudelesapkalums ar ķēdi
no sudraba («gedrehte Balsam Būchse nebst ihrer Kelte»), pieci sudraba gredzeni
(no tiem divi

— ar akmeņiem), piecas lielas sudraba pogas, divas saktas ar akme-

ņiem («mit Steiner versetzt»).

Sajā kastē atradās ari saraksts («einen Zettel gefunden») ar to zemnieku vār-

diem unuzvārdiem,kas pirms gadiem 280 ļotispaidīgo apstākļu dēl bija šis sudrab-

lietas mācītājam nodevuši ķīlā. Lielākā tiesa zemnieku — vīriešu — bija ieķīlājuši
vienu saktu, tikai Kreveļu Jānis — 3, Bunku Juris — 2, Justinu Indriķis — 7 sak-

tas. Par to mācītājs bija izsniedzis rakstitas kvītis, tomēr viena sakta no Kreveļa

Jāņa bija saņemta bez «cedeles». Viss rāda, ka zemnieki tātad šis savu sievu un

meitu dārgākās mantas gribējuši saņemt atpakaļ. Jo katrai latviešu sievietei pie
tautastērpa tomēr bija jābūt klāt vismaz vienai saktai. Trīs saktas bija nodotas

ari no Valkas apr. Sinoles pagasta Meņģeļu muižas un ievīstītas aubē («in einer

Haube zusammen»). Ķīlā devēji bija gandrīz tikai vīrieši
— no katras sētas pa vie-

nam, un tikai loti retas sievietes, piemēram, kāda Maija.
Visas saktas un sudraba priekšmetus tātad nosvēra zvērinātais svērējs N. Born-

holds, bet tiesas sekretārs — pierakstīja. Kopējais sudrablietu svars izrādījās
231 lote. Rēķinot, ka krievu lotē bija 12,8 grami, sudrablietu kopsvars sanāk

42 kg 368 g liels. Tiesa rēķināja tālāk, un tad iznāca, ka visu sudrablietu vērtība

ir 121'/j Alberta dālderu, t. i., apmēram, tik, cik maksāja 242 pūri rudzu. Lielākā

ķīla bija 297,6 grami, bet mazākā — 27 grami sudraba. Ja par lielāko ķīlu zemnieks

varēja saņemt 8 '/i Alberta dālderu, tad par mazāko — apmēram
2

/j Alberta dāl-

deru. Un, tā kā parastā saktas cena bija 1—1,15 dāldera, ir pamats domāt, ka

bīskaps neaizdeva zemniekiem naudu atbilstoši saktu vērtībai, bet deva ievē-

rojami mazāk. Tāpēc zemnieki nesaņēma 121 '/i dāldera, bet daudz mazāk, kā no

sava veida augļotāja . . .

Nav mums patlaban gan precīzi zināms, kad noticis šis darījums un kāds bijis
saktu turpmākais liktenis. Taču ari šie dati jau ļauj izdarīt dažus secinājumus.
Pirmkārt, dokuments liecina, cik lielā mērā Ziemeļu kara posmā latviešu zemnieki

bija iedzīti postā, ka, lai nopirktu dzīvei nepieciešamo, bija spiesti nodot ķīlā pat
savas sudraba rotaslietas. Otrkārt, acīmredzot zemniekiem citu preču vairs nebija
un sudraba saktas bija palikušas kā vienīgā reālā vērtiba. Treškārt, zemnieku

grūto stāvokli nekautrēdamies savā labā jau tad izmantoja dažādi augļotāji, uz-

pircēji; uz zemnieku posta rēķina iedzīvojās arī luterāņu bīskaps Dāvids Kaspari.
Ceturtkārt, nodzeltējušie dokumenti vēlreiz atklāj daudzu mācītāju patieso
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morāli, kas tik atšķirīga no viņu sludinātās morāles: nekrājiet mantas, ko kodes un

rūsa maitā, mīliet tuvāko kā sevi pašu un tā tālāk. Kad rodas izdevība, arī bīskaps
nekaunas zemniekiem atņemt pēdējās saktiņas un izsniegt pretī dažus grašus.

Heinrihs Strods

«VIŅA GAIŠĪBAS» KURZEMES HERCOGA GALMS

Hercoga Jēkaba dēls Fridrihs Kazimirs (1650—1698) bija Kurzemes hercogs
16 gadus — no 1682. līdz 1698. gadam. Pēc dabas viņš bija izšķērdīgs un baud-

kārs. Viens no viņa mūža mērķiem bija radit lielu galmu pēc Versalas galma pa-

rauga. Tāpēc Jelgavā drīz parādījās oranžērija, itāliešu teātris, franču kapela,

lepni jājamzirgi, medību suņi unpiekūnu audzētava; netrūka greznu kariešu, zelta,

sudraba un kristāla trauku utt. Sevišķi galma greznība pieauga hercoga otrās

sievas — Brandenburgas kūrfirsta Fridriha Vilhelma meitas Elizabetes Sofijas
laikā. Jaunā hercogiene lika sevi apdāvināt ar 10 muižām. Taču hercogam trūka

naudas, jo ienākumus aprija galma dzīve, kas bija kļuvusi par valsts dzīves

centru. Un viņš sāka nodarboties ar apšaubāmām finanšu operācijām. Viņš spē-

lēja kauliņu spēli ar Dānijas karali un divas reizes pārdeva savus dzimtcilvēkus

par karavīriem Dānijas karaspēkā, ieķilāja savas muižas. Hercogistes saimnie-

ciskais stāvoklis sāka acīmredzami pasliktināties.

Jau trīsdesmit gadu vecumā Fridrihs Kazimirs bijis slims un braucis ārstēties

uz Karlsbādi. 1698. gadā četrdesmt astoņu gadu vecumā hercogs mira. Kurzemes

hercoga arhīvā Rīgā saglabājies hercoga Fridriha Kazimira pēcnāves sekcijas
protokols, lai gan visai atturīgs, taču liecināja, ka hercogs miris no tā, ka nav

varējis nekā sev atteikt ne ēdienos, ne dzērienos. Hercogienes Elizabetes Sofijas
brālim, bijušajam Brandenburgas kūrfirstam Fridriham 111, kas bija kļuvis par

Prūsijas karali Fridrihu I, nebija nekādu iebildumu, ka viņa māsa, tagad hercoga
atraitne, kļūtu par mazgadīgā troņmantniekaFridriha Vilhelma audzinātājuun lietu

noteicēju hercogistē. Taču Prūsijas karali uztrauca Kurzemes hercogistes bēdīgais
finansiālais stāvoklis. Karaļa pilnvarotie pēc viņa rīkojuma sāka aprēķināt un sa-

stādīt hercogistes budžetu, pēc tam pievērsa karaļa uzmanibu lielajam hercogistes

galmam, kas bija viens no valstiņas saimnieciskās lejupslīdes cēloņiem. Prūsijas

karalis, atzinis, ka viņš nevar atļauties tādu galmu kā Kurzemes hercogistē, uzdeva

savam sūtnim L. Princenam sastādīt pilnu hercoga galmasarakstu unkopā ar galma

algu sarakstu nosūtīt uz Berlīni.

Un, lūk, VDR Centrālā Valsts arhīva filiālē Merzeburgā, bijušajā Prūsijas Ka-

raļa slepenajāvalsts arhīvā 1983. gadāizdevās atrast šo sarakstu (Acta des Koniglic-
hen Geheimen Staats-Archivs betreffend Relationen und Korrespondenz des Kam-

merherrn L. v. Prinzen aus Mitau, Bd I, Rep. 9, N 7, H. 4.). Saraksts aptver 8 lappu-
ses. Pārstāstīt visu sarakstu te nav iespējams, tāpēc minēsim tikai dažus izvil-

kumus, kas jau arī, liekas, runās ļoti daiļrunīgu valodu.

Hercoga pusdienās parasti pasniedza līdz divdesmit ēdienu un dzērienu, bet

svinīgās reizēs — vairāk nekā trīsdesmit. Tāpēc bez milzīgā «viņa gaišības» virtu-

ves personāla ap desmit cilvēku apkalpojuši hercogu pie galda: ēdienu pasnie-
dzis ēdienu devējs (Mundkoch), dzērienus

—
dzērienu devējs (Mundschenk).

Viens konditors ar paligu nodarbojies ar kūku cepšanu, bet otrs — specializējies
tikai kūku dekorēšanā. Pirms pusdienām parasti notikušas medības. Tās organizē-
juši kādi divpadsmit cilvēki ar medību vadītāju (Jāgermeister) priekšgalā. Hercoga

galmā bijuši vairāki šāvēji, mednieki, medību sekretārs unmežzinis. Ar putnu me-

dībam nodarbojušies īpaši cilvēki
— viens vācu un viens poļu putnu ķērājs ar

piekuniem (deutscher Falkener, polnischer Falkener), kā arī putnu.ķērājs ar tik-

liem Katram no viņiem bijuši vairāki paligi. Vakaros hercogs parasti rikojis galma
balles. Bez itāliešu teātra galmā bijis vesels pulks muzikantu un danču vadītā|s
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(Tanzmeister), vairāki speciāli trompetētāji. Bijušas ari vairākas neprecētas sie-

vietes ar daudzām galma meitenēm; viņu funkcijas mēs, dabiski, varam tikai iztēlo-

ties.

Lielāks skaits kalpotāju bija saistits ar hercoga izbraukumiem — tie bija
zirgupuiši, aizjūdzēji (Schirrmeister), galma seglinieki, kučieri, priekšjājēji

(Vorreiter) un, protams, vairāki cilvēki (Lāufer, Beilāufer), kas skrēja daudzus

kilometrus hercoga karietei pa priekšu un sauca, ka hercogs brauc. Par hercoga
veselibu rūpējās galma ārsts (Hofmediziner) un galma aptiekārs. Ari hercoga

apkalpošanai un ģērbšanai bija vesels «štats». Pāžus un sulaiņus pārzināja hof-

meistars (Page Hofmeister). Par hercoga ticības lietām atbildīgs bija galma mācī-

tājs ar četriem palīgiem.
Pavisam hercoga galmā bija 127 cilvēki. Viņi saņēma algā (neskaitot algu

natūrā, apģērba naudu utt.) 24 896 guldeņus gadā. So cilvēku gada alga līdzinājās
8 328 pūru miežu cenai vai arī 24 986 klaušu dienām. Lai galmuuzturētu vienu gadu,
vienam cilvēkam, rēķinot divsimt klaušu dienas gadā, vajadzētu strādāt 125 ga-
dus. Tā hercoga Fridriha Kazimira laikā tika izputināta Kurzemes hercogiste.
Prūsijas karalis, izskatijis minēto sarakstu, vēlreiz atzina, ka tik lielu galmu
viņš nevar uzturēt.

Heinrihs Strods

DŪMAKĀ TINAS BRĪVO ZEMGAĻU SIDABRENE

Zemgale — latvju zemju «Zemais gals» — pretstatā Augšzemei jeb Sēlijai
atrodas tajā pašā Daugavas krastā. Tā bija bagāta, saimnieciski attīstīta zeme.

Zemes auglība te bija augstāka nekā jebkurā citā latvju zemes galā, bet svarīgi
tirdzniecības ceļi, Daugava un Lielupe ar pietekām Zemgales vardu darīja pazīsta-
mu gan Rietumu, gan Austrumu tirgotājiem. Nav zināms, vai paši zemgaļi pieda-
lījās aizjūras tirdzniecībā, bet kuģi viņiem bija.

Zemgaļi bija pirmie, kas deva pretsparu vācu kolonizatoriem, kuri apmetās
un nostiprinājās pie Daugavas. Kā liecina Latviešu Indriķa hronika, tikko bija
gatava mūra pils Ikšķilē, zemgaļi ar kuģu tauvām mēģināja pili nojaukt un ievilkt

Daugavā. Zemgaļu uztraukumam par vācu tirgoņu apmešanos pie Daugavas bija
pavisam dibināts iemesls: svešinieki apdraudēja viņu saimnieciskās intereses ne

vien pie Daugavas, bet arī pie Lielupes. Tiklīdz bīskaps Alberts sāka nocietināties

Rīgā, viņš vācu tirgotāju interesēs panāca, ka Romas pāvests aizliedza citiem tir-

gotājiem apmeklēt Zemgaļu ostu. lespējams, ka tā bija Mintava — Mītava (Mai-

nitava) — tagadējā Jelgava vai arī Lielupe vispār.
Savukārt Atskaņu hronikā ir teikts, ka zemgaļi izšķīruši kaujas iznākumu lie-

tuviešiem par labu pie Aizkraukles 1279. gadā, kur ordenis piedzīvoja nākamo

lielākosakāvi pēc Durbes kaujas. Tāpatšis hronikas autors nemēģina noklusēt zem-

gaļu aktivo lomu Zobenbrāļu ordeņa sagrāvē kaujā pie Saules 1236. gada 22. sep-

tembrī. Lidz ar to pret zemgaļiem viņam ir mazliet citāda attieksme nekā pret pārē-

jiem iedzīvotājiem. Jādomā, ka viņam, bruņiniekam, nebija noslēpums ordeņa
briesmu darbi — iezemiešu labiešu nodevīga masveida slepkavošana Zemgalē un

Prūsijā, un varbūt tāpēc viņu pārsteidz zemgaļu vadoņu godprātība, piemēram,
1259. gadā sacelšanās laikā, kad zemgaļi izraida no savas zemes vācu soģus, ne-

nodarot viņiem nekā ļauna, pat ļaujot ņemt līdzi uzRīgu visas savas (jādomā, Zem-

galē salaupītās) mantas. Dažos gadījumos viņš starp zemgaļiem saskata «brašus

varoņus», un no viņa stāstījuma ir iespējams nojaust, ka zemgaļiem nav trūcis ne

drosmes, ne attapības karos. Tomēr īsti varoņi autora izpratnē ir tikai vācu bru-

ņinieki. Tikai vienā gadījumā autora simpātijas ir zemgaļa pusē: kad neapbruņo-
tais Viesturs, jādomā, gados jau pavecs, veiksmīgi atvaira Aizkraukles komtura

Markvarta negaidīto uzbrukumu, iezveļot tam ar degošu malkas pagali pa zobiem.
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Lai gan visā garajā zemgaļu brīvības ciņu aprakstā hronists nosauc tikai triju

zemgaļu vārdus, bet zemgaļu vadonis, kas Garozes kaujā 1287. gada 26. martā iz-

cīnījis zemgaļiem grandiozu uzvaru un pats kritis, nav pat nosaukts vārdā. Tāpat
hronists nemin lietuviešu vadoņu vārdus, kuri vairākās kaujās ir satriekuši ordeņa

karapulkus. Nameisim viņš pārmet nepateicību, jo tas, uzņemdamies zemgaļu
sacelšanās vadību, esot aizmirsis laipnību, ko viņam agrāk it kā apliecinājuši
ordeņa brāļi.

Taču vienlaikus Atskaņu hronikas autors nevar noklusēt pašus svarīgākos
gadskaitļus, ari 1290. gadu—

Sidabrenes cietokšņa krišanu un zemgaļu simtgadu
brīvības ciņu beigu gadu. Viņš ļoti reljefi atstāsta zemgaļu brivlbas ciņu gaitu.
Tā vien šķiet, ka autors pats ir bijis šo ciņu dalībnieks. Varbūt tas ir tas pats bru-

ņinieku karodznieks, kurš vienīgais izglābās kaujā pie Garozes? Jo karodznieks

piedalījās ari uzbrukumā Sidabrenei. Varbūt . . . Katrā ziņā viņš ir bijis zemgaļu
ienaidnieks, tomēr mēs viņam sakām paldies par to, ka viņš mums saglabājis zem-

gaļu varoņu piemiņu. Viņš nav mēģinājis «noslēpt adatu maisā», slēpt «dieva

bruņinieku» noziedzības, sieviešu un bērnu slaktiņus, sistemātisku Zemgales pos-

tīšanu, lidz kamēr zemgaļi ir kļuvuši «pliki un nabagi» un bijuši spiesti atstāt

dzimteni.

Sajā hronikā dokumentētas ari nozīmīgas kaujas, kurās zemgaļi apliecinājuši
savu militāro talantu. Nemitīgo uzbrukumu un postījumu izmocitie zemgaļi gluži
neizdibināmā kārtā vēl rod fizisko un morālo spēku militāriem pasākumiem.

Vispirms tā tas bijis Rigā. Neskatoties uz izziņoto trauksmi un rīdzinieku ga-

tavību atvairīt gaidāmo zemgaļu uzbrukumu, tiem tomēr ziemas nakts tumsā iz-

dodab nemanītiem iekļūt ordeņa zirgu staļļos, ta sauktajos Mārstaļļos, kur tagad ir

iela ar šādu pašu nosaukumu. Kad kāds no snaudiena pamodies sargs iebrēcies
—

«lenaidnieki!», staļļi jau bijuši zemgaļu pilni. Smagi cietuši ordeņbrāļi — tikai

trīs no tiem izkļuvuši sveikā, pieci krituši, pārējie tikuši smagi ievainoti. Jā-

domā, ka tikai tāpēc zemgaļi nemēģina ielauzties pilsētā, ka viņu ir nedaudz un

rīdzinieki pagūst aizslēgt pilsētas vārtus. Bet Mārstaļļus tomēr nodedzina.

Drīz pēc tam zemgaļi izcīna savu pēdējo un visā ciņu vēsturē lielāko uz-

varu — kaujā pie Garozes 1287. gada 26. martā. Ordeņa mestrs Vilekins saņem

ziņu, ka zemgaļi iebrukuši Ikšķiles novadā, un ar steigu vāc karaspēku. Viņš uz-

skata stāvokli par ļoti nopietnu, jo pats kopā ar 40 ordeņbrāļiem uzņemas zem-

gaļu vajāšanu. Šķiet, ka karaspēkā liela loma ir rīdziniekiem, jo grūti ir savākt

lielāku skaitu iezemiešu. Bet zemgaļu izlūki naktī sīki izzina ienaidnieka spēkus
un rītausmā uzbrūk. Kauja notiek mežā, zemgaļiem izdodas nogriezt pretiniekiem
ceļu pie zirgiem, kas atrodas mežmalā, un, kaut ari hronists vēl mēģina ap-

dzejotordeņbrāļu varonību, vienīgi karodzniekam uz kāda zemgalim atņemta zirga
izdodas paglābties. Visi pārējie ordeņbrāļi tiek apsisti vai saņemti gūstā. Krīt arī

pats mestrs. Krīt arī vārdā nenosauktais zemgaļu vadonis.

Smagā sakāve izraisa lielu satraukumu Teitoņu ordeņa vadībā. Tā Livonijas
ordenim steidzami izdara kārtējo «asinspārliešanu» — atsūta no Prūsijas 40 or-

deņbrāļu. Uzvara zemgaļiem ilgstošu brīvību nenodrošina. Ordeņbrāļu karaspēks
drīzdodas karagājienā uz pēdējo zemgaļu cietoksni Sidabreni,ko līdz tam viņu uz-

brukumi vēl nebija skāruši. Uzbrukumu vada tas pats bruņinieks — karognesējs,
kuram bija laimējies izbēgt kaujā pie Garozes. Uzbrukums notiek pēkšņi, un uz-

brucēji metas uz pils vārtiem, lai pilsētas iedzīvotāji nevarētu iebēgt pilī, bet lai

paši bruņinieki tur varētu iekļūt. Un patiesi — tikai 20 cilvēkiem no pilsētas
izdodas patverties pilī. Pie pils vārtiem rodas tāda drūzma, ka uzbrucēji nevar tikt

uz priekšu. Viņi cērt un dur, un pie viņu kājām krājas līķu kaudzes. Pilsētu izlaupa
un nodedzina, nogalināto iedzīvotāju skaitu autors vērtē ap pustreša simta, ver-

dzībā aizved 60 sidabreniešu. Bet pili bruņinieki nespēj ieņemt. Un sidabrenieši

savu pilsētu atjauno. Taču ordeņbrāļi to atkal nodedzina. Un 1290. gadā viena daļa
Sidabrenes iedzivotāju aiziet uz Lietuvu, citi — padodas Livonijas ordeņa Min-

tavas (Jelgavas) komturam, kurš tos stingrā aizsardzībā aizved uz Mintavu un tad

pili nodedzina . . .

Zemgaļu masveida aizplūšana uz Lietuvu ciņu laikā ar ordeni ir fakts, kas
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apliecināts nevien Atskaņu hronikā, bet ari kādā pāvesta kancelejas dokumenta

no mazliet vēlāka laika, kad pēc Livonijas iekarošanas sākās karš starp ordeni un

Rīgas arhibīskapu. Pēdējais apsūdz ordeni, kurš vainojams 100 000 zemgaļu aizie-

šanā no dzimtenes. Lai arī skaitlis ir pārspīlēti liels, tomēr fakts ir neapšaubāms.
Zemgaļu pilskalnus, kas atrodas Latvijas teritorijā, 1926. gadā uzmēroja un

aprakstīja īpaša ekspedīcija, bet jau pagājušajā gadsimtā senatnes pētniekam
A. Bīlenšteinam bija zināms, ka Lietuvā atrodas vēl trīs zemgaļu pilskalni: 2a-

gares, Raktes un Sidabrenes. Tad ari pirmos divus uzmēroja, bet Sidabrenes pils-
kalnu un tam piederīgāsarheoloģiskās senvietas relatīvi nesen aprakstīja izcilais

lietuviešu novadpētnieks Juozs Sļava rakstu krājumā «Kraštotvra» (Viļņā 1969. ga-

dā). Sis pilskalns atrodas apmēram 3 km uz rietumiem no Jonišķiem starp Sidabres

un Vilkaušes upēm . . .

Pēteris Stepiņš

KOKS TĒVUTĒVU NAMĀ UN SĒTĀ

Eiropas tautu materiālās kultūras salīdzinoši pētījumi rāda, ka visur, kur vien

bijuši pieejami piemēroti kokmateriāli, tie 18.—20. gs. plaši izmantoti tautas

celtniecībā, darbarīku, mājas iedzīves priekšmetu un saimniecības piederumu iz-

gatavošanai, īpaša vieta šo kokmateriālu izvēlē tikusi ierādīta koku dabiskajām

cilindriskajām, apaļajām, dažādi liektajām, zarotajām v. c. formām. Tās vairāk

vai mazāk apstrādājot, bet dažkārt pat neapstrādājot, zemnieki, zvejnieki, amat-

nieki v. c. lietpratēji darinājuši visai izturīgas, interesantas, ērti lietojamas un

nereti skaistas lietas. Vēsturiskās attīstības gaitā lidz ar rūpniecības uzplaukumu
un rūpniecibas izstrādājumu iesakņošanos tautu materiālajā kultūrā samazinājās
koka, tajāskaitā ari tā dabisko formu izmantošana ikdienas dzīvē. Tomēr ari mūs-

dienās ar izdomu bagāti, atjautīgi cilvēki vēl joprojām izmanto šos veidojumus,
darinot dzīvokļu, vasarnīcu, dārza mājiņu v. c. objektu iekārtas priekšmetus, de-

koratīvas detaļas un lietišķās mākslas izstrādājumus.

Bagātas ziņas par koku dabisko formu izmantošanu sniedz arī Baltijas tautu

materiāla kultūra. Tālāk minētie piemēri aprakstīti pēc etnogrāfu ekspedīciju

vākumiem, un to absolūtais vairums attiecas uz laiku no 18. gs. otrās puses līdz

20. gs. 30. gadiem. Piebilstams, ka raksta ierobežotā apjoma dēļ te pieminēta tikai

neliela dala no visai bagātā un kultūrvēsturiski interesantā materiāla, galveno
uzmanību veltot tautas celtniecībai un dažu nodarbošanās nozaru darbarikiem un

piederumiem. Ļoti savdabīgas ir ari mēbeles un dažādi mājsaimniecības piede-
rumi, kas darināti, izmantojot dabiskās koku formas. Pārbagātā materiāla dēļ ši

tēma varētu būt ipaša apcerējuma priekšmets.
Tautas celtniecībā visplašāk lietotais maz apstrādātais kokmateriāls ir apaļ-

baļķi un apaļkoki, no kuriem krāva ēku sienas, lika spāres, jumta kārtis, griestus,

grīdas, griestu un grīdu sijas. Vajadzības gadījumos apaļbaļķus (kokus) kaķēja,

plēsa garenvirzienā, pietēsa, iecirta robus, tā veidojot to savienošanai piemēro-
tas konstrukcijas. Apvidos, kur bija viegli pieejami izturīgi ozola vai sveķaini
priežu bluķi, bet trūka laukakmeņu, zem ēku pakšiem akmens paviļu [pamatu]
vietā zemē vertikāli ieraka šos bluķus. Tādus vecu ēku pamatus etnogrāfu ekspe-
dīcijas vēl pirms dažiem gadiem konstatēja Pededzes lejtecē, Alsungas apkārtnē,
Bērzciemā, Papes Ķoņu ciemā (Liepājas raj. Rucavas c. p.) un citos Kurzemes zvej-
nieku ciemos. Rietumigaunijā ir zināma no loti resniem apaļkokiem 18. gs. celta

dzīvojamā rija, kuras piedarba pamatnicai piemeklēts reti resns egles baļķis ar tik

garu un stipru saknes gabalu, ka no tā iznākusi piedarba smago durvju stendere.

Igaunijā un Latvijā vēl 19. gs. samērā bieži cēla vasaras virtuves — slieteņus: no

apaļbaļķiem uzbūvēja konusveida karkasu, ap kuru saslēja apaļkāršu sienas, vienā

malā atstājot durvju aiļu. Visai parastas un izturīgas tautas celtniecibā lietojās

konstruktīvās detaļas bija egles apaļkoka spāres un dažādas ēku sienu savilces
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1. att. Veļas mazgājamā mulda Kurzemē

ar sakņu atkarpēm, kuras aizāķēja aiz saturamās konstrukcijas. Plaši pazistamas

ari koka skavas, kuras izmeklēja no stumbru un zaru likumiem un izmantoja sienu

salaidumu un pielaidumu, durvju viru un citu detaļu saturēšanai. No mežā rūpīgi
izmeklētiem taisniem koku stumbriem, kam izauguši šķēršiem piemēroti liki zari,

gatavoja dzīvojamo un saimniecības ēku durvju viras, grozāmos katlu kāšus, vārtu

viras v. c. būvju detaļas. No apalbaļķiem izzāģētus gabalus (dažkārt ar zaru atkar-

pēm) izmantoja kā lieveņu un jumta pārkaru balstus, vārtu un žogu stabus, nereti

tos dekoratīvi apdarinot, kā rotājošu elementu akcentējot ari labi saskatāmus

šķiedras likumus. īpašu vietu tautas celtniecībā ierādija apaļiem koku stumbriem,

kas piemērotā augstumā sazarojās, nereti veidojot savdabīgus dekoratīvus žākļus.
Tos izmantoja ka griestu siju un dažādu pārsegumu balstus, aku vindu stabus v. tml.

Ļoti daudzveidīgi un nereti dekoratīvi ir no sakņu un zaru likumiem darināti,

pie ēku sienām piestiprināti āķi un kāši lietaskoku, darbarīku v. c. uzlikšanai, aiz-

jūga piederumu un saimniecībā vajadzīgu lietu pakāršanai.
Vairākkārt ekspedīcijās esam atraduši (piemēram, 1978. g. Rendā, 1979. g.

Sakā, 1984. g. Tērvetē) pie dzivojamās mājas sienas paspārnē pietapotu vai pie-
naglotu eglītes stumbra gabalu ar apm. 30 cm garu, tievu, lokanu zaru, t. s. zara

barometru, kurš nekļūdīgi rāda tuvākajās stundās un pat dienās gaidāmo laiku. Ja

zara gals paceļas no nulies punkta uz augšu, gaidāms sauss laiks, ja nolaižas uz

leju—
lietains.

Visai daudzveidīga bija dabā atrasto koku izaugumu izmantošana transporta

līdzekļu, darbarīku un saimniecības piederumu izgatavošanai.
Lai izžāvēto sienu nogādātu kaudzes vietā vai pie šķūņa, to zināma lieluma

gubiņās krāva uz «lapām» —
diviem 5—7 cm resniem alkšņu, kārklu vai bērziņu

stumbriem, kam plats sazarojums un biezs lapojums. Pie «lapu» resgaļiem ar virvi

piejūdza zirgu un tās pašas virves likumu apmeta ap gubiņas apakšdaļu. No zemām,

slapjām vietām sienu divatā iznesa uz pauguriņiem, uzkraujot to uz divām paralēli
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2. att. Velēkne (varbūt arī sols?) no plēsta egles stumbra

noliktām apalkārtim. No zemes izlauztos akmeņus Beļavā, Šķilbēnos uncitur no pļa-
vām un tirumiem noveda ar stakli, kas bija taisita no zarota koka stumbra. Tās

priekšgalam piestiprināja zveņģeli zirga piejūgšanai, bet virspusē pāri staklei pie-

tapoja vai pienagloja apaļkokus akmeņu uzvelšanai. Beļavā, Rugājos un citur

akmeņus pārveda ari īpašās zemās ragavās, kuru slieces taisīja no līki augušiem,
nedaudz aptēstiem kokiem. Virs sliecēm apm. 20 cm citu no cita piestiprināja
šķērskokus, kuriem uzvēla akmeņus. Zemas bezmietņu ragaviņas ar līki auguša

koka sliecēm Ēdolēv. c. Rietumkurzemes vietās vismaz kopš 19. gs. beigām lietoja

baļķu vešanai. 19. gs. beigās Latvijā jau dominēja ragavas ar liektām sliecēm.

Tomēr senlaicigajām ikdienas darba ragavām vēl 20. gs. pirmajos gadu desmitos

visā Latvijā slieces gatavoja no bērza vai egles stumbra ar dabisku saknes likumu.

Rietumkurzemē īpašās zemās ragavās ar šādām sliecēm no slapjām pļavām izveda

sienu. Ziemellatgalē un Ziemeļvidzemēakmeņu vešanai mežā izmeklēja divus egles
stumbrus ar piemērota likuma saknes atkarpēm. Stumbrus nolika paralēli un savā

starpā savienoja ar šķērskokiem, bet sakņu līkos galus aizkabināja aiz ratu ass.

Stumbru taisnie gali vilkās vai nu pa zemi, vai arī starp tiem iestiprināja apaļkoka

bluķiti — ritenīti.

īpašā grupā izdalāmi no dabīgām koku daļām darinātie zemkopības darba-

rīki. Senlaicīgajiem spīļu arkliem no piemēroti izaugušas koka stakles darināja

lemesnīcu, ralo tipa arkliem — liku dīsteli, apvērsējarkliem — ērtus līkus roktu-

rus. Lauku ecēšanai tālā pagātnē, bet vietumis Dienvidigaunijā un Ziemeļvidzemē

pat 19. gs. beigās lietoja egles koka galotni ar apcirstiem zariem, t. s. egli, jaunākā
laikā egļu zaru ecēšas, t. s. eglenes, kuras Augšzemē, Latgalē, Vidzemē un gan-

drīz visā Igaunijā saglabājās līdz pat 20. gs. 30. gadiem. Tās gatavoja no apm. 1 m

gariem egles stumbriem, pāršķeļot tos garenvirzienā uz pusēm unatstājot pie tiem

līdz 50 cm garus zarus. Šādi sagatavotos egļu galdus savstarpēji sasēja ar šķērskoku
un kārkla klūgu palīdzību. Kopš 18. gs. beigām Latvijas muižās, bet vēlāk arī
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zemnieku sētās tirumu virsmas pielidzināšanai un zemes piku sasmalcināšanai

sāka lietot no resna koka stumbra izzāģētus veltņus, kuriem garenvirzienā nereti

izcirta rievas.

No piemērotiem liki augušiem zarotiem kokiem taisīja siko krūmu izcirša-

nai līdumos paredzēto raukņu un ziemāju pļaujai lietojamo izkapšu —
vienroču kā-

tus. Bet no taisniem, noderīgā augstumā zarotiem kokiem taisīja divu, trīs, četru

un retumis pat piecu zaru dakšas siena, āboliņa un labības kraušanai. Zaru galus

nosmailināja un dažkārt tiem uzmaucapat asus dzelzs uzgajus. Vēl 20. gs. 30. gados
Vidzemē un Latgalē siena,āboliņa, labības un linsēklu gubu mieti bija mežā izmek-

lēti koki, kam nosmailināja apakšgalus un atstāja zināmā garumā apcirstus zarus,

kuru staklēs iesēja gubu kārtis. Kā gubu atspaidus lika taisnas apalkārtis ar zaru

žuburu augšgalā. Vezumu siešanai visā Latvijā lietoja no koku likumiem un zaro-

jumiem darinātus kāšus.

Kuļamās vāles labības un linsēklu kulšanai vēl 19. gs. beigās un pat 20. gs. sā-

kumā vietumis darināja no taisna vai lika koka. Kopš 19. gs. sākuma Latvijas mui-

žās un zemnieku sētās lietoja no resna, smaga ozola vai cita koka stumbra darinātu

kuļamo bluķi. Lai bluķis labāk izberztu graudus no vārpām, tam garenvirzienā ie-

cirta dziļas rievas, gludajai virsmai pietapoja biezas plankas vai ari virsmā vairā-

kas paralēlās rindās iekala masīvas četršķautņainas koka tapas.

Daudzveidīgas, nereti visai interesantas dabīgas koku formas izmantoja šķied-

ras apstrādes, audumu gatavošanas un kopšanas riku izgatavošanai. Linu un ka-

ņepāju mīstīklām stakles kāja visai bieži bija no koka, kulstīklām piemeklēja
stumbru ar platām sakņu atkarpēm, kas noderēja kā kājas. Tītavu kājām izvē-

lējās stumbra gabalu ar piemērotu sazarojumu. Ari senlaicīgo horizontālo aužamo

stāvu — steļļu pakaļējos stabus jeb siekstas tālā pagātnē darināja nokoka stumbra

ar sānu šķērsim piemērotu saknes vai zara līkumu. Veļas mazgājamās muldas (1. att.)

doba no resna koka stumbra, tā apakšā iekala vai ieurba koka žubura kājas. Veļas

velēkni (2. att.) ieguva, garenvirzienā pārplēšot koka stumbru un vajadzīgā ga-

ruma zarus atstājot kāju vietā.

Dravnieki no resniem, iztrupējušiem bluķiem izdoba bišu mājokļus — guļ-

stropus un stāvstropus (3. att.), kā ari bišu spietu ķeramos stropus — auļus, ko

uzvilka māju tuvumā esošajos kokos vai kaut kur mežmalā. Viņi paplašināja arī

liepu un priežu dobumus, izcērtot tajos bišu mājokļus — dores. No piemērotiem
koku likumiem, izaugumiem, sazarojumiem gatavoja dzeiņa āķi un vārnu, no

liepas koka bluķiem doba traukus medus glabāšanaiun no klucīšiem — trauciņus

bišu barošanai.

Koku dabiskās formas plaši izmantoja arī zvejnieki. No resniem apses, liepas
vai oša stumbriem izdoba dažāda garuma unplatuma laivas. Daļa no tām bija siles-

veidigas — taisnas, daļa — izliektas, ar platāku vidusdaļu. No egļu un priežu
likumiem darināja laivu brangas — ribas. Jūras zvejnieki smagās laivas iz-

vilka krastā un iestūma atpakaļ ūdeni, liekot zem tām nomizotus priedes apaļ-
kokus — kailus, kas pa smiltīm ripoja viegli. Krastā laivas no abām pusēm bal-

stīja ar trijkāju stuģiem — priedes vai egles stumbra gabaliem, pie kuriem atstāti

sakņu žuburi. Jūrmalas sedumos jeb valgumos zvejas piederumuspakāra smiltis ie-

raktos zarotos koku stumbros vai ari augošos kokos, kam bija vajadzīgā garumā

apcirsti zari. Vēl 20. gs. sākumā bija sastopamas no zarotiem eglīšu vai priedīšu
stumbriem darinātas vabas tiklu uzkāršanai, kurām zināmā augstumā bija atstāti

apcirsti zari. Līdz pat 19. gs. beigām jūras zvejnieki tiklu un laivu noenkurošanai

lietoja no zarotiem, smagiem ozola vai sveķainiem egļu un priežu stumbriem un

līkiem izaugumiem darinātus enkurus, kuriem īpaši veidotos robojumos vai sprau-

gās iestiprināja akmeņus. Tiklus auda uz t. s. tiklu ārķiem, t. i., uz darbam ērti iz-

liektas smalkšķiedraina, rūpīgi nogludināta koka divzaru dakšas, kuru ieķllēja

aptēstā egles vai priedes stumbra gabalā, kam vienā galā no saknes vai zaru at-

karpēm bija izveidotas divas kājas. No iztrupējuša koka stumbra gabaliem izdoba

tīklu mērķu un boju cilindrveidīgos plūdus, kuru abus galus aiztaisīja ar blīviem

dēļu vākiem un rūpīgi nodarvoja. No bieziem priežu mizu gabaliem, tos attiecīgi

apgriežot un nolīdzinot, taisīja tīklu plūdus. Upju un ezeru zvejnieki tos savu-



3. att. Drava ar bluķa stāvstropiem
J. K. Broces zīm.

kārt taisīja no bērzu tāsīm, iemetot fāss sloksni verdošā ūdenī, kur tā sagriezās
rullītī. Ezeru zvejnieki ziemas vada spārna dzenamās kārts meklēšanai zem ledus

darināja daudzveidīgus līkus āķus, kuriem nereti ņēma dabīgus koku līkumus.

