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JANVĀRIS ZIEMAS MĒNESIS

Saules Saules
c

Mēness

apakšējā māksi- Saules Dienas Ap 8| pj 20"
kulmi-

uzaust
mālais ga- p£r 20 j

v

ļ7

nācija augstums azimuts rums Fāzes

st m st m st m st m

1. I 127 822 10° 134° 650 @1. I pl. 1741

10. I 131 820 11 132 708 39. I
„

1540
20.1 134 812 13 128 739 ® 17. I

„
748

30. I 137 759 15 122 818 C 24. I
„

205

•31. I
„

921
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Da-

tums Vārda dienas

Saules Mēness

lēkts
kulmi-

nācija riets
tumst

lēkts riets e|š

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

C 1 Laimnesis, Solvita 10 02 13 26 46 16 52 1831 9 23 17 14 #
Pt 2 Indulis, Ivo 10 01 27 15 16 53 1832 10 00 18 26 M

S 3 Miervaldis, Ringolds 1001 27 43 16 55 18 34 1028 19 41 M

Sv 4 Spodra, Ilva 10 00 28 11 16 56 18 35 10 51 20 55 0

P 5 Sīmanis, Zintis 10 00 28 38 16 58 18 36 11 09 22 07 0

O 6 Spulga, Arnita 9 59 29 05 1659 18 37 11 25 23 18 Z

T 7 Rota, Zigmārs 9 59 29 31 1701 18 38 11 41 — Z

C 8 Gatis, Ivanda 9 58 2957 17 02 18 40 11 56 0 28 A

Pt 9 Kaspars 957 30 23 1704 18 41 12 13 1 37 3
S 10 Tatjana 957 3048' 17 05 1842 12 32 2 46 A

Svll Smaida 956 31 12 1707 1844 1254 355 Vr

P 12 Reinis, Reinholds 955 31 36 17 09 18 45 13 22 5 04 Vr

O 13 Harijs, Ārijs, Aris 9 54 31 59 17 11 18 47 13 59 6 09 D

T 14 Roberts, Raitis 9 53 32 21 17 13 1848 14 47 7 09 D

C 15 Fēlikss, Felicita 9 51 32 43 17 14 18 50 1547 8 01 D
Pt 16 Lidija, Lida 9 50 33 05 17 16 18 51 16 58 8 44 Vz

S 17 Tenis 9 49 33 25 17 18 18 53 18 18 918 @
SvI8 Antons, Antis 9 48 3345 17 20 18 54 19 41 946 L

P 19 Andulis, Alnis 9 46 3404 17 22 18 56 21 07 10 10 L
O 20 Oļģerts, AJģirds 9 45 34 22 1724 18 58 22 34 10 30 J
T 21 Agnese, Agnija 943 34 40 1726 18 59 23 59 10 50 J

C 22 Austris 9 42 34 57 17 29 19 01 — 11 09 Sv
Pt23 Grieta 9 40 35 13 1731 19 03 1 24 11 30 Sv
S 24 Krišs, Ksenija 9 39 35 28 17 33 19 05 2 49 1157 C
Sv25 Zigurds 9 37 35 43 1735 19 06 4 09 12 28 Sk

P 26 Ansis, Agnis 9 35 35 57 1737 19 08 5 23 1309 St

O 27 Ilze, Ildze, Izolde 934 36 10 1739 19 10 6 26 14 00 St
T 28 Kārlis, Spodris 9 32 3622 17 42 19 12 7 18 15 02 St
C 29 Aivars, Valērijs 9 30 3634 17 44 19 14 7 59 16 10 M

Pt 30 Valentīna, Pārsla 9 28 3645 17 46 19 16 8 29 17 22 M
S 31 Tekla, Violeta 926 36 55 1748 19 17 8 54 18 36 <£
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Granāti (lat. granum — grauds) — silikātu grupas
minerāli. Sarkani, brūni, zaļi vai melni ieapaļas
formas kristāli, kuru virsmu visbiežāk ierobežo

12 rombi vai 24 četrstūri.*

1. Jaungada diena.

21. 1924. gadā miris Vladimirs Iļjičs Ļeņins.
22. (9.) Pirms 71 gada (1905) Krievijā sākas

buržuāziski demokrātiskā revolūcija.

2. Pirms 90 gadiem dzimis pilsoņu kara varonis Kārlis Nekunde

(Baikalovs) (1886—1950).
7. Pirms 45 gadiem (1931) Maskavā atklāts LKP VIII kongress.
10. Pirms 85 gadiem dzimusi revolucionāras kustības dalībniece Austra

Asare (1891—1973).
12. Pirms 35 gadiem (1941) Padomju Latvijā pirmo reizi ievēlē depu-

tātus PSRS Augstākajai Padomei.