Zvejnieku tīklu būdās un citās saimniecības ēkās bieži vien pie sienām bija pie-

stiprināti zaru un sakņu kāši zvejas un saimniecības piederumu pakāršanai. Jūras

un saldūdeņu zvejnieki no tieviem koku stumbriem, kam divu zaru žuburs, taisīja
ledus un zivju smeļamo ķeseļu rokturus (kātus) un stipas. Ezeru un upjuzvejnieki
no mežā atrastiem egļu stumbriem un to sakņu atkarpēm iztēsa trejbriža (sauc arī:

kabenis, kabe, kakaža, kriga, kūrica v. c.) līkos spārnu kokus. No dažāda garuma

un resnuma kārklu, lazdu un paegļu klūgām pina nēģu, vēdzeļu v. c. zivju ķeramos

murdus, no likiem bērzu stumbriem gatavoja rungas zivju apdullināšanai zem

ledus.

Daudziem no šajā apskatā minētajiem Latvijā un Igaunija atrastajiem objek-
tiem vai to detaļām ir paralēles Baltkrievijā, Krievijā, Lietuvā, Polijā, Somijā, Vā-

cijā, Zviedrijā un citās zemēs. Tās stāsta par dažādu tautu cilvēku vienotiem cen-

tieniem rūpīgi ieskatīties dabā un izmantot tās dotos izturīgos un ērti lietojamos

veidojumus. Sis paralēles stāsta arī par to, kā līdzīgos dabas apstākļos dzīvojo-
šām tautām veidojas vairāk vai mazāk analoģiski materiālās kultūras priekšmeti.

Saulvedis Cimermanis

11 — 578
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Saskares punktos

BAUSKAS VECPILSĒTĀ

Vēsturiski izveidojusies vecpilsētas vide piešķir katrai pilsētai savu neatkār-

tojamu dvēseli. Vecpilsētās veiksmīgi «sadzīvo» visu laikmetu celtnes, ja vien to

autori izpratuši vidi un mēģinājuši tajā iekļauties. Vēsturiskās pilsētas pārdzīvo-

jušas gan uzplaukuma, gan pagrimuma periodus, un katrs no tiem atstājis pēdas to

sejā. Bauskas vecpilsēta laika gaitā daļēji zaudējusi savas dižās sabiedriskas

celtnes, kas veidoja pilsētas siluetu ar trim augstu pāri pārējai apbūvei dominē-

jošiem torņiem.
Lai vecpilsētas vide atgūtu zaudētās kvalitātes, mūsdienu arhitektūras un

pilsētbūvniecības restaurācijas metodika iesaka vispirms restaurēt unikālas celt-

nes, galvenokārt dominantes. Ar šādu nolūku veikti pētijumi un izstrādāti reģe-
nerācijas priekšlikumi Bauskas vecpilsētai.

Ziņas par Bauskas dibināšanu un sākotnējo celtniecību ir ļoti skopas. 16. gad-
simta beigu vai 17. gadsimta pilsētas plāni, kā ari svarīgāko sabiedrisko celtņu

projektu zīmējumi vai nu gājuši bojā, vai ari līdzīgi 1701. gada Bauskas panorāmas

zīmējumam, kura oriģināls atrasts Stokholmas Kara arhīvā, atrodas ārpus mūsu

zemes robežām. Nelielu ieskatu pilsētas apbūves raksturā dod 17. un 18. gadsimta
baznīcu vizitāciju protokoli, kuros aprakstītas mācltājmājas Bauskas pilsētā. Svarī-

gas ziņas par pilsētas dibināšanu un abu baznīcu būvi sniedz dokumenti, kas atrasti

Sv. Gara baznīcas torņa smailē uzstādītajā lodē. Vecākais mums zināmais Bauskas

pilsētas plāns izstrādāts tikai 1797. gadā. Ļoti vērtīgs materiāls restaurācijai ir

Bauskas rātsnama uzmērījums 1840. gadā, kā ari 19. gadsimta sākumā zīmētais

Sv. Gara baznīcas uzmērījums, kurā vēl redzama slaida torņa smaile.

18. un 19. gadsimta apbūve daļēji vēl ir saglabājusies. Ari 19. gadsimta arhīvu

materiāli ir diezgan plaši, tāpēc Bauskai iespējams atdot zaudētās pilsētbūvnie-
ciskās kvalitātes.

īsi ieskatīsimies pilsētas vēsturē.

1561. gadā nodibinājās Kurzemes hercogiste. Tās pirmais pastāvēšanas gad-
simts Bauskai bija ļoti nozīmīgs. Bauskas pils vērienīgā paplašināšana un nocieti-

nāšana, lai pārvērstu to par jaunās hercogistes rezidenci, veicināja pils pakājē esošā

nelielā miestiņa, proti, Vecā Vairogmiesta likvidēšanu. Tā vietā hercogs Gothards

Ketlers 1584. gadā lika celt jaunu, lielāku pilsētu.
Tirdzniecības tranzītceļš, kas savienoja Lietuvu ar Rīgu, jau izsenis gājis caur

Bausku. Sis apstāklis veicināja gan pils celtniecību, gan ari pilsētas rašanos Mēme-

les krastā. 16.—17. gadsimta mijā Rigas tirdzniecība ar Lietuvas un Polijas apvie-
noto karalisti uzplauka sevišķi strauji. Tāpēc jaunā tirdzniecības pilsēta tika plā-
nota pēc citu tālaika Viduseiropas tirdzniecības pilsētu parauga — ar lielu tirgus
laukumu pilsētas centrā. Abas Bauskas baznīcas bija uzceltas jau 16. gadsimta
beigās. 1609. gadā — divdesmit gadus pēc pilsētas dibināšanas

—
Bauskai tika pie-

šķirts zimogs un pilsētas tiesības. 1615. gadā tā saņēma privilēģiju rātsnama cel-

šanai. Drīz tirgus laukumā pacēlās rātsnams un pilsētas svaru ēka. Bauska kļuva

par tipisku tirdzniecības un amatniecības pilsētu, kurai analoģiskas varam at-

rast Lietuvā, Polijā, Vācijā un Holandē. Mūsu republikā tai analoģiska bijusi

Jaunjelgava.
Tomēr Bauskas uzplaukums neturpinājās ilgi. Ziemeļu karš (1700—1721) to

nesaudzēja. Liela dala dzīvojamo ēku tika nopostīta. 1733. gadā nodegaSv. Trīsvie-

nības baznīca. No tās pāri palika vienīgi kapenes un mūra sienas. Baznīcas atjau-
nošanai pilsētai nebija līdzekļu.

19. gadsimta sākumā Sv. Gara baznīcas slaidajā torni iespēra zibens, un tāpēc

baznīcas tornis vēlāk ieguva pašreizējo pieticīgo teltsveida jumtiņu. 19. gadsimta
vidū Bauskas rāte konstatēja, ka vecais rātsnama tornis ir avārijas stāvokli, un tā-

dēļ to lika nojaukt. 19. gadsimta 60. gados tika nojaukts arī rātsnama otrais
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stāvs, jo izrādījās, ka ari tas ir avārijas stāvoklī. Rāte pārcēlās uz citām telpām,
bet vecā rātsnama drupas tirgus laukumā 19. gadsimta beigās tika pārbūvētas un

atdotas tirgotāju un ugunsdzēsēju vajadzībām.
20. gadsimta sākumā vecpilsētā tika uzcelti vairāki vairākstāvu mūra nami,

tomēr celtniecība pilsētā galvenokārt attīstījās jaunā teritorijā, kas tika pievie-
nota pilsētai dienvidu un dienvidaustrumu daļā Mēmeles krastā. Vecpilsēta palika
uz tās apakšējās terases un turpmāk maz pakļāvās pārveidojumiem.

1967. gadā Bauska tika iekļauta 18 aizsargājamo vēsturisko vecpilsētu sa-

rakstā. 1983. gadā Bauskas pilsētas vēsturiskais centrs tika apstiprināts par repub-
likas nozimes pilsētbūvniecības pieminekli.

Bauskas apbūves telpisko struktūru 17. gadsimtā var vērtēt vienīgi pēc
1701. gadā zīmētās pilsētas panorāmas, kurā redzams pilsētas siluets ar trim ma-

nierisma laika sabiedrisko ēku torņiem, kas augstu pacēlās virs pilsētas mazstāvu

apbūves divslīpju jumtiem un dārziem, kuri ietvēra apbūvi.
Kādā 17. gadsimta Bauskas vācu mācītājmājas aprakstā minēts, ka visām ēkām

bijuši salmu jumti. Arī Sv. Trīsvienības baznīca bijusi apjumta ar salmiem. Par

18. gadsimtaapbūvi ziņu ir maz. Zināms, ka šajā laikā joprojām darbojusies Sv. Ga-

ra baznīca ar slaido torni, bijis saglabājies rātsnams ar torni un līdz 1733. ga-

dam — ari Sv. Trīsvienības baznīca ar torni. 1-711. gada vācu mācītājmājas inven-

tārijā norādīts, ka ēkas priekšnamā ir izmūrēta virtuve ar mūra dūmeni. Palīgēkas
celtas pildrežģa konstrukcijā. Visām ēkām bijuši salmu jumti. Bet 1752. gada

inventārijā jau minēta mācītājmāja, kas būvēta no tēstiem baļķiem ar dzeguļo-
tiem pakšiem uz mūra pamatiem. Dzīvojamai mājai bijis kārniņu jumts ar no-

šķeltiem pildrežģa zelmiņiem. Bauskā vēl ir saglabājušās daudzas šādas ēkas, kaut

gan tās atrodas stipri nolaistā stāvoklī.

Buržuāziskās Latvijas laikā intensīva celtniecība notika ārpus vēsturiskā

centra.

Lielā Tēvijas kara gados Bauska zaudēja '/a apbūves. Bet pēc kara jaunas ēkas

atkal tika celtas galvenokārt ārpus vēsturiskā centra. No vienas puses, vecpil-
sētā nami netika pienācīgi kopti un remontēti, no otras — tās seno struktūru maz

skāra brivā plānojuma un daudzstāva apbūves tendences. Lai gan 19. gadsimta
beigās un 20. gadsimtā Bauskas apbūvē notikušas pārmaiņas, tomēr pilsēta labi

saglabājusi sākotnējā plānojuma pamatelementus — taisnstūra kvartālus, šaurās

ieliņas un tirgus laukumu. Vienīgi tirgus laukuma apbūve ar mūra ēkām gad-
simta mijā un Padomju ielas paplašinājums pēdējā desmitgadē stipri izjaucis gan

bijušā tirgus laukuma (rātslaukuma) kompozīciju, gan arī vecpilsētas raksturu

šajā teritorijā.
Pašreiz Bauskā ir trīs republikas nozimes arhitektūras pieminekļi — Sv. Gara

baznīca, bijušais rātsnams un bijusī Dreņģeru iebraucamā vieta A. Upīša ielā 26.

Saglabājusies arī 18. gadsimta beigām un 19. gadsimtam raksturīgā mazpilsētas
vienstāva koka, daļēji mūra apbūve ar divslīpju kārniņu jumtiem ar nošļauptiem
galiem unpildrežģa konstrukcijā būvētiem fasāžu zelmiņiem. Sis ēkas gan šobrīd

iesegtas ar šīferi, un pildrežģa konstrukcijas noklātas ar vairākām eļļas krāsas

kārtām. Atsevišķās ēkās vēl saglabājušās apvalkdūmeņu paliekas, 19. gadsimtā
raksturīgas logu apmales un durvju vērtnes. Bauskas vecpilsētā ir arī ēkas, kas

radušās 19. gadsimta un 20. gadsimta sākumā rūpniecības uzplaukuma laikā,

piemēram, Rīgas ielā 35 un 37.

Lidz šim tika nojauktas ēkas ar zemu individuālo arhitektonisko vērtību, kaut

gan tās kopīgi ar blakus esošajiem arhitektūras pieminekļiem veidoja raksturīgu

trīsdimensiju vidi, bez kuras pieminekļus nav iespējams pienācīgi uztvert. Pa-

rasti šādas ēkas saglabājušas tradicionālo ielas fasādes platumu, saistību ar sā-

kotnējo kvartāla parcelāciju. Sāda apbūve saglabājusies ap tagadējo Oktobra

laukumu un arī atsevišķās šķērsielās. Pēc veiksmīgas pārbūves vai jumta seguma

nomaiņas un fasāžu remonta šī apbūve labi iekļautos vecpilsētas vidē, saglabājot
tās mērogu.

Bauskas vecpilsēta ir galvenokārt dzivojamais rajons ar tam raksturīgām
tirdzniecības un apkalpes iestādēm. Tomēr šeit ir arī vairāki rūpnieciska rakstura
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uzņēmumi un noliktavas, kam laika gaitā jāatrod vieta ārpus pieminekļa aizsar-

dzības zonas. Jaunu dzīvojamo ēku celtniecība ir vēlama un iespējama ar notei-

kumu, ka tā tiks pakļauta esošajam apbūves mērogam. Jaunbūves jāprojektē in-

dividuāli katrai konkrētai vietai. Pašreiz kvartālā starp Grigāna, Rīgas, A. Upīša
un Sarkanarmijas ielām, nerēķinoties ar tradicionālo kvartālu perimetrālo ap-

būvi, uzcelts jauns būvapjoms, kas ienes vecpilsētā svešu mērogu, mainot pilsēt-
būvnieciskās telpas uztveri.

Vecpilsētai saglabājama pilsētas centra funkcija, ko nodrošinās tirdzniecības,

kultūras un sadzīves pakalpojumu iestādes. Sādu iestāžu nepieciešamību te no-

teiks arī tūrisma attistība, ko veicinās restaurētie Rundāles un Bauskas pils an-

sambli. Atjaunotā vecpilsēta kļūs par tūristiem pievilcīgu objektu un iekļausies

maršrutā Riga—Rundāle.
Lai atjaunotu Oktobra laukuma sākotnējo telpisko struktūru, tas pakāpeniski

jāattirano apstādījumiem un apbūves, kas pašlaik tiek izmantota tirdzniecības va-

jadzībām. Lai kompensētu zaudētās tirdzniecības platības, tās jāparedz laukuma

perimetrālās apbūves pirmajos stāvos gan esošajās ēkās pēc to remonta un re-

konstrukcijas, gan jaunbūvēs, kam jāpapildinaperimetrālā apbūve brīvajās vietās.

Vecpilsētā ieteicams ierīkot specializētus veikaliņus, kafejnīcas, darbnīcas,

salonus. Universālveikalu labāk celt pilsētas jaunajā daļā. Laukuma centrā pacel-
sies restaurētais rātsnams, kurā atradīsies Jauno tradīciju nams. Laukumu paredzēts
bruģēt un atvēlēt tikai gājējiem.

Vecpilsētas reģenerācija nav iedomājama bez tranzittransporta novirzīšanas

pa apkārtceļu caur Bauskas jauno daļu Mēmeles augšējā terasē. Vecpilsētā un, tās

tuvumā izveidojamas vairākas autostāvvietas. Tas ļaus restaurēt Padomju ielu no

Oktobra laukuma lidz Rijas ielai, kas ir ļoti svarīgi vecpilsētas atjaunošanai.
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Vecpilsēta galvenokārt būs atvēlēta gājējiem, tikai atsevišķos iecirkņos tur būs

atļautavienvirziena transporta kustiba. Tas saglabās Bauskas vecpilsētas specifisko
raksturu, mērogu un pievilcibu.

Mēmeles upe jāiztira un jārada iespēja ar laivām braukt lejup pa to gar vec-

pilsētu un pili. Tāpēc jāpievērš uzmanība pilsētas panorāmai no upes puses un

pretējā krasta. Gar piekrasti jāizveido zemu apstādījumu un zālāju josla. Apstādī-

jumu joslai jāatdala ari apakšējā terase un augšējās, vizuāli izceļot robežu pa Ri-

jas ielu starp veco un jauno pilsētas dalu.

Jāuzsver atsevišķu vecpilsētas daju raksturs, piemēram, rātslaukums kā re-

prezentācijas, tirdzniecības, rekreācijas zona, kvartāls ap baznīcu starp Rīgas,
Strautnieka un Sarkanarmijas ielām, tāpat kvartāls starp Kalēju un Reiskarta ie-

lām, kur no Kalēju ielas pacēluma paveras skaists skats uz baznicas torni un vec-

pilsētas jumtiem, kā mazpilsētas dzīvojamais rajons. Kvartālā, kur kādreiz bijusi
Sv. Trīsvienības baznīca, jāizdara arheoloģiskie izrakumi un jāmarķē baznīcas pa-

mati, saglabājot kvartālā atpūtas zonasraksturu. Kvartālā starp Dambja, Reiskarta

un A. Upīša ielām jāizveido autostāvvieta un jāpaplašina tagadējais tirgus.

Reģenerācijas gaitā saglabājamas iekškvartālu īpatnības, ielu bruģējums, kva-

litatīvas saimniecības ēkas un dārziņi. Vecpilsētas namiem jāuzliek kārniņu jumti.

Pakāpeniski ēkas restaurējot, jāatjauno 19. gadsimta logi, to apmales, durvju
vērtnes, pildrežģa konstrukcijas zelmiņi, ielu braucamajai daļai jāatjauno bruģis,
bet ietves jāiesedz ar betona plāksnēm.

Sie priekšlikumi attiecībā uz pašreizējo unperspektīvo vecpilsētas attīstību un

tās reģenerāciju apturētu tās tālāku devalvāciju un radītu priekšnoteikumus vec-

pilsētas senatnes harmoniskai integrācijai ar mūsdienu prasībām, atdotu Bauskas

pilsētai tās neatkārtojamo raksturu un kolorītu.

Irēna Bākule
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Pieminekļu stāsti

PAR SENAJĀM RĪGAS IELĀM UN LAUKUMIEM

Viena noVecrigas ipatnibām ir tās šauro, līkumoto ielu labirints, kur pat rīdzi-

nieki dažkārt nomaldās. Vecrīgas ielu tīkls radies viduslaikos. No pirmā acu uzme-

tiena it kā nejaušās ielu līknes izriet no pirmatnējās topogrāfijas, atspoguļo senās

pilsētas plānu, tā pārveidošanos, iezīmē sen izzudušu lielu kompleksu kontūras. Arī

ielu nosaukumi pa lielākai daļai ir seni un tiem ir sava vēsture.

Visvecākā, domājams, ir Smilšu iela,kas ir senā Smilšu ceļa turpinājums pilsē-
tā. Smilšu cejš no austrumiem pāri mežiem apaugušajām kāpu grēdām veda uz pus-

salu, kurā jau 11. gadsimtā bija izveidojusies vietējo iedzīvotāju apmetne.

Sekojot tagad jau izzudušās Rigas upes līkumiem, sauszemes ceļš pa tagadējām
Šķūņuun Skārņu ielām tālāk veda uz pirmo ostu blakus apmetnei Alberta laukuma

rajonā.

Pēc vēsturnieku domām,vēl dažas ielas ir izveidojušās no tiem ceļiem, kuri bija
jau pirms 1201. gada, kad pussalā savu pilsētu dibināja bīskaps Alberts. Sis ielas

tagad veido Vecrīgas plāna mugurkaulu, piemēram, senais Ganību ceļš — tagadējo
Komjaunatnes, Peldu un I. Sudmaļa ielu.

Sākotnēji jaunizveidotā vācu kolonistu pilsēta aizņēma nelielu tagadējāsVecrī-

gas daļu — no Zirgu līdz Jāņa ielai. Sajā puslokveida teritorijā tika iezīmētas vai-

rākas šķērsielas. Dažas no tām, piemēram, tagadējā Amatu, Laipu, Ļeņina, M. Mo-

nētu iela, vēl ir saglabājušās, citas, kā rāda dokumenti un izrakumi, apvienojot ze-

mesgabalūs, ir likvidētas. Tā, piemēram, starp Amatu un Laipu ielām vēl ir bijušas
vismaz divas šķērsielas, kas pazuda, izbūvējot kādreizējo Franciskāņu klosteri.

Bet drīz, paplašinot seno pilsētu — vispirms lidz Daugavai, pēc tam līdz Torņa
ielai, tika ierīkota jauna osta pie Daugavas, kā arī tirgus laukums, vēlākais Rātslau-

kums. Viena no galvenajām ielām, kas veda uz Rātslaukumu, bija Tirgoņu iela, bet

no Rātslaukuma uz Daugavmaluvarēja nokļūt pa Sāļu (Svērtuves) ielu. Pamazām ra-

dās aizvien jaunas šķērsielas, piemēram, tagadējāDaugavas, Krāmu, Sarkanās gvar-

des, Peitavas iela, M. Jauniela. Tā sauktajā pilsētas jaunajā daļā parādījās M. Pils,
Miesnieku un M. Miesnieku, Aldaru un M. Aldaru iela.

Izzudušas ielas arheologi atseguši Peldu un Ūdensvada ielu stūri, pie Pils ielas.

lespējams, ka mūsu acīm slēptas ir vēl kādas viduslaiku šķērsielas vai ceļi. Dažkārt

par senajām šķērsielām atgādina kādreizējās caurbrauktuves. Kā savos pētījumos

norādījis A. Zandbergs, tādas varēja būt starp tagadējām Peldu, Mārstaļu un I. Sud-

maļa ielām.

14. gadsimta sākumā viduslaiku pilsētas plānojums pamatvilcienos jau bija ie-

zīmējies. Bija uzceltas galvenās sabiedriskās celtnes
— Rātsnams, Melngalvju

nams, abas ģildes, feodālo senjoru pilis, klosteru kompleksi, Doms, Pētera un Jēkaba

baznīcas, un izvērsās tirgotāju un amatnieku dzīvojamo namu celtniecība. Pilsētas

struktūrā katram kvartālam bija sava funkcionāla nozīme. Bet ielas savus nosauku-

mus dabūjušaspēc to novietnes pilsētā, pēc baznīcām, pilīm, klosteriem pie tām (Jē-
kaba, Pils, Pēterbaznicas, Jāņa, Ģilžu, Mārstaļu, Monētu iela), pēc amatniekiem un

citām profesijām, kas viduslaikos dzīvoja vienkopus (Kalēju, Miesnieku, Kurpnie-
ku, Tirgotāju, Aldaru iela), pēc personvārdiem (Zundera, Rozena, Rēzena iela), kā

arī to pamatā var būt zemes virsmas raksturs (Smilšu, Laipu iela), tautību apzīmēju-
mi (Krievu iela) v. tml.

Vecākie ielu nosaukumi 13. un 14. gadsimta dokumentos rakstīti latīņu un

viduslejasvācu valodā,vēlāk vācu valodā. Krieviskie un latviskie ielu nosaukumi ir

daudz jaunāki.
lelu nosaukumus ap 1500. gadu savā Rigas plāna rekonstrukcijā pēc senajām

mantojumuun parādu grāmatām ierakstījis vēsturnieks J. Straubergs. Un izrādās,

ka ātrāk nostabilizējušies nosaukumi galvenajām ielām, kas nereti saglabājušies
lidz mūsu dienām (Smilšu, Skārņu, Pils, Tirgoņu, Mārstaļu iela), sīkākās turpretī
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bieži apzimētas netieši, piemēram — aiz Rātsnama, aiz maizes galdiem, pret skār-

ņiem, kad iet uz jaunavām (M. Miesnieku iela), pret dziedošām jumpravām (M. Pils

iela), aiz krievu baznīcas (vai nuAldaru, vai Trokšņu iela), aiz svariem (Daugavas

iela). Ar laiku ielas ieguva precizākus nosaukumus, taču dažkārt tie vēl pilnigi mai-

nījās.
Līdz 20. gadsimta sākumam nemainīgipalikuši šādu ielu nosaukumi: Smilšu iela

(pirmo reizi dokumentos pieminēta 1310. gadā), Tirgoņu iela (1343. g.), Krāmu jeb

Sīktirgotāju iela (1343. g.), Miesnieku iela (1397. g.), Jēkaba (tag. Komjaunatnes)
iela (1397. g.), Kajķu (tag. Ļeņina) iela (1404. g.), Skārņu iela (1408. g.), Laipu iela

(1413. g.), Monētu iela (1434. g.), Zirgu (agrāk Zirgu stalJu) iela (1440. g.).
Dažas ielas citādi pārdēvētas jau viduslaikos. Tā, piemēram, Mārstaju ielu līdz

1414. gadamsauca par Rigemundes — Rīgas grīvas ielu, Pils ielu līdz 1495. gadam —■
par Rēdera ielu, Peitavas ielu līdz 1577. gadam — par Rēzena ielu. M. Pils iela

viduslaikos bija Svētā gara iela (1387. g.), jo 13. gadsimtā tagadējāsRīgas pils vietā

atradās Svētā gara konvents.

Ir ielas, kuru nosaukumi mainijušies vairākkārt, pie tam pēdējā izmaiņa ir

nejauša izrunas vienkāršošana, kas nosaukumam piešķir pavisam citu jēgu.
Tāda ir tagadējā Daugavas iela, ko 1414. gadā dēvēja par Bredebeka ielu, no

1558. gada — par Siļķu ielu (Heringstrasse), bet no 1750. gada — par Kungu ielu

(Herrenstrasse); tagadējā I. Sudmaļa iela, ko 1387. gadā sauca par Bagāto ielu, ap

1509. gadu— par Zundera ielu (Sunderstrasse), bet vēlāk par Grēcinieku ielu

(Sūnderstrasse). Peldu iela 1350. gadā bija Vikbolda iela (vai nu pēc Vikbolda ģime-

nes, vai pēc tā sauktā vīka — apmetnes, ar ko daži pētnieki identificē vācu tirgotāju

faktoriju 12. gs. beigās), 1401., 1577. gadā unvēlāk
—

Cūku iela,pastarpām Koningu

iela, pēc tam ieguva tagadējonosaukumu (Schwimmstrasse no Swinestrate). Audēju
iela 1396. gadā bija Bebru iela (Beverstrale)un tikai ap 1540. gaduk)uva par Audēju
ielu (VVeberstasse). Kādreizējā Kurpnieku iela (Shostrate)pārvērtās par Šķūņu ielu

IScheunenst rasse).

Dažu ielu nosaukumi mainījušies līdz ar to iedzīvotāju nodarbošanās veidu.

Rozena iela vēl 1560. gadā bija Kalēju iela, jo viduslaikos tur dzīvoja kalēji un

zeltkali. Savu tagadējo nosaukumu tā vēlāk ieguva no netālās Rozena sētas.

Aldaru ielu kādreiz sauca par Krievu ielu, un jauno nosaukumu tā ieguva drīz

pēc krievu ciema izzušanas 16. gadsimta beigās. M. Monētu ielas nosaukums

1440. gadā savukārt bija M. Kurpnieku iela.

Īpaša nozīme viduslaiku Rīgā bija aizsardzības ejai iekšpusē gar pilsētas mūri.

Laikam tāpēc, ka uzbrukuma laikā šeit pulcējās pilsētas aizstāvji, bet vēlāk te dzivo-

ja amatnieki (kalēji, kurpnieki utt.), šīs ielas sauca par Trauksmes, ari Trokšņa
ielām. So ielu fragmenti ir tagadējā Trokšņu iela, Aklā iela, neliels M. Peitavas

ielas posms.

Senu apbūves kompleksu paliekas ir tagadējā Atgriežu un Maisu iela — pirmā
atrodas bijušā krievu ciema teritorijā, otra — bīskapa sētas tuvumā.

Dažas viduslaiku ielas sākās un beidzās citur nekā tagad. Tā, piemēram, Kurp-
nieku (tag. Šķūņu) iela sākās pie Tirgoņu ielas un šķērsoja Kaļķu (tag. Ļeņina)
ielu līdz pat Monētu ielai (no pēdējās saglabājies mazs fragments aiz ēkas Ļeņina
ielā 4); Tirgoņu iela sākās pie Zirgu ielas, tad nelielu gabalu sakrita ar tag. Šķūņu
ielu un, šķērsojot Kaļķu ielu, iepretī Pētera baznīcai pārgāja Siļķu (tag. Dau-

gavas) ielā. Tādējādi tagadējai Ļeņina ielai Vecrīgas plānā bija pakārtota
nozīme (tā veda virzienā uz kaļķu cepli aiz Rīgas upes).

Ir ielas, kuru atrašanās vieta nav īsti skaidra. Tāda ir Bārddziņu iela (1392. g.)
un Klibā Skrodera iela (1340. g.). lespējams, ka pēdējā bija šķērsiela netālu no

tagadējās Amatu vai Laipu ielas.

Viduslaiku Rīgā bija maz laukumu. Lielākajam — Rātslaukumam
— bija savs

nosaukums, kaut ari sākumā to dēvēja gluži vienkārši par tirgu (1339. g.). Turpretī

tagadējam Vecpilsētas laukumam tolaik sava nosaukuma nebija. Par Vecpilsētu šo

rajonu sāka saukt tikai 16. gadsimtā. Nelielo laukumu pie ģildēm tagadējās Amatu

ielas galā sauca par Ģilžu pagalmu, un tas bija noslēgts ar vārtiem. Smilšu, Pils un

Šķūņu ielu krustojumā atradās ogļu tirgus, un tā šo vietu ari sauca. Pie Doma un
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Jēkaba baznīcas atradās kapsētas. Arī nelielais laukums pie Peterbaznīcas ir kād-

reizējās kapsētas daja.
īpaša teritorija viduslaiku Rīgā bija Svētā gara konvents. Seit, kvartāla vidū,

slēgtā, sazarotā iekšpagalmā atradās slimo un veco cilvēku mitekli. Līdz 17. gad-
simta beigām pagalmā iekļūt varēja tikai no Skārņu ielas.

Jāņa seta izveidojas pec Dominikāņu klostera slēgšanas.
Tāda izskatījās Riga viduslaikos. Bet pēc tam?

Jau no 16. gadsimta pilsētas plānā bija notikušas lielas pārmaiņas. To sek-

mēja vairāki apstākli. Pirmkārt, pēc reformācijas sabruka bīskapa vara, tika slēgti
klosteri, otrkārt, ierīkojot zemes nocietinājumu sistēmu, pilsēta tika paplašināta.

Agrākos baznīcas īpašumus nu pievienoja pilsētai. Tos sadalot apbūvei, no-

sprauda jaunas ielas. Tā, bijušās bīskapa sētas rajonā, kur kopš 13. gadsimta vidus

atradās Doms un Rīgas arhibīskapa pils, izveidojās Mūku (tag. Senatnes), Biskapa
(Muzeja), M. Bīskapa (M. Muzeja), tagadējā M. Skolas un Palasta iela (Bīskapa
ielas turpinājums). Pēdējā savu nosaukumu ieguvusi pēc Pētera I pils izbūves

18. gadsimta sākumā. Ap 1600. gadu tika nojaukts mūris starp bīskapa sētu un

pilsētas īpašumiem, tur izveidojot tagadējo Jaunielu. Līdzīgā kārtā Cisterciešu

klostera teritorijā tika ierīkota Klostera (tag. Vēstures) iela.

Pārveidojot pilsētas nocietinājumu sistēmu, 16. gadsimtā Rigai tika pievienota

daļa dārzu Rīgas upes kreisajā krastā lidz tagadējaiVaļņu — vēlāk 13. janvāra ielai.

Sajā teritorijā radās jaunas ielas
— gan tādas, kas gāja paralēli upes krastam un

nocietinājumiem, piemēram, tagadējā Komunālā (Ķēniņu), Vaļņu, Meistaru (M. Ka-

lēju), Kalēju un Minsterejas iela (tajā atradās Minstereja — iestāde, kas pārzināja

pilsētas aizsardzību un kara lietas), gan šķērsielas, piemēram, M. Smilšu, Zirgu,

Kaļķu, Audēju iela kā viduslaiku šķērsielu turpinājumi, gan neatkarīgas ielas —

Teātra (līdz 1850. g. — Jāņa tilta), Gleznotāju (vēl 18. gs. to sauca par šķērsielu
uz Svēto garu, jo tā veda uz konventa sētu), Mucenieku, Staļļu, Pasta (senāk Dzir-

navu, jo pilsētas stūrī pie vaļņa atradās vējdzirnavas) iela.

M. Kalēju, Kalēju un Minsterejas ielu izbūvēja Rigas upes krastā paralēli
viduslaiku mūrim, tāpēc tās veido vienu nepārtrauktu ielas trasi.

Ķēniņu iela sākumā gāja līdz tagadējai 13. janvāra ielai, un tikai pēc Rigas
Centrālā universālveikala uzcelšanas 1936.—1938. gadā atdalīto ielas posmu pie-
vienoja Vaļņu ielai.

Ārpus pilsētas mūra ziemeļos izveidoja tagadējo Torņa ielu (sākumā Jēkaba

kazarmu jeb Kazarmu ielu).

lerīkojot zemes vaļņus ar bastioniem un ravelīniem, nācās pārcelt galvenos

Rīgas vārtus. Smilšu vārtus pārvietoja uz tagadējo Ļeņina ielu (1640. g.), 17. gadsim-
ta beigās uzbūvēja jaunus — tā sauktos Kārļa vārtus ar izeju uz Maskavas priekšpil-
sētu (šādi tie nosaukti Zviedrijas karalim Kārlim XI par godu). Vaļņu ielas daļu no

Smilšu ielas līdz jaunajiemSmilšu vārtiem vēl līdz 19. gadsimtapirmajai pusei sau-

ca par Smilšu ielu. Pēc Rīgas upes aizbēršanas tika pagarinātasena šķērsiela —
Kun-

gu iela
— un gar pilsētas valni izveidoja Kārļa ielu (apmēram tag. 13. janvāra ielas

trasē), kas veda uz Kārļa vārtiem.

Tā abas kādreizējās šķērsielas kļuva par galvenajāmRīgas ielām, kas pilsētas
vārtus savienoja ar Rātslaukumu. Bet bijušās Rigas upes vietā 18. gadsimta sākumā

izveidoja Rīdzenes ielu. Tajā pašā gadsimtā Vecrīga parādījās divi jauni laukumi.

Pirmais - parādes laukums tika izveidots pēc Jēkaba bastiona daļējas norakšanas,

no tā ir saglabājies tagadējais Cerniševska laukums; otro — Pils (tag. Pionieru)
laukumu, likvidējot arī pilsgrāvi, ierikoja 1783.—1785. gadā pretī Rīgas pilij,
kas tika pārbūvēta Vidzemes ģenerālgubernatoravajadzībām. Sajā laikā aiz jaunā

liceja tika izbūvēta tagadējā Arsenāla iela (sākumā L. Skolas iela). Pēc angli-

kāņu baznīcas uzcelšanas aiz Miesnieku vaļņa izveidojās tagadējā Bibliotēkas

(Anglikāņu) iela.

Kāds Vecrīgas ielu tīkls un to nosaukumi ir šodien salīdzinājumā ar pagājušā

gadsimta vidu? Pa šo laiku taču ir notikusi strauja pārbūve un Vecrīgai vairākkārt

pāri gājušas karu vētras!

Šodienas vecpilsētā vairs nav veselu kvartālu grupu ar šikām ieliņām centrā.
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lerīkojot 17. jūnija laukumu, izzuda M. Jēkaba, daļaŠķūņu ielas un Jaunielas. Ceļot

Finansu ministrijas ēku, slēdza M. Aldaru ielu. Lielā Tēvijas kara laikā preti Rigas
Krievu drāmas teātrim nopostīts vesels kvartāls Ļeņina ielā ar M. Ķēniņu ielu. Nav

vairs ari M. Pēterbaznicas, Monētu un daļēji M. Monētu ielas Pētera baznīcas ap-

kaimē. Tāpat izzudušas ļoti senas ielas: Melngalvju, Krievu, M. Grēcinieku, Svērtu-

ves, Svaru un Jaunavu iela, kas atradās tagadējā Latviešu sarkano strēlnieku lauku-

ma un RPI teritorijā.
Likvidējot Daugavmalas tirgu, 20. gadsimta 30. gadu sakumā savu nozīmi zau-

dēja Brēmenes, Gūtenberga, M. Peldu iela, kas bija radušās 19. gadsimtā, izbūvējot

tirgus celtnes.

Mainīti ari ielu nosaukumi. 30. gadosĢilžu iela tika pārdēvēta par Amatu ielu,

M. Kalēju iela — par Meistaru ielu. 1950. gadā pārdēvēja Klostera, Mūku, Bīskapa,
M. Bīskapa un Reformatu ielu. Jauns nosaukums ir arī Ķēniņu, M. Ķēniņu, Kaļķu,

Kungu, Grēcinieku ielām; tāpat Pils laukums ir pārdēvēts par Pionieru laukumu.

Laiks rit, vēsture neatkārtojas. Zuduši raksturīgi ielu nosaukumi, kas bija
saistīti ar viduslaiku Rīgas topogrāfiju, seniem apbūves kompleksiem. Ne visi jau-
nie nosaukumi izvēlēti veiksmīgi, dažkārt tie ir abstrakti, neattiecas uz Vecrīgu

(piemēram, Daugavas, Senatnes, Muzeja iela).
Vecrīgas reģenerācijas projekts, kurš jau tiek īstenots, paredz atjaunot dažu

zudušo ielu trases, piemēram, Pēterbaznicas, kā arī bijušā Rātslaukuma teritorijā.
Ar kaltiem akmeņiem bruģētās ielas tad no jauna iezīmēs senās Vecrīgas plāna ele-

mentus.

Andrejs Holcmanis,

Aleksandrs Jansons

PAR RĪGAS NIMFU

Rīdziniekiem tik pierastā Nimfas strūklaka apmēramgadu tika restaurēta. Lai-

kazobs bija stipri bojājis cinkā atlieto strūklakas skulpturālo grupu un to atlēja
bronzā Rigas lietišķās mākslas kombināta «Māksla» lietuves cehā tēlnieces M. Lu-

kažas vadībā. Kā zināms, cinka lējuma darbu mūžs ir apmēram simts gadu, tādēļ arī

strūklaka noņemšanasbrīdī bija daļēji izjukusi. Pētot vecus fotoattēlus, atklājās, ka

laika gaitā ir zudušas atsevišķas detaļas — žebērklis, makšķere — bērnu figūru ro-

kās. Skulpturālā grupa bija cietusi ari kara gados, bet pēc «pielabošanas» (gan ar

cementu, gan eļļas krāsu) bija zaudējusi proporcijuun formu skaidrību. Skulpturā-
lās grupas atjaunošana bija ļoti darbietilpīga. Tā, vienai no zēnu figūrām roka bija
jāmodelēpilnīgi no jauna. Kādreizēja strūklakas pamatne, kas bija veidota akmens

krāvuma veidā, tikusi nomainīta 20. gadsimta 30. gadu otrajā pusē.
Bet tagad— neliels atskats vēsturē. 19. gadsimta 80. gadossakarā ar Rīgas pil-

sētas vācu teātra (tagadējā Operas un baleta teātra) ēkas pārbūvi pēc ugunsgrēka
tiek veikti arī rekonstrukcijas darbi kanālmalas apstādījumos. Pilsētas arhitekts

R. Smēlings (1840—1917), pilsētas dārzu direktors G. Kufalts (1853—1938) un tēl-

nieks A. Folcs (1851—1926) nolemj šajos apstādījumos pretī teātra ēkai novietot

strūklaku. Un, lūk, turpmākajos gadostik populāraisRīgas simbols — Nimfas strūkl-

aka—1888. gadā tiek uzstādīta (par to liecina restaurācijas laikā atklātais gadskait-
lis uz strūklakas). Strūklaku izveide bieži saistīta ar ūdens dievību attēlošanu. Arī

šis figurālās kompozīcijas centrā ir nimfa,augšup paceltajās rokās tā tur gliemež-
vāku, ap gurniem — lapu vija. Rīgā A. Folcs veidojis vēl divas strūklakas, tā sauca-

mās akas — bruņinieka aku (figūra atrodas Rīgas Vēstures un kuģniecibas muzejā)
un Rolanda aku bijušajā Rātslaukumā (figūra atrodas Pētera baznicā). Nimfas

strūklakas autors tēlnieks Augusts Folcs mācījies Berlīnes Mākslas akadēmijā.
Rīgā tēlnieks ierodas 1875. gadā un jau 1876. gadā nodibina firmu, kas veic namu

fasāžu un iekštelpu dekoratīvas tēlniecības apdares darbus, kā ari veido bistes,
dekoratīvas stājskulptūras un kapa pieminekļus. A. Folca firma Rigā 19. gadsimta

otrajā pusē un 20. gadsimta sākumā bijusi ļoti populāra. Tā veidojusi tēlniecības
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1. att. Rīgas Nimfa restau-

rēšanas laikā 1986. gadā
M. Vanagas foto

darbu apdari interjerā Operas un baleta teātrī, Mākslas akadēmijā, Drāmas teātrī,
Valsts bankā, Rakstnieku savienības ēkā, kā arī vairāk nekā desmit kapa piemi-
nekļiem Lielajos kapos. A. Folcs darbojies arī kā pasniedzējs Rīgas vācu amat-

niecības biedrības skolā un E. Jungas-Stilingas zīmēšanas skolā. Pie A. Folca

mācījušies tēlnieki V. Treijs un R. Maurs.

Vita Banga

PAR RĪGAS ROLANDU

Vecākā paaudze vēl labi atceras, ka kādreiz Rātslaukumā — pretī Melngalvju
namam — stāvēja iespaidīga bruņinieka figūra. Lielā Tēvijas kara sākumā apbūve

ap Rātslaukumu gāja bojā, un tikai Rolands, kā sauca šo bruņinieku, bija palicis
neskarts. Pēc kara līdz ar ēku drupām tika nojaukta arī statuja. Pašlaik tā atrodas

Rīgas pilsētbūvniecības un arhitektūras propagandas centrā Pētera baznīcā.

Pēc Rīgas pilsētas vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas

pasūtījuma Latvijas PSR Kultūras ministrijas Kultūras pieminekļu restaurēšanas

projektēšanas kantora arhitekte I. Batraga 1985. gadā izstrādāja Rolanda statujas

postamenta projektu. Rīgas pilsētas izpildkomitejā ir pieņemts lēmums Rolanda

statuju restaurēt un pēc tam uzstādit Skārņu ieias skvērā pie Pētera baznīcas.
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1.att. Rīgas Rolands

A. Biedriņa loto

Kas tad Rolands ir bijis? Vēsture stāsta, ka 772. gadā franku karalis Kārlis Lie-

lais (747- 814), uzsakot vairāk nekā 30 gadu ilgo karu pret sakšiem, par savupulku
karavadoni iecel māsasdēlu Rolandu. Pakļautajās zemēs Rolands ceļ skolas, baznī-

cas, izdod stingrus un taisnīgus likumus, protams, iekarotāju interesēs. Kad kauja
pret baskiem 778. gadā Rolands krīt, Kārlis Lielais iekarotajās zemēs ar likumu uz-

liek turēt svētu Rolanda piemiņu. Laika gaitā Rolanda piemiņa nezūd, gluži otrā-

di— 12. gadsimtā tiek sacerēta «Dziesma par Rolandu», bet 14. gadsimtā Ziemeļ-

vācijas pilsētās parādās viņa statujas, kas it kā simbolizē taisnību un brīvību.

Rolands tiek uzskatīts par taisnīga soda spriedēju, apsūdzēto aizstāvi un tiesas

lēmuma taisnīgu izpildītāju. Tādēļ viņa statuja tiek novietota tirgus laukumā, pretī
rātsnamam, ģildei.

Bez šī tiesas jeb likuma varas nesēja Rolanda, kuru parasti attēloja kā jaunu
bruņinieku ar šķēpu (vai zobenu) un vairogu rokās, viduslaikos bija pazīstams ari

spēju Rolands — bruņinieka figūra, kas kalpoja turnīros kā kustīgs mērķis. Figūras
mūžs nebija ilgs, jo pēc krietnas durstišanas koka figūru bieži vien nācās atjaunot.

Rigā šādi turnīri notikuši jauvismaz 15. gadsimta sākumā, jo, kā liecina vēsturiskie

avoti, 1413. gadā Rolanda figūra tikusi labota, bet 1474. gadā taisīta no jauna.
Vēsturnieks H. Hildebrants (1843—1890) uzskatījis, ka šo Rolanda figūru darinājis
Rīgas kokgriezējs Jakobs Snitners.

Kad 1895. gada augusta sākuma tirgus laukumā pie Rātsnama tika ierīkota ar-

tēziskā aka, Rīgas vēstures un senatnes pētītāju biedrība griezās pie Rīgas pilsētas
rātes ar priekšlikumu izrotāt to ar Rolanda statuju. Biedrība bija jau lūgusi arhitektu

V. Neimani un tēlnieku A. Folcu izgatavot statujas skici un tāmi. Tikaaprēķināts, ka

aka ar astoņas pēdasun sešas collas (2,59m) augstu figūruun desmit pēdas unčetras

collas (3,15 m) augstu cokolu izmaksās 2800 rubļu.
10. oktobrī biedrība ziņo rātei, ka «ziedojumu vākšana vainagojusiesar summu
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2000 rbļ.», un lūdz segt trūkstošo summu — sešsimt rubļus. Tiek atsūtīta ari jauna
skice ar izmainitu cokolu, lai samazinātu kopējo summu par divsimt rubļiem. Rātei

nav iebildumu,un 1896. gadā pēc V. Neimaņamodeļa tēlnieks A. Folcs izcērt Rolan-

da statuju un augšējo postamenta daļu Silēzijas smilšakmeni, bet apakšējo cokola

daļu — Somijas granītā. 1897. gadā statuju uzstāda.

Jānis Lismanis

PAR JELGAVAS SUDRABU

Pagājušajos gadu simteņos sudrabkaļi ieņēma ipašu vietu daudzo amatu brāļu
vidū. Darbs ar visdārgākajiem materiāliem pasaulē — zeltu, sudrabu un dārgakme-
ņiem ļāva viņus pielīdzināt tirgoņiem un gleznotājiem, kam bija tiesības iestāties

Lielajā ģildē un ieņemt atbildīgus amatus pilsētas pārvaldē. Rīgā, Jelgavā, Kuldīgā,

Liepājā, Cēsis, Valkā, Valmierā un vēl citās Latvijas pilsētās pastāvēja tā saucamās

zeltkaļu cunftes. So cunfšu meistaru darbi lielā skaitā saglabājušies līdz mūsu die-

nām.

Rundāles pils muzejā driz būs republikas nozīmes izstāde «Sudrabs Latvijas lie-

tišķajā mākslā 5.—20. gadsimtā». Pirmo reizi vienuviet būs apskatāmi sudrabkaļu
izstrādājumi no muzeju kolekcijām, kā ari draudžu lietošanā un privātpersonu īpa-

šumā saglabātie priekšmeti. Izstādi papildinās plašs ilustrēts katalogs, tādēļ radās

nepieciešamība ne tikai atlasīt eksponātus, bet ari veikt to izpēti.
Vairāk neka simts priekšmetu, kas* apzīmogoti ar Jelgavas pilsētas un meis-

taru zīmēm, atrodas Latvijas, Maskavas, Ļeņingradas, kā ari ārvalstu muzejos
un apmēram viena ceturtā daļa no tiem — divdesmit trijās Kurzemes pilsētu un

lauku draudzēs. Pagaidām maz ziņu par sudraba izstrādājumiem privātajās kolek-

cijās.
Lielākā Jelgavas sudrablietu kolekcija — ap 40 kannu, amata kausu un pieka-

riņu glabājas Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā. Tā izveidota

1953. gadā no divu muzeju fondiem. Priekšmetu lielākā daļa nāk no 1943. gadā

organizētās, bet neatvērtās Valsts vēsturiskā muzeja Jelgavas filiāles. 1943. gada
27. jūlijā uz Jelgavu nosūtīja sudraba un alvas traukus un amata lādes, kas bija
saistīti ar pilsētas cunfšu vēsturi. Pārējie priekšmeti bijuši Kurzemes provinces

muzeja (Jelgavā 1818 —1939) kolekcijā, kuras lielāko daļu līdz šim uzskatīja par

gājušu bojā Lielā Tēvijas kara laikā. Tagad kļuvis zināms, ka tā izglābta un

glabājas vienā no Polijas Tautas Republikas muzejiem — Poznaņā.

Mazākas Jelgavas sudrabkaļu izstrādājumu kolekcijas, kas sastāv galvenokārt

no kulta traukiem, atrodas Rundāles pils muzejā, Kuldīgas un Talsu novadpētniecī-
bas un mākslas muzejā. Maskavas Valsts vēstures muzejā, Maskavas Kremļa leroču

palātas unValsts Ermitāžas krātuvēs ir tikai daži Jelgavas meistaru darbi, bet tie

būtiski papildina maz pārstāvēto galda sudraba tipoloģisko grupu. īpaši jāpiemin

Latvijas PSR Vēstures muzeja-Etnogrāfijas nodaļas kolekcija, kurā glabājas saktas

ar pilsētu cunfšu meistaru zīmēm.

Pēdējos gados publicētie muzeju un starptautisko ūtrupju katalogi liecina, ka

Baltijas sudrabs ārzemēs tiek augstu vērtēts. Detalizētie apraksti Viktorijas un Al-

berta muzeja (Londonā) katalogā par Baltijas sudraba kolekciju, precīzās anotācijas

pie attēliem žurnālā «Die VVeltkunst» vedina domāt, ka šādos izdevumos iekļūst ti-

kai precīzi anotēti priekšmeti. Baltijas sudraba izstāde 1983. gadā Darmštates pili

(VFR) bija eksponēta J. H. Tentena t. s. Birona kanna (privātā kolekcijā) un

F. V. Freidenfelda boles trauks (atrodas VFR Nacionālajā muzejā Nirnbergā).
1986. gadā līdzīgā izstādē Lundā (Zviedrijā) no simts izstādītajiem priekšmetiem
tikai viens bija no Jelgavas.

Vadoties tikai pēc šobrid pieejamās literatūras, anotēt Jelgavas meistaru iz-

strādājumus ir visai grūti, varētu pat teikt
— neiespējami, tādēļ vispirms nācās
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1. att. Kanna ar vāku.

Mihels Rēls. 1709

2. att. Detaļa. Vāks

M. Brašmancs lolo

noskaidrot pašas elementārākās ziņas —
kas un kad katru priekšmetu ir pagatavo-

jis. Ir sastādīts un joprojāmtiek papildināts visu Jelgavas zeltkaļu cunftes meista-

ru, Kurzemes hercogu galma juvelieru, apzeltitāju, zelta un sudraba lapiņu sitēju,

stiepļu vilcēju un pat no pilsētas padzīto «amata zaķu» saraksts, precizēta informā-

cija par viņu darbības laiku. Saraksts sastādīts, izmantojot publicētās ziņas, tās

konfrontējot ar arhīvu materiāliem.



175

3. att. Jelgavas maiznieku cunftes

meistaru kauss. 18. gs. 1. puse

M. Brašmancs lolo

4. att. Vīna kanna. Andrejs Lībeks.

1845

/. Lūša lot<

Jelgavas pilsētas zeltkaļu zime bija aļņa rags ovālā laukumā. Pilsētas zirni lie-

toja kopā ar sudrabkaļa zirni — parasti meistara uzvārdu un viena vai abu priekš-
vārdu pirmajiem burtiem. Nereti priekšmetus apzīmogoja tikai ar meistara zirni.

19. gadsimta pirmajā pusē aļņa raga vietā lietoja pilsētas vācisko nosaukumu «Mi-

tau», bet meistara apzīmēšanai paralēli izmantoti vai nu tradicionālie iniciāli, vai

pilns uzvārds. Dažkārt pilsētas zīmes nav, līdzās meistara zīmei iespiesta tikai sud-

raba prove — skaitlis 12. Šādas zemas proves sudrabu (12 lotes, t. i., 750/1000
tīrā sudraba) Jelgavā lietoja līdz 1840. gadam. 1844.—1895. gadā, kad Jelgavā
pastāvēja vietējā proves palāta, priekšmetus zīmogoja ar četrām zīmēm: pilsētas
zīme — vairogs ar aļņa galvu, kuru faktiski attēloja kā brieža galvu, meistara

zīme, proves meistara zīme (virs svītras meistara iniciāļi, zem svītras — gad-
skaitlis) un 875. sudraba prove —

skaitlis «84» kvadrāta laukumā (84 zolotņiki).
Šobrīd ir nozīmētas un atšifrētas 5 proves meistaru zīmes un 25 meistaru zīmes.

Sai procesā vajadzēja izmantot līdz šim uzkrāto pieredzi un dokumentālos materiā-

lus. Tā, piemēram,uzseptiņiem Jelgavā darinātiem sudraba priekšmetiem ir skaidri

iespiesti iniciāļi «IMS», kas neatbilst nevienam zināmo sudrabkaļu vārdam un uz-

vārdam. Tikai vienā arhīva dokumentā,kura noraksts atrodas Rundāles pils muze-

jā, minēts, ka 1761. gadā zeltkalis Fīlips Dldrihs Meijers parādu dēj no Jelgavas
aizceļo un viņa vietu cunftē iegūst Johans Martins Sēnborns. Vēlākā laika literatūrā

viņš saukts tikai vienā vārdā — Martins Sēnborns. Si meistara darbības laika un

priekšmetu datējuma salīdzinājums apstiprināja pieņēmuma pareizību. Tāpat ne-

bija zināms autors ar meistara zīmi «GSH» apzīmogotiem grezniem mākslinie-

ciski izteiksmīgiem un tipoloģiskā ziņā daudzveidīgiempriekšmetiem, kas liecina,

ka tos darinājis cienījams un bagāts cunftes meistars. Viņa vārdam noteikti vaja-
dzētu būt publicētam, taču monogrammu atšifrēt nebija iespējams. Un tikai zinot
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5. att. Nurmuižas baznīcas

sienas svečturis. Daniels

Dankmeijers. 1698

I. Lūša loto

to, ka 18. gadsimta sākuma dokumentos saliktus vārdus un uzvārdus nereti raksta

divos vārdos — katru ar lielo burtu, tika sadalīts meistara GeorgaVolta Smīdham-

mera uzvārds un noteikts autors astoņiem līdz šim anonīmiem priekšmetiem.

Jelgavas sudrabkaļumākslinieciskā mantojumalielāka daļa ir dažādi dzērienu

trauki. Uz vecākajiem no tiem — Svētā vakarēdiena vīna kausiem — nekādu zīmju

navun to izcelsmi precīzi noteikt nav iespējams. Taču priekšmetu vēsture un, iespē-

6. att. Kvēpināmais trauks.

Johans Martins Šēnborns.

18. gs. 2. puse

I. Lūša fotoJ. Lūša lolo

/. Lūša lolo
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7. att. «Dālderu» kanna.

Josts Hermanis Glendorfs.
1742

/. Lūša 1010

jams, ari izgatavošana ir saistīta ar Kurzemi. Tie ir samēra vienkārši; gravētas
kaltas vai lietas figūras tos rotā reti.

Tā kā Latvijā ilgi pastāvēja cunfšu tradīcijas, mūsu muzejos savākta ievēroja-
ma amatu apvienību kausu kolekcija. Vairāk nekā desmit no tiem izgatavoti Jelga-
vā. Viens no skaistākajiem ir J. K. Vintera darinātais Jelgavas podnieku cunftes

kauss (Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā). Tas izgatavots 1732. gadā, kad Vin-

teru uzņēma zeltkaļu cunftē. Kausa siluets tradicionāls, plaši pielietots Nirnbergā
un citās Vācijas pilsētās 17. gadsimtā, neskaitāmas reizes atkārtots ne tikai sud-

rabkaļu, bet arī alvas lējēju darbnīcās
— uz apaļas profilētas pamatnes īss kāts,

kūpa cilindriska,ar spēcīgi izvirzītiem abiem galiem, vāks atkārto pamatnes formu,
uz tā lieta figūriņa. Lai gan nekādu rotājumu uz kausa nav, maigi noapaļo-
tais virsmu šķautņojums tam piešķir lielu māksliniecisko izteiksmību. Rūpīgā apdare
vedina uz domām, ka šis priekšmets ir Vintera «meistarstiķis».

Pie šiem kausiem īpašās cilpās tika piestiprināti cunfšu meistaru un zeļļu dāvā-

tie piekariņi. Līdz 18. gadsimta beigām gadījumu vairumā šie piekariņi ir ovālas

sudraba plāksnītes ar viegli izvelvētu gludu vidusdaļu. Tajā gravētacunftes emblē-

ma un ziņas par dāvinātāju— reljefā ornamenta ierāmējumā. No šiem mazajiem
lietišķās mākslas darbiem var spriest, ka Jelgavas zeltkaļi 17. gadsimta beigās un

18. gadsimta sākumā izmantojuši ļoti krāšņu baroka ornamentu. 18. gadsimta
otrajā pusē parādās rokoko stila ornamentu motīvi kopā ar ziedu naturālistisku

attēlojumu. Piekariņi parasti ir datēti, uz dažiem no tiem atrodamas meistaru

zīmes. Tā, piemēram, vienigi uz 1695. gadā Jakobam Sēnhībelam izgatavotā pieka-
riņa (Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja kolekcijā) saglabājusies nebojāta Jel-

gavas zeltkaļa Daniela Dankmeijera meistara zīme.

Gandrīz visu pieminēto muzeju kolekcijas atrodas kannas ar atvāžamiem vā-

kiem. Kuldīgas unJelgavas muzejos nonākušas izcilā baroka laika lietišķās mākslas
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8. att. Altāra vāzes. Mihels Rēls. 1700

/. Lūša 1010

meistara Mihela Rēla kannas. Greznākā kanna kalta 1709. gadā, uz tās korpusa
izvietots reljefs ziedu, augļu un lapu dekors, kas ietver trīs medaljonus ar dižcil-

tīgas dāmas un kungu pusfigūrām. Līdzīgas formas kannas uz trim bumbu kājām,
ar cilpveida rokturi, druknu cilindrisku korpusu, kurā iestrādāti sudraba dālderi,

glabājas Rundāles pili un Valsts vēstures muzejā Maskavā.

Latvijā saglabājies lielāks skaits sudraba upurtrauku. Zaudējot praktisko

pielietojumu, tie nonākuši muzeju kolekcijās. Samērā lielais trauku izmērs un

cilindriskā forma ļāvusi uz to sienām izvietot ornamenta joslas, piemēram,
G. V. Smidhammera 1723. gadā darinātais Sesavas baznīcas upurtrauks (tagad
Rundāles pils muzejā). 1939. gadā, repatriējoties vācu tautības iedzīvotājiem, uz

Vāciju tika izvests daudz sudraba svečturu, trauku un galda servējuma priekš-
metu. Plašākā galda sudraba kolekcija Latvijā glabājas Latvijas PSR Aizrobežu

mākslas muzejā. Muzeju jaunieguvumi liecina, ka Padomju Savienībā privātās
kolekcijās vēl ir ne viens vien Jelgavas sudrabkaļa darbs.

Domājams, ka izstāde Rundāles pils muzejā sekmēs lidz šim neapzinātu māksli-

nieciski nozīmīgu izstrādājumu atklāšanu, tādējādi bagātinot Latvijas lietišķās
mākslas vēsturi. Ja kādam lasītājam rodas vēlēšanās noskaidrot sava ģimenes
sudraba izcelsmi, tad Rundāles pils muzeja speciālisti to labprāt palīdzēs izdarīt.

Grezns kauss vai neliela sudraba tējkarotite, iespējams, var daudz pastāstīt par kādu

no Jelgavas meistariem unpaplašināt priekšstatu par Jelgavu kā ievērojamu amat-

niecības centru.

Valda Vilīte

Sk. krāsu ielimi.
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PAR LAUKU KOKA BAZNĪCĀM

Baznīcu arhitektūrā raksturīga mākslu sintēze — te savijas arhitektūra ar tēl-

niecību, glezniecību un tautas mākslu. Neviens nav īpaši jāpārliecina, ka baznīcas

kā mākslas vērtiba jāsaglabā nākamajām paaudzēm mūsu kultūras vārdā.

Šoreiz nerunāsim par tām koka baznicām, kuras tiek eksponētas muzejos, —

par Bornes baznīcu no bijušā Ilūkstes apriņķa Kaplavas pagasta (celta 16. gs. sāk.),
kura tagad atrodas Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā, par Usmas baznīcu no bijušā

Kuldīgas apriņķa Rendas pagasta (celta 1704. gadā), kas tagad atrodas Brivdabas

muzejā, un Turaidas baznīcu (celta 1750. gadā) — tagad atrodas Siguldas novad-

pētniecības muzeja pārziņā.

LĪVBĒRZĒ

Lai gan Jelgavas rajona Līvbērzes baznīca dokumentos minēta jau 16. gadsimtā,
konkrētu ziņu par tās celtniecību ir maz.

Baznīca celta uz mūra pamatiem, guļbūvē, ar gludiem pakšiem. No ārpuses
tā apšūta ar vertikāli kārtotiem dēļiem, spraugas nosegtas ar latām. Jumtam

skaidu segums, tās nav klātas perpendikulāri jumta korei, bet gan leņķi. Priekšējo
zelmiņu vainago zvana tornitis ar četrslīpju skaidām klātu jumtu un logiem tor-

niša zvanu telpā. Virs tornlša paceļasmetāla vējrādis. lespējams, ka maslvais jumta
krēsls bijis domāts lielākām slodzēm un jumts agrāk varbūt bijis klāts ar daksti-

ņiem.

Plānā baznīcu veido viena plata telpa, altāra daļai ir ieapaļš noslēgums. Tas

paaugstinājums pāriet lūgšanu telpā. Zem torņa konstrukcijas baznīcas galā izvei-

dojies neliels vestibils — vējtveris. Sakristeja, domājams, piebūvēta vēlāk. Al-

tāra daļā atrodas altāris, bet lūgšanas telpas daļā (uz paaugstinājuma, gar (elpas

sienām) kancele un biktssols. Virs retabla atrodas piecas figūras — sānos eņģeli
visā augumā, tiem blakus — evaņģēlisti (Marks ar lauvu, Matejs ar vērsi), bet

priekšā Kristus bērniņš. Retabla centrā iestrādāts tabernākuls
— skapītis svētā

sakramenta glabāšanai. Virs skapiša neliela niša monstrancei, svētajām relikvijām.

Lūgšanu telpas labajā pusē atrodas biktssols, kas ir stabu būve ar trīs ailām. Bikts-

solu vainago kokgriezumi, kuru veido centrālais cilnis un abās pusēs medaljo-

nos ietverti gleznojumi. Cilni atveidots Kristus farizeja Simaņa namā. Tad, par spīti

biezajai krāsas kārtai, ar ko klāts kokgriezums, redzam, cik Sīmanis ir augstprā-

tīgs Kristus priekšā. So kompozīciju, ko aptver ornamentāli ierāmējumi, vainago

jērs, kas simbolizē Kristu. Ciļņa labās puses medaljonāattēlots dziesminieks Dāvids,

bet kreisās puses medaljonā—
Sv. Pēteris ar atslēgām. Gleznojums primitīvs.

Par krāsu gammu grūti spriest, jo tās ir stipri nomelnējušas. Gan kokgriezumi,
gan gleznojumi varētu attiekties uz 18. gadsimta sākumu.

Ne mazāk interesanta ir kancele. Tās apakšējos stūrus rotā eņģeļu galviņas
un šķautnes — vertikālas ziedu vijas. Sādu ziedu vija rotā ari atbalsta kolonnu.

Kanceles centrālo plakni rotā cilni atveidots Sv. Veronikas sviedrauts ar Kristus

attēlu uz tā. Jādomā, ka baznīcas iekārtu — altāri, biktssolu, kanceli gatavojis
viens meistars — lielisks sava amata pratējs.

KROTE

Liepājas rajona Krūtes baznīca pieder pie tām retajām koka baznicām Kur-

zemes nostūri, kuras saglabājušās lidz mūsdienām. Pēc plānojuma tā līdzīga Bornes

baznīcai, un jādomā, ka tā celta 18. gadsimta vidū. Protams, ilgajā gadu ritumā tā

vairākkārt pārbūvēta un remontēta.

Pašreizējais baznicas plānojums ir četrdaļīgs: tā sastāv no torņa, sakristejas,

lūgšanu telpas un altārdaļas.



180

Retabls un kancele nav stilistiski vienādi, un baznīcas iekārta datējama ar

17. gadsimta vidu. Vācu baznīcas vēsturnieks K. Tečs «Kurzemes baznīcu vēsturē»

(1767) raksta, ka «. . kancele, kungu sols, biktskrēsls ir no tīra ozolkoka. Ar citu

baltu un melni beicētu koku kokgriezumiem.»
Retabla vidusdaļā atrodas nezināma autora darināta altārglezna «Krustā sis-

tais». Gleznas autors ir bijis profesionāls mākslinieks. Par to liecina izteiksmīgie

sāpju vaibsti Kristus sejā, saspringtie roku muskuļi. Krūtes baznīcas iekārta (kan-
cele, altāris) ir vērtīgs manierisma laika mākslas piemineklis.

IĢENE

Talsu rajona Vandzenes ciema Iģenē atrodas koka baznīca. Vācu teologs un

vēsturnieks T. Kalmeijers savā darbā «Kurzemes baznīcas un mācītāji» (1890) at-

zīmē, ka baznīca dibināta 1746. gadā, bet 1757. gadā esot celta jauna koka baznīca

divas verstis tālāk. 1877. gadā lielā mērā atjaunota, 1932. gadā tā no jauna, bet

nemākulīgi izkrāsota; vecais krāsojums bijis ļoti labs, mākslinieciski saskaņots.

Iģenes baznīca ir guļkoku būve, kas no ārpuses apšūta ar horizontāli kārto-

tiem dēļiem. Celtnei ir ar javu apmesti lentveida laukakmens pamati. Jumta kon-

strukcija — koka, ar dakstiņu segumu, torņa jumts no skārda. Zelmiņi veidoti

pildrežģī. Grīda un griesti — dēlu, griesti veidoti skujiņas rakstā. Altārtelpu no-

slēdz mucas velve. Baznīcas plānojums ir bijis divdaļīgs — to veidojusi lūgšanu

telpa un apsīda. Bet tornis piebūvēts vēlāk, jo, pētot torņa un baznīcas korpusa

sastiprināšanu, noskaidrojās, ka abas būvmasas nekur nav saistītas citādi kā vien

ar dzelzs skavām. Par to, ka tornis piebūvēts vēlāk, liecina logi kora daļā, kuri

tagad piekļaujas torņa sienai, kā arī ar dēļiem apšūtais pildrežģis. Torni vainago

gailis ar gadskaitli 1757. Agrāk tas droši vien atradās virs jumta kores. Tas, ka

sakristejai un lūgšanu telpai ir vienādas formas logi, liek domāt, ka tornis un sa-

kristeja būvēti reizē, proti, 1872. gadā, kad baznīca tika kapitāli remontēta.

Altāri no lūgšanu telpas norobežo barjera. Altārim abās pusēs virs cokola

novietotas divas apgleznotas figūras, kas veidotas siluetzāģējumā. Kreisajā pusē
atrodas Sv. Pēteris ar atslēgām, labajā — Sv. Pavils ar krustu rokās. Altāra malās

atrodas ažūri kokā griezti spārni. Altāra dzegu noslēdz pārtraukts trīsstūrveida

frontons, kura centrā ovālā ierāmējumā atrodas glezna «Kristus ar scepteri un svē-

tīšanai paceltu roku». Frontonu noslēdz trīs krusti. Uz kolonnu pamatiem altāra

sānos ir uzraksts «ANNO 1752». Centrā glezna «Krustā sistais» (100X140 cm), kas

darināta 19. gadsimta beigās — 20. gadsimta sākumā. Gleznas vidū attēlots krustā

sistais Kristus, pa labi no tā — Marija, pa kreisi — apustulis Jānis. Gleznas diben-

plānā uz sārtu debesu fona redzams zilganbaltas pilsētas siluets. Personāža tērpos

un priekšplānā dominē zili, balti, zaļi, sarkani, brūni toņi.

Kancele bez jumtiņa atrodas uz apsīdas un lūgšanu zāles robežas. Virpotas

puskolonnas uzejas margas sadala divos pildiņu laukumos, kurus rotā gleznotas

eņģeļu galviņas ovālos medaljonos.Tagad gleznojuma tonis ap rāmi melns — cauri

krāsojumam var saskatīt samērā reljefu iepriekšējo gleznojumu — tulpes. Piecos

kanceles pildiņos (56X20,5 cm) attēloti četri evaņģēlisti un dievs. lekārtas ansambli

papildina metālkalumi, durvju un solu durvju viras.

APŠU JEB LODES BAZNĪCA

Pirmo baznīcu Lodē uzceļ 1671. gadā. Bet tā nodeg, un 18. gadsimta pirmajā

pusē tiek iesvētīta jauna baznica. Tagadējā koka baznīca uzkalniņā starp Lodi un

ezeru celta 1780. gadā. Baznīcā 100 sēdvietas, ērģelēm 10 reģistri.
Sienas te veidotas guļbūvē ar gludiem pakšiem. Baznica no ārpuses apšūta ar

horizontāli kārtotiem dēļiem, kuru biezums 4 cm, platums 30 cm. Dēļi pie guļ-
baļķu sienas piestiprināti ar kaltām naglām. Jumts trīsslīpju ar skaidu segumu.



Minējumi, ka agrāk jumtam bijis salmu klājums, neapstiprinājās, jo latās netika

redzēti klūgu atstātie iespiedumi, taču pastāv iespēja, ka 1930. gadā, liekot jaunu
jumtu, latas nomainītas.

Altāra dalu no lūgšanu telpas atdala sētiņa, kura veidota profilgriezumā. Al-

tāris atvirzīts no apsīdas gala sienas. No priekšpuses altāri ieskauj balustrāde ar

virpotiem balustriem. Aiz altāra taisnstūrveida mensas paceļas retabls. Centrālā

altārgleznojuma abās pusēs atrodas divas kolonnas ar savdabīgiem kapiteļiem
(joniskas volūtas ar vertikālu lapu vainagu apakšā). Retablu vainago frontons,
ko ierāmē barokāla dftega. Frontona centrā izveidota glorija ar 13 stariem. Re-

tabla sānu malas rotā frontona dzegai līdzīgi spārni (tie pielikti vēlāk). Retabla

vidū atrodas altārglezna —
krāsaina oleogrāfija «Kristus augšāmcelšanās». Altāris

balts, kolonnu pamatnes melnas, bet kapiteļi un glorija —
zeltīti.

Kancele ļoti vienkārša. To balsta kolonna. Uz kanceli ved slīpas kāpnes, ko

norobežo margas. Kanceles korpuss un margas veidotas pildiņu konstrukcijā un

nokrāsotas baltas. Kancelei ir neliels poligonāls jumtiņš. Jumta apmali, tāpat kā

kanceles augšējo malu, veido profilēta dzega. Vispār Lodes baznica sniedz rakstu-

rīgu priekšstatu par mazas lauku baznīcas interjeru.

VIJCIEMA

Valkas rajona Vijciema luterāņu baznīca. Tās plānojums ir ļoti vienkāršs. Tā

celta uz laukakmeņu pamatiem, par saistvielu izmantojot kaļķu javu, kurā ie-

spiestas sīkas akmens šķembas. Pamatos katrā pusē ir divi ventilācijas caurumi.

Baznica celta guļbūvē ar gludiem pakšiem. Sākotnēji tai bijis skaidu jumts, ta-

gad — skārda. Ari sienas no ārpuses apšūtas ar skaidām, kuru izmēri ir 28X10 cm.

Skaidu gali apaļi. Sāds īpatnējs, pelēcigs apšuvums padara ēku savdabīgi skaistu.

Apšuvums likts vēlāk, jo guļbaļķi zem skaidām ilgāku laiku bijuši pakļauti lietum

un vējam. Jādomā, ka skaidu apšuvums likts 20. gadsimtā.
Baznīcas bēniņos iepretī vidējo spāru savienojumam atrodas vertikāls stabs.

Tas kalpo papildu slodzes uzņemšanai ziemā. Baznicai ir dēļu griesti, kas pie sijām

pienagloti ar kaltām naglām. Lūgšanu telpas sānu malās griesti nošļaupti. Tie

bijuši balsināti, tagad balsinājums nomazgāts. Grīda sasista no aptuveni 20 cm

platiem nekrāsotiem dēļiem, tie pie sijām piestiprināti ar koka tapām.
Retabla centrālajā daļā atrodas altārglezna «Kristus augšāmcelšanās». Tā

gleznota uz audekla ar eļļas krāsām. Autors nav zināms. Glezna būtu datējamaar

19. gadsimta otro pusi vai 20. gadsimta sākumu. Tai piemīt akadēmiski salonisks

raksturs. Retabla kolonnas balsta platu antablementu ar kāpjošu profilētu dzegu.
Predellā atrodas glezna «Sv. vakarēdiens». Tā gleznotauz koka, un to ieskauj pro-

filēts rāmītis. Zem predellas kokā grieztas volūtas un akanta ornamenti. Altāra

krāsojumā dominē balts un gaiši zils tonis, kā ari zeltījums.
Kancele ļoti vienkārša, tā balstās uz apaļa 80 cm gara staba. Baznīca ar nekrā-

sotajiem dēļugriestiem, neapšūto guļbūvi, dēļugrīdu, vienkāršajiem soliem un sa-

līdzinoši vienkāršo altāri un kanceli ir ļoti mājīga.
Sis senās kuplu koku ieskautās celtnes, kas atrodas nelielos uzkalniņos, vēl ilgi

stāstīs par latviešu zemnieku un amatnieku darba prasmi un skaistuma izjūtu.

Gunārs Dzenis

Sk. krasu ielīmi.



JUBILĀRI UN LAIKS



183

Hidrologam

Arvīdam Pastoram 7. janvārī — 80

KAD DARBS IR VAĻASPRIEKS

Par jubilāru — LME, 2. sej., 746. lpp;
LPE, 7. sēj., 578. lpp.

Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks Arvīds

Pastors sešdesmit gadus veltījis Latvijas upju un Baltijas jūras

hidroloģijai. Var droši apgalvot — A. Pastora darba mūžs ir hidro-

loģisko novērojumu un prognozēšanas attīstības vēsture Latvijā.
Jubilāra darba gaitas aizsākušās Latvijas Jūrniecības departa-

mentā. Togad Lielupē bija lieli pali — applūdumi_ vietām līdz pat
šim laikam nav sasnieguši 1928. gada apmērus. Ūdens stihija, ko

novēroja jaunais students praktikants, saistīja viņu uz visu mūžu.

A. Pastors mērīja upju caurplūdumus, nivelēja kritumus, kartē-

ja un uzmērīja atsevišķus upju posmus un jūras krastus, pavasa-

ros vāca informāciju par ledus režīmu, ledus sastrēgumiem un sa-

blīvējumiem, par palu līmeņiem, pārbaudīja novērošanas posteņu
darbu un izdarīja pats ikdienas novērojumus, bija arī ūdens ceļu

uzraugs. Pamazām tika iepazīti Ventas, Gaujas, Daugavas, Liel-

upes un citu upju režīmi. Vēlāk viņš sāka piedalīties arī Baltijas
jūras režīma izpētē.