13. Pirms 100 gadiem dzimis rakstnieks Jānis Akuraters (1876—1937).
16. Pirms 110 gadiem dzimusi viena no pirmajām latviešu sievietēm

revolucionārēm Olga Kovalevska (1866—1949).
17. Pirms 70 gadiem (1906) J. Dubelšteina vadībā notika kaujinieku

varonīgais uzbrukums Rīgas slepenpolicijas pārvaldei, no kuras

atbrīvoja J. Luteru, T. Kalniņu un citus uz nāvi notiesātos revolu-

cionārus.

17. Pirms 80 gadiem dzimis ķirurgs, onkologs un medicīnas vēstur-

nieks LPSR ZA akadēmiķis, profesors Pauls Stradinš (1896—1958).
17.-19. Pirms 20 gadiem (1956) notika LKP XIV kongress.
20. Pirms 85 gadiem dzimis ķīmijas zinātņu doktors, LPSR ZA aka-

dēmiķis, LPSR Nopelniem bagātais zinātnes un tehnikas darbinieks

Pēteris Odincovs (1891—1968).
22. Pirms 70 gadiem soda ekspedīcijas nogalināts revolucionārs, sko-

lotājs un dzejnieks Antons Salums (1883—1906).
23. Pirms 80 gadiem (1896) dzimis revolucionārās kustības dalībnieks,

partijas un padomju darbinieks Roberts Ķīsis.
24. Pirms 110 gadiem dzimis inženieris, lidmašīnu motoru konstruk-

tors Teodors Kaleps (1866—1913).
24. Pirms 160 gadiem dzimis rakstnieks un tulkotājs Ernests Dlnsber-

ģis (1816—1902).

• SīkSk par dārgakmeņiem skat. 10S. l»p.
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I. janvārī pl. B*' 17m tropiskā gada sākums, pl. 178t 41m jauns Mēness.

3. janvārī (1925. g.) maks. gaisa t Rīgā +7,2° (janvārī maks. gaisa
t Latvijā +9° Kolkā).

4. janvāri pl. 148t 16m Zeme atrodas perihēlijā (vistuvāk Saulei), at-

tālums līdz tai — 147,1 miljons kilometru.
7. janvārī visagrāk republikā no ledus atbrīvojusies Sakas satekupe

Durbe (1939. g.).
9. janvāri Mēness noiet garām Jupiteram 4° virs tā.

14. janvārī Mēness noiet garām Marsam 5° zem tā.

16. janvārī visvēlāk republikā sniega sega veidojusies Mērsragā
(1933. g.).

17. janvāri pilns Mēness. Mēness noiet garām Saturnam 5° zem tā.

20. janvāri Saturns atrodas opozīcijā. Visu janvāri un arī februāri
Saturns labi novērojams. Tas atrodas Vēža zvaigznājā.

20. janvārī ledus visvēlāk parādījies Daugavā Rīgas apkārtnē
(1925. g.).

21. janvārī pl. I** Saule ieiet Ūdensvīra zīmē (=«).
24. janvārī maks. nokrišņu summa diennaktī Rīgā 26 mm (1958. g).
28. janvāri Mēness noiet garām Venērai 2° virs tās.

30. janvārī (1942. g.) min. gaisa t Rīgā —33,8° (janvārī min. gaisa t

republikā —43,5° Ropažos, min. t uz zemes —47° Rūjienā).
31. janvārī jauns Mēness.

31. janvārī (1939. g.) visagrāk sācies meteoroloģiskais pavasaris Rīgā
(diennakts vidējā gaisa t virs 0°).

Janvārī maks. nokrišņu summa diennaktī (116 mm) Ventspilī
1931. g., min. nokrišņu summa diennaktī (6 mm) Priekuļos
1929. g.

Janvāris augu dzīvē vēl ir īsts ziemas mēnesis. Kailajos lapu koku
zaros bez ķērpjiem labi redzamas vējslotas, bet republikas dienviddaļā
(Liepājas, Jēkabpils, Daugavpils, Preiļu rajonos) arī baltais āmulis —

pusparazītisks augs. Vējslotas ir blīvi sazarojumi visdažādāko lapu
koku un arī skuju koku zaros. Sevišķi bieži vējslotas redzamas balt-
alkšņu un bērzu zaros. Lapu koku vējslotu veidošanos izraisa para-
zītiskas sēnes, turpretī skuju koku vējslotu veidošanās mehānisms
nav skaidrs. Ir izteikta doma, ka skuju kokiem vējslotas veidojas
kā pumpuru variācijas vai arī kukaiņu un vīrusu izraisīto bojājumu
rezultātā. Āmuļus viegli atšķirt no vējslotām: tiem ir izteikti zaļi
stumbri ar dzeltenzaļām, saplacinātām lapām. Trūkst precīzu ziņu,
ka āmuļi mūsu republikā būtu atrasti uz skuju kokiem. Atcerēsimies,
ka āmuļi ir saudzējami, jo tos mūsu republikā aizsargā likums!