Apguvis praktiskās iemaņas, A. Pastors inženiera P. Stakles

vadībā apkopoja hidroloģiskos novērojumus, sastādīja pirmās
hidroloģisko novērojumu gadagrāmatas, kopumā 30. gados izvei-

doti vairāki iekšējo ūdeņu hidroloģisko novērojumu, kā arī jūras
līmeņa novērojumu krājumi. Šajā laikā A. Pastors bija arī Baltijas
valstu hidrologu konferences pastāvīgā biroja (atradās Rīgā) teh-

niskais darbinieks; tas deva iespēju iepazīties ar Baltijas jūras

baseina valstu hidrologu pētījumiem, kā arī ar materiāliem, kas

gatavoti konferencēm Ļeņingradā un Berlīnē.

Atjaunojoties padomju varai, tika izveidota Latvijas PSR Hid-

rometeoroloģiskā dienesta pārvalde, un ar 1941. gada 1. janvāri

A. Pastors kļuva par tās darbinieku. Pamatos mainījās hidrolo-

ģisko novērojumu organizācija un programma. Pārvaldē izvei-

doja upju un jūras hidroloģijas nodaļu, kas mēģināja prognozēt
arī hidroloģiskās parādības. Taču veiksmīgi iesākto darbu pār-
trauca karš. Bet jau 1944. gada 15. oktobrī Arvīds Pastors tika

iecelts par Latvijas PSR Hidrometeoroloģiskā dienesta pārvaldes

Hidroloģisko prognožu sektora vadītāju. 1944. gada 15. no-

vembrī viņa vadībā iznāca pirmais hidroloģiskais biļetens, tiesa,

ziņas par Daugavu bija tikai no Daugavpils posteņa. A. Pastors vēl

tagad atceras — ūdens līmenis 13 cm, temperatūra +s°, caurplū-
dums 162 m

3
/sek, gaisa temperatūra +3°.
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Pēckara gados aizsākās A. Pastora

zinātniskā darbība. Viņš pirmais iz-

strādāja hidroloģisko prognožu me-

todiku Latvijas upēm, pēc kuras

joprojām sastāda ūdens maksimālo

līmeņu, upju aizsalšanas un ledus

uzlūšanas laika, noteces un citas

prognozes. Vienlaikus viņš veica lielu

darbu, izstrādājot prognožu metodiku

Baltijas jūrai un Rīgas jūras līcim. Pēc

šīs metodikas sastāda uzplūdu un

atplūdu, viļņu augstuma, ūdens tem-

peratūras, ledus veidošanās un citas

prognozes. Nav tādas hidroloģiskās
parādības, ko viņš nebūtu pētījis un

pēc tam apkopojis novērojumu mate-

riālos. Sastādīti vairāki atlanti (par
viļņu augstumu Rīgas jūras līcī pie
dažādu virzienu un stipruma vējiem,

par gaisa un ūdens temperatūras sakritību, par siltuma bilanci,

par ledus apstākļiem). Atlantos apkopoti materiāli par upēm —

ūdens bilanci, iztvaikošanu, aizsalšanu, ledus uzlūšanu. Izstrādāti

darbi par upju rajonēšanu, par hidroloģisko parādību rajonēšanu

Rīgas jūras līcī. Zinātnieks daudz pētījis tādas parādības kā ledus

sastrēgumi un to radītie plūdi, jūras uzplūdu maksimālie līmeņi.

1957. gadā A. Pastors aizstāvēja disertāciju par tēmu «Odens

apmaiņa starp Baltijas jūru un Rīgas jūras līci» un ieguva ģeogrā-

fijas zinātņu kandidāta grādu. Par disertāciju viņam tika pie-
šķirta J. Šokaļska prēmija.

Vairāk nekā 100 zinātnisko darbu par upju un jūras hidrolo-

ģiju — tāds ir A. Pastora devums hidroloģijas zinātnē. Arī pašlaik
A. Pastors turpina strādāt tikpat intensīvi un rūpīgi — pabeigts
liels darbs par ledus sastrēgumu veidošanos un ūdens līmeņa

celšanos Daugavā Jēkabpils—Pļaviņu posmā, kur grafiski iz-

analizēts sastrēgumu veidošanās mehānisms 19 gadu ilgā laika

periodā, sākts darbs par sastrēgumu veidošanos pie Vaikuļāniem.

Viņa sabiedriskā darbība cieši saistīta ar Latvijas PSR Ģeogrā-
fijas biedrību, Latvijas PSR Zinību biedrību, Latvijas Dabas un

pieminekļu aizsardzības biedrību. Daudz laika prasījis darbs Lat-

vijas PSR ZA Terminoloģijas komisijā. Kā autors un konsultants

hidroloģijas un meteoroloģijas jautājumos viņš piedalījies «Lat-

vijas PSR Mazās enciklopēdijas» un «Latvijas padomju enciklo-

pēdijas» sastādīšanā, kā arī izdevumā «Pasaules zemes un tautas».

A. Pastora darbs zinātnē un sabiedriskajā dzīvē augstu no-

vērtēts, Padomju valdība viņu apbalvojusi ar Darba Sarkanā Ka-
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roga ordeni, ar ordeni «Goda Zīme», vairākām medaļām, ar

PSRS Tautsaimniecības izstādes Sudraba medaļu. Daudz pateicību

viņš saņēmis par darbu dabas stihiju likvidēšanas komisijā.
Un vēl jau ir ikdienas darbs — operatīvās hidroloģiskās pro-

gnozes. Bet pavasara ledus iešanas laikā — telefona zvani un de-

žūras arī naktī. Sasniegs vai nesasniegs ūdens bīstamo līmeni —

un visu skati pievēršas Pastoram, pūš ļoti spēcīgs ziemelis, ūdens

līmenis Daugavā ceļas — un bieži, lai gan tas nav viņa tiešais

pienākums, ejam un prasām padomu. Un A. Pastors dodas pie

sinoptiķiem, uzmanīgi pēta ciklonu ceļus, vēja virziena izmaiņas,
salīdzina ar gadījumiem, kas bijuši agrāk, un tikai tad saka savas

domas, un kolēģi zina, ka tās pamatojas rūpīgā faktu analīzē.

Pirms dažiem gadiem, reiz jautāts par vaļasprieku — viņš

īsi atbildēja — darbs. Patiesi, A. Pastora tipa zinātniekiem va-

ļasprieks ir darbs.

Ikdienā A. Pastors ir kluss, dažkārt pat nepamanāms, vienmēr

aizņemts ar kādu rakstu vai rasējumu, viņa darbaspējas šķiet
neizsīkstošas. Strādājot kopā, dažkārt aizmirstas, ka līdzās ir liels

zinātnieks, ar kura autoritāti un domām rēķinās daudzi. Vienmēr

labvēlīgs, darbīgs un možs ir Arvīds Pastors.

Valda Štrāle

Vēsturniecei

Ilgai Apinei 13. martā — 60

STIPRAS ĀBELES ZARS

Par jubilāri — LPE, 1. sēj., 299. lpp.

Pa ielu aizsteidzas simpātiska, eleganta sieviete. Aizsteidzas

tāpat kā daudzi
...

un tomēr citādi.

Ikdienā mēs daudz ko darām steigā un mūsu darbīgums ne

vienmēr dod gaidītos rezultātus. Bet Latvijas PSR Nopelniem ba-

gātās kultūras darbinieces Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas kores-

pondētājlocekles Ilgas Apines devums gan zinātnei, gan sabied-

rībai ir ļoti plašs un nozīmīgs.
L Apine dzimusi Maskavā profesionālu revolucionāru — An-

nas Bērces un Kārļa Rūtmaņa ģimenē. No vecākiem viņa mantojusi

spēju pašaizliedzīgi kalpot savai tautai, prasmi mobilizēt visus sa-

vus spēkus izvirzīto mērķu sasniegšanai, godīgumu, iejūtību. Bēr-

nībā dzirdētās vecāku sarunas, saskarsme ar viņu cīņu biedriem

I. Apinē izraisīja noturīgu interesi par Latvijas Komunistiskās

partijas cīņu vēsturi. Profesore arī šodien uzskata par savu
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pienākumu izpetit Padomju Latvijas varonīgo pagātni. Un pec

tam — nodot tālāk citiem.

Bija grūtais pēckara laiks, tautas saimniecības atjaunošanas
laiks, kad 1944. gada rudenī sešpadsmitgadīgā meitene Veselības

aizsardzības tautas komisariāta operatīvās grupas sastāvā ieradās

no fašistiskajiem okupantiem atbrīvotajā Rīgā un iekļāvās jaun-
celsmes darbā. Jau 1945. gada rudenī Ilga Apine pirmo reizi bi-

jīgi vēra Latvijas Valsts universitātes durvis, nenojauzdama, ka

LVU kļūs par viņas vienīgo darbavietu. Studiju gados izauga
mīlestība uz literatūru, it sevišķi uz dzeju. Bieži Jeseņina, Paster-

naka, Majakovska, Elksnes vārsmas viņa skandējusi kolēģu un

draugu priekam. Arī laba mūzika viņai allaž devusi gandarījumu.
Gan vienatnē, gan ar ģimenes locekļiem un draugiem profesore
labprāt apmeklē simfoniskās mūzikas koncertus. Studiju gados
dzima aizraušanās ar kalnu tūrismu. (I. Apines pirmā publikācija

presē bija informācija laikrakstā «Padomju Jaunatne» 1952. gada
2. oktobrī — par Vissavienības jauno alpīnistu salidojumu Kau-

kāzā!) Kalnu tūrismam profesore palikusi uzticīga līdz pat šo-

dienai, arī tajā viņa arvien lielāku uzmanību pievērš profesio-
nālās izziņas momentam — konkrētos apstākļos iepazīties ar citu

tautu dzīves un vēstures problēmām.

1950. gadā I. Apine beidz LVU Filoloģijas fakultāti. Marksis-

ma-ļeņinisma katedras vadītājs profesors V. Miške apdāvināto,

darbīgo studenti uzaicina mācīties aspirantūrā. Jau 1953. gadā
I. Apine sekmīgi aizstāv vēstures zinātņu kandidāta disertāciju
un kļūst par LVU pasniedzēju. I. Apinei piemīt spožs lektores

talants — arī vissarežģītākās problēmas viņa prot izklāstīt apbrī-
nojami skaidri, loģiski, saprotami, lieliskā literārā valodā. Ar lielu

rūpību I. Apine nolasījusi daudzus speckursus Vēstures un filo-

zofijas fakultātes studentiem, aspirantiem. Arī mēs, pasniedzēji ar

stāžu, vēlamies atkārtoti noklausīties profesores lekcijas, jo
I. Apine vienmēr iestrādājusi tajās visjaunākos padomju vēstures

zinātnes atzinumus. Mēs pat brīnāmies —pa kuru laiku? Pro-

fesore ir vairāku zinātniski metodisko komisiju locekle, Pa-

domju sieviešu komitejas locekle, Latvijas PSR Zinību biedrības

prezidija locekle, divu specializēto zinātnisko padomju locekle,
vairāku PSKP vēstures katedras aspirantu zinātniskā darba va-

dītāja.

Profesore I. Apine lietderīgi izmanto katru minūti. Jūs viņu

neatradīsiet katedrā aizkavējušos vai vienkārši tērzējot ar kolēģi.
Viņa vai nu steidzas uz māju pie mazmeitiņām, vai strādā biblio-

tēkā, vai arī sēž katedrā un recenzē kārtējo rakstu vai disertāciju.
Un tad vēl mājas solis . . . Viņa dzīvo kopā ar bērniem — dēlu

Robertu, kurš sekmīgi beidzis PSRS Zinātņu akadēmijas Filozofijas
institūta aspirantūru, meitām Maiju — Latvijas PSR Valsts Jau-

natnes teātra aktrisi un Annu — LVU studenti. Bērni un mazbērni
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pastāvīgi atrodas viņas rūpju lokā;

savu dzīvi viņa pieskaņo bērnu

dzīvei. Mājās zinātniskais darbs tiek

veikts tikai vēlās vakara stundās, kad

atbrīvojas vieta pie rakstāmgalda . . .
Profesore I. Apine ir daudz devusi

LKP vēstures izpētē. Viņa ir četru

monogrāfiju autore, LKP vēstures

apcerējumu 1. daļas autorkolektīva

locekle, daudzi viņas raksti publicēti

gan vissavienības, gan arī republikas
un ārzemju presē. I. Apines monogrā-

fija «Latvijas Sociāldemokrātija un

nacionālais jautājums» (1974) ap-

balvota ar Latvijas PSR Zinātņu

akadēmijas J. Zuša prēmiju. Un

kur tad vēl neskaitāmas uzstāšanās

vissavienības un republikas auditori-

jās. Par nopelniem jauno speciālistu

sagatavošanā, par izcilu zinātnisko un aktīvu sabiedrisko darbu

I. Apine apbalvota ar Ļeņina un Darba Sarkanā Karoga ordeni,

ar medaļu «Par darba varonību». Par izcilu ieguldījumu zinātnes

atziņu propagandā viņa saņēmusi PSRS Zinību biedrības V. Vavi-

lova medaļu.
Kādā televīzijas raidījumā I. Apine atzina, ka spēku viņai

dod ģimenes stiprās saknes. Manā uztverē I. Apines ģimenes koks

ir ābele, kas smeļ spēkus no celma — A. Bērces un K. Rūtmaņa,

no I. Apines vīra vecāku — Apiņu un Draudiņu ģimenēm. Ābele

ne tikai zied, bet dod arī augļus. Profesores I. Apines ģimenes

zars ir stiprs.

Lolita Spruģe

Revolucionāram un Tālo Ziemeļu pētniekam
Kārlim Luksam 14. martā — 100

PLAŠā DZĪVES AMPLITŪDā

Par jubilāru — LME, 2. sēj., 439. lpp.;
LPE, 4. sēj., 269. lpp.

«Kas viņš ir? Cīnītājs vai domātājs? Strādnieks vai inteli-

ģents? Sāksi runāt ar viņu un būsi vēl lielākā nesaprašanā — kas

īsti ir šis cilvēks? Pārsteidz viņa plašās un daudzpusīgās
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zināšanas vesela virkne visdažādāko jautājumu.» Ta 1932. gada
par viņu rakstija žurnālā «Sovetskij Sever».

Kārlis Lukss izgājis parasto latviešu revolucionāra skolu —

kalpa dēls, laukstrādnieks, vēlāk matrozis, eļļas spiestuves strād-

nieks. Septiņpadsmit gadu vecumā — pirmais arests, astoņpadsmit

gadu vecumā — otrs, pēc trim gadiem — trešais. Līdz divdesmit

divu gadu vecumam viņš jau bija iepazinis Liepājas, Jelgavas,
Petrozavodskas, Kargopoles un Pēterburgas cietumus, Oloņecas
trimdu.

Ritēja 1910. gads. Liepājas ohranka krita vai no kājām, meklē-

dama noslēpumaino Memoru. Žandarmiem bija zināms, ka Me-

mors ir viens no vadošajiem pilsētas sociāldemokrātiskās organi-

zācijas biedriem, propagandistu vadītājs, cilvēks, kas uztur saka-

rus starp LSD Liepājas komiteju un perifērijas organizācijām.
Pagāja ilgs laiks, iekams žandarmi noskaidroja, ka nenotveramais

Memors un ne ar ko neievērojamais vīļu fabrikas kantorists Lukss

ir viena un tā pati persona.

1910. gada maijā policijai izdevās arestēt grupu LSD Liepājas

organizācijas konferences dalībnieku. Arestēto vidū bija arī

K. Lukss. Gadu viņš pavadīja cietumā, gaidot tiesu. Bet restes un

cietuma sienas nespēja izolēt Luksu no brīvībā palikušajiem bied-

riem. 1911. gadā, kad arestēja vairākus LSD Liepājas komitejas
locekļus, policija pie viņiem atrada no cietuma rakstītas K. Luksa

vēstules. Tajās viņš deva biedriem padomus, un bija skaidri re-

dzams, ka ieslodzītais ir labi informēts par stāvokli pagrīdes
darbā. Ohranka tā arī neuzzināja, kā Luksam izdevies saglabāt
tik ciešus sakarus ar LSD Liepājas organizāciju.

1912. gada vasarā kāds notikums Šliselburgas cietoksnī stipri

nobiedēja cietumsargus. Katordznieki bija sarīkojuši masveida

protestu pret ieslodzīto sodīšanu ar rīkstēm. Kaut ko tādu Krie-

vijas cietumi vēl nebija pieredzējuši. Protesta forma bija gluži
jauna. Trīssimt ieslodzīto nepieteica vispārēju badastreiku, ne-

uzbruka cietuma administrācijai. Protests izpaudās kolektīvā re-

volucionāru dziesmu dziedāšanā. Dziesma skanēja no visām ka-

merām, tā bija dzirdama cauri biezajām cietokšņa sienām un ap-

kaltajām durvīm. Dziesma vienoja ieslodzītos, deva viņiem jau-
nus spēkus.

Cietumsargi skraidīja pa gaiteņiem, meta karceros un visdzi-

ļākajos pagrabos skanīgākos dziedātājus. Daudzās kopkamerās
bija noteikts karcera režīms. Tomēr represijas nespēja dziesmu

apklusināt. Pagāja dienas un nedēļas, bet ieslodzītie nepadevās.
Dziedāšanu papildināja citi protesta veidi — atteikšanās ierasties

uz rīta un vakara pārbaudēm, nostāties miera stājā, kad ienāk

priekšniecība.
Viens no četrpadsmit šī nepieredzēta katordznieku protesta

organizētājiem bija Liepājas sociāldemokrātiskās organizācijas
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lietā notiesātais K. Lukss. Par sodu viņu no Šliselburgas cie-

tokšņa nosūtīja uz Orlas cietumu, kur valdīja sevišķi zvērisks

režīms. Pēc katorgas termiņa izbeigšanās K. Luksu 1916. gadā

izsūtīja nometinājumā uz Irkutskas guberņu.
Zināšanu alkas, ārkārtīgā neatlaidība, plašais interešu loks,

lūk, kas padarīja K. Luksu par izcilu personību. 1916. gadā viņš
raksta savam advokātam Liepājas lietā N. Poļanskim: «Es gri-
bētu dabūt kādus tulkojumus grāmatu vai žurnālu izdevniecībām.

Tulkot es varētu no angļu, franču, vācu, poļu un itāļu valodas

krievu (un, protams, latviešu) valodā.» Kaut arī režīms katorgā
bija ļoti smags, K. Lukss, spītēdams apstākļiem, apguva ne vien

piecas svešvalodas, bet nodevās arī vēstures, ekonomikas, da-

baszinātņu studijām.
Pilsoņu kara gados K. Lukss bija viens no Sibīrijas partizānu

vadītājiem. Karavīra gaitas viņš uzsāka, būdams nelielas vienības

štāba priekšnieks, bet 1920. gadā kļuva par Austrumu Aizbaikāla

un Amūras partizānu frontes komandieri.

Pēc pilsoņu kara K. Lukss savu neizsīkstošo enerģiju atdeva

Tālo Ziemeļu tautu dzīves apstākļu uzlabošanai, šo tautu iesaistī-

šanai sociālisma celtniecībā. K. Lukss vadīja Tālo Austrumu Zie-

meļu komiteju, kuras uzdevums bija īstenot dzīvē ļeņinisko na-

cionālo politiku Tālajos Austrumos. Kopā ar citiem boļševikiem

viņš cirta padomju varai ceļu uz visatpalikušāko taigas un tundras

cilšu sirdīm.

K. Lukss kļuva par nomaļāko Tālo Ziemeļu rajonu dabas,
saimniecības un sadzīves izcilu pazinēju. Kad pēc padomju valdī-

bas lēmuma Ļeņingradā dibināja Ziemeļu tautu institūtu, organizēt
šo jauno mācību un zinātnes centru uzdeva K. Luksam. 1929.—

1930. gadā viņš bija šī institūta rektors.

1931. gadā K. Luksa vadībā sākās liela ekspedīcija no Ha-

barovskas uz Kolimas grīvu cauri pilnīgi neizpētītiem Tālo

Austrumu rajoniem. Ekspedīcijai vajadzēja uzmeklēt vietas jau-
nām pilsētām un ciematiem, noskaidrot šo rajonu saimnieciskās

perspektīvas. Ekspedīcija ilga gandrīz divus gadus, veicot taigā

svarīgus pētījumus. Uzdevums bija izpildīts, taču ekspedīcijas
noslēgumā K. Lukss traģiski gāja bojā.

Revolucionāra un Tālo Ziemeļu pētnieka K. Luksa dzīves gaitas
sākās mūsu plašās Dzimtenes pašos rietumos, bet beidzās austru-

mos, Ohotskas jūras krastos. Viņa vārds iegājis Latvijas revo-

lucionārās kustības vēsturē, pilsoņu kara vēsturē, Tālo Austrumu

un Tālo Ziemeļu apgūšanas vēsturē.

Vitolds Rajevskis
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Mākslas zinātniekam

Borisam Viperam 15. aprīlī — 100

PROFESORS AR LIELO BURTU

Par jubilāru — LME, 3. sej., 701. lpp.

Nav viegli iegūt autoritāti un cieņu zinātnē un pedagoģijā.
Ne katrs zinātnieks spēj atrast kontaktu ar klausītājiem un aiz-

raut auditoriju. Viens no ļoti retajiem šāda kaluma zinātniekiem

bija ievērojamais krievu padomju mākslas vēsturnieks profesors
Boriss Vipers. Viņa lekcijas klausījušās vairākas studentu paau-

dzes Maskavas Valsts universitātē, Latvijas Universitātē un Lat-

vijas Mākslas akadēmijā.
Mums, arhitektūras studentiem, profesors B. Vipers lasīja

lekciju kursu «levads mākslas vēsturē». Toreiz nezināju, ka B. Vi-

pers, 1924. gadā no Maskavas ieradies Rīgā, neviena vārda ne-

prata latviski, ka gada laikā viņš ne vien varēja latviski sarunāties,

bet uzdrošinājās kāpt katedrā, lai latviski lasītu lekcijas. Toreiz

apbrīnoju profesora skaidro, gramatiski un literāri pareizo, iz-

teiksmīgo latviešu valodu.

Lekcijas tika ilustrētas ar epidiaskopa attēliem, tādēļ tās no-

tika tumšā auditorijā. Izgaismots vienīgi bija paša profesora

lekciju pieraksts. Šādā, gandrīz tumšā auditorijā, kuru ik pa brī-

dim izgaismoja gaišais ekrāns, mums vajadzēja izdarīt lekciju

pierakstus. Parasti lasītajās lekcijās maz pievilcības, lektors it kā

bezpersoniski klausītājiem nodod uzrakstīto vielu. Ne tāds bija
profesora B. Vipera priekšnesums. Viņš runāja lēnām, vielas iz-

klāsts bija precīzs, bez liekiem vārdiem un tomēr pietiekami
tēlains. Viņa minētie fakti un secinājumi vienmēr bija dziļi argu-
mentēti. Viņš necentās pārliecināt ar ārišķīgu balss pacēlumu,
no lekcijas pirmās līdz pēdējai minūtei nemainījās profesora se-

jas izteiksme. Aiz tumšajām raga brillēm tā bija nopietna, bez

kādām emociju izpausmēm, un tomēr runas veidā bija grūti ap-
rakstāma pievilcība. Auditoriju ietekmēja arī viņa vīrišķīgais,
samtainais balss tembrs.

Stāstījumu pavadīja sinhrona attēlu virkne uz ekrāna. B. Vipers
bija liels itāļu renesanses mākslas cienītājs. Tāpēc ilustrāciju vai-

rumā tika raksturoti itāļu renesanses laikmeta tēlnieki, glezno-
tāji un arhitekti, taču netika aizmirsti arī krievu, franču, flāmu,

vācu un citi mākslinieki.

Lekciju laikā valdīja absolūts klusums. Katrs izrunātais vārds

nonāca ne vien līdz studenta ausij, bet arī līdz apziņai. Ja auditorijā
kāds uzdrošinājās pačukstēt, profesors lasīšanu pārtrauca, pacēla

galvu un, ne vārda neteicis, pavērsa skatu pret vainīgo — tikai tik

ilgi, kamēr troksnis bija apklusis. Tad, it kā nekas nebūtu no-

ticis, lekcija turpinājās. B. Vipers, lasot lekciju kursus, centās
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iedziļināties mākslas evolūcijas likumsakarībās, mākslas attīstību

stingri saistīja ar sabiedrības vēsturi, viņa estētiskā doma iekļā-

vās reālisma estētikas sistēmas ietvaros.

B. Vipers dzimis 1888. gada 15. aprīlī Maskavā izcilā vidus-

laiku vēstures pētnieka profesora Roberta Vipera (1859—1954)

ģimenē. Interese par mākslu zēnam radās jau skolas gados.
1906. gadā, nobeidzis klasisko ģimnāziju, viņš iestājas Maskavas

Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātē. 1914. gadā
viņš nokārto maģistra eksāmenu mākslas vēsturē un 1915. gadā

uzsāk pedagoģisko un zinātnisko darbu Maskavas Valsts uni-

versitātē. 1916. gadā B. Vipers aizstāv disertāciju par tēmu «Klu-

sās dabas problēmas un attīstība», par ko viņam piešķir mākslas

zinātņu doktora grādu. Vienu gadu (1923) B. Vipers strādā par Māk-

slas zinātņu institūta direktoru pie Maskavas Valsts universitātes.

1924. gadā profesors Roberts Vipers ar dēlu Borisu pārceļas
uz Rīgu. B. Vipers sāk strādāt par privātdocentu Latvijas Universi-

tātē un Latvijas Mākslas akadēmijā. Maskavā aizstāvētais zināt-

niskais grāds buržuāziskajā Latvijā netiek atzīts. 1927. gadā Kauņā

B. Vipers atkārtoti aizstāv doktora disertāciju. Lietuvā iegūtais
zinātniskais grāds tiek pielīdzināts Latvijas Universitātes dok-

toram, un no 1927. gada B. Vipers ir divu Latvijas augstāko mā-

cību iestāžu profesors. 1937. gadā Latvijas Universitāte profesoru
B. Viperu komandē uz Austriju, Vāciju, Itāliju, Franciju, Beļģiju
un Holandi, lai viņš tur tuvāk iepazītos ar Rietumeiropas mākslu.

Dzīvodams Rīgā, B. Vipers pievērsies arī latviešu tēlotājas
mākslas izpētei. Viņa ievērojamākajā darbā «Latvijas māksla

baroka laikmetā» (1937) aplūkotas un analizētas barokālās pa-

rādības Latvijas arhitektūrā, glezniecībā un tēlniecībā. Nozīmīgi
ir arī viņa darbi «Latvju māksla» (1927), monogrāfijas «Jāzeps
Grosvalds» (1938) un «Džoto» (1938), tāpat filozofiska un ētiska

rakstura darbs «Mākslas likteņi un vērtības» (1940).

1941. gadā B. Vipers atgriežas Maskavā un turpina profesūru
Maskavas Valsts universitātē, no 1943. gada līdz 1954. gadam
viņš tur vada Vispārējās mākslas vēstures katedru. Vienlaikus

līdz pat mūža pēdējai dienai (profesora B. Vipera sirds pārstāja

pukstēt 1967. gada 24. janvārī) viņš ir A. Puškina Valsts tēlotājas
mākslas muzeja direktors zinātniskajā darbā, no 1944. gada arī

PSRS Kultūras ministrijas Mākslas vēstures un teorijas institūta

zinātniskais līdzstrādnieks.

B. Vipers atstājis bagātīgu zinātnisko mantojumu pasaules,

īpaši Vakareiropas tēlotājas mākslas vēsturē. Nozīmīgs viņa ie-

guldījums arī latviešu tēlotājas mākslas vēsturē. Viņa darbi jo-
projām ir izziņas avots daudzos tēlotājas mākslas jautājumos.

Vaidelotis Apsītis
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Ķīmiķim

Paulam Valdenam 26. VII — 125

LIELAIS VIDZEMES ZEMNIEKA DĒLS

Par jubilāru — LME, 3. sej., 604. lpp.

Pauls Valdens ir viens no 20.

gadsimta sākuma izcilākajiem ķīmi-

ķiem, divu zinātnes nozaru — dina-

miskās stereoķīmijas un neūdens

šķīdumu elektroķīmijas — pamatli-
cējs. Tieši viņa ilggadējā darbība

lielā mērā veidojusi vecā Rīgas Poli-

tehniskā institūta (1862—1919) sla-

veno reputāciju, darījusi Rīgas augst-
skolu pazīstamu zinātnes pasaulē.
P. Valdens uzlūkojams par pašu ie-

vērojamāko latviešu izcelsmes zi-

nātnieku — viņš bija Nobela prē-

mijas kandidāts ķīmijā 1913., 1914. un

1934. gadā, septiņu zinātņu akadēmiju
loceklis, četru augstskolu goda dok-

tors, daudzu zinātnisku biedrību goda
biedrs.

P. Valdens dzimis netālu no Cēsīm,

Rozulas pagastā «Pīpēnos» latviešu zemnieku ģimenē (abi viņa

vecāki Anna un Jānis ir bijušie dzimtcilvēki). Tiesa, agri zaudējis
vecākus, P. Valdens jau jaunības gados nokļuva baltvācu vidē,

pārņēma vācu ieražas, tradīcijas, kultūru, taču savu latvisko

izcelsmi viņš nekad nav noliedzis. Viņa ceļš uz zinātni bija grūts
bāreņa ceļš — sīva eksistences cīņa gan skolnieka, gan studenta

gados (1882—1888) Rīgas Politehnikumā. Pirmo nopietnāko zināt-

nisko darbu P. Valdens veica studenta gados slavenā profesora

Vilhelma Ostvalda vadībā fizikālās ķīmijas nozarē.

P. Valdens bija Rīgas Politehniskā institūta mācībspēks no

1885. līdz 1919. gadam (profesors no 1894. gada), vairākiem lāgiem

(1902—1906 un 1917—1918) — RPI direktors. Pēc P. Valdena no-

rādījumiem 1900. gadā tika uzcelta tiem laikiem ļoti moderna

Ķīmijas nodaļas ēka Kronvalda bulvārī 4 (tagad LVU Bioloģijas
fakultātes ēka).

P. Valdens veicis izcilus atklājumus stereoķīmijā — viņš at-

klāja tā saukto Valdena apgriezenību (1895), autoracemizācijas
parādību (1897), izvirzīja naftas optisko aktivitāti kā svarīgāko

argumentu par labunaftas biogēnās (organiskās) izcelsmes teorijai.
Valdena klasiskie pētījumi neūdens šķīdumu nozarē parādīja, ka

nav būtiskas atšķirības starp ūdeni un «inertiem» neūdens šķī-
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dinātājiem, ka elektrolītiskā disociācija (šķelšanās jonos) var

risināties arī neūdens vidēs. Valdens noskaidroja, ka izšķirošais
ir ķīmiskā sadarbība starp šķīdinātāja un izšķīdušās vielas mole-

kulām, ieviesa zinātnē jēdzienus «solvatācija» (1905) un «solvo-

līze» (1909). Plaši pazīstams ir arī Valdena likums par sakarību

starp šķīduma elektrovadītspēju un tā viskozitāti. Valdena darbi

iezīmēja jaunu lappusi šķīdumu izpratnē. Tie ļāva tuvināt Arrē-

niusa—Vanthofa—Ostvalda fizikālo šķīdumu teoriju un Mende-

ļejeva ķīmisko šķīdumu teoriju.
1910. gadā P. Valdenu ievēlēja par Pēterburgas Zinātņu aka-

dēmijas īsteno locekli, un viņam bija jāsavieno akadēmiķa dar-

bība (no 1911. gada — arī Pēterburgas ZA Ķīmijas laboratorijas

vadība) ar profesora pienākumiem Rīgā. Gan zinātniskie sasnie-

gumi, gan arī spožās runas un raksti, kuros tika cildināts krievu

zinātnieku radošais spēks, celti gaismā aizmirstie vai nepietiekami
novērtētie Krievijas ķīmiķu nopelni, radīja P. Valdenam plašu

popularitāti pirmsrevolūcijas Krievijā. 1915. gadā P. Valdens sa-

rakstīja pirmo grāmatu par ķīmijas attīstību Krievijā (iznāca

Odesā 1917. gadā). 1918. gadā P. Valdens V. I. Ļeņina uzdevumā

organizēja un vadīja Krievijas Pārtikas zinātniski tehnisko insti-

tūtu Maskavā.

Kad 1919. gadā pēc reevakuēšanās no Maskavas Rīgas Poli-

tehniskā institūta vietā Latvijas Sociālistiskās Padomju Repub-
likas valdība Rīgā nodibināja Latvijas Augstskolu, P. Valdens

bija tās pirmais rektors (zinātniskās padomes priekšsēdētājs).
Padomju Latvijas piecos pastāvēšanas mēnešos P. Valdens ļoti
aktīvi izvērsa zinātnieka, pedagoga, zinātnes un rūpniecības at-

jaunošanas organizatora darbu, kuru augstu novērtēja P. Stučka.

1919. gada augustā P. Valdens Latviju atstāja, necerot uz ražīga

darba iespējām mazajā valstiņā. Viņš apmetās uz dzīvi Vācijā un

kļuva par Rostokas universitātes profesoru. Līdz aiziešanai pen-

sijā (1934) P. Valdens turpināja attīstīt Rīgā aizsākto pētniecības
virzienu neūdens elektroķīmijā. Pēdējos mūža gadudesmitos zi-

nātnieks nodevās vienīgi ķīmijas vēsturei un ķīmijas filozofijai,

publicējot nozīmīgus sacerējumus šajā nozarē. 1942. gadā aviāci-

jas uzlidojumā tika iznīcināta P. Valdena māja, iedzīve, zinātnis-

kais arhīvs Rostokā. Līdz pat 90 gadu vecumam viņš bija spiests

lasīt ķīmijas vēstures lekciju kursu Tībingenas universitātē (1947—

1953), jo pensija Rietumvācijā viņam netika piešķirta. P. Valdens

miris 1957. gada 22. janvārī Gammertingenes pilsētiņā (VFR),

apbedīts Tībingenas Kalna kapos.

P. Valdena pedagoģiskās un zinātniskās darbības raženākie

gadi (1885—1919) saistāmi ar Rīgu. Te veikti viņa ievērojamākie

pētījumi, te izaudzināts vairums skolnieku, kas vēlāk kļuva par

ievērojamiem profesoriem Krievijas, Polijas, Vācijas un Latvijas

augstskolās (M. Centneršvērs, V. Fišers, G. Vanags, A. Ķešāns,
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J. Zavidskis, R. Svinne, O. Lucs, E. Bricke, J. Sirkins, P. Bud-

ņikovs, M. Blohs, S. Durovs v. c).

īpaši atzīmējama P. Valdena Petrogradā izdotā populārzināt-
nisko rakstu izlase «Nauka i žizņ» 3 sējumos (1918—1921), kas

pirmajos padomju varas gados guva lielu rezonansi sabiedrībā.

Interesanti ir arī viņa mēģinājumi izvērtēt pētnieka vecuma ie-

tekmi uz zinātnieka atklājuma tapšanu (publicēts Petrogradā
1925. gadā), kā arī noteikt zinātnieka nozīmīgumu pēc viņa uz-

vārda pieminēšanas biežuma speciālajā literatūrā («citējamības

indekss»). 1927. gada decembrī P. Valdenu vienbalsīgi ievēlēja

par PSRS Zinātņu akadēmijas goda locekli.

«Jūsu spriedums man nozīmē vairāk nekā jebkura pašreiz

dzīvojoša fiziķa spriedums, jo jūs ar tik milzīgiem panākumiem
esat strādājuši tieši tai darba laukā, kuru es mīlu vairāk par visu,»
tā P. Valdenam rakstīja slavenais zviedru zinātnieks Svante Arrē-

niuss. «Viņš bija arī viens no vislabākajiem lektoriem, kādus

man jebkad ir nācies dzirdēt. Viņa lekcijās bija ir zinātne, ir

filozofija, ir vēsture, ir dzeja. Vai kāds brīnums, ka tās ar pirmo
dienu savaldzināja manu zinātkāra jaunekļa prātu un sirdi?» — tā

P. Valdenu vērtēja akadēmiķis Gustavs Vanags, atceroties ieros-

mes savu ķīmiķa gaitu pašā sākumā.

Zinātnieku aprindās P. Valdena vārds arī šodien ir godā tu-

rēts — Rīgā ir Valdena auditorija (Kronvalda bulvārī 4), iecerēts

uzstādīt P. Valdena krūšutēlu, enciklopēdijās un mācību grāmatās
joprojām raksta par Valdena atklātajām parādībām, Maskavā,

izdevniecībā «Nauka» top P. Valdena zinātniskā biogrāfija. le-

priecina arī tas, ka dzimtajā Cēsu, kā arī Valmieras novadā izcilo

zinātnieku nepiemirst novadpētnieki (A. Anspaks, A. Kursītis),
ka Latvijas PSR Tautas dzejnieka Imanta Ziedoņa vadītā dižkoku

atbrīvošanas grupa kādu vecu ozolu Ungurmuižas parkā nosau-

kusi Paula Valdena vārdā. Viņa darbs nav zaudējis aktualitāti

mūsdienu zinātnē, un personības paraugs (vismaz daļēji) spēj dot

ierosmes arī šodien.

Jānis Stradiņš

Bioķīmiķim

Mārtiņam Beķeram 31. VIII — 60

PLAŠĀ LAUKA VIDū

Par jubilāru — LME, 1. sēj., 201. lpp.;

LPE, 1. sēj., 714. lpp.

1978. gadā, kad Rīgā notika pirmais sociālistisko valstu sim-

pozijs par biotehnoloģijas un bioinženierijas jautājumiem, Eduards

Galass, profesors no Polijas, sacīja: «Par šī jaunā zinātnes virziena
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izveidi jāpateicas musu kolēģiem Mārtiņam Beķeram, Uldim Vies-

turam un citiem Padomju Latvijas zinātniekiem.»

Pēc tam šādi simpoziji notikuši Vācijas Demokrātiskajā Re-

publikā, Cehoslovakijā, Bulgārijā . . . Nu biotehnoloģija Latvijā
kļuvusi par vienu no galvenajiem mikrobioloģijas zinātnes un

ražošanas virzieniem, ir izveidots biotehnoloģijas zinātniski teh-

niskais komplekss.

Bet visa "biotehnoloģijas zinātniski tehniskā kompleksa vadība

uzticēta Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas A. Kirhenšteina Mikro-

bioloģijas institūta direktora vietniekam akadēmiķim Mārtiņam

Beķeram. Šādu uzticēšanos viņš ieguvis par lielo ieguldījumu

mikroorganismu fizioloģijas un bioķīmijas, mikrobu anabiozes

jeb dzīvo šūnu konservēšanas problēmu izpētē, kā arī par princi-

piāli jaunu tehnoloģisko metožu izstrādāšanu; šīs metodes ļauj

bioloģiskās sintēzes ceļā viegli un lēti iegūt gan vitamīnu B| 2,

gan arī dažādas aminoskābes. īpaši nozīmīgs ir M. Beķera veikums

oriģinālā Latvijas lizīna lopbarības koncentrāta ieguves tehno-

loģijas izstrādāšanā un šīs tehnoloģijas plašā ieviešanā ražošanā.

Atzinība par viņa paveikto ir Latvijas PSR Valsts prēmija (1965,

1980), Latvijas PSR Nopelniem bagātā zinātnes un tehnikas dar-

binieka goda nosaukums (1978) . . .

Tagad M. Beķera darba lauks kļuvis vēl plašāks. Viņš arvien

domā par problēmām, par sarežģījumiem. Zinātnieks pieticīgi ap-

galvo, ka uz priekšu virzoties gan teorijā, gan praksē lēni, soli

pa solītim, ka neizdarītā tik daudz. Pašlaik viņa domas saistās

ar jauna biotehnoloģijas korpusa celtniecību.

Ar patiesu prieku M. Beķers stāsta par kolēģu veiksmēm.

Te jaušams lepnums gan par laboratorijas darbu, gan par kopdarba
rezultātu un atsevišķu cilvēku izaugsmi. Pirms gadiem desmit

M. Beķers lielas cerības saistīja ar Jura Švinkas zinātnisko darbu.

Nu J. Švinka ir aizstāvējis doktora disertāciju. Viņa pētījumi me-

tabolisma regulācijā un bioenerģētikā ir ļoti perspektīvi. Tāpat
liels prieks par Uldi Viesturu, nu jau akadēmiķi un Latvijas PSR

Zinātņu akadēmijas Koksnes ķīmijas institūta direktoru, kas savu

ieguldījumu biotehnoloģijas un bioinženierijas attīstībā devis,

strādājot Mikrobioloģijas institūtā M. Beķera vadībā. Taču abu

zinātnieku radošie kontakti turpinās — tagad biotehnoloģijas zi-

nātniski tehniskā kompleksa ietvaros. Šī kompleksa vadītājam
ir arī citi domubiedri— dažādu ar bioloģiju saistītu nozaru pār-

stāvji.
Bio

..
. Grieķu valodā «bios» — dzīve, dzīvība. Tā ir tā sarež-

ģītā pasaule, kas ir mums apkārt, arī mūsos pašos. Un procesi, kas

reizēm tikai zinātniekam apjaušami un ar īpašu aparatūru vēro-

jami. Un gēni, kas atrazdamies pastāvīgā mijiedarbībā, nosaka

organisma veidošanos un attīstību. Gēnu inženierijas apakšpro-

grammu vada akadēmiķis Elmārs Grēns, peptīdu (aminoskābju
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un olbaltumvielu savstarpējo pār-
vērtibu starpproduktu) sintēzes

apakšprogrammu — akadēmiķis

Gunārs Cipēns. Abi šie virzieni

attīstās Latvijas PSR Zinātņu aka-

dēmijas Organiskās sintēzes insti-

tūtā. Mikrobioloģijas institūta eks-

perimentālās rūpnīcas direktors

Romāns Kārkliņš vada organisko

skābju iegūšanas apakšprogrammu.
Savukārt Bioloģijas institūta zināt-

nieki izstrādā biostimulatoru un

bioloģisko augu aizsardzības līdzek-

ļu apakšprogrammu. Kompleksa
ietvaros risināmi arī jautājumi par

embriju transplantāciju, meristē-

majām kultūrām. Biotehnoloģija
ir droši ienākusi lauksaimniecībā.

Bauskas rajona kolhozā «Uzvara»

lopbarības ražošanas kompleksā praksē tiek pārbaudītas daudzas

zinātnieku izstrādnes. No augu zaļās masas te iegūst olbaltum-

vielas lopbarībai, arī siena miltus; salmus apstrādājot ar sārmu —

viegli sagremojamu lopbarību. Padomju saimniecībā «Ogre» ener-

ģijas ražošanai izmanto biogāzi. Un vēl, un vēl . . . Zinātniskās

pētniecības darba organizācija šajā tautsaimnieciski ļoti nozīmī-

gajā nozarē prasa daudz rūpju un enerģijas, jo darba apjoms ar

katru gadu pieaug. Pēc zinātnieku aprēķiniem, piecgadē gaidāmais
ekonomiskais efekts būs ap 90 miljoniem rubļu jeb septiņi astoņi

rubļi peļņas uz katru patērēto rubli.

Mārtiņam Beķeram uz galda trauciņā dzeltenbrūns veidojums
dūres lielumā. Akadēmiķis saka — esot salds. Tas — fruktozes

kristāls. Fruktoze ir trīsreiz saldāka par glikozi, pusotru reizi

saldāka par saharozi. Bet saharoze ir arī mūsu cukurs, ko ikdienā

lietojam un kas bez salduma prieka nodara mums daudz ļaunuma.

Tā veicina zobu slimības, cukura diabētu, korpulenci . . . Institūtā

tiek izstrādāta tehnoloģija cukurbiešu cukura pārvēršanai fruk-

tozē vai invērcukurā, tas ir — fruktozē un glikozē, ko varētu iz-

mantot arī konditorejas rūpniecībā un tā taupīt cukuru. Tātad

jauns virziens — saldvielu biotehnoloģija, Tā gan vēl programmā
nav ietverta, taču laboratorijā zinātnieki jau intensīvi strādā.

. . . Un tā tas ir bijis vienmēr. Un tā tas ir šodien. Kaut arī Mār-

tiņš Beķers atrodas plašā izziņas lauka vidū — vēl aizvien priekšā
ir plaši novadi, kuros neatklātā tik daudz.

Mudīte Rimkuse
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Komjaunatnes un partijas darbiniecei

Ellai Ankupei 18. septembrī — 80

KĀ TĪRA SIRDSAPZIŅA

Par jubilāri — LME, l. sēj., 71. lpp.;
LPE, 1. sēj., 258. lpp.

Atceroties Ellu Ankupi, iztēlē redzu viņas nelielo dzīvokli,

pieblīvēto grāmatskapi un apjomīgo rakstāmgaldu. Uz tā vienmēr

atradās kāds iesākts darbs (parasti no Latvijas KP CX Partijas vēs-

tures institūta recenzēšanai atsūtītie manuskripti un dokumenti

par buržuāziskās diktatūras gadiem) un vēstuļu kaudzīte. Svētku

reizēs tā bija vairākkārt lielāka. Viņai rakstīja ne tikai no dzimtā

Ventspils novada. Vēstules nāca no visattālākajiem republikas
nostūriem. Ilggadēja pazīšanās un draudzība viņu saistīja ar dau-

dziem cilvēkiem. Vispirms ar bijušajiem cīņu biedriem, it īpaši
ar «cietuma meitām», kā bijušās politieslodzītās sevi dēvēja. Ar

1940.—1941. gada — padomju varas gada — un Lielā Tēvijas kara

laika komjauniešiem. Ar daudziem pēc kara iepazītiem cilvēkiem.

Draugu un paziņu loks labi raksturo visu E. Ankupes dzīvi.

E. Ankupe (Priekule) dzimusi Ventspils rajonā, Ances pusē. Tēvs — skarba

rakstura vīrs — ziemās strādāja par meža brāķeri, vasarās piepelnījās lauku dar-

bos pie apkārtējiem saimniekiem. E. Ankupemēdza teikt, ka nepiekāpīgo raksturu

viņa mantojusi no tēva. Bet labestība un iejūtība pret cilvēkiem laikam gan nāca

mantojumā no mātes. Viņas viesmīlību ir baudījuši visi E. Ankupes draugi un pa-

ziņas, kas pēckara gados pie viņiem iegriezās. «Kad māmiņabija dzīva,» atcerējās
cīnītāja, «pie mums bija tāda kā viesnīca, nāca un gāja cilvēki, un visi tika paēdi-
nāti, ja vajadzēja — arī izguldināti.»

Cīnītāja tika stāstījusi par lielo sāpi, ko izcieta māte un ari viņa pati bērnībā,

jo brālis saslima ar tolaik neārstējamu slimību. Ella auga viena. Rokpeļņu bērnus

garlaicība nemāca — vispirms vajadzēja palīdzēt vecākiem, bet tad kopš 13 gadu
vecuma iet pelņā pie svešiem ļaudīm. Meitenei labi sekmējās mācības, un vecāki

lāva tās turpināt Ventspils komercskolā. Te meitene iesaistījās «Cerību» pul-
ciņā. Kā viņa vēlāk atcerējās, tas bija protests pret dzīvē novēroto postu. No vira

iedzeršanas cieta ne tikai Ellas māte. Tāpēcpirmā meitenes apņemšanās bija — «ie-

gūt izglītību un cīnīties pret vīriešu despotismu». Drīz viņa atrada citu — plašākas
ciņas ceļu. So ceju uz revolucionāro pagrīdi viņai palīdzēja atrast revolucionārie

strādnieki. Pēc komercskolas beigšanas Ellai laimējās dabūt darbu kooperatīvā
«Strādnieks». Te 1927. gadā Ellu uzņēma komjaunatnē, 1930. gadā — partijā. Tad

jau viņa bija izturējusi pirmo cietuma ieslodzījumu. Pēc otrreizējā ieslodzījuma
E. Ankupe pilnīgi pārgāja nelegālajā darbā

—
1933. gada oktobrī viņa kļuva par

komjaunatnes Centrālās Komitejas lauku organizatori. Sis nemierīgais darbs, kad

reizēm nakšņot nācās klajā laukā, pēc tam no 1934. gada rudens — atkal drēgnie
cietuma mūri — sagandēja E. Ankupes veselibu, kuras viņai tik ļoti pietrūka vēlāk,
mūža novakarē. Buržuāziskās Latvijas laikā viņa par aktīvu pagrīdes darbību ko-

pumā deviņus gadus pavadīja ieslodzījumā Ventspils, Jelgavas, Madonas, Cēsu,

Rīgas cietumos.

1940. gadā pēc padomju varas atjaunošanas Latvijā E. Ankupe tika atbrīvota

kopā ar citiem politieslodzītajiem. Viņa tūlit devās uz dzimto Ventspili, jo bija
norīkota tur par apriņķa komjaunatnes komitejas sekretāri. Viņas virs Armlns
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Ankups Ventspilī noorganizēja tautas miliciju. Kara sākums pārvilka svitru viņu

mierīgās darba dzīves sapņiem. Abi bija gribējuši vēl mācīties . . . Taču A. Ankups

no frontes nepārnāca. E. Ankupe 1942. gadā uzņēmās Latvijas Ļeņina Komunistis-

kās Jaunatnes Savienibas Centrālās Komitejas sekretāres pienākumus. Dienas un

reizēm arī naktis pagāja, organizējot jaunatni ciņai pret fašistiskajiem iebrucē-

jiem. Viņa bieži devās uz fronti, uz latviešu strēlnieku divīziju, lai komjaunatnes
rindās uzņemtu jaunus biedrus. Daudzi no viņiem palika kaujas laukā. Viņu piemi-
ņai cīnītāja veltījusi rakstus atmiņu krājumos un presē.

Pēckara gadi bija veltīti darbam ar republikas sievietēm. Pēc tam, aizejot

pensijā, par viņas darbavietu kļuva LKP CX Partijas vēstures institūts un Partijas
arhīvs, kur lieti noderēja viņas zināšanas par revolucionāro kustību buržuāziskās

diktatūras gados, kā arī viņas precizitāte, spilgtā un analītiskā rakstītprasme. Vi-

ņas draudzīgo palīdzību daudzkārt saņēma vēsturnieki, kas pētīja buržuāziskās

diktatūras periodu.

To atgādināja vēstules, kas revolucionārei pienāca līdz pat

pēdējai mūža vasarai. Un ar E. Ankupei tik raksturīgo akurātību

uz visām arī tika atbildēts. Vismaz pāris teikumos.

Bet līdzās grāmatu skapim pie sienas atradās liels fotouzņē-

mums, kurā bija redzamas 111 Vispasaules sieviešu kongresa

delegātes. Un viņu vidū arī Ella Ankupe. Toreiz viņa uz Kopen-

hāgenu brauca padomju sieviešu delegācijas sastāvā, pārstāvē-
dama Latvijas KP CX nodaļu darbam ar sievietēm. Viņu par

šīs nodaļas vadītāju apstiprināja 1949. gadā pēc VK(b)P CX Augstā-
kās partijas skolas beigšanas.

Gandrīz visi pēckara gadi E. Ankupei pagāja šajā darba jomā.
Starptautiskos sieviešu forumos tiekoties ar citu zemju pārstā-
vēm — gan kongresā Kopenhāgenā, gan Vispasaules māšu kon-

gresā Lozannā —E. Ankupe varēja vēlreiz pārliecināties, cik

daudz padomju vara devusi Latvijas darba sievietei. Taču viņa zi-

nāja arī to, ka šīs tiesības netiek pilnā mērā izmantotas. Toreiz

vajadzēja rosināt sievietes pilnīgāk izmantot tiesības uz izglītību,
aktīvāk iesaistīties sabiedriskajā dzīvē. E. Ankupe to darīja kais-

mīgi. Viņa tikās ar republikas sieviešu aktīvu, ieradās darba ko-

lektīvos, rakstīja presē. Viņa brīdināja nevienkāršot līdztiesības

ideju, neatstāt novārtā sievietes mātes un jaunās paaudzes audzi-

nātājas tikumisko vērtību sargātājas misiju. Cik mūsdienīgi skan

E. Ankupes vārdi laikrakstā «Cīņa» 1958. gada 19. novembrī: «Ne-

pareizi ar vienlīdzību sabiedriskajā ražošanā iedomāties, ka sie-

vietei fiziski iespējams iekļauties katrā darba procesā, sevišķi,

ja tas nav mehanizēts. . .
Katrs jauns partijas un valdības lēmums

par sieviešu darba apstākļu uzlabošanu taču runā par to, ka visur

un vienmēr jārēķinās ar sievietes organisma specifiku, ka nekad

nedrīkst aizmirst sievietes, it īpaši mātes, pienākumus ģimenē, mā-

jās, sadzīvē un kultūrā . . . Mūsu lielais vēsturiskais komunisma

celtniecības laikmets prasa plaša vēriena un daiļus cilvēkus, un

tie vispirmā kārtā jāaudzina padomju sievietei ģimenē, skolā,

rūpnīcā, it visur.»



E. Ankupe centās uzlabot sievietes

mātes stāvokli. Par to viņai paldies
vēl šodien saka vidējās paaudzes
sievietes. Daudzām no viņām E. An-

kupe ar savu principialitāti, nesavtī-

gumu un godīgumu noderēja par

paraugu. Latvijas PSR Augstākās
Padomes triju sasaukumu sesijās
droši skanēja E. Ankupes balss. Viņa

piedalījusies astoņu LKP kongresu
darbā (bijusi delegāte 9.—16. kongre-

sā). E. Ankupe apbalvota ar Ļeņina
ordeni. 1958. gadā E. Ankupe veselī-

bas stāvokļa dēļ aizgāja pensijā. Nedz

jaunībā, nedz spēka gados veselība

netika taupīta, ja to prasīja cīņas un

darba intereses. Pēdējos desmit mūža

gadus slimības dēļ viņa faktiski bija
ieslēgta dzīvokļa četrās sienās. Taču

tik un tā nebeidza priecāties par katru mūsu sasniegumu un no-

sodīja visu negatīvo. Viņu skumdināja tikumisko normu vāji-
nāšanās, diemžēl arī partijas un komjaunatnes darbinieku vidū.

E. Ankupe asi pārdzīvoja vārdu un darbu nesakritību. Viņai
tas sāpēja, jo pašas rīcība vienmēr atbilda idejiskajai pārliecībai.
Šī iemesla dēļ viņas attiecības ar vairākiem bijušajiem biedriem

kļuva visai vēsas.

Apbrīnojama bija viņas spēja izjust būtisko, jauno partijas

un valsts dzīvē. Atceros viņas priecīgo balsi tālruņa klausulē

1985. gada aprīlī. Viņa uzreiz bija uztvērusi, ka 1985. gada Aprīļa

plēnums mūsu dzīvē ievada pārveidību laikmetu. Un ar kādu

gandarījumu viņa sekoja PSKP 27. kongresa sagatavošanai un

norisei.

Slimība aprāva mūža gaitu, neļaujot sagaidīt 78. mūža gadu.
Vēl 1986. gada jūlija sākumā, divus mēnešus pirms nāves, viņa

stāstīja par darāmo — LKP CX Partijas vēstures institūta uzde-

vumā vajadzēja izvērtēt svarīgus dokumentus. Viņa steidza uz-

rakstīt atsauksmi par tikko iznākušajiem Latvijas komjaunatnes
vēstures apcerējumiem. Varbūt viņa juta, ka drīz vairs nespēs
to izdarīt. Bet balss bija tik moža. Jo to viņa prata — apslāpēt savu

nespēku un uzmundrināt citus. Ne velti pie svaigās kapu kopas

Raiņa kapos 1986. gada septembrī viens no bijušajiem komjau-
niešiem teica: «Viņa bija mūsu sirdsapziņa un ne tikai kara gados.
Arī tagad, vērtējot savu rīcību, mēs bieži domājam, ko teiktu

Ella Ankupe.»

Ilga Kapeniece



DABA, VĒSTURE,

PIEMINEKĻI UN MĒS
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MĒS VISI — VĒSTURES UN KULTŪRAS

PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAI

PSKP CX un PSRS Ministru Padomes lēmums «Par pasākumiem,
kas veicami, lai tālāk attīstītu tēlotāju mākslu un palielinātu tās

lomu darbaļaužu komunistiskajā audzināšanā» uzsver, ka ir nepie-
ciešams uzlabot pieminekļu saglabāšanu. Remontam un restaurā-

cijai ir paredzēts piešķirt nepieciešamos materiālos un finansiālos

resursus. Izstrādāti pasākumi zinātniskās restaurācijas darbu pa-

plašināšanai, to materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanai un no-

drošināšanai ar augsti kvalificētiem kadriem. Analogi lēmumi

tapuši katrā republikā. Līdz šim pieminekļu aizsardzībā plānvei-
dīgas, mērķtiecīgas darbības trūkums ir bremzējis kultūras man-

tojuma saglabāšanu. Pieminekļu remonta un restaurācijas plānos

agrāk tika ietverti tikai tie objekti, kas nonāca specializēto zi-

nātniskās restaurācijas organizāciju aprūpē. Pārējo objektu lik-

tenis bija atkarīgs no dažādiem stihiskiem faktoriem — no pie-

minekļu izmantotāju rocības sagādāt būvmateriālus, nodrošināt

darbaspēku, atrisināt finansiālos jautājumus, kā arī no konkrētu

cilvēku entuziasma. Pat viena rajona ietvaros nebija īstas skaidrī-

bas, kas kur notiek. Pēdējā laikā atsevišķos rajonos šos jautāju-

mus sākuši risināt plānveidīgi. Talsu rajona Tautas deputātu pa-

domes izpildkomiteja sadarbībā ar Latvijas Dabas un pieminekļu
aizsardzības biedrības nodaļu, ciemu padomēm un pieminekļu iz-

mantotājiem sastādījusi remonta un restaurācijas darbu plānu div-

padsmitajai piecgadei. Alūksnes, Cēsu, Ventspils rajonos, daļēji
arī Rīgas pilsētā ieviesta zināma plānveidība šo jautājumu risi-

nāšanā. Atbilstoši jaunajām prasībām katrā rajonā, pilsētā tagad

jābūt konkrētam plānam par katra pieminekļa saglabāšanas ie-

spējām.
Taču konkrētu plānu sastādīšana ir medaļas viena puse, galve-

nais — kā tos praktiski realizēt? Viens no mūsu biedrības darba

aspektiem ir sekmēt to objektu saglabāšanu, ko nespēj nodrošināt

specializētās restaurācijas organizācijas. Republikā ir ne mazums

piemēru, kas liecina, ka pieminekļu izmantotāji ar vietējo celtnie-

cības organizāciju palīdzību atjaunojuši šādus objektus. Paanali-

zēsim, kādas ir iespējas kaut ko paveikt ar «pašu spēkiem».
Daudzus gadus pamatoti tika kritizēta Stučkas rajona vadība

un pieminekļu izmantotāji par aktivitātes trūkumu pieminekļu

aizsardzībā, it īpaši par republikas nozīmes arhitektūras piemi-

nekļa Stukmaņu muižas ansambļa postā laišanu. Bet, lūk, kad par

kolhoza «Selga» valdes priekšsēdētāju kļuva Jānis Deģis, kura

vadmotīvs ir «Mana sēta — mana seja», tika pārvarēti dažādi

šķēršļi un sekmīgi organizēts objekta remonts un restaurācija.

Arī rajona vadība pašlaik sekmīgi risina jautājumus par citu pie-
minekļu likteni. Protams, viegli tas nav. Daudz klapatu ir bijis
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Jānim Braueram, Talsu rajona Ļeņina kolhoza priekšsēdētājam,

organizējot Nogales pils un tās parka atjaunošanu. Cik daudz

rūgtu brīžu nācies piedzīvot Žanim Ermsonam, Liepājas rajona
Lažas ciema izpildkomitejas priekšsēdētājam, cīnoties par savu

objektu, tajā skaitā arī Apriķu baznīcas, saglabāšanu. Tāpat Val-

mieras rajona Burtnieku ciema izpildkomitejas priekšsēdētājam
Arvīdam Zidovam nācies sīvi cīnīties par Burtnieku baznīcas

atjaunošanu.
Protams, daudz kas ir atkarīgs no cilvēku entuziasma, ener-

ģijas un citām īpašībām. Atsevišķos rajonos, piemēram, Cēsu,

Ventspils rajonā sabiedrība ir ļoti ieinteresēta kultūras mantojuma
saglabāšanā. Bet vai nebūtu vienkāršāk republikas mērogā no-

kārtot problēmas, kas mākslīgi bremzē pieminekļu aizsardzību?

Proti, palielināt vietējo celtniecības organizāciju jaudu, nodro-

šināt būvmateriālus un sagatavot kvalificētu darbaspēku, atri-

sināt finansēšanas jautājumus, likvidēt birokrātiskos šķēršļus.
Jo dažkārt nav iespējams pat izlietot biedrības līdzekļus tikai tā-

pēc, ka nav celtniecības organizāciju, kas veiktu pieminekļu re-

montu.

Pagaidām par maz tiek izmantotas administratīvās ietekmēša-

nas metodes pret tiem pieminekļu izmantotājiem, kuri nerūpējas

par to saglabāšanu. Līdz šim nav izdevies atrisināt jautājumus par

Aizputes pils un Aizputes vecpilsētas saglabāšanu. Zināma aktivi-

zēšanās gan manāma Liepājas rajonā, bet pagaidām bez īpašām
sekmēm. Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības

Centrālās padomes plēnums notika 1986. gada beigās un bija vel-

tīts tiesisko līdzekļu izmantošanai dabas un pieminekļu aizsar-

dzībā. Plēnumā izvirzījās jautājums par atbildības pastiprināšanu

par kultūras mantojuma saglabāšanu.

Vairākkārt ir kritizēta vēstures un kultūras pieminekļu nepie-
tiekamā aizsardzība, sevišķi Rīgā. Tagad varam priecāties, ka

beidzot ir sākta Lielo kapu labiekārtošanaun vērtīgāko pieminekļu

saglabāšana. Bet kā gan varējām nonākt līdz tam, ka tik daudz kas

ir sabojāts un zaudēts. Tāpēc jau laikus jādodas palīgā Mārtiņa,

Matīsa un Torņakalna kapsētu sakopšanā.
Mūsu republika ir bagāta arī ar kultūrvēsturiski nozīmīgiem

tautas celtniecības objektiem. Senās lauku sētas vai sētu grupas

ir visspilgtākais tautas gara kultūras liecinieks. Tieši šie objekti

straujās celtniecības, meliorācijas, iedzīvotāju migrācijas dēļ tiek

nojaukti, pārbūvēti un iet zudumā. Tomēr vērtīgākie no tiem

jāsaglabā nākamajām paaudzēm. Pagaidām šo objektu apzināša-
nas un fiksēšanas tempi ir pārāk lēni. Tāpat novārtā atstātas senās

koka celtnes Rīgas nomalēs.

Ja nu arhitektūras pieminekļu atjaunošana tiešām ir saistīta

ar finansiāliem izdevumiem un celtniecības materiālu patēriņu,
tad vēstures pieminekļu, it īpaši Lielā Tēvijas kara piemiņas vietu
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un revolucionāro cīnītāju atdusas vietu apkopšana un labiekār-

tošana no šefības iestādēm prasa tikai regulāru aprūpi. Tās tiek

labi koptas Alūksnes, Cēsu, Ogres, Valkas, Valmieras un dažos

citos rajonos, kā arī Rēzeknē un Liepājā. Taču nereti šo piemi-
nekļu kopšana notiek kampaņveidā, tikai svētku reizēs. Latvijas
Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības Centrālās padomes
un Latvijas PSR Kultūras ministrijas, Latvijas PSR Kara komi-

sariāta, LĻKJS CX rīkotās šefības darba skates Lielā Tēvijas kara

pieminekļu un piemiņas vietu saglabāšanā un labiekārtošanā šīs

problēmas gan atklāja, taču to atrisinājumu nedeva.

Pēdējos gados aktīvi tiek apzinātas to Lielā Tēvijas kara lat-

viešu militāro formējumu kauju un piemiņas vietas, kas atrodas

ārpus mūsu republikas. Kur gan ir šīs piemiņas vietas, ievēroja-
māko kauju vietas? Gadi iet, kara veterāni cits pēc cita aiziet no

dzīves, līdz ar viņiem pagaist atmiņas. Kopš pie Latvijas Dabas

un pieminekļu aizsardzības biedrības Centrālās padomes darbojas
kara veterānu grupa, kuru vada Latvijas PSR Dabas muzeja direk-

tors bijušais 43. latviešu gvardes strēlnieku divīzijas politdarbi-
nieks Vilis Krūmiņš, ir daudz paveikts. Ir pabūts Igaunijā, kopā ar

cīņu biedriem igauņiem, vietējo padomju un partijas orgāniem,
kara komisariāta darbiniekiem izbraukāti agrāko cīņu ceļi, iezī-

mētas ievērojamāko cīņu vietas. Jau pāris gadus biedrības Centrā-

lā padome sadarbībā ar Novgorodas un Pleskavas apgabala varas

iestādēm labiekārto 43. latviešu gvardes strēlnieku divīzijas kauju
un piemiņas vietas. Lielu pateicību pelnījuši kara veterāni, šī darba

entuziasti Artūrs Katlaps, Inese Spura, Antons Svarinskis, Jūlijs
Ozols, Konstantins Viškars un citi. Viņu darbs jāatbalsta
visiem.

Izvērsusies arī sociālisma celtniecības pieminekļu apzināšana
un saglabāšana. Biedrības Centrālā padome kopā ar Latvijas PSR

Kultūras ministriju, LKP CX Partijas vēstures institūtu, Latvi-

jas PSR ZA Vēstures institūtu 1984.—1986. gadā organizēja kon-

kursu starp biedrības pirmorganizācijām par sekmīgāku sociālis-

ma celtniecības pieminekļu apzināšanu un aizsardzību. Konkursa

organizācijas komisija, ko vadīja vēsturnieks Ēriks Žagars, re-

zultātu vērtēšanas gaitā pievērsa uzmanību Gaujas meliorācijas
sistēmas pārvaldes Alūksnes iecirkņa Dabas un pieminekļu biedrī-

bas pirmorganizācijas biedru pūliņiem. Tie ne tikai izzināja ar

kolektivizācijas kustību saistītās vietas savā darbības zonā, bet

veica arī konkrētu praktisku darbu — uzlika piemiņas akmeņus

kolhozu «Varonis» un «Boļševiks» pirmo kantoru vietā. Savu-

kārt Viļa Lāča Rīgas 31. vidusskolas pirmorganizācija savākusi

Vecmīlgrāvī materiālus par 1940. gada notikumiem un sociālisma

celtniecību pirmajos pēckara gados.
Un tomēr laikam vislabākās sekmes ir gūtas zinātnes un teh-

nikas pieminekļu aizsardzībā. Šo darbu jomu veiksmīgi koriģē
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biedrības Centrālās padomes attiecīgā sekcija akadēmiķa profe-
sora Jāņa Stradiņa vadībā. Zinātnieki entuziasti ar plašu sabiedrī-

bas atbalstu izstrādājuši zinātniski pamatotus kritērijus zinātnes

un tehnikas pieminekļu apzināšanā un papildinājuši aizsargājamo
pieminekļu sarakstu ar jauniem objektiem.

Kultūras mantojuma saglabāšana saistīta ar neskaitāmu šķēršļu

pārvarēšanu, kas dažkārt cilvēkos rada pesimistisku noskaņoju-
mu — sak, cik daudz vēl neizdarības. Tomēr, objektīvi vērtējot,
jāatzīst, ka padarīts ir daudz. Priecē acis Rīgas un Cēsu vēstu-

risko centru atjaunošana, noorganizēts starptautiskais tūrisma

maršruts uz Rundāles pili, daudzi rajoni var lepoties ar objektiem,
kas atjaunoti pašu spēkiem. Nekas nevar aizstāt to emocionālo

pacēlumu, to labestības vilni, kas vērojams sabiedriskajās talkās,
kas kļuvušas tik populāras vēstures un kultūras pieminekļu ap-

kopē. Tās dod ne tikai praktisku labumu, bet ir arī ļoti audzinošas.

Tā, par iecienītu apmeklējuma vietu Līgo vakarā kļuvuši Gul-

benes rajona Druvienas ciema «Silmači», kur notiek A. Upīša LPSR

Valsts akadēmiskā Drāmas teātra izrāde — R. Blaumaņa «Skro-

derdienas Silmačos». Ne visi zina, cik daudz pūļu tas prasīja
Druvienas ciema Tautas deputātu padomes izpildkomitejas priekš-

sēdētājai Aijai Mekšai, kolhoza «Plēsums» priekšsēdētājam Ro-

bertam Ozoliņam, kā arī būvbrigādes vadītājam Guntim Dūrītim,

lai mums būtu vienas lugas muzejs — pirmais šāda tipa muzejs

Latvijā. Vietējo iedzīvotāju vārdiem runājot, paveiktais nav nau-

das izteiksmē izsverams, tas jāvērtē ar cilvēku atsaucību, entu-

ziasmu, pacietību. Tad arī darbi veicas. Kultūras mantojums mums

visiem ir viens, un tā saglabāšana nākamajām paaudzēm — katra

padomju cilvēka patriotisks pienākums.

Maija Kravinska

STUDENTI — DABAS UN VĒSTURES

PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBĀ

Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes Fizikas un mate-

mātikas fakultātē kopš 1984. gada tiek organizētas studentu vie-

nības, kas vasarā četras līdz sešas nedēļas strādā dabas un (vai)
vēstures pieminekļu aizsardzībā, proti — aizsargājamo objektu
atjaunošanā, konservācijā, uzkopšanā. Bet, ja pieminētajā gadā
tika izveidota pirmā un vienīgā šāda tipa vienība republikā, bet

nākamajā — divas, tad 1986. gadā darbojās jau trīs šādas vienības,

kā arī trīs ekoloģiskās grupas, kas tobrīd studentu vienību statusam

vēl neatbilda. Turklāt Fizikas un matemātikas fakultātes ini-

ciatīvai radās sekotāji. Rīgas Medicīnas institūtā tika izveidota
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ekoloģiska grupa «Eži», kas strādāja Baldones sanatorijas parka
labiekārtošanā un uzkopšanā.

Tādējādi jau 1986. gadā vairāk nekā pussimts studentu vasa-

ras brīvdienās strādāja (iepriekš rūpīgi sagatavojušies konkrē-

tam darbam) dabas un vēstures pieminekļu aizsardzībā, kopumā

nostrādājot vairāk nekā 1,4 tūkstošus cilvēkdienu un veicot darbus

par 50 tūkstošiem rubļu.

Kādas tad ir jauniešu iespējas dabas un vēstures pieminekļu
aizsardzības darbā? Visvienkāršākā praktiskā darba forma, kā zi-

nāms, ir talkas. Taču tajās darbaspēks parasti netiek izmantots

pietiekami efektīvi. Darba efektivitāte pieaug, ja lielāks vai ma-

zāks pulciņš talcinieku (protams, iepriekš sagatavojušies konkrē-

tam darbam) dodas uz kādu objektu vairākdienu talkā, kā arī,

ja studenti ir šefi kādam noteiktam aizsargājamam objektam.
Bez šaubām, talkas un līdzīgas darba formas ir un būs nepiecieša-

mas, tikai tās varētu izmantot objekta atjaunošanas darbu atse-

višķos posmos vai arī jau restaurētos objektos.

Daudz sekmīgāks ir studentu vienību šefības darbs, ja studenti

vasarā dzīvo un strādā līdzās aizsargājamam objektam. Pēdējos

gados Latvijas ĻKJS CX Republikāniskais studentu vienību štābs,

kas jau iepriekš zina vienību dislokācijas vietas, sadarbībā ar

Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības Centrālo

padomi jau pavasarī izvēlas šefības objektus. Tādējādi vienības

jau laikus sagatavojas darba specifikai un vasarā, strādājot savu

pamatdarbu celtniecībā vai lauksaimniecībā, regulāri var iet talkās

šefības objektos.
Taču, lai vēl efektīvāk veiktu liela apjoma un specifiskus

darbus — atjaunotu un savestu kārtībā parku vai izdarītu vēstures

pieminekļu konservāciju pirms speciālistu — restauratoru ieraša-

nās, jāorganizē studentu vienības, kurām «dabas un pieminekļu
aizsardzības akcija» būtu pamatnodarbošanās.

Parasti priekšstats par studējošās jaunatnes darbu vasarā sais-

tās ar studentu celtniecības, lauksaimniecības vai vilcienu pava-

doņu vienībām. Taču ir vēl plaša tā saukto specializēto vienību

kopa — mediķi, mehanizatori, pedagogi. Tās ir vienības, kurās

dalībnieki apvieno obligāto mācību praksi ar darbu vienībā. Šādas

specializētās vienības strādāja arī vēstures pieminekļu aprūpē.

Tā, Cēsu pils restaurācijā tehnoloģisko praksi izgāja RPĪ Arhitek-

tūras un celtniecības fakultātes vienība «Relako», vienība «Vec-

rīga» vairākus gadus ir strādājusi Rīgas vecpilsētā. Savukārt

LVU Vēstures un filozofijas fakultātes studenti arheoloģijas prak-
ses laikā izveidoja vienību «Kurmji» un strādāja Turaidas pils-
kalna izpētē. Arī citās fakultātēs un augstskolās jau rasta iespēja
mācību praksi un citas mācību darba formas apvienot ar darbu

studentu vienībās. LVU izveidota pirmā studentu etnogrāfiskā
vienība, kas paralēli darbam Nurmuižas atjaunošanā centīsies
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apzināt arī novada kultūrvēsturisko mantojumu. Filologi tur-

pmāk strādās folkloristikas vienībā, ģeogrāfi un biologi — studen-

tu zinātniski praktiskajās vienībās.