Visa gadā negantākais mēnesis. Kaut gan pēdējos gados janvāris
nav bijis sevišķi auksts, tomēr arī tagad tas ir ziemas vidus. Šajā
mēnesī dzīvnieki ir daudz mazkustīgāki nekā citos mēnešos. Aukstās

dienas pat biezos kažokos ģērbtie dzīvnieki nelabprāt pamet savas

guļas vietas un ligzdas. Vāvere pusmiegā pavada dienu dobumos, ap-
segusies ar kuplo asti. Pārtiek galvenokārt no rudenī savāktajiem
krājumiem. Savas vai citu vāveru noliktavas atrod ar smalkās ožas

palīdzību. leturot maltīti, vāverei bieži vien iznāk bēgt no caunām.
Izsalkušais pelēkais zaķis sāk kustēties vakarpusē, ir tramīgs. Labprāt
mielojas ar dārzos palikušajiem kāpostu kacēniem, nogaršo ābeļu
mizas un ziemāju asnus. Biežs viesis pie siena kaudzēm un stirnu
barotavās. Kažoks visu ziemu dzeltenbrūni pelēks, tikai ziemu daudz
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biezāks. Mitinās klajās vietās, krūmājos. Baltais zaķis vairāk dzīvo

mežā. Kažociņš tam koši balts, tikai ausu gali melni. Kājas bagātīgi
klātas ar vilnu, un to atbalsta laukums ir lielāks nekā vasara, lai

vieglāk skriet pa sniegu. īpatnējais spiediens uz cm2 tam ir tikai

9—12 g, turpretī lapsai — 40—43 g, bet vilkam — 90—103 g. Dzinēj-

suņiem tas ir vēl lielāks — 90—110 g. Palielinoties sniega segas
biezumam, arī aļņi pārvietojas mazāk. Barojas ar priežu atvasēm,

bērzu, pīlādžu, vīksnu, apšu un paegļu mizu un ķērpjiem. Priežu

skujas noder ne tikai barībai, bet ir arī ārstniecības līdzeklis barības

ceļu tīrīšanai. Klejo nelielos baros. Vecākie tēviņi sāk mest ragus.
Gadās, ka nokrīt tikai viens rags. Tad alnim ir grūti: palikušais
rags liec galvu uz sāniem.

Siltākā laikā rosīgāki kļūst putni. Izlīduši no pažobelēm, aizrau-

tīgi čiepst zvirbuļi. leskanas pirmā zīlītes dziesma. Kraukļi šai

laikā sāk savas akrobātiskās gaisa rotaļas. Lai gan līdz pavasarim
vēl tālu, šie samērā klusie putni izturas dīvaini. Dziesma tiem kļūst

skaļāka, pat muzikāla. Arī lidojums citāds. Te, sakļāvuši spārnus,
tie kā akmens krīt lejup, te strauji paceļas gaisā, te kūleņo, te, plati
izpletuši spārnus, planē. Lūk, tēviņš atpaliek lidojumā no mātītes, tad

ātri to panāk un, pārlidojis tai pāri, skaļi un rotaļīgi ķērc. Citreiz

abi sēž uz zara, cieši sakļāvušies, un rūpīgi tīra viens otram spalvas.
Janvāra beigās krustknābji vij ligzdas eglēs. Bērnus tie izperēs ziemā.

Upēs nārsto vēdzeles. Nārsta laikā šīm zivīm ir zudusi apetīte, un

sīkās zivtiņas mierīgi peld turpat blakus. Ķīši, raudas un asarēni

liksmo — vēdzeles ikri ir gardi.

No zinātnisko uzskatu attīstības vēstures (rakstu skat.
145. Ipp.)

VAI JŪS ZINĀT, KA...

...

111 gadu tūkstotī p. m. ē.

Babilonijā sāka attīstīties astronomija?

~. ap 150. g. p. m. ē.

grieķu astronoms Hiparhs atklāja precesijas parādību un aprēķi-
nāja attālumu līdz Mēnesim?