Balstoties uz studentu vienību bagātajām tradīcijām, LVU Fi-

zikas un matemātikas fakultātē izveidotas tādas dabas un vēs-

tures pieminekļu aizsardzības vienības, kurās var piedalīties jeb-
kuras specialitātes studenti bez īpašām priekšzināšanām. Šādās

vienībās var iesaistīt jebkuras augstskolas, fakultātes studentus

un ne tikai studentus. Tā, 1986. gadā vēstures pieminekļu aizsar-

dzības vienība «Teika» strādāja Vānes baznīcā (Tukuma rajonā)
un Dundagas pilī (Talsu rajonā) — tika betonēti pamati, liktas ak-

mens grīdas, labotas un krāsotas fasādes. Savukārt dabas aizsar-

dzības vienība «Asni» atjaunoja Nogales pils parku (Talsu rajo-

nā) — izcirta krūmus, veidoja celiņus, ierīkoja apstādījumus. Jau-

na forma tradicionālo vienību iesaistīšanā dabas un vēstures pie-
minekļu aizsardzībā ir kompleksās studentu vienības. Tā, viena

lauksaimniecības vienības «Ēlems» brigāde strādāja vissavienības

nozīmes arhitektūras un mākslas piemineklī — Ungurmuižas

kompleksa (Cēsu rajonā) atjaunošanā.
Visas darba devējas organizācijas, kā arī Latvijas Dabas un

pieminekļu aizsardzības biedrības Centrālā padome un biedrības

rajonu nodaļas ir ļoti atzinīgi novērtējušas studentu vienību veiku-

mu un uzskata, ka tās nepieciešams nodrošināt ar darbu arī tur-

pmāk. Patiesi — apstākļos, kad aizsargājamos objektos republikā
darba apjoms joprojām ir liels un trūkst darbaroku, studentu vie-

nību ieguldījums ir devis lielu labumu. Ar talkām to būtu bijis

grūti izdarīt. Studenti ir izgājuši praktisku ekoloģiskās audzinā-

šanas skolu, turklāt viņu "darbs apkārtējās vides aizsardzībā ra-

dījis lielu rezonansi vietējo iedzīvotāju vidū.

Protams, studentu vienību darba organizēšana sagādā arī grū-
tības — jāsagatavojas studentu uzņemšanai, jāizstrādā darba pro-

jekti, tāmes, jāsagādā nepieciešamie materiāli, instrumenti, ja

nepieciešams, jānozīmē darbu vadītājs, konsultants. Tomēr to

visu var izdarīt. Kurš paņēmiens lietderīgāks — talka, šefības

objekta piesaiste, parastā vai specializētā studentu vienība — jā-
izvēlas katrā konkrētā gadījumā. Galvenais — lai ir aktīvs darbs

dabas un vēstures pieminekļu aizsardzībā!

Raimonds Ernšteins

DZĪVO UN ATTĪSTĀS «DABA UN MĒS»

Zinātniski populāro izdevumu sērijai «Daba un mēs» aprit 10 gadi. Atskatoties

uz tiem, var droši apgalvot, ka sērijas izdevumi ir atraduši noteiktu vietu republikā
izdotās literatūras vidū. Mazās, gaumīgi noformētās grāmatiņas veikalu plauktos
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ilgi neaizkavējas. Katru nākošo izdevumu lasītāji gaida ar interesi un nepa
cietību.

Un tā 10 gadu laikā nākušas klajā 27 šīs sērijas grāmatas ar ikreizējo me-

tienu —
20 000 eksemplāru. Dominējošā tēma — Latvijas daba, dabas un sabiedrī-

bas mijiedarbība. Dažu autoru darbi gan veltīti arī globālu biosfēras problēmu ap-

skatei. Taču, kā vieni, tā otri sekmīgi pilda savu galveno uzdevumu
— attīstīt la-

sītājos interesi par savas dzimtenes dabu, veidot lasītāju ekoloģisko domāšanu

Tematiski šos izdevumus var iedalīt 6 grupās:

1. Biosfera

Ģ. Kasparsons «Bipsfēra — mūsu mājas», 1978.

G. Liepiņš, Jākobsons «Zeme, uz kuras dzīvojam», 1979.

T. Cukurs «Ūdensaugi, biosfēra, cilvēks», 1980.

V. Dišlers «Cilvēks ir dabas daja», 1987.

2. Dabas resursu izmantošanas socioloģiskie aspekti.

R. Rungule «Pilsētnieks dabā», 1981.

A. Melluma «Latvijas PSR aizsargājamās dabas teritorijas», 1979.

A. Melluma, D. Danilāne «Izziņas takas», 1986.

3. Flora

J. Jukna «Ko vēstī Lielie Kangari», 1979.

S. Laiviņa, M. Laiviņš «Moricsalas rezervāts», 1980.

A. Seile, I. Rēriha «Slītere», 1983.

I. Riekstiņš «īve
— piejūras mežu pērle», 1986.

I. Fatare «Daugavas ielejas flora», 1987.

4. Fauna

J. Vīksne, A. Mednis «Latvijas ūdensputnu nākotne», 1978.

I. Buša «Mūsu sikspārņi», 1980.

M. Balodis «Dabas inženieris bebrs», 1982.

T. Zorenko «Kā dzīvo strupastes», 1983.

Ļ Eipurs «Mūsu saldūdeņu zivis», 1984.

R. Baltakmens «Zirgs mainīgajā pasaulē», 1984.

J. Kacs «Kā migrē un orientējas putni», 1985.

J. Lipsbergs «Dzīvnieks Sarkanajā grāmatā», 1985.

5. Hidrobioloģiskie aspekti

T. Cukurs «Pastaiga pa liedagu», 1983.

P. Cimdiņš, R. Liepa «Mazās upes», 1983.

6. Ģeoloģiskie aspekti

B. Saltupe, G. Eberhards «Akmeņi un dižakmeņi», 1981.

V. Kuršs «Devonā, zivju laikmetā», 1984.

7. Dendroloģiskie aspekti

G. Eniņš «Koks
—

dabas piemineklis», 1982

/. Janele «Vecie lauku parki», 1981.

A. Zvirgzds «Koks pilsētā», 1986.

Redkolēģijas portfelis arvien papildinās ar jauniem interesantiem manuskrip-
tiem par Latvijas dabu. Tuvākā nākotnē lasītāji saņems grāmatas par mūsu mežiem,

vides piesārņošanas ietekmi uz ezeriem, Daugavas ielejas floras īpatnībām, putnu

dzīvi pilsētā, abiniekiem mūsu republikā. Netiks aizmirstas arī biosfēras globālās

problēmas, kuras savā darbā «Saules celtā piramīda» izklāstīs P. Cimdiņš.

Redkolēģija arvien gaida jaunus autorus ar darbiem par vēl nepublicētiem

ekoloģiskiem aspektiem, jauniem faunas un floras pētījumiem.

Laima Tabaka
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VAI TE NAV SUDRABOTO GAIĻU ATMINĒJUMS?

To jau vēl vectēvi zinājuši un vecvectēvi redzējuši. Un par kalnu pie Vijas

stāstijuši, ka tā virsotnē pats senču Dieviņš esot kādreiz akmeņus nolicis, lai

visi zinātu, kad tā vai cita diena svināma, kad Dieviņam viņa daļa jādod. Jā, tā

bijis gan! Tikai ļaudis, pāriedami baznīcas ticībā, ar laiku visu aizmirsuši. Tad

kādu dienu zibens no skaidrām debesim saskaldījis pašu lielāko akmeni un tas kopā
ar citiem nogrimis kalna dzīlēs. Vēl vecvectēva tēvs visu jo smalki zinājis.
Ari to kalnu.

Saproti nu šodien, kas tas ir — garajos vakaros izdomāta teika vai ari no-

stāsts par senām patiesībām? Ja nu patiešām bijis tā, tad tam kalnam pie Vijas
būtu jābūt. Ar visiem dzīlēs nogrimušajiem Dieviņa akmeņiem. Tikai Vija ir

pagara upe un visādu kalnu, kalniņu un paugurīšu ap to ne viens vien. Var

gadiem meklēt un gudrāks netikt — vai nostāstā patiešām bijis kāds mazumiņš
patiesības? Un tomēr!

Tas bija 1954. gada vasarā, kad LVU Ģeogrāfijas fakultātes ekonomiskās ģeo-
grāfijas katedras pasniedzējs Zigrīds Dzenis vāca materiālus Valkas rajona ģeogrā-
fiski ekonomiskajam raksturojumam. Vijciemā viņa uzmanību saistīja ciema centra

un pilskalna tuvumā aizsāktās grantsbedres. Grants ieguve bija uz laiku atsākta

tajā pašā vietā, kur, granti rokot, 20. gadu sākumā atklāja senkapus. Pašā augšā
Z. Dzenis ievēroja ari dīvaini sašķēlušos akmens muguru, kas rēgojās ārā no sūnām.

Blakus, sūnām apsedzies, tā kā snauda vēl viens akmens. Pakašņāja sūnas un at-

rada pie tā dabas veidotu figūriņu, kas atgādināja cilvēku. Netālu ievēroja vai-

rākus citus akmeņus. Pie tam akmeņi pēc sava sastāva bija drīzāk īpaši atlasīti

nekā dabiskā izkliedējumā mēdz gadīties. Nezin kālab te savākušies vienuviet tā

sauktie migmatiti — nevienmērigi cietie, kam bieži vien ir dīvainas virsmas for-

mas. Un Z. Dzenis atzina, ka te, paugurā pie Vijciema «Sila Bitaru» mājām,
tā sauktajā Bitarlna kalnā bijusi sena kulta vieta. Ja nu patiešām tie ir tie paši
teikā minētie «Dieviņa liktie» akmeņi?

Ar trūdzemes slāni unsūnām klātā akmeņu sakopojuma dabiskais izkārtojums

bija daļēji apšaubāms jau sākumā. Akmeņi izvietoti paugura virsotnē uz nedaudz

ovāla plakuma malām un nedaudz sāņus no plakuma centra DA virzienā. Akmeņi,
kas bija redzami virspusē, ir parādīti 1. attēlā melnā krāsā. Centrā daži akmeņi bija
lielāki, uz tiem varēja samanīt kaut kādas iekaltas zīmes, kas kļuva skaidrāk ap-

lūkojamas pēc akmeņu sānu attīrīšanas. Un turpat pie akmeņiem —
ZR pusē atse-

dzās ari maza zirga skelets. Zirgs bija ievietots seklā, apaļā bedrē, kuras caurmēra

diametrs bija 2,1 metri, skrejošā pozā. Galva tam bija atliekta pa labi tā, ka

purns pieskārās mugurai, un gulēja tas uz plakana 0,6 m plata akmens aptuveni
bedres vidū. Vienkārši ieveļot zirga ķermeni bedrē, šāda poza pati izveidoties

nevar. Pēc tam, redzams, zirgam virsū kurta uguns, tas daļēji sadedzis, un bedre

aizbērta. Tās malas apliktas ar 15—20 cm lieliem akmeņiem. Zirga skelets sagla-

bājies labi. Nedaudz no uguns cietušas kreisā sāna ribas. Zirgs bijis nekalts,

nagu izmēri 7,7 un 8,0 cm. Augstums pie skausta 118 —120 cm. Tātad — mazs

un tomēr pieaudzis zirgs, kā zināms, tādi bijuši tikai senatnē. Pēc visa atraduma

nofotografēšanas zirga galvaskauss un labās pakaļkājas nags tika nodoti Valkas

muzejam. Sakarā ar senlietu atrašanas iespēju tālāk netika rakts, bet viss atstāts

speciāliem izrakumiem.

Kas unkāpēc agrākos gadsimtos te noņēmies ar tik īpatnējuzirga apbedīšanu?
Kāds karavīrs, zemnieks? Loģika un atraktie akmeņi to noliedz, arī ar pelniem sa-

jauktā smilts virs zirga apbedijuma. Seit daudzkārt kurta uguns un apļveidīgi ar

nelieliem akmeņiem iezīmēta bedres vieta.

Tātad — kulta vieta! Un pieaicinātais arheologs Juris Urtāns arī atzina to pašu.

Turpat Vijciemā vasarās sastopams Artūrs Goba, rakstnieks un novadpētnieks,
latviešu folkloras un mitoloģijas zinātājs. Arī viņš te saskatīja senukulta vietu.

Pat vairāk. Ja par šādām vietām ir teikas un nostāsti, kāpēc lai nebūtu ari tautas-

dziesmas? Ko, piemēram, vēsta šī: «Dieviņš savu kumeliņu / Uz akmeņa dusi-
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1. att. Akmeņi Bitarīna kalnā Valkas rajona Vijciemā

naja, / Lai nerusa pakaviņi / Arama zemite.» Ta vien liekas, ka runa ir par
šādu svētkalnā upurētu zirgu.

Pie zirga ugunskapa turpat klāt bija pieci krustiski likti lieli akmeņi. Sašķel-
tais unvēl divi no trim pusēm ielenkuši «Dieviņa kumeliņu». Ziemeļrietumu puse
brīva. Tajā, gabaliņu nostāk, skaidri saskatāma akmeņu rinda ar dažu metru at-

starpēm. Cita atstarpe lielāka, cita mazāka, bet kopumā taisna akmeņu rinda, kas

it kā norāda uz ziemeļrietumiem.
Tad zīmes. Lielie akmeņi pie zirga ugunskapa izvietojušies reizināšanas zimes

krustā. Galos unvidū pa akmenim. Pirmajā, sašķeltajā, ar kuru viss sākās un kas

atrodas rietumu pusē, nepārprotami iekaltas zīmes. Pakavveida loks, tāds kā pa-

virši liekts spieķis un lidojoša putna siluets, kas asociējas ar ērgli vai vanagu.
Pirmo divu zimju iekaluma platums apmēram 1 cm, dziļums 3—4 cm. Akmens

šaurajā kuprī —
vēl trīs tāda paša platuma un dziļuma rievas. Uz piecnieka vidējā

akmens rietumu sāna blakus divas zīmes, kas atgādinakaut ko kaut kur redzētu un

pazīstamu. Bet izdomā nu visu uzreiz! Sekli iekaltas zīmes ari taisnas rindas akme-

ņos. Pakavveida loki un tādi kā kāši. Arī tas spieķis.
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Kalnu iztaustot ar iesma dūrieniem, atradās vēl kāds ducis akmeņu (1. attēlā

apzimēti ar kontūru). Un atkal akmeņi ietiepīgi stājās rindās. Uz rietumiem, austru-

miem, ziemeļaustrumiem, izejot kā stari no «reizināšanas krusta» piecnieka vi-

dējā akmens (virzieni zīmējumos doti pēc mūsdienu astronomiskā orientējuma.
Senie virzieni varēja būt citi). Ēku pamatupaliekas tā nekrustojas. Tās ietu paralēli.
Bet te viss krustis šķērsis, saglabājot rindu kārtību. Vai nav vēl kāds nostāsts

par šo mīklaino kalnu?

Un atradās. Tepat tuvējos «Sila Bitaros» vecie ļaudis, arī Vijciemā Celmiņtēvs,
kurš tuvu simtam sadzīvojis, atcerējās, ka kalns kādreiz dēvēts par Bitarinu un

ka tam rietu galapakājē bijuši akmeņu pāri, kas saukti par vārtiem. Gani nedrīkstē-

juši rietā tur lopus tuvumā laist, jo runa bijusi par kādu tur svētumu. Nostāsts

par vārtiem ir, bet vai par tādiem nav arī tautasdziesmas?

Kas bij' tāda diža sēta,
Aiz kalniņa lejiņā?
Tai sētai treji vārti,
Visi treji sudraboti.

Pa vieniem Dievs ienāca,
Pa otriem mīļa Māra,

Pa trešiem Saule brauca,
Div' dzeltāni kumeliņi.

Jā, viens tāds akmeņu pāris, jau gan kustināts, redzams Bitarīna ziemeļrietumu

pusē, rotāts ar dīvaina dzīvnieka galvu un tādām kā rūnu zīmēm. Apmēram vienas

akmeņu rindas galā. Kalna nogāze patiešām atgādina dižu sētu. Ar saviem akme-

ņiem, ar . . . Jā, ja vēl te sanāca pulka ļaužu, tad sēta, kas sēta. Bet kam tie «rūnu

vārti»? «Kļūsiet jauni, kļūsiet veci! / Dievs ienāca sētiņā; / Dievs ienāca sētiņā, /
Pašā Jāņu vakarā.» Pag', pag' — Jāņu vakarā? Akmeņu rindām taču var būt sa-

kars ar zināmam svētku dienām!

ļ\ Latgaļu pilis

2. att. Latgaļu pilskalni un kulta vietas

Valmieras un Valkas apkārtnē (7.—13. gs.)• latgaļu kulta vietas
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3. att. Akmeņi pie Vaidavas pilskalna Valmieras rajona Kocēnu ciemā

Jāņu saulrietu vizēšanu pētījis ģeologsViktors Grāvītis, varbūt viņš te saskatīs

kaut ko vairāk? Un saskatīja arī. Ar kompasu un azimutiem. Paugura virsotnes

ovālās formas laukums ar centrālajiem akmeņiem, zirga ugunsapbedījumsun gar
laukuma malām aplī izvietotie akmeņi kopumā uzrāda daudzas senas kulta vietas

pazīmes. Pārējie akmeņi, skatoties no centrālā, veido garas orientētas rindas. Jau

sākumā bija redzamas divas, taisnās līnijās no palieliem akmeņiem izliktas rindas.

Tām tika mērīti azimuti. Tie attiecīgi ir 46° un 316°±3°. Tas aptuveni sakrīt ar

vasaras saulstāvju saules lēkta un rieta azimutiem. Tātad runa jau var būt par

ilgi meklēto seno paņēmienu un iekārtu astronomiskiem novērojumiem. Stabu

pāra galu trūdi pie vienas rindas akmeņa liek domāt, ka akmeņi nebija vienigie,
kas kalpoja azimutu mērīšanai. Lai zinātu svētku dienas un brīžus, kad bija jā-

piekļūst jauniem un veciem, varēja noderēt arī citi, precīzāki orientieri, lai se-

najā pilsnovadā kulta rituāli notiktu vienā — pareizā laikā. (Sk. 2. att.)
Bet vai šādas orientētas akmeņu rindas ir bijušas tikai šeit — pie Bitarīna? Nu,

kā tad! Vēl 1985. gada rudenī Valmieras rajonā pie Vaidavas (Metimnes) pilskalna
Vaidavas ezera krastā tika uzietas analogas akmeņu rindas. Tie paši principi, vai-

rumā tādas pašas zīmes akmeņos (3. un 4. att.). Arī te, tāpat kā pie Bitarīna, ap-

kārtne tukša no akmeņu blīviem sakopojumiem, bet saules vizēšanai piemērotā
vietā it kā pats pasaku velns izbārstījis pamatīgu klēpi un vēl pacenties, lai viss

būtu tieši tā — pēc noteikta «projekta». Un lai viss būtu pēc iespējas tuvu pils-
kalnam, kādai gravai, upei, ezeram, avotam, dīķim — svētavotam, Māras dīķim.
Cik par tādiem jau nav nostāstu!

Pārstaigājot teikās un nostāstos daudzinātos senču svētkalnus, piemēram,
Zilo kalnu vai Trikātas Jēņu kalnu, vadoties pēc Bitarīna modeļa unkompasa, nav

grūti atrast saglabājušos īpatnējus akmeņus, kas atrodami austrumu —rietumu



212

4. att. Akmeņi pie Pekas pilskalna Valmieras rajona Kauguru ciemā

līnijā. Ar zīmēm,ar ugunsiedarbespēdām sānos (5. att.). Kalnu rietumu pakājē, tuvu

minētai līnijai vēl šodien redzami dīķi, kuriem visapkārt sablīvējies daudz akmeņu.

Tā ir pie Zilā kalna, pretī tagadējai slimnīcai, vēl pārliecinošāk tas redzams Jēņu

kalna rietu pakājē. Te ap dīķi bijis sakrauts vesels žogs. Lielākoties tikai no da-

žādu formu migmatītiem. Bet kalna daudzās virsotnes tukšas no akmeņiem. Tāpat
kā Zilajā kalnā. Zīmes akmeņos liek domāt, ka ap Māras dīķiem tie savesti no

virsotņu kulta vietām tajos laikos, kad katoļu baznīca guva virsroku pār pagānisma
kultu un kad brīnumdare Laima pielāgojās Sv. Marijas brīnumdarbiem un kjuva

par svēto vai tāpat kā senāk — par mīļo Māru, kuras ziņā saveda pārējos tēvtēvu

dievu akmeņus. Hipotēze? . . .
Zīmes akmeņos daudz ko pastāsta. Arī tie šķietamie ķeburi Bitarīna centrālā

akmens rietu sānā. Kaut kur jau redzēti un kaut ko pazīstamu atgādinoši. Patiesi

gan! Tie lidojošo putnu silueti katram pazīstami no paša bērnības, kad zīmējumos

putni padebešos uzvilkās tieši tā. Bet kas par putniem tie Bitarīna ķeburi? . . . Nu,

kā tad! Trikātas «Gailīšos», vijciemiešu sauktajos Pārgaujiešos, pagrabklēts kaktā

noliktajai veclaiku puišu lādei galos bija līdzīgi locījumi uzkalti. Gaiļi! Gaiļi gan!
Tautas apdziedātie rītausmas un saules sagaidītāji. Cimdu un kamzoļu rakstos

redzētie un vēl trīsdesmitajos gados trikātiešu goda kamanu atzveltņos apbrīnotie

(6. att.). Kumeliņi un gaiļi taču daudz apdziedāti tieši sakarā ar ticējumiem. Osiņām

gaili kāvu . . .Arī Laimai, Mārai, Mārtiņam, Miķelim. Ap rudeni. Tad ari bija «gai-

ļošanās» laiks. Zaga vai tāpat paņēma līgaviņas, vīkša kāzas, cīnījās ar panāks-
niekiem.

Bitarīna pakājē vēl ir treju «sudraboto» vārtu atlikumi, kas nav derējuši «Sila

Bitaru» jaunās kūts mūriem un kas paglābušies no akmeņu drupinātājas mašīnas

žokļiem. Augšā kalnā uz kulta akmens sāniem joprojām cīkstas divi gaili. Pret

rudens saulstāvjiem, kur tepat lejā slapjumā bijis varēs devējas un sargātājas
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5. att. Zīmes uz akmeņiem: a — Bitarīna kalnā; b — pie Vaidavas pilskalna; c —

pie Pekas pilskalna; d — Zilajā kalnā; e — Trikātas Jēņu kalnā

6. att. Gaiļu attēlojumi: a — Bitarīna kalnā; b — uz bijušā Trikātas pagasta Gailīšu

māju puišu lādes; c —
akmenī pie Vaidavas pilskalna; d —

akmenī pie Pekas

pilskalna

Laimas dīķis. Uz Tālavas robežām, treju ceļu satekā svētkalnā bija vajadzīga tieši

šāda «altāra glezna» —
akmeni cieši iecirstiem gaiļiem. Pie Vaidavas ezera turpre-

tim iztikuši ar vienu gaili, pakavu un «spieķi».

Ojārs Ozoliņš

«SUDRABOTO GAIĻU» NOSLĒPUMS PALIEK!

Var jau būt, ka lielākā daļa no O. Ozoliņa izteiktajiem spriedumiem folkloris-

tus un vēsturniekus nepārliecinās, bet tas šoreiz nav galvenais. Būtiskais ir tas —

vai iespējams pierādīt, ka īpatnējos akmens krāvumus noteiktos virzienos likušas

cilvēku rokas. Ja tiešām tā būtu īstenība, tad jau rodas nozīme meklēt izskaidro-

jumu, kāpēc senatnē cilvēks pūlējies šādu būvi radīt, un jebkurai, arī pat visfantas-

tiskākajai hipotēzei vajadzētupalīdzēt virzīt kaut nedaudz uz pareizā ceļa patiesības
meklējumus.

1986. gada maija sākumā Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta

arheologu grupa apskatīja dabā O. Ozoliņa aprakstīto Bitarīna kalnu Vijciemā
un akmeņu krāvumu pie Vaidavas ezera. Sī paša gada rudenī arheologs J. Apals

izdarīja nelielus pārbaudes izrakumus Vaidavas pilskalnā un tā tuvumā esošajā ak-

meņu laukā. Bet ģeodēzists J. Klētnieks veica lauka precīzu uzmērījumu. Un



214

1. att. Akmeņu izvieto-

jums pie Vaidavas

pilskalna. J. Klētnieka

uzmērījums 1986. gada
oktobrī

abos akmeņu laukos nācās konstatēt desmitiem dažāda lieluma akmeņu, kuriem

virs zemespaceļas tikai augšējais gals un lielākā masas daļa ir zemē iegrimusi, sa-

sniedzot pat vairākas tonnas smagumu.

Līdz ar to jau rodas pirmais jautājums: ja ari mēs pieņemtu, ka senatnē cil-

vēki akmeņus savākuši apkārtējos laukos un īpaši koncentrējuši vienuviet, tad

kāpēc tie jaunajā vietā izkliedēti un atkal ierakti zemē? Gadsimtu gaitā veidojies
biezs kultūras slānis, kas raksturīgs cilvēku mītņu vietām, šeit nav redzams. Zem

plānas augsnes kārtas tūlīt ir pamatzeme— gaiša grants. Un arheologu ābeces

pirmāpatiesība — ja pamatzemē,t. i., neskartā zemes slānī (smiltī, mālā, granti) iz-

raks bedri un atkal to aizbērs, tad grunts aizbērumā aizvien atšķirsies no blakus

esošās netraucētās zemes. Jo aizbērumā izraktā, zemāk esošā gaišākā zeme būs

sajaukta ar augšējo — zemes tumšāko kārtu.

Tad, lūk, šādas aizbērumā bedres ne ap vienu akmeni O. Ozoliņa izdarītajā
rakumā Bitarina kalnā, ne ari izrakumos Vaidavā mums negadījās atrast. Zeme

nav staigna, tāpēc akmeņi no sava svara paši iegrimt nevarēja. Kalna galā lielos

bluķus lietus neieskalo. Nav ari šeit kāpu smilts, kuru vējamputināt. Tādēļ ir vien

jāsecina, ka vairums akmeņu atrodas savā pirmatnējā dabiskā stāvoklī un cilvēku

rokas tos nav ne kustinājušas, ne speciāli likušas.

Vai tiešām akmeņi gul noteiktās starveida rindās? Abas apskatītās vietas

ir krūmiem apaugušas, liela daļa akmeņu tikai nedaudz paceļas virs zemes, tāpēc
pirmajā brīdi varbūt šāds maldinošs priekšstats var rasties. Bet, kad apskatām ģeo-
dēzista uzmērīto plānu, kurā precīzi atzīmēti visi akmeņi, tiešām vajag dzīvu iztēli,

lai lielajā akmeņu jūkli saskatītu noteiktu līniju, kurā tie īpaši guldīti.
Vai akmeņos samanāmās zīmes ir cilvēka roku darbs? Lielākajai daļai Bitarīna

kalna akmeņu virsma ir nelīdzena, to izvago plaisas, nodrupumi, bieži nevar pa-

teikt, kur īsti tā sauktās zīmes sākas, kur beidzas. Nevienu no tām neatradīsim

vienu pašu uz gludas, līdzenas virsmas, kur blakus nebūtu plaisas un skrambas.

Arheologiem ir pazīstami desmitiem robežakmeņu, kapakmeņu un rakstakmeņu

ar dažādām iekaltām zīmēm gan Latvijā, gan kaimiņu zemēs, bet nevienā no tiem

iekaluma tehnika neatgādina veidojumus uz Bitarīna kalna akmeņiem. Vismaz

dzelzs darbarīkus šo akmeņu virsma nekad nav redzējusi.
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Un pēdējais jautājums: ko lai arheologs saka par O. Ozoliņa rakumu, kurā tika

atrasts zirgaskelets? Fakts te it kā ir konstatēts, taču, lai šādu atradumu izskaidrotu,
ir nepieciešams izrakumu gaitā savākt un fiksēt visu iespējamo, pat vissīkāko in-

formāciju. Bet vispusīga zinātniska fiksācija nozīmē gan aprakstu, gan precīzu
uzmērījumu vertikālā un horizontālā plaknē, atseguma vispārējus un detaļu zīmē-

jumus, slāņu stratigrāfijas attēlojumu, vairākkārtēju izrakumu gaitā veiktu foto-

fiksāciju utt. Visa tā rezultātā paliek zinātniska dokumentācija— atskaite, kas

kalpo par pierādījumu atklājumam un kuru var vēlāk dažādi tulkot un izskaidrot.

Šoreiz nu varbūt ziņkārība ir tikusi apmierināta, bet zinātnei un senvietas iespēja-
mai turpmākai izpētei nodarīts nelabojams ļaunums.

Kāds varētu būt secinājums? Mums, profesionāliem arheologiem, šobrīd grūti
atzīt abus apskatītos akmeņu laukus par cilvēka izveidotiem, tāpēc nevaram tik

pārliecināti teikt, ka šeit būtu bijušas īpašas saules stāvokļa novērošanas vietas.

Lai izdarītu jaunu atklājumu, nepieciešami pārliecinošāki fakti un argumenti. Tā-

pēc mums visu to nākas kvalificēt kā novadpētnieka O. Ozoliņa kvēlu pieņēmumu,
kuram pagaidām maz neapšaubāmu liecību. Tāpēc, mūsuprāt, «sudraboto gaiļu»
noslēpums vēl paliek.

Taču tas nenozīmē, ka vietējai sabiedrībai šie abi akmeņu lauki nebūtu jāņem
valsts aizsardzībā kā seni kulta pieminekļi. Par Vijciema Bitarīna kalnu jau no div-

desmitajiem gadiem ienākušas netiešas ziņas kā par senu kulta vietu. (Varbūt iz-

postītais zirga apbedījums ari ar to ir saistāms?) Vaidavas akmeņu laukā arheologi
atrada senu kulta akmeni ar dobumu. Līdz šim pamaz pētīti un tāpēc mazāk po-

pularizēti šī tipa arheoloģiskie pieminekļi — pirmskristiānisma laika kulta vietas.

Un šajā sakarā palīdzīgu roku zinātnei var sniegt arī novadpētnieki, labi savas

apkārtnes pazinēji. Tikai jāatceras, ka jebkuru arheoloģijas pieminekli sargā li-

kums un nespeciālista veiktie rakumi piemineklim var nodarīt postu. Tāpēc katrs,

kurš šiem pieminekļiem tuvojas, kaut ar viscēlākajiem nolūkiem, lai atceras, ka

tuvoties tiem drīkst tikai visdziļākā saskaņā ar likuma burtu!

Andris Caune

KĀ LASĀM SAVAS ZEMES

SLĀŅU ŠĶĒRSGRIEZUMUS?

Tik ielūkosimies upju klinšainajās kraujās vai derīgo izrakteņu raktuvēs:

nogulumiežu slāņi nereti seko cits citam kā lapas grāmatā. Angļu ģeologsViljams
Smits (1769—1839) pirmais atklāja, ka «. . slāņi nogūlās jūras dibenā cits pēc cita,

un ikviens no tiem satur to organismu atliekas, kas dzīvojuši ši slāņa nogulsnēša-
nās laikā; katrā slāni sastopami tam raksturīgi pārakmeņojumi . .».

Slāņkopas iemanto nosaukumus pēc vietām, kur tās izpētītas un aprakstītas

vispirms. Devona SISTĒMA pirmoreiz tika iepazīta Devonšīras grāfistē Anglijā.

Tāpēc viss, kas ir nogulsnējies devona PERIODA visās pasaules malās, tiek saukts

par devona sistēmu. Vairāk nekā kilometru biezajai devona «grāmatai» ar akmens

lapām ir trīs NODAĻAS. Trešā, jaunākā nodaļa saucas AUGŠDEVONS. Tas satur

arī iedaļu, kas saucas Pļaviņu svīta. Vēstis par notikumiem Pļaviņu svītas veidoša-

nās laikā ģeologiemvislabāk izdevās izlasīt Daugavas krastu klintis pie Pļaviņām.

Tādēļ šis klintis, netālu no jaunās vidusskolas, ir visā Baltijā izplatītās Pļaviņu svī-

tas etalona vieta, kura tad arī saucas par šīs svītas stratotipu. Lai kur Baltijā atrastu

Pļaviņu svitas turpinājumu — vai to izmantotu dzeramā ūdens izsūknēšanai vai ari

dolomītu laušanai, — to vienmēr salīdzina ar attiecīgo stratotipu.
ledaļa par notikumiem Pļaviņu laikā akmens «grāmatā» dalās piecos «stāstos».

Trešais no tiem vēstī par Atzeles slāņu tapšanas laiku. So stāstu ģeologi sāka lasīt

jau pagājušā gadsimta sākumā akmens «lapās» pie Gaujienas. Pēc Gaujienas
senā nosaukuma «Atzelē» šī laika nogulumus Baltijā tagad dēvē par Atzeles
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slāņiem. Tie ir labi redzami Gaujienā, Gaujas senā krasta nogāzes augšējā daļā, bi-

jušajās Anniņu lauztuvēs netālu no «Anniņām» — JāzepaVītola mājām un Gaujie-

nas internātskolas.

Daži sīkāki Atzeles laika posmi, varbūt gadu tūkstoši vai desmittūkstoši, kad

te jūra bija samērā sekla, lāgiempārvērtās līci, un ūdens bija sāļāks unmazkustīgs,
ir ierakstīti Gaujienas dolomīta plātnēs ar sīku tikko manāmi izteiktu kārtainību

un sīkiem, ar lupu un pat bez lupas saskatāmiem dolomīta kristāliņiem. Reizumis

uznākušie atplūdi ar tuvu sauszemes krastu un upju ūdens pieplūdi ir ierakstīti ar

mālainu nogulumu starpkārtiņām un seno zivju paliekām, bet reti gadījušies sau-

suma brīži ir ierakstīti ar bijušo žūšanas plaisu paliekām dažos mālainā dolomīta

un dolomitmerģeļa starpslāņos.

Dziļāku jūras uzplūdu laika posmu, kad ūdens sāļuma koncentrācija tuvojās
okeāna ūdens normālajai sāļuma pakāpei, citos dolomīta starpslāņos ar saviem no-

spiedumiem ir ierakstījuši daži koraļļi, stromatopori, gliemeži, galvkāji un citi jū-
ras dzīvnieki . . Sevišķi zīmīgi no tiem ir jūras pleckāji (brahiopodi). To sugas ir

savdabigas un pēc tām šos slāņus var atšķirt no citām slāņu svītām visā Baltijā.
Ne bez iemesla par Gaujienāatrastajiem pleckājiem jau pagājušā gadsimta sākumā

interesējās gan Tērbatas Universitātes profesors M. Engelharts, gan Berlīnes zināt-

nieki A. Humbolts un L. Buhs, kurš toreiz pirmais atklāja devona nogulumus Bal-

tijā, gan Baltijas ģeologsR. Pahts, bet citi turpina interesēties vēl tagad, piemēram,
beļģu zinātnieks P. Sartenērs.

Bet Anniņubijušās lauztuves ir Atzeles slāņu stratotips. Tas glabāneatjaunoja-
mas Zemes vēstures lappuses. 1976. gadā apstiprinātais PSRS Stratigrāfiskais ko-

dekss nosaka, ka stratotipi ir jāsaglabā un jāaizsargā kā ģeoloģiskie etaloni.

STRATOTIPI KĀ VĒSTURISKĀS ĢEOLOĢIJAS JEB ZEMES VĒSTURES PIEMI-

NEKLI IR PATSTĀVĪGA UN VISMAZ MŪSU REPUBLIKAS APSTĀKĻOS NO ZI-

NĀTNISKĀ VIEDOKĻA VISVĒRTĪGĀKĀ ĢEOLOĢISKO DABAS PIEMINEKĻU

GRUPA. Tāpēc kopš 1977. gada bijušās Anniņu lauztuves 1,1 ha platībā ir valsts

aizsargājamais ģeoloģiskais objekts.

Stratigrāfiskais kodekss vēl nosaka, ka stratotipos ir jāapzīmē slāņu stratigrā-
fiskās robežas. Tas vēl bija jāpaveic. Atzeles slāņu stratotipu Gaujienas Anniņās

vispirms vajadzēja attirit. Tuvējās internātskolas celtniecības darbos tas bija

pilnīgi apbērts ar būvgružiem. 1982. gada rudenī un 1986. gada pavasarī Alūksnes

rajona organizāciju sabiedriskajā talkā ar ekskavatoru, buldozeru un pašizkrāvēju

palīdzību atraka stratotipa centrālo daļu. Atrakto slāņu virsmas notīrīšanas dar-

bos strādāja ugunsdzēsēji unGaujienas vidusskolas ģeoloģijas pulciņa ģeoloģisko

pārgājienu vienība. Pēc tam skolēni ar izturīgu laku uzkrāsoja atsevišķo slāņu

apzīmējumus un numurus. Paldies rajona vadibai, visiem talciniekiem un organi-
zatoriem!

Gaujienā ir pirmais pēc Stratigrāfiskā kodeksa noteikumiem sagatavotais

stratotips Latvijā. Tomēr pašlaik vēl nav atrakta Atzeles slāņu pati apakšējā daļa

un apakšējā robeža, kā ari pārējā lauztuvju siena, kurā ir jābūt redzamām atse-

višķo slāņu izmaiņām horizontālajā virzienā. Tas vēl jāpaveic. Bet citiem rajoniem
ir jāņem piemērs. Mums ir vēl ari citi stratotipi.

Viktors Grāvītis

Sk. krāsu ielīmi.

KAD ATNĀK MENESSMEITIŅA?

Ik gadusaugusta pilnmēness nakti pilsdrupās senās baznīcas logā parādās mei-

tene baltā tērpā. Tautas teika vēsti, ka meitene gājusi bojā nelaimīgas mīlas dēļ,

un kopš tā laika jau gadsimtiem viņa pa gadskārtu parādās tautai.
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1. att. Hāpsalas efekta shēma

1986. gada 16. augusta naktī notiek brīvdabas teātra izrāde pašās Hāpsalas
pilsdrupās. Risinās stāsts par zemnieku meiteni Mailu, kas iejaukta 13. gadsimta
cīņu traģiskajos notikumos. Pēc iogta sprieduma, Mailu dzīvu iemūrē baznīcas

sienā. Atsteidzas viņas izredzētais, jaunais varonis Olevs, ar karadraudzi, bet —

par vēlu. Izceļas nevienlīdzīga kauja. Pēkšņi baznīcas logā parādās meitene bal-

tās drānās. Māņticīgie vācu iekarotāji bailēs pārtrauc kauju, un Olevs var izglāb-
ties. Baltā meitene sola, ka mīlas dēļ viņa nāks ik gadus,unvienmēr būs kopā ar savu

tautu . . .

Bet šoreiz izrādes vakarā debesis ir mākoņainas un laiks lietains. Tāpēc mēnesi

nākas atvietot ar prožektoru. Toties iepriekšējā naktī bijis skaidrs pilnmēness,
un baltā meitene bijusi redzama koši jo koši.

Jā, tikai pilnmēness, pacēlies virs pakalniem un meža un iespīdēdams baznīcas

kapellas austrumu puses logā, spēj dot pietiekami spilgtu gaismas «zaķīti» uz pre-

tējās sienas tā, lai to varētu redzēt pa otro logu no ārpuses. Gotiskais loga rāmis

veido gaismēnas formu, kas līdzinās cilvēka tēlam garā tērpā.
Mēness šķietamo kustību pie debess mēs maz ievērojam. Toties Mēnessmeitiņa

logā jau pēc pusstundas būs pagājusi kādu gabalu tālāk pa labi. Dažas stundas

vēlāk Mēness būs redzams pārāk augstu, bet baltais attēls lādēl nonāks pārāk zemu

un pat uz grīdas, tādēļ to nevarēs pa otro logu saredzēt, līdz beidzot Mēness stari

ies šim logam pavisam garām.

Kādēļ Mēnessmeitiņa mūs neapciemo citās gada dienās?
—

Tad arvien Mē-
ness nostājas pret kapellas austrumu logu vai nu pārāk augstu, vai dienā un tādēļ
neredzams, vai arī tikai kā pusmēness, tādēļ nepietiekami spožs, citkārt arī kā
tukšs Mēness, vai atkal — pret šo logu vispār neparādās.

Tā nu sanāk, ka baltā meitene ir redzama tikai zināmā laikā.

Vai Hāpsalas balta meitene baznīcas logā ir seno arhitektu mākslas darbs vai

sagadīšanās?

Hāpsalas bīskapa pils baznīca ir celta pēc senas tradīcijas ar altāra galu taisni

pret austrumiem. Ziemeļu sānā baznīcai piekļaujas pārējās pils ēkas. Dienvidu sāns
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ir brīvs un tikai tajā varēja piebūvēt kapellu. Tā ir torņveidīga un iesākumā uzbru-

kumu reizēs varēja tikt izmantota ari pils aizsardzībai. Kapellas trīs logi kā pa-

rasti ir vērsti trīs virzienos taisnā leņķi, un šoreiz tas iznāk pret austrumiem,

dienvidiem un rietumiem. Tas ir visvienkāršākais iespējamais risinājums.
Tātad Hāpsalas efekts varētu but ari veiksmīga sagadīšanās.

Matīss Dīriķis
Viktors Grāvītis

PĀRSTEIGUMI ZEMĒ UN UZ ZEMES:

PĀR VIDZEMI PĀRBRĀŽAS VIESULIS

Šī negaidītā un negaidīti spēcīgā viesuļvētra sākās pirmdien,
1986. gada 7. jūlijā, paugurainajā un mežainajā Vidzemes vidienē

Pulgosna (Āķēnu) ezera apkaimē, kur sazarojas ceļš no Ērgļiem —

viens atzarojums ved uz Madonu, otrs — uz Pļaviņām. Diena at-

nāca ar parastu vasarīgu svaigumu. Tad pēkšņi, ap pīkst. 14.00,

virs laukiem un mežiem sāka veidoties tveicīga dūmaka, vēstīda-

ma negaisa tuvošanos. Jau apmēram pēc piecpadsmit minūtēm de-

bess dienvidu pamalē parādījās tumši mākoņi, plaiksnījās zibens

un dārdēja pērkons. Drīz iekrācās vētras brāzma, koki sāka lūzt

un gāzties ar visām saknēm gan mežā, gan arī ap dzīvojamām mā-

jām. Tumšu mākoņu gūzma pilnīgi aizsedza sauli, un apkārtnē ie-

stājās dziļa krēsla, tādēļ vairākās mājās tika iedegta gaisma.
Notikuma kulminācija iestājās ap pīkst. 14.40, kad vētra pār-

auga viesulī. No tumšo mākoņu masas izveidojās gigantiska pil-
tuve. Milzīgais piltuvveida viesulis krākdams, gaudodams, virpu-
ļodams ap savu asi un virzīdamies ziemeļaustrumu virzienā, no-

rāva ēkām jumtus, nolauza vai izrāva ar visām saknēm pat diž-

ozolus un vēla pa zemi ap 100 kg smagus laukakmeņus. Viesuļa

gāztie un lauztie koki krita dažādos virzienos, dažiem viesulis no-

rāva tikai zarus, atstājot kailus ļoti lielus stumbeņus. Šķērsojot
ezeru, konuss uzrāva gaisā lielas ūdens masas kopā ar zivīm un

nometa tās zemē vairākus simtus metru attālumā no ezera krastiem.

Postīdams visu, kas tam gadījās ceļā, negaisa konuss virzījās
uz priekšu, laiku pa laikam gan paceldamies augstāk, gan no-

laizdamies zemāk. Aculiecinieki, kuriem bijusi izdevība aplūkot
to no malas, apgalvo, ka piltuves «serdē» bijusi redzama liela

sarkanzaļa lode ar sarkanu augšējo un zaļu apakšējo daļu. Vētras

ilgums atsevišķās vietās bija atšķirīgs — apmēram no 15 minū-

tēm līdz pusstundai.
Viesulim sekoja milzīga lietusgāze, kas turpinājusies ap 15—

20 minūtes, vietām kritusi arī krusa. Ūdens dziļums pļavās, tīru-

mos un māju pagalmos dažuviet sasniedzis ap 30 cm. Odens no-

tece no jumtiem bijusi tik spēcīga, ka noteku vietās izsituši zemē

dziļas bedres.
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Viesuļvētrai tuvojoties, visi dzīvnieki bijuši ļoti satraukti, māj-
dzīvnieki steigušies uz mājām, bet savvaļas dzīvnieki iznākuši no

mežiem klajumos, laucēs un uz meža ceļiem. Putni lidojuši ļoti
zemu.

Šī viesuļvētra skāra Madonas rajona Jumurdas un Liezēres

ciemu, kā arī Gulbenes rajona Lizuma un Rankas ciema teritorijas.
Valsts mežos vislielākos postījumus, salaužot kokus un izgā-

žot tos ar saknēm, viesulis nodarīja Kokneses mežrūpniecības
saimniecības Vestienas un Vecpiebalgas mežizstrādes iecirkņiem-

mežsaimniecībām, Lubānas mežrūpniecības saimniecības Liezēres

mežizstrādes iecirknim-mežniecībai un Smiltenes mežrūpniecības
saimniecības Rankas mežizstrādes iecirknim-mežniecībai.

Nodarot ievērojamu postu mežsaimniecībai, lauksaimniecībai

un citām tautas saimniecības nozarēm, viesuļvētra, kas 1986. ga-
da 7. jūlijā ap pīkst. 14.00 iesākās Madonas rajona Jumurdas

ciema teritorijā, norima ap pīkst. 16.35 Gulbenes rajona Rankas

ciema teritorijā. Postījumu joslas platums svārstījās no 20 met-

riem līdz 2 kilometriem. Koksnes kopējā krāja viesuļvētras izpos-

tītajos mežos sastāda apmēram 40 tūkstošus ciešmetru.

Edmunds Morics

ATKLĀJAS KRITEŅU VIRKNES KOKNESĒ

Kritenes visbiežāk ir piltuvveidīgi iegruvumi, kas rodas, zemes

virsējām kārtām iebrūkot dziļāk izskalotajos tukšumos. Nokrišņu

ūdens tajās parasti neuzkrājas. Tādas vairākas kritenes bija jau

sen zināmas Kokneses apkārtnē. Jau 1898. gadā mineraloģijas

profesors B. Doss, rakstot par zemestrīcēm, atzīmē vairākas kri-

tenes pie toreizējās Pasta muižas; tās ir redzamas vēl šodien. Tā-

pat ir pazīstama liela kritene Bilstiņos starp Drujām un Biteniekiem

un vēl cita Pērses krastā pie kādreizējā ūdenskrituma. Pļaviņu

spēkstacijas pētījumu urbumi Daugavas krastos uzrādīja vairākas

no virspuses neredzamas, ļoti senas iegruvumu piltuves.
Kokneses kritenes izvietojušās lielākā platībā un sagrupējušās

zināmā kārtībā. Garākā kriteņu virkne atrodas uz dienvidiem no

Kokneses—Bērzaunes ceļa. Tā sākas pie kolhoza «Koknese» ķi-

mikāliju noliktavas un stiepjas austrumu virzienā aptuveni para-

lēli ceļam, pamazām no tā attālinoties. Kritenes ir izvietojušās tajā

pašā virzienā orientētā ieplakā, kas ir mitra, krūmiem pieaugusi,

grūti izstaigājama un tādēļ arī nekad nav tikusi apstrādāta.
Divas lielākās šīs virknes kritenes, kuru dziļums pārsniedz

2 m un kuras ir apvienotas kopējā plašākā iegruvumā, atrodas pie
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1. att. Kriteņu virknes pie Kokneses (shēma)

jau minētās ķimikāliju noliktavas, un to iespējamā notece pava-

saros un rudeņos ir uz ziemeļrietumiem pāri vecajam Kokne-

ses—Bērzaunes ceļam. Uz austrumiem aiz šīm kritenēm ir ūdens-

šķirtne, no kurienes tālāk ieplakai ir neliels kritums uz austrumiem.

Virszemes ūdeņi plūst uz kādu no Elenas (Alaines) upītes piete-
kām ziemeļaustrumu virzienā. Šajā ieplakā izvietojušās kritenes ir

līdz 2 m dziļas un vietām ir sagrupējušās pa vairākām kopā plašā-
kos padziļinājumos. Visa virkne garumā aizņem 400 m.

Šīs kriteņu rindas austrumu galā, ap 100 m uz dienvidiem no tā,

atrodas otra — Čūsku purviņa virkne. Šīs kritenes ir apvienotas
vienākopējā ap 100 m garā iegruvumā, tās stiepjas paralēli pirma-

jai virknei un atrodas lēzena paugura vidū. Lai gan iegruvums ir

aizaudzis ar kokiem un krūmiem, tomēr tas ir daudz iespaidīgāks,
asi norobežotām malām un labāk apskatāms nekā pirmais. legru-
vumā vidējais dziļums ir apmēram 1 m, bet tajā iezīmējas atse-

višķas dziļākas piltuves. Rietumu daļā piltuves ir vājāk saskatā-

mas, toties austrumu daļā, kas pievienota iepriekšējai ar šauru un

seklu iežmaugu, ir izšķiramas vismaz trīs ap 2 m dziļas piltuves.
Tās ir mitras un kārkliem pieaugušas. Šīm abām daļām seko uz

ziemeļaustrumiem vērsts 2 m dziļš un apmēram 10 m plats grāvj-
veidīgs padziļinājums, kas iziet uz jau pieminēto tuvējo Elenas

upītes pieteku. Elenas upīte tek padziļā gravā gandrīz paralēli
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Čūsku purviņa virknei un tuvākajā vietā kādus 70 m no tās. No šīs

kriteņu virknes rietumu gala vēl 100 m uz rietumiem ir iegarens

iegruvums, kas arī veidojies no vairākām piltuvēm, kuras gan ir

grūti sazīmējamas, jo kādreiz te mērcēti lini. No apkārtējām no-

gāzēm te ieplūst kušanas ūdeņi, tādēļ iegruvumam ir notece uz

Elenas upīti un ir izveidojusies grava. Jāuzskata, ka arī linu mārka

kriteņu grupa pieder pie Čūsku purviņa virknes.

Tā kā abas kriteņu virknes ir vērstas aptuveni vienādā rie-

tumu-austrumu virzienā, tad jādomā, ka tās ir veidojušās gar kā-

dām senām plaisām pamatiežos. Kā ģeoloģisku procesu uzskatāmus

veidojumus šīs kriteņu virknes vēlams iekļaut rajona aizsar-

gājamo dabas pieminekļu sarakstā. Tas nesagādātu lielas grūtības,

jo attiecīgās platības nav lauksaimnieciski izmantojamas. Būtu

tikai jāatturas no kriteņu pielūžņošanas ķimikāliju noliktavas tu-

vumā un jāsaglabā līdzšinējā stāvoklī pārējās.

Jānis Blese

IEBRŪK JAUNAS KRITENES BALDONĒ

1985. gada 23. maijā, tuvu pusnaktij, Baldones ciematā nodzisa

elektriskais apgaismojums un pārtrūka ūdenspadeve aptiekai.
Radās avārijas situācija, kuras novēršanai steidzīgi sapulcējās
ciemata administrācija.

Kas tad īsti bija noticis?

Daugavas ielā, iepretim Baltajai pilij, pēkšņi parādījās tukša

bedre — karsta kritene, kuras dziļums, pēc aculiecinieku nostās-

tiem, sasniedza B—lo8—10 m. Un patiešām, augstsprieguma līnijas
stabs, zem kura zeme iebruka, visā savā garumā aiz vadiem karā-

jās kritenē. No putna lidojuma raugoties, kritenei bija apļveida
forma, diametrs sasniedza apmēram 15 m, sienas stāvas, bet dibens

izteikti piltuvveidlgs. Zemē gar kritenes malām izveidojās vairā-

kas 5—7 cm platas plaisas, orientētas paralēli apmalei. Kritenes

malas plaisu vietas lāgiem nobruka. Zemei iegrūstot, kritenē ie-

bruka arī gar ceļmalas grāvi augošie krūmi un daļa ceļa seguma.

1. att. Baldones kriteņu šķērs-

griezums
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2. att. Kritene, kas iebruka 1985

gada 23. maijā Baldonē

Asfalts saplaisāja apmēram 1,5 m platā joslā. lebrukšanas dienas

agrā rītā kāda no baldonietēm bija dzirdējusi dobjas, it kā no

pazemes nākošas skaņas. Tādas pašas skaņas bija dzirdamas arī

vakarā, neilgu laiku pēc kritenes izveidošanās.

Kritenē sākumā bija sausa, taču drīz tās lielāko daļu aizpildīja
ūdens. Maija beigās un jūnija sākumā ūdens līmenis tajā bija ap-
mēram 2 m no zemes virsmas. Augustā tas pazeminājās līdz 2,6 m,

bet oktobrī atkal pacēlās līdz 2 m atzīmei. 1986. gadā ūdens līmenis

kritenē cēlās, un novembrī tas atradās tikai nedaudz vairāk par
1 m no zemes virsmas.

Pusotru gadu jauni karsta iegruvumi Baldones ciematā netika

novēroti. Taču 1986. gada 4. novembrī tajā pašā Daugavas ielā,

iepretim ēdnīcai, zeme iegruva vēlreiz. Šoreiz karsta kritenē iz-

veidojās tieši zem asfalta. Tās dziļums sasniedza apmēram 1,8 m,

bet diametrs zemes virspusē nepārsniedza 1,5 m. legruvuma sienas

arī šoreiz bija pilnīgi stāvas, forma plānā apļveidīga. Ūdens šajā

kritenē neiesūcās, tātad gruntsūdens līmenis atradās zemāk par
kritenes dibenu.

Ūdens daļēji kavē jaunās kritenes izpētīt. Tuvumā, netālu no

Baltās pils, ir līdzīgas vecas kritenes, kuru ģeoloģiskais griezums
ir parādīts attēlā.
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Aprakstīto karsta kriteņu izveidošanās Baldones ciemata te-

ritorijā ir likumsakarīga. To galvenokārt nosaka Baldones un tās

tuvākās apkārtnes ģeoloģiskās uzbūves īpatnības. Šajā apvidū
kvartāra nogulumu biezums svārstās no 5 līdz 10 m. Tie galveno-
kārt ir smilšaini ieži ar paaugstinātu ūdens caurlaidību. Tādēļ pa-
vasara palu un lietus ūdeņi netraucēti infiltrējas (iesūcas) zemāk

guļošajos augšdevona Salaspils svītas nogulumos. Salaspils svītā

ir galvenokārt ģipsi saturoši dolomīti, ģipšakmeņi un māli. Paze-

mes ūdeņi, cirkulējot pa šiem iežiem, šķīdina un izskalo ģipsi un

veido dažādas formas un lieluma pazemes tukšumus. Tas ir karsta

process, kas noris ļoti lēni. Pazemē izveidojušos dobumu apjoms
pamazām pieaug, un ar laiku tie izraisa zemes virsējo slāņu ie-

brukumus, un tātad izveidojas karsta kritenes.

Tātad karsta procesi norisinās arī mūsdienās. Abas jaunās kri-

tenes izveidojušās pašreiz tikai daļēji apbūvētā ciemata teritorijā,
kuras pilnīga apguve paredzēta tuvākā nākotnē. Nav izslēgts, ka

karsta procesu attīstību zināmā mērā veicina arī cilvēka saimnie-

ciskā darbība.

Vilma Venska

VISU LATVIJU SAVIRMO ZEMESTRĪCE

1986. gada naktī uz 31. augustu pīkst. l
h

31,n
vairums Latvi-

jas iedzīvotāju jau saldi gulēja, nomodā bija tikai dažas «pūces».
Un šie daži uz pāris minūtēm pārtrauca lasīšanu un rakstīšanu, jo
pēkšņi ievēroja, ka lustras sāk līgoties, bufetēs iešķindas trauki,
grīdas viegli notrīs un puspievērtās durvis sakustas. Pilsētnieki

metās pie logiem pārliecināties, kas tik smagi brauc pa ielu, — bet

iela tukša. Atsevišķi ļoti jūtīgi cilvēki pēkšņi pamodās no miega,
sajutuši vieglu gultas sakustēšanos. Kāda sieviete paskatījās pat
zem gultas, lai pārliecinātos, vai dēls, negaidīti pārbraucis mājās,
negrib viņu izjokot. Ceļoties kājās, vecāki ļaudis sajuta galvas
reiboni un nepatīkamu kņudoņu pakrūtē. Bet tā kā šīs neparastās
parādības un izjūtas ātri norima, visi pamazām nomierinājās un

devās pie miera, un tikai retais iedomājās, ka bijis liecinieks ze-

mestrīcei.

Nākošajā dienā visa pasaule uzzināja, ka Rumānijas teritorijā
pīkst. l

h
28

m

35,2
S

pēc Maskavas laika notikusi postoša zemes-

trīce ar magnitūdu 6,8, un tās rezultātā sagrautas daudzas mā-

jas un gājuši bojā cilvēki. Zemestrīces hipocentrs atradies 132 km

dziļumā, un tā bijusi jūtama arī visā Padomju Savienības Eiropas
daļā. Arī Latvijā tika apkopotas ziņas par novērojumiem zemes-

trīces laikā. Kaut arī mēs atrodamies no epicentra vietas vairāk
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nekā 1000km tālu, tomēr seismiskie viļņi līdz mums atskrēja 3 mi-

nūtēs. Dažas minūtes vēlāk zemes vibrēšana sasniedza 75 mikronus

ar 3 sekunžu periodu. Zemestrīci pamanīja galvenokārt daudz-

stāvu māju augšējo stāvu iemītnieki Rīgā, Liepājā, Daugavpilī un

Rēzeknē, tomēr atsevišķos gadījumos tā bijusi jūtama pat pirmajā
stāvā un pat dārza mājiņās Plakanciemā un Skrīveros. Tās inten-

sitāte bija 3 balles pēc 12 ballu skalas.

Bet šis jau nav vienīgais gadījums, kad Latvijā novērota ze-

mestrīce. Daudzi iedzīvotāji atceras zemes drebēšanu, ko izraisīja

stiprās zemestrīces Karpatos 1977. gada 4. martā un it sevišķi

nemierīgo 1940. gadu, kad Karpatu kalnos grūdieni atkārtojās vai-

rākkārt, bet stiprākie 10. un 11. novembrī paņēma 10 000 Rumāni-

jas iedzīvotāju dzīvību.

Lai gan ne jau tikai Karpatu zemestrīces iedrebina Latvijas
zemi. Arī 1904. gada 23. oktobrī daudzi Kurzemes un Rīgas iedzī-

votāji, kuri gatavojās pusdienot, pēkšņi pamanīja, ka zupa šķīvjos

viļņojas un krēsli, uz kuriem viņi sēž, sakustas. Liepājā daudzi

ļaudis istabā jutās kā uz kuģa klāja. Daudziem sāka reibt galva.
Petroleja lampās viļņojās, trauki bufetēs šķindēja, lustras un ista-

bas augu lapas šūpojās, grīdas drebēja un galdi trīcēja. Ventspilī
acīm saskatāmi kustējās locmaņa tornis. Šīs parādības izraisīja
zemestrīce ar epicentru Skageraka šaurumā. Savukārt 1976. gada
25. oktobrī pīkst. ll

h
42

m
tika konstatēta līdz 4/2 ballēm stipra

zemestrīce ar epicentru Igaunijas salu apvidū, tās viļņi nonāca

arī līdz Latvijas robežām.

Reizēm Latvijā novēro vietējās zemestrīces. Pazemes ūdeņu

šķīdinošās darbības rezultātā tādos samērā viegli šķīstošos iežos

kā kaļķakmeņos, ģipšakmeņos, arī dolomītos veidojas tukšumi.

Kad tukšumi sasniedz lielus izmērus, ieži tajos iebrūk. Tā radies

satricinājums var būt sajūtams Zemes virsū kā zemestrīce.

1821. gadā naktī no 20. uz 21. februāri Kokneses tuvumā Bilstiņu
muižā atskanējis stiprs rībiens, nesen uzceltās rijas sijas krakšķēju-
šas, ēka līgojusies un no baļķu starpām krituši zemē putekļi un

sodrēji. Vairākās turpmākajās dienās līdzīgi novērojumi bijuši
līdz 10 km attālumā Kokneses apkārtnē. Zemes grūdieni, pazemes
troksnis un zemes drebēšananovēroti arī 1853. gada februārīSaus-

nējā, bet 1876. gada 2. janvārī Aizkrauklē.

Viens no senākajiem Latvijā novēroto zemestrīču aprakstiem

saglabājies par notikumiem 1616. gada 30. jūlijā Zemgalē. To

atstājis tālaika Valles mācītājs, vēlākais Tērbatas Universitātes

profesors Georgs Mancelis. « . .
lopi uz lauka līdz ar ļaudīm, kā arī

mājas tapušas stipri satricinātas, un no Zemes iekšienes nodunējis
it kā pērkons, bet, paldies dievam, postījumu nebijis.»

Tā kā parasti Latvijā zemestrīču postījumu nav un to izraisītie

satricinājumi daudz neatšķiras no tehniskas dabas satricināju-

miem, tad šai zemes drebēšanai reti pievēršam vērību. Bet seis-
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misko viļņu mērījumus zinātnieki izmanto Zemes dziļākas uzbūves

pētīšanai.

Viena no seismoloģijas metodēm izmanto zemestrīču radītos

virsmas viļņus, jo tiem ir lielāki viļņu garumi un tie iespiežas
Zemes dzīlēs 300—400 km dziļumā. Tādēļ 70. gadu sākumā PSRS

Eiropas daļā un tai blakus esošajās sociālistiskajās valstīs orga-

nizēja garo periodu seismiskās aparatūras staciju tīklu ar centriem

Rīgā (stacija atrodas netālu no Baldones), Minskā, Viļņā, Obņinskā,
Varšavā, Prāgā v. c.

Baldones seismiskā stacija gadā uztver vidēji 350 zemestrīču

radītos viļņus. Šo zemestrīču epicentri atrodas dažādās zemeslo-

des vietās — Meksikā, Aļaskā, Japānā, Itālijā v. c. Pamatā tās ir

zemestrīces ar magnitūdu lielāku par 5,5, jo garie periodi rakstu-

rīgi tieši enerģētiski spēcīgākajām zemestrīcēm. Lai iegūtu zi-

nātniskajai analīzei nepieciešamos materiālus, novērojumi jāveic
daudzus gadus.

Latvijā pagaidām vēl nav uzstādīti īsperiodu seismogrāfi. Kad

tas būs paveikts, varēs pētīt tepat notiekošās zemestrīces un uzzi-

nāt to dziļumu un īpatnības. Visi šādi pētījumi un novērojumi

palīdzētu izzināt zemestrīču iedarbības likumsakarības un izvērtēt

turpmāko zemestrīču iespējamo iedarbības stiprumu dažādas ģeo-
loģiskās uzbūves apvidos.

Ināra Avotiņa

SVĒTMEŽI, SVĒTBIRZIS, SVĒTKOKI

Dažādu seno tautu mitoloģija mežu bieži iztēlojās kā dievību

mitekli. Arī senajiem Latvijas iedzīvotājiem līdzīgi uzskati nebija
sveši, par ko liecina viduslaiku rakstītie avoti. Nereti svētā

meža tradīcija daļēji saglabājusies līdz mūsdienām, lai gan reāli

eksistējošs senlaiku «svētais mežs» Latvijā vairs nav atrodams.

Savu darījuši senās reliģijas apkarotāji, izdedzinot un izcērtot svē-

tos mežus, tomēr galvenokārt svētie meži iznīcināti saimniecisko

interešu dēļ. Līdz mūsdienām saglabājušies vairs tikai atsevišķi
senie kulta koki vai nelielas birzis.

Pirmais dokumentālais apliecinājums svēto koku eksistencei

Latvijā ir pāvesta Inocentija 111 aicinājums sakšu un vestfāļu

krustnešiem 1199. gadā doties krusta karā uz Livoniju, kuras

iedzīvotāji dievam pienākošos godu atdod «nesapratnīgiem dzīv-

niekiem, lapotiem kokiem, dzidriem ūdeņiem, zaļai zālei un nešķīs-

tiem gariem . .». 14., 15. un 16. gadsimtā Livonijas svētie meži

vairākkārt pieminēti dažādos zemes īpašumu robežu aprakstos un

pārdošanas līgumos. Tā, Kuldīgas komturejas robežu aprakstos
1301. gadā minēta svētā birzs pie Araldes, 1380. gadā — svētā
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birzs pie Bērzaunes; 1422. gadā, aprakstot Tārgales robežas

(tagad Ventspils rajonā), arī minēts svētais mežs. Strazdē

1476. gadā sastādīts pārdošanas līgums, saskaņā ar kuru

Verners Butlars no Hansa Šenka ir nopircis «svētbirzi pie lat-

viešu ciema (Lettendorpe), kas atrodas pie Rīgas ceļa».

1503. gadā Dragūnu brīvciema robežu aprakstā minēts svētais

mežs, kuru saucot par Elkewalke. 1586. gadā kāds Reinholds

Lubenauss, braukdams cauri Kurzemei, nonāca pie kuršu ķoni-

ņiem, kur sagaidīja ziemassvētkus. Viņš rakstīja: «. . mēs noska-

tījāmies viņu pagāniskajā māņticībā, jo, tā kā bija ziemassvētku

diena, viņi devās medībās savā svētajā mežā, kur citādi viņi visu

gadu nenogalina nevienu dzīvnieku, nedz arī cērt kādu nūju;
samedītām stirnām, briežiem un zaķiem novilka ādu, gaļu

izcepa un novietoja uz gara galda un ap galdu salipināja daudz

vaska svecīšu par savu vecāku, senču un bērnu, un radinieku dvē-

selēm, un pēc tam, stāvēdami un uz priekšu un atpakaļ iedami,

ēda un dzēra un piedāvāja arī mums . .»

17. un 18. gadsimtā rakstītās ziņas par svētajiem mežiem ap-

sīkst, lai gan atsevišķus svētos ozolus mācītāji lika cirst un iz-

nīcināt līdz pat 19. gadsimta sākumam. lespējams, ka šie atsevišķie

koki bija atliekas no kādreizējiem svētajiem mežiem. Tā, vai-

rākos nostāstos ir minēts, ka svētais ozols, kas audzis netālu

no Jaungulbenes Ušuru ezera, kādreiz atradies svētā meža vidū,

bet laika gaitā viss mežs izcirsts.

To, kādi šie senie svētie meži izskatījušies, mūsdienās vairs

var tikai nojaust. Te nozīmīgs izziņas avots ir folklora. Tā, pie-
mēram, no nostāstiem uzzinām, ka Apriķu Elku birzs bijusi ap-
mēram 20 ha liels ozolu un lapukoku mežs, kurā vietējie ļaudis

pielūguši šeit mītošos garus. Neviens nedrīkstējis necienīgi iz-

turēties pret gariem vai tiem, kas tos pielūdza. Ja kāds pat ne-

zinot iegājis birzī, tad gari atriebušies, maldinājuši gājēju, viņu
visādi baidījuši un mocījuši. Par Svēto mežu Jaungulbenē teikts,

ka tajā neviens nedrīkstējis ne medīt, ne cirst kokus, ne lasīt zarus

vai lapas. Šis nostāsts sasaucas ar Padebornas bīskapa Oli-

vera 1220. gadā sarakstīto «Svētās zemes vēsturi». Aprakstī-
dams lībiešu, igauņu un prūšu pagānisko ticību, viņš atzīst, ka šīs

ciltis «cer ko labu sev no mežiem, kurus nekāds cirvis nav mē-

ģinājis aizskart». Par Latvijas svēto mežu neaizskaramību rak-

stījuši arī hronists Baltazars Rusovs (1584. g.) un vēsturnieks

Dionīsijs Fabrīcijs (ap 1610. g.). Acīmredzot senie svētmeži bija

mežonīgas un neskartas audzes, kuras vietējie iedzīvotāji
uzskatījuši par dievu mitekli. To 1539. gadā, runājot par Zemai-

tijas mežiem, apliecina Upsalas virsbīskaps Olavs Magnuss:
«Trejas dievības rādīja senie pagāni Lietuvā, iekams tie ne-

bija saņēmuši svēto kristietību: uguni, jo tā ir katra upura

iesākums, mežu, tāpēc ka tas ir dievu miteklis, čūsku, tāpēc ka tā ir
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mājas dievs ..» Kādā 15. gadsimta ziņojumā par misiju Lie-

tuvā minēts, ka svētās birzis esot dievu mājoklis un, ja tās

nocērt, tad ļaudis vairs nezinot, kur dievu meklēt.

Tāpat arī Indriķa Livonijas hronikā pieminēts svētais mežs

Igaunijā, Jervā pie Vironijas robežām: tajā 1220. gadā iekaro-

tāji iznīcinājuši elku koka tēlus. Lietuvas un prūšu zemes svētie

meži bieži minēti viduslaiku dokumentos. Tā, Brēmenes Ādams

jau ap 1075. gadu atzīmē prūšu svētās birzis. Par svēto mežu no-

zīmi rietumslāvu dzīvē liecina Tītmara (ap 1000. g.) un Helmolda

(ap 1125. g.) hronikas. Arī krieviem bija savi svētie meži. Tā,

Novgorodas un Pleskavas arhibīskaps Makarijs 1534. gadā vēstulē

caram Ivanam Bargajam sūdzējās, ka vietējie iedzīvotāji pieturo-
ties pie senajām paražām un savas lūgšanas veltot mežiem, akme-

ņiem, upēm un citiem dabas radītiem objektiem.
Šobrīd apkopotas ziņas apmēram par 40 Latvijas svētajiem

mežiem un birzīm. No tiem lielākā daļa atrodas Kurzemē un

Vidzemes ziemeļdaļā. Neviens svētais mežs līdz mūsdienām nav

saglabājies Latgalē, lai gan jezuītu pātera Strībinga ziņojumā par
1606. gada misijas ceļojumu uz Rēzekni un. Ludzu ir teikts, ka vie-

tējie iedzīvotāji ir «elku kalpi, kas pielūdz kokus, un tiem ir birzis,
kurās ap Lieldienām un Miķeļiem ziedo dažāda veida upurus».

Rakstītajos avotos minētie svētie meži mūsdienās noteicami

ar grūtībām. Vienīgi R. Lubenausa aprakstītā svētā meža at-

rašanās vieta ir samērā droši zināma. Mūsdienās to sauc par Elka

birzi, un tā atrodas valsts aizsardzībā kā arheoloģijas piemi-
neklis. Svētā birzs Strazdē, domājams, ir atradusies starp Mežītu

pilskalnu un Rīgas—Ventspils šoseju, kur vēl šodien slejas vare-

nais Andumu ozols. 1380. gadā Bērzaunē minēto birzi būtu

jāmeklē uz austrumiem no Bērzaunes. Bērzaunes—Vestienas šose-

jas malā paceļas kalns, kas agrāk dēvēts par Elkus kalnu. Tā nogāzē
kādreiz audzis upurozols. Netālu atrodas Bindēnu pilskalns un

Lipšu viduslaiku kapsēta.
Svētos mežus un birzis uzskatīja par dzīvības un auglības spēku

iemiesojumu, dabas garu mītni. Liela nozīme svētajiem mežiem

bijusi arī mirušo kultā. Jau minētajā R. Lubenausaaprakstā lasāms,

ka svētajā mežā nomedītie zvēri paredzēti veļu mielastam. Franču

dēkainis Zilbērs dc Lanuā, kurš 1413.—1414. gadā apceļoja Livo-

niju, raksta, ka kurši savus mirušos, tērptus labākajās drānās un

rotās, sadedzinot ozolkoka sārtos tuvējā mežā vai birzī.

Saglabājušās nelielās svētās birzis ir nozīmīgs pētījumu ob-

jekts dabzinātniekiem, jo tās var uzlūkot arī par rezervātu.

Dokumentālo materiālu, folkloras ziņu un arheoloģisko pētījumu

apkopojums par svētajiem mežiem un birzīm pavērs jaunas iespē-

jas seno ticējumu izzināšanā.

Juris Urtāns
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MŪSU PILSĒTĀ GAIDĪTIE KOKI

Mūsu republikā, tāpat kā visur pasaulē, kur sabiedrība strauji
attīstās, notiek mērķtiecīgs iedzīvotāju polarizācijas process. Cil-

vēki pāriet dzīvot apdzīvotās vietās — pilsētās, pilsētciematos un

lauku apdzīvotās vietās, bet pārējā teritorijā — uzturas tikai darba

laikā. Tātad — cilvēku koncentrācija pieaug nelielā teritorijas
daļā. Šī polarizēšanās, protams, dod daudz materiālu labumu. To-

mēr pagaidām nevienam nav izdevies piepildīt pretējo svaru kausu,

kurā būtu «svērti» arī šādas koncentrēšanās trūkumi. Nav jā-
būt pārāk tālredzīgam, lai konstatētu pilsētas dzīves nelabvē-

līgos apstākļus — dažāduspiesārņojumus, trokšņus, elektromagnē-
tiskos starojumus un citus procesus, kas pazemina darba spē-

jas, palielina saslimstību, saīsina mūžu. Diemžēl, pašlaik nav vie-

notas metodikas, kā šīs ietekmes pārrēķināt vienā rādītājā, lai

to korekti un uzskatāmi noliktu otrā svaru kausā. Pagaidām mums

ir iespēja nelabvēlīgās ietekmes šķietami samazināt ar pilsēt-
būvniecības līdzekļiem. Un atkal — bez jebkādiem labākā varianta

vērtēšanas kritērijiem.
Par to, ka apstādījumi pilsētas vidi kopumā uzlabo, ka tie ir

veselīgāki par neapstādītu pilsētu, neviens nestrīdas. Taču, cik un

ko tas dod, vai vispār ir vērts, nav pieņemts aprēķināt, un līdz ar to

priekšstats par apstādījumu sociālo labumu ir ļoti dažāds. Sākot ar

«lai nu viņi ar tiem zaļumiem paniekojas», «nav ko naudu šķiest»,

vai arī «jāstāda būs, lai priekšniecība nebārās», vai «lai izlie-

totu naudu» un beidzot ar «katrs koks un krūms pilsētā ir neaiz-

stājama vērtība». Kā katra galējība ir vienpusīga (tāpat kā pats
šis polarizācijas process), tā arī šie uzskati nebūt neliecina par

pamatotu tālredzību un neder visiem gadījumiem.

Piedāvāju konspektīvi apspriest šo tēmu, kā ģeometrijā
mēdz teikt, no pretējā. Pieņemsim, ka mums ir dota apstādīta,
stabila, dzīvotspējīgiem augiem klāta teritorija un mēs tajā būvē-

jam pilsētu, esam ienācēji, viesi, kuri uzvedas šai telpā, kā jau vie-

siem pienākas. Visupirms — mums ir jābūt labi informētiem par

apbūvējamās teritorijas īpašībām. Kas te aug labi un kam te netīk?

Kā mēs ar savām celtnēm, ceļiem, trasēm izmainīsim šīs vietas

augsni, apgaismojumu, mitruma apstākļus, vēju plūsmu, piesār-

ņotību? Vai ceļu trases ies tā, lai gājēji nenobradātu zālienus

un nenoblīvētu augsni? Un ko darīt, lai augi mūsu klātbūtni

sajustu minimāli? Ideāliem pilsētas apstādījumiem mūsu pla-

tumgrādos pēc savām īpašībām būtu jāimitē vietējo mežu ap-

stākļi. Mežs dabiski regulēta mitruma apstākļos lielākoties ir

pati daudzveidīgākā un pret cilvēka neizdarību un neizpratni

izturīgākā augu kopa mūsu klimata apstākļos. Tas ir ideāls,

kam mēs varam tikai tuvoties, līdzināties. Katra mūsu pilsētbūv-
nieciskā darbība samazina meža kā sistēmas kopāturēšanos, palie-
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lina darbu apjomu un citus izdevumus kārtības uzturēšanā, saīsina

koku un krūmu mūžu, paātrina audzes un tās uzturēšanas līdzekļu
apriti.

Mūsu kokaugu sugām nav piemēroti pilsētu augsnes un gaisa
mitruma apstākļi un to svārstības. Mežā valdošie ir nokrišņi un

tajos izšķīdušo trūdvielu un minerālvielu ieskalošanās procesi.
Jo vieta ir apdzīvotāka, jo lielāku īpatsvaru tās virsmā aizņem

namu jumti un asfaltētas platības, no kuriem visi nokrišņi strauji
aiztek kanalizācijā. Šeit ieskalošanās vietā var rasties augsnes
mitruma papildināšanās no gruntsūdeņiem, augšupejošas vielu un

ūdens plūsmas. Vietējām kokaugu sugām vajag dziļi trūdamas aug-

snes, bet mēs piedāvājam sapostītas, apvērstas, nedzīvas bezstruk-

tūras augsnes, kuras līdzinās kalnu un upju palieņu augsnēm. Vie-

tējām sugām ir daudz kaitēkļu un slimību, kas pilsētas apstākļu
novārdzinātiem kokiem var kļūt tik postoši, ka padara to dzīvi

nereālu vai vismaz īslaicīgu.
Pilsētu apstādījumiem vajadzīgi savi, piemēroti augi. Protams,

arī vienas sugas ietvaros piemērotība pilsētas apstākļiem var

būt atšķirīga. Nav nemaz tik daudz koku un krūmu sugu, par kurām

visā pasaulē būtu vienots uzskats: tā ir īsta pilsētas suga. Atšķirīgos
apstākļos vienas un tās pašas sugas izturība var būt dažāda.

To var ietekmēt sausums, piesārņojuma veids, apsalšana bargās
vai svārstīgās ziemās un salnās, kaitēkļu un slimību uzbrukumi

un vēl daudz citu apstākļu, kurus pat grūti iedomāties.

Tomēr skaidrs, ka skuju kokiem ar mūžzaļām skujām pilsētā
klājas sliktāk nekā lapu kokiem. Mūsu parastā egle un

priede pilsētai nav piemērotas. Lapu koki ar lielām lapām ir mazāk

izturīgi nekā sīklapainie. Daudz izturīgākas ir svešzemju koku un

krūmu sugas. Aptuvens aprēķins rāda, ka 95—98% zaļās,

darbīgās lapu masas Latvijas lauku parkos veido vietējo koku

un krūmu sugas. Sugu skaits nav liels, ap 25, un tāpēc no vietējām
sugām veidotie apstādījumi izskatā ir samērā vienveidīgi, tajos
nav koku vai krūmu, kas izceltos ar īpaši dekoratīvām īpašī-
bām, bet lietpratīgi sakārtotu parku izturība intensīvas lauku me-

hanizācijas apstākļos ir apbrīnas vērta.

Augu sugu sastāvs Rīgas centra apstādījumos būtiski atšķiras
no lauku parku augu sortimenta. Sugu sastāvs Rīgas parkos ir vis-

maz 100 gadu izlases rezultāts, ko ietekmējis klimats un pilsētas

apstākļi. Rīgas centrā vietējo sugu īpatsvars pēc zaļās masas ir

30—40% . Plašākos apstādījumos, protams, vairāk, bet mazos

skvēros, ielu stādījumos, atsevišķu augu vidū — tikpat kā nav.

Bieži izmantoto koku un krūmu sugu skaits ir ap 100 un to vidū

80 ir svešzemnieces. Vairums no tām nākušas no kalnu un me-

žastepju joslas palieņu mežiem.

Pilsētas ielas ar īpašu piemērotību izceļas vairāki veģetativi
pavairojami koki un krūmi, kloni, kuru īpašības pilsētas ap-
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stākļos jau sen tikušas ievērotas Viduseiropas pilsētās. Tā ir Ho-

landes liepa, ari Krimas liepa. Labi pilsētās sevi pierādījuši tāpat

hibridogēnās cilmes krāšņi ziedoši krūmi — Vanhuta spireja, asā

spireja, arī Bumalda spireja. Tie ir tikai daži ilggadīga darba

piemēri, kas liecina, ka pilsētas apstādījumu vajadzībām iespē-

jams atlasīt atsevišķus eksemplārus, kas pārējo, no vienas sēklu

saujas izaugušo, vidū izceļas ar dzīvīgumu, spēcīgu, zaļu un

ilgstošu lapojumu, labi pavairojas veģetatīvi, veido kompaktu
un aktīvu sakņu sistēmu. Mūsu republikā arvien vairāk tiek

atlasītas tās koku un krūmu sugas, atsevišķi kloni un viengadīgas

sugu populācijas, kam pilsēta nodara mazāk ļaunuma. Tās tiek

ieteiktas kokaudzētavām, apstādījumu projektētājiem un daiļ-

dārzniekiem. Absolūti izturīgu koku un krūmu, protams, nav.

Veidojot un uzturot pilsētas apstādījumus, attīstot pilsētu kā

lielu celtni, ir svarīgi nepārtraukti paturēt prātā nepieciešamību
netraucēt augu augšanu. Strauji nemainīt augu augšanas fakto-

rus — mitrumu, gruntsūdens līmeni, apgaismojumu, izretojumu kā

konkurences maiņu, barības vielu koncentrāciju augsnē. Strau-

jas izmaiņas izsauc neatgriezeniskus un būtiskus bojājumus. Mūsu

pārmitrajā klimatā jānodrošina dabiska apstādījumu drenēšanās,
mitruma notece, minimālas gruntsūdeņu svārstības. Nav pamata
izturēties nevērīgi pret dabisko trūdu nozīmi apstādījumu augu

audzēšanā. Pilsētu un ciematu celtniecības gaitā mēs vieglprātīgi

sapostām augsnes virsējo, trūdamo, dzīvo slāni. Aizstumjam un iz-

niekojam. Pēc tam vedam klāt jaunu. Skābā purva kūdra, at-

kritumu komposts un tirumaaugsnes trūds ir trīs dažādi, savstarpē-

ji maz savietojami trūda veidi, kas vairāk piemēroti zālienu

veidošanai, bet mazāk — koku un krūmu stādīšanai. Ideāls būtu

koku lapu un sīkzariņu komposts no apstādījumiem, kuru ne-

vajadzētu turp un atpakaļ pārvadāt un kuru mēs izmetam atkri-

tumos vai vieglprātīgi sadedzinām, lepodamies ar šiem apkop-
šanas perioda ugunskuriem.

Tātad, izejot no pretējā, no netraucēšanas pozīcijām, arvien

vairāk koku un krūmu sugu var kļūt piemērotas apdzīvotu vietu

apstādījumiem. Tā ir reāla iespēja arī šajā mūsu vides pilnveido-
šanas darbā apliecināt nesavtīgu egoismu profesionālā manierē,

proti, iepazīt augu īpašības, iespējas, kā tehnikā saka —

pieļāves, un to daudzveidību un mācīties tās piemērot labi iepa-
zītos augšanas apstākļos — dabiskajos un mūsu darbības pārvei-

dotajos.

Andris Zvirgzds
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AIZVIEN NAV MIERA AP ĀDERĒM

Fenomens, ko saucam par pazemes āderēm,un tā izraisītās reakcijas mums vēl

aizvien ir liela mīkla. Tāpēc daudzu un dažādu nozaru lietpratēji pret to nespēj
palikt vienaldzīgi. Piedāvājam Maskavas izdevniecības «Misi» 1986. gada al-

manahā «Na suše i na more» publicēto materiālu par šo tēmu.

Ir zināms, ka rlkstnieciba pastāv kopš seniem laikiem. Dažādi fakti liecina par
to, ka «burvju rīkste» cilvēkiem klausījusi jau daudzus gadsimtus. Riksti pie-
min nenogurdināmaisceļotājs Hērodots. Ar rīksti prata darboties senie ēģiptieši,
senie grieķi, babilonieši un romieši, par tās izmantošanu rakstīja Marko Polo un

Georgs Agrikola. Ķīnas vēsturnieki apgalvoja, ka jau «senos» laikos zemes noslē-

pumu zinātāji varējuši ne vien atklāt, kas slēpjas zem cilvēku kājām, bet arī no-

rādīt vietu,kur vislabāk celt māju, lai nesaniknotu «apakšzemes drakonu». Viņi do-

māja, ka šis pats drakons ir tas, ka vada paklausīgās rīkstītes kustības. Vēlāk,

tumšajos viduslaikos, «krietnie» kristieši indikatora griešanos izskaidroja ar

sātana līdzdalību — un tikai tāpēc, ka ne visās rokās tas griezās. Dievbijīgais
abats Piro par šo tēmu uzrakstīja veselu traktātu. «Aizliegt rīksti!»

— viņš svētās

dusmās aicināja.
Un tomēr, neraugoties uz šo, saudzīgi izsakoties, vēso attieksmi, rīkstnieki

no savas mākas neatteicās. 17. gadsimta sākumā kāds barons Basolejs apguvis
rikstniecibu un diezgan nopietni izstudējis visus tais laikos pieejamos rakstus

par ģeoloģiskajiem pētījumiem, kopā ar sievu, kas darbojās kā asistente, atklāja
vairāk nekā simt piecdesmit zelta, sudraba, vara, alvas un cinka rūdu atradnes. Bet

1780. gadā kāds mazturīgs ševaljē Pjērs Tuvenels kļuva slavens ar to, ka kopā ar

savu palīgu zemnieku Bartolomeo Bletonu Lotringā vien atklāja ap astoņsimt

apakšzemes avotu.

Pagājušā gadsimta nogalē, kad nepieredzēti strauji uzplauka zinātniskā un teh-

niskā doma, rikstniecibu vairs neuzskatīja par kaut ko pārdabisku. «Mēs neizpro-
tam šīs parādības būtību,» sacīja zinātnieki. «Bet gluži tāpat mēs nevaram pateikt,
kas ir elektrība. Taču tas mūs netraucē izmantot parādības, kuru dabu pagaidām

nevaram izskaidrot.» Tad savukārt vēl pēc kāda laika vācu fiziķis Makss Planks

norādīja, ka rīkstniecība ir interesanta un to vajag pētitar zinātniskām metodēm, un

ierosināja izveidot speciālu institūtu šīs parādības izpētei. Un beidzot, 1932. gadā,
Versaļā sāka darboties pirmā rīkstnieku skola.

Reiz manās rokās nokļuva neparasts dokuments. Ja atmiņa mani neviļ, tas

saucās «Atgādne sarkanarmietim par ūdens uzmeklēšanu bezūdens apvidū».
Dokumentā bija dotas pamācības, kā ūdens trūkuma apstākļos ar vienkāršu paņē-

mienu uzmeklēt seklu āderi, un aprakstīti elementāri rīkstes izmantošanas pa-

ņēmieni.
Interesantu gadījumupastāstīja bulgāru zinātnieks profesors Soju Stojevs, kurš

ilgus gadus pētījis cilvēka ārpusapziņas parādības:
«Pie mums Bulgārijā rikstniecibu sauc citādi — radioestēzija. Arī pie mums

ir apbrīnojami speciālisti. Pirms vairākiem gadiem mūsu arheologi nolēma izda-

rīt izrakumus vairākos senos kapulaukos, pie tam ar noteiktu mērķi. Vajadzēja
uzmeklēt metāla priekšmetus, lai pēc tiem noteiktu apbedījumu vecumu un pie-
derību noteiktai ciltij. Varēja, protams, atvērt apbedījumu pēc apbedījuma, taču

tas būtu milzu darbs daudziem cilvēkiem. Tika nolemts uzdevumu vienkāršot. Ar-

heologi sprieda tā: lai nekropoles rajonu pārlūko radioestēzisti, bet mēs pēc tam

raksim tajās vietās, kur pēc viņu rādījumiem jābūt metālam. Tā arī izdarīja. Un pa-

tiešām izdevās atrast diezgan daudz apbedījumu ar lieliem zelta, vara un sudraba

monētu, rotaslietu, sadzīves priekšmetu krājumiem. «Trāpījumu» procents bija
visai augsts. Var pat teikt, ka neviens apbedījums nebija atrakts veltigi. Pie tam

«bagātie» apbedījumi bija haotiski izkaisīti pa visu kapulauku un atradās diezgan
tālu cits no cita. Kad vēlāk sāka atrakt citus apbedijumus, tajos arheologi šādus

krājumus neatrada . . . Kad par to uzzināju, biju loti pārsteigts. Vai patiešam tik
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vienkārši var konstatēt zemē ieraktu metāla gabaliņu? Izrādās — tomēr var. Maz

mēs vēl pazīstam cilvēka būtību, viņa spējas.»

Maskavā dzīvo tehnisko zinātņu kandidāts biolokācijas metodes operators
Aleksandrs Plužņikovs. Paklausīsimies, ko viņš stāsta:

«Bieži nākas meklēt apakšzemes tukšumus: pazemes ejas un telpas, siltum-

trases, vecas raktuvju ejas. Gadās arī nosacīti tukšumi, kas vēlāk aizbērti. Ar tā-

diem sastapāmies Novgorodas kremlī. Reizēm jāuziet brāļu kapi, aizbērti grāvji
vai senas gravas, kas jāiezīmē pirms celtniecibas darbiem. Meklējam arī kādreizējo
sienu un lieveņu paliekas, tāpat kabeļus, metāla komunikāciju atliekas, arī āderes.

Tās uzmeklēt ir svarīgi nevis no ūdensapgādes viedokļa, bet visbiežāk kā celtni

postošu faktoru. Tādi gadījumi ir. Uzceļ māju — un, raugi, pēc kāda laika pagrabā
sāk sūkties ūdens. No kurienes? No grunts. Kāda ādere atradusi izeju. Tāpēc to va-

jag atrast jau pirms būvdarbu sākšanas un noslēgt tai ceļu.
Esmu mēģinājis meklēt arī naftu. Tas bija 1977. gadā Neftekumskas stepē,

tuksnesī. Un eksperimentiem bija lieliski rezultāti! Izrādījās, ka rīkstnieks var

reģistrēt iegulas pat 3800 metru dziļumā! Pēc Neftekumskas devos uz Melno jūru

pārbaudīt šelfu tās ziemeļrietumu daļā. Tur zem jūras dibena jau bija izlūkotas

naftas iegulas. Dabūjām ģeofizisko karti, iekāpām simttonnīgā kuģītī un sākām va-

got jūru, reģistrēdami rāmīša rādījumus. Ģeofiziskā un biolokācijas karte sakrita

par deviņdesmit procentiem. Starpība bija tikai tāda, ka pirmās kartes sastādīšanai

bija izlietots daudz spēku un līdzekļu. Bet te — astoņas dienas nelielā kuģītī bez

jebkādiem dārgiem aparātiem, — un rezultāts gandriz tāds pats.»

Avīzē «Stroiteļnaja gazeta» tika rakstīts par gadījumu Atlantijas okeānā, kā

iespējams uzmeklēt arī kuģus, noklīdušas tukšas cisternas, bojas ar aparātiem,
ko mēdz lietot okeanologi, arī dažādus zvejas rīkus. Ļoti iespējams, ka var uz-

meklēt arī zivju un jūras dzīvnieku barus, slīkstošus cilvēkus.

Tomēr
—

kā tas notiek?

Viennozīmīgas atbildes te pagaidām nav. Daži uzskata, ka galvenais faktors ir

cilvēka jutīgums, bet citi —ka atminējums slēpjas fizikālo lauku un rāmiša

mijiedarbībā (rāmītis ir elementārs cilvēka biostrāvu vadītājs). Daži domā, ka šīs

spējas ir fenomenālas, tas ir, tādas, kas katram cilvēkam nepiemīt, bet citi
—

ka

rikstnieka spējas ir kaut kas līdzīgs mākai braukt ar velosipēdu. Ja biolokācijas
efektu sajustu tikai viens cilvēks no simta, tad varētu runāt par fenomenu. Taču no

simt cilvēkiem astoņdesmit, paņēmuši rokās rāmīti, tūdaļ sajūt efektu. Austrā-

lijas ķenguri sausuma laikā rok dziļas bedres un atrod ūdeni, bet skudras Ama-

zones baseinā pirms plūdiem pārceļo uz drošām vietām. Acimredzot tas liecina

par kādas «vispārpieejamas» maņas pastāvēšanu.

1916. gadā Tomskas universitātes profesors N. Kaškarovs izteica domu, ka

cilvēka organisms zināmos apstākļos reaģē uz gaisa jonizācijas un tā elektrisko

lādiņu pārmaiņām, kas raksturīgas vietām, kur plūst pazemes ūdeņivai atrodas me-

tālu rūdas.

Poļu ģeologs C. Kolags uzskata: «Magnētiskās anomālijas virs dažādiem

klinšu iežiem nosaka šo iežu elektrovadāmības un klejojošo strāvu spriegumu

atšķiribas. Rezultātā radušās magnētiskā lauka atšķirības iedarbojas uz cilvēka

organismu. Mākslīgos apstākļos izdarītie mēģinājumi skaidri pierāda, ka cilvēks

reaģē uz šādām elektromagnētiskām parādībām.»

Profesoram Dītriham no VFR un franču fiziķim Lakovskim ir cits viedoklis.

Viņi uzskata, ka «izstarojumus no pazemes» rada nevis apakšzemes ūdeņu plūsmas
vai ģeoloģiski atšķirīgi ieži, bet gan, ka tie ir . . . apakšzemes ūdeņustraumju unrū-

du atstaroti kosmiskie stari!

Par to, kas isti rīkstei vai citam indikatoram liek griezties, interesējās arī

amerikāņu zinātnieks Džons Merta. Viņš piestiprināja rīkstes galiem ārkārtīgi
jutīgus pārveidotājus, kas reaģēja uz visniecīgāko rīkstes kustību, tādus pašus pār-

veidotājuspiestiprināja arī operatora muskuļiem. Signālus reģistrēja īpašs aparāts.
Zinātnieks gribēja noskaidrot, kas notiek vispirms — rīkstes kustība vai mus-

kuļu sasprindzināšanās, kaut arī visniecīgākā? Izrādījās, ka muskuļi apsteidz
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indikatoru, tātad rīkstei vai rāmītim būtībā nav īpašas lomas. Indikators uz rīkst-

nieku iedarbojas psiholoģiski, liekot viņam koncentrēt uzmanību.

No tā visa izriet, ka galvenais ir ideomotorika — pašam rīkstniekam nema-

nāma reflektoriska rokas muskuļu reakcija, neapzināta atbilde uz kairinātāju. Bet

tādā gadījumā problēma kļūst vēl komplicētāka. Kādā veidā operators saņem in-

formāciju par dziļi zemē gulošu rūdu vai par kuģi, kas atrodas aiz redzamības ro-

bežas? Kā viņš uztver šo informāciju, kura ierosina ideomotorisko aktu? Gri-

bot negribot jāpieļauj doma, ka cilvēkam piemītvēl kāda nezināma maņa — sestais

vai septītais prāts, ko zinātne vēl nav izpētijusi . . .
Daudzi pētnieki atzīst, ka biolokācijas procesā notiek kāda fizikāla mijie-

darbība. Pats cilvēks ir fizikāla sistēma, ķermenis starp citiem ķermeņiem. Un kat-

ram fizikālam ķermenim, katrai sistēmai piemīt zināma fizikālo lauku kopa, bet

šie lauki savukārt savstarpēji mijiedarbojas, un tā rezultātā no viena ķermeņa

uz otru, arī no nedzīva objekta uz cilvēku, var pāriet informācija. Bet tas viss vēl

prasa papildu eksperimentus, pārbaudes, teoriju izstrādi, aprēķinus.
Arī pie mums šajā jomā ir gan praktiski, gan teorētiski sasniegumi. Da-

žādos reģionos izdarīti aptuveni divi tūkstoši urbumu, lai pārbauditu biolokāci-

jas sniegtos izlūkošanas datus. Astoņdesmit gadījumos no simta konstatēta sa-

kritība. Bet tas taču ir labs rezultāts! Odens meklēšanai rīkstnieki izstrādājuši jaunu,

kompleksu metodi: biolokācijakopā ar seismisko izlūkošanu. Operators ātri nosaka

lielas tektonisko anomāliju zonas un šo zonu ietvaros — iecirkņus, kur jābūt sald-

ūdenim. Pēc tam seko seismiskā izlūkošana: ģeologidetalizēti izpēta griezumu un iz-

vēlas urbuma vietu. Kādā iecirknī, kur par operatoru strādāja ģeoloģijas un mine-

raloģijas zinātņu kandidāts V. Matvejevs un kur pirms tam nevienā no pusotra des-

mita izlūkošanas urbumiem ūdens netika atrasts, jau pats pirmais urbums, kura vie-

tu noteica pēc kompleksās metodes, deva tik daudz ūdens, ka tā pietiek lielam

lopkopības objektam.
Mūsu zemē darbojas apvienības «Sevukrgeologija» biolokācijas pētījumu me-

todiskā partija, kas sekmigi meklē ne vien ūdeni, bet arī nerūdu derīgos izrakteņus,

ģipšakmeni. Bet Ziemeļu hidrotehnikas un meliorācijas zinātniskās pētniecības
institūta līdzstrādnieki biolokāciju izmantoja citam nolūkam. Tas ir nenovēr-

šami, ka pirms gadiem piecdesmit izbūvētās meliorācijas un drenāžas sistēmas

pamazām kļūst nederīgas, sabrūk, un paši zemkopji vairs neatceras, kur tās bi-

jušas. Piemēram, Kaļiņingradas apgabalā liela daļa drenāžas sistēmu ir aizsē-

rējušas, bet to projektu dokumenti gājuši bojā otrā pasaules kara laikā. Lai lau-

ku atkal padaritu auglīgu, aizsērējumi jāatrod, bojātās drenas jāsalabo. Sie darbi

jāveic tūkstošiem hektāru lielās agrāk meliorētu zemju platībās. Un atkal indi-

katori deva lielu spēku un līdzekļu ietaupījumu.

Izrādās, ka ar biolokācijas palīdzību var saklausīt arī ne katram sadzirdamos

zemes dzīļu čukstus.

Aleksandrs Majevs

Nav apstājas biedrības darbā

Un tā — 1987. gada 4. aprīlī Rīgā, LKP CX Politiskās izglītības namā, sanāca

Latvijas PSR Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības 8. kongress, kurš izvēr-

tēja to pašaizliedzīgo darbu,kopiecos gados veikuši 416 000 biedrības biedru savās

4635 pirmorganizācijās, un noteica nākamo piecu gadu darba virzienus.

Beigās tika ievēlēta 133 cilvēku liela biedrības Centrālā padome un no tās

vidus —20 cilvēku liels Centrālās padomes Prezidijs, kam koleģiāli un ope-

ratīvi ik mēnesi lemt visus svarīgākos organizācijas jautājumus.

Pirmajā sēdē par LPSR Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības Cen-

trālās padomes Prezidija priekšsēdētāju kļuva toreizējais Ministru Padomes
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priekšsēdētāja pirmais vietnieks, Agrorūpniecibas komitejas priekšsēdētājs
Kazimirs Špoģis, par biedrības Centrālās padomes Prezidija priekšsēdētāja

pirmo vietnieku
— LKP CX loceklis, LPSR Augstākās Padomes deputāts Leo Bēr-

ziņš, par vietniekiem
—

Ilmārs Puteklis un Valdis Roģis, par organizatoriskā darba

daļas vadītāju — Inta Albrehta, par locekļiem: LPSR Kultūras ministrijas Mu-

zeju un kultūras pieminekļu zinātniskās pētniecības padomes priekšsēdētājs

Mārtiņš Apinis, LPSR Zinātņu akadēmijas Bioloģijas institūta direktors Gunārs

Andrušaitis, LPSR kultūras ministra vietnieks Ilgvars Batrags, Latvijas Hidrome-

teoroloģijas un dabas vides kontroles pārvaldes priekšnieks Pēteris Bērziņš, Vissa-

vienības Jūras ģeoloģijas un ģeofizikas institūta laboratorijas vadītājs Igors Daņi-
lāns, LPSR veselības aizsardzības ministra vietnieks Vjačesīavs Derkačs, Rigas pil-
sētas Tautas deputātu padomes Izpildu komitejas priekšsēdētāja vietnieks Guntis

Grinbergs, Ogres rajona kolhoza «Lāčplēsis» priekšsēdētājs LPSR Augstākās Pado-

mes deputāts Žanis Holšteins, LPSR Dabas muzeja direktors Vilis Krūmiņš, LLKJS

Centrālās Komitejas sekretārs Igors Kudrjavcevs, LPSR Valsts Agrorūpniecibas
komitejas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Lapše, LPSR meliorācijas un ūdenssaim-

niecības ministra pirmais vietnieks Jānis Paprockis, LKP Centrālās Komitejas
Lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības nodaļas vadītāja vietniece Marija
Smirnova, LPSR Zinātņu akadēmijas Oganiskās sintēzes institūta laboratorijas

vadītājs akadēmiķis Jānis Stradiņš, LPSR mežsaimniecības un mežrūpniecības
ministra vietnieks Jānis Vanags.

Biedrība turpina savu 12. piecgades darbu.

JŪS RAKSTĪJĀT MUMS. MĒS ATBILDAM JUMS

Par pašu novēroto, atrasto, par vēlamo

Neparastu vizuālu parādību vispirms apraksta cēsnieks Valters Ķ c m 1 c r s —

viņam 1987. gada 12. martā pulksten 16.30,ejot uz autobusa pieturu, gadījies vērot

vienlaikus piecas varavīksnes dažādos stāvokļos un no Saules uz austrumiem —

garu staru kūli, kas savienojies ar vienu no šim varavīksnēm.

Dobelnieks J. Šteinerts piedzīvojis negaidītu kraukļa uzbrukumu, kad iz-

traucējis tā mielošanos ar ķīvītes olu. Vispirms tas nav mucis prom, izpletis spārnus
un ķērcis, pēc tam uzlidojis gaisā, lai negaidīti ar lielu spēku triektos cilvēka mugu-

rā, un tikai brezenta jaka ar mugursomu un makšķerkāti viņu paglābuši no agre-

sīvā putna, kas vēl krietnu laiku pavadījis un meties virsū. Bet cits putns, tā sauk-

tais lielais zāģis, spalgajā ziemas salā jau vairākas dienas iepriekš precīzi ziņojis
par silta laika iestāšanos.

Vienlaikus rīdzinieks P. Strazdiņš uzrāda, cik kļūdaini bijuši pazis-

tamā bitenieka eglainieša (Daugavpils raj.) Jāzepa Orbidāna dabas vērojumi
un publiskie paziņojumi presē — dabā viss pagājušoziem izrādījies tieši pretēji.

Kaut gan 1986.—1987. gada ziema uzdevusi mīklas arī citiem uzmanīgiem
dabas draugiem. Tā, bijusi durbeniece, tagadējā dunalcniece (Liepājas raj.) Austra

H o 1 m a atzīstas, cik mīklaini uzvedies viņas parastais novērojumu objekts —

bērzs: viss vienmērīgi nodzeltējis un viss gandrīz vienlaicīgi nometis lapas, tikai

galotnē nedaudz paturot kuplu skupsnu. Tātad vajadzētu būt mierīgai ziemai ar

nelielu salu un sniegu, kas slapjumā un atkalās drīz vien atstātu melnu zemi. Bet sa-

nāca pavisam otrādi. Kaut gan — šo gaidāmoziemas bargumu jau savlaicīgi un pre-
cīzi rādījušas cūku liesas, kas bijušas vienmērigi platas kā lizes, un āboli kailajos
kokos līdz pat sniegiem un saliem.
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Skrīvernieks (Stučkas raj.) J. M i 1 1 c r s jau tā, liktos, pilnīgajā pirmāpasaules
kara strēlnieku kapavietu sarakstā, kuru bija apkopojuši tādi pieminekļu un

strēlnieku gaitu zinātāji kā V. Steins, A. Biedriņš, A. Pumpurs un citi, atrada vēl

neuzrādītus latviešu un krievu strēlnieku kapus Skrīveros, Divajas ielā 2, kas

gan pēdējā laikā aizmirsti arī no novadnieku puses.
Ar veselu virkni ierosinājumu kalendāra Redkolēģijā griežas liepupnieks

(Limbažu raj.) Gurijs X ar p s, kas cita vidū neslēpj savu sarūgtinājumu par to, ka

kalendāri nevēlas uzņemt sarakstā viņa personvārdu. Sajā ziņā mēs nu gan neko

līdzēt nevarēsim — te ir noteikta kārtība, kuru sīki aprakstījām jau 1981. gada
laidienā (305. lpp.), un to pārkāpt nevaram, tāpat kā nevaram svītrot tos 44 person-
vārdus, kas jums liekas nepieņemami. Taču par citiem jautājumiem, lai «kalendārs

būtu nevis vienkāršs ziņu krājums, bet tautas gudrības aka», — ir vērts pado-
māt. Vai kalendārā vajadzētu nodoties augu fizioloģijas aprakstiem, «kā no mazas

sēkliņas izaug skaists augs»? Cik zinātniski būtu apcerēt noteiktas «laimes die-

nas», «nelaimes dienas» un «kukaiņu dienas» un horoskopu paredzējumus? Vai

vajadzētu vēl atgriezties pie Zodiaka stāvokļu un Mēness fāzu apcerējumiem, ja
esam par to rakstījuši jau vairākus gaduspēc kārtas? Vai drīkstam vairāk dot mate-

riālu par dabu uz vēstures, pieminekļu un jubileju rēķina?
Domāsim! Domāsim gan par to, gan par daudz ko citu. Jo, patiesi, navaugstāka

mērķa un lielāka gandarījuma, kā radīt pēc iespējas plašākam lasītāju pulkam
saistošu un noderīgu izdevumu. Lai jūs katrs savam tuvākajam cilvēkam varētu

teikt tāpatkā dobelnieks J. Šteinerts saka savā vēstulē: «Lasiet Dabas un vēstures

kalendāru, un jūs tur vienmēr atradīsit kaut ko dzīvei un prātam noderīgu!»

Par mūsu kalendāru

Gada ritējumā daudz esam saņēmuši rakstisku, telefonisku un mutisku

atsauksmju, vērtējumu, ierosinājumu. Šoreiz pavisam neparasts jautājums atnāca

no Jelgavas, no uzcītīga dabas vērotāja unvēstures interesenta JāņaBērziņa.At-

dodot godu mūsu Dabas un vēstures kalendāram, kura laidieniem kopš paša sākuma

uzmanīgi sekojis, viņš pēkšņi reiz iedomājies: bet kā ir citur? Vai citviet mūsu

zemē, citās republikās arī ir šādi kalendāri, un kā unpar ko tie raksta? . . .
Tad nu

mēģināsim atbildēt.

Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, citur tāda kalendāra nav. «Tāda» —

tas nozīmē: ikgadēja apjomīga populārzinātnisku rakstu krājuma, kas kalendāriskā

cikliskumā un vienībā un hronoloģiskā konkrētībā stāsta par sava novada dabu

un vēsturi, par ekoloģiju un dabas saimniecību, tautas pagātnes un gara atmiņu,

pieminekļu apzināšanu, pētniecību, aizsardzību un kopšanu.
Šo savdabo izjūtu nostiprināja arī īpašs simpozijs «Ekoloģiskie kalendāri»,

kas 1986. gada 12. un 13. jūnijā sanāca Ļeņingradā. To organizēja PSRS Zinātņu

akadēmijas Biosfēras problēmu zinātniskās padomes Cilvēka ekoloģijas sekcija,

Padomju nacionālā Dabas zinātņu un tehnikas vēstures un filozofijas apvienība,
Zinātnes un tehnikas biedrību Starpnozaru komitejas Cilvēka ekoloģijas sekci-

ja un citas organizācijas. Uz to ieradās vadošie lietpratēji no pašas Ļeņingradas,
no Maskavas, no Novosibirskas, no Kaukāza, no daudziem mūsu valsts zinātnes

centriem. Un tā atklāšanas plenārsēdē referātu par tematu «Ekoloģiskums Latvi-

jas Dabas unvēstures kalendārā» tika uzaicināts nolasīt kalendāra atbildīgais redak-

tors.

Pēc tam akadēmiķa V. Kaznačejeva vadībā, gan tajā pašā un noslēguma ple-
nārsēdē, gan kuluāros, gan sekciju sēdēs, izvērsās aktīvassarunas, kas reducējās šā-

dās tēzēs. «Mēs visi, akadēmiķi, doktori, dabas mīlētāji, gadiem runājam, cik labi

būtu, ja spētu izstrādāt, sagatavot un izlaist ekoloģisku kalendāru, bet te, lūk, mūsu

priekšā tāds jau ir un trešo gadu desmitu klusi (jo tikai latviešu valodā un neskarot

visas valsts sabiedrību) iznāk.» «Mūsu priekšā būtībā ir etalons, kādam vajadzētu
būt ekoloģiskajam, vēl vairāk

— kultūrekoloģiskajam kalendāram, kurā harmonis-
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ki konsolidēta ekoloģiskā un vēsturiskā kultūra; tāpēc mums vairs nav ko

«lauzties vaļējās durvīs».» Un gala secinājums: «Vajag ņemt Latvijas kalendāru par

pamatu un taisīt pēc tā shēmas savus; dabiski, ne jau uzreiz tas būs iespējams vi-

sas valsts mērogā, bet sākt vajadzētu — vispirms varbūt Ļeņingradā un tās no-

vadā, tad — citos reģionos.»
Tā faktiski arī bija pirmā reize, kad mūsu Dabas un vēstures kalendārs no-

nāca tik autoritatīvāVissavienības speciālistu interešu lokā. Un pirmā reize, kad gu-

va tik atzinīgu akadēmiskās zinātnes vērtējumu.

PAR ZODIAKA STĀVOKĻIEM ŠAJĀ GADĀ

Saule ieiet Ūdensvīra zīmē ( » ) 20. janvāri pl. 23h.
Saule ieiet Zivju zīmē ( ) 19. februāri pl. 14h.

Saule ieiet Auna zīmē ( T ) 20. martā pl. 12h 39"' — pavasara sākums

Saule ieiet Vērša zīmē ( a ) 20. aprīli pl. l
h.

Saule ieiet Dvīņu zīmē ()Cl ) 20. maijā pl. 24h.

Saule ieiet Vēža zīme ( © ) 21. jūnija pl. 7h 56"' — vasaras sakums.

Saule ieiet Lauvas zimē ( Jl ) 22. jūlija pl. 19
h.

Saule ieiet Jaunavas zime ( n\ ) 23. augustā pl. 2\

Saule ieiet Svaru zimē ( ) 22. septembri pl. 23h 29"' — rudens sākums.

Saule ieiet Skorpiona zīme ( tīļ, ) 23. oktobri pl. Bh.8
h.

Saule ieiet Strēlnieka zimē ( / ) 22. novembri pl. 51.

Saule ieiet Mežāža zīmē ( £ ) 21. decembrī pl. 18h
2B"' — ziemas sākums.

PAR APTUMSUMIEM ŠAJĀ GADĀ

1988. gadā notiks divi Saules un divi Mēness aptumsumi.
1. Daļējs Mēness aptumsums 3. martā redzams Eiropas austrumu daļā, Āzijā,

Austrālijā, Jaunzēlandē, Aļaskā, Āfrikas austrumu daļā, Indijas okeānā un

Antarktidas daļā Indijas okeāna tuvumā. Aptumsums novērojams arī Latvijā,
taču Mēness atradisies ļoti zemu pie apvāršņa. Aptumsuma gaita ir šāda:

daļējā aptumsuma sākums — pl. 19ho6"', 8

vislielākās fāzes moments —

"

19 12,7

daļējā aptumsuma beigas —

"

19 18,5

Vislielākā fāze ir tikai 0,002 (Mēness redzamā diametra vienības), tātad

šāda neliela daļa no Mēness diametra atradīsies Zemes enā, bet pārējā daļa —

pusēnā.
2. Pilns Saules aptumsums 18. martā redzams Āzijā, Austrālijā, Jaungvinejā,

Aļaskā, kā ari Ziemeļu Ledus okeānā, Klusajā un Indijas okeānā. Latvijā nav

redzams.

3. Daļējs Mēness aptumsums 27. augustā redzams Āzijas austrumu daļā,

Ziemeļamerikā, Austrālijā, Jaunzēlandē, Antarktīdā un pa daļai ari Dienvidame-

rikā, bez tam arī Klusajā okeānā un Ziemeļu Ledus okeāna austrumu daļā.

Latvijā nav redzams.

4. Gredzenveida Saules aptumsums 11. septembri redzams Āzijas dienvidu

daļā, Austrālijā, Āfrikas austrumu daļā, Antarktidā, kā ari Klusajā un Indijas
okeānā. Latvijā nav redzams.



PAR SĒJAS KALENDĀRU ŠĪ GADA PAVASARIM

Izmantojot gadsimtiem ilgos tautas empīriskos vērojumus un ticējumus par

dažādu sugu attīstības īpatnībām un likumsakarībām, šajā pavasarī esmu pa-

redzējis sēt un stādīt šādos laikos. Kā citi, kā Jūs?
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