... no 99. līdz 55. g. p. m. ē.

dzīvojušais romiešu filozofs Tits Lukrēcijs Kārs atzina, ka Visums

ir bezgalīgs un tajā ir daudz pasauļu, kas līdzīgas mūsējai?
... 1584. g.

itāļu dabas pētnieks un filozofs Dž. Bruno (1548—1600) izteica

uzskatu par bezgalīgu Visumu un stāvzvaigznēm kā citām saulēm?

...no 1738. g. līdz 1822. g.
dzīvojušais angļu astronoms F. Heršels atklāja Saules un tās sis-

tēmas kustību Herkulesa zvaigznāja virzienā?

... 1843. g.
vācu astronoms amatieris H. Svābe (1789—1875) atklāja Saules

plankumu periodiskumu?
... 1846. g.

vācu astronoms J. Gaile (1812—1910) atklāja Neptūnu pēc U. Le-

verje (1811—1877) iepriekšējā aprēķina?
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FEBRUĀRIS SVEČU MĒNESIS

Saules Saules
_ ,

Mēness

apakšējā
It

maksl-
s.a

.

uJe» Dienas per 17, v i 3et

kulml-
Uzaust

mālals ga- Ap 5 p, 16

nācija augstums
azimuts rums Fāzes

st m st m st m st m

1. II 137 756 16° 121° 827 3 8. II pl. 13 06

10. II 138 739 18 116 906 ® 15. II
M

1944

20.11 137 718 22 109 952 C 22. II
„

1117

29. II 136 657 25 103 10 35

Da-

tums
Vārda dienas

lēkts

SaulesSaule

kulmi-

nācija

s
„

Mēness
Sa-

riets
tumst

lēkts riets cel

Sv 1 Brigita, Indra

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

9 24 13 37 04 17 51 19 19 9 15 19 48 0

P 2

O 3

T 4

C 5

Pt 6

S 7

Sv 8

Spīdola
Aīda, Ida

Daila, Veronika

Agate, Selga
Dārta, Dace

Nelda, Rihards
Aldona

9 22 37 12 17 53 19 21 9 32 21 00 Z

920 37 19 1755 19 23 9 48 22 10 Z

9 18 3726 1757 19 25 10 03 23 21 Z

9 16 37 32 18 00 19 27 10 19 — A

9 14 37 37 18 02 1929 10 37 0 29 A

9 12 3741 18 04 19 31 10 57 1 38 Vr

9 10 37 44 18 07 1933 11 24 245 3

P 9

O 10

T 11

C 12

Pt 13

S 14

Sv 15

Simona, Apolonija
Paulīna, Paula

Laima, Laimdota

Karlīna, Līna

Malda, Melita

Valentīns

Alvils, Olafs, Aloizs

9 08 37 47 18 09 1935 11 55 3 52 Vr

9 05 37 48 18 11 19 37 12 37 4 52 D

9 03 3749 18 13 19 39 13 30 5 48 D

9 01 37 49 18 16 19 41 14 33 635 Vz

8 58 37 49 18 18 19 43 15 50 7 14 Vz

8 56 37 47 18 20 19 45 17 11 7 45 L

8 54 3745 18 23 19 47 18 38 8 10 ®

P 16

O 17

T 18

C 19

Pt 20

S 21

Sv22

Jūlija, Džuljeta
Donāts, Konstance

Kora, Kintija
Zane, Zuzanna

Vitauts, Smuidra
Eleonora

Ārija, Rigonda

8 51 37 42 18 25 1949 20 06 8 33 J

8 4S 37 38 1827 19 51 21 35 8 54 J

8 47 37 34 18 29 19 53 23 04 9 15 Sv
8 44 37 29 18 32 1956 — 9 35 Sv
8 42 37 23 18 34 19 58 0 30 1002 Sv

8 39 37 17 1836 20 00 1 54 10 33 Sk

8 37 37 10 18 39 20 02 3 11 11 11 C

P 23

O 24

T 25

C 26

Pt 27

S 28

Sv 29

Haralds, Almants

Diāna, Dina

Alma

Evelīna, Mētra

Līvija, Andra

Skaidrīte, Justs

8 34 3703 18 41 20 04 4 19 11 59 St

8 32 36 54 18 43 2006 5 15 1256 St

8 29 36 46 18 45 2008 5 57 14 02 M
827 36 36 1848 20 10 6 32 15 11 M

8 24 36 26 18 50 20 12 6 58 16 23 O
8 22 36 16 18 52 20 15 7 20 1735 O

8 19 36 05 18 54 20 17 7 39 18 46 O
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Ametists — kalnu kristāls ar dabīgu violetu no-

krāsu.

14. 1956. gadā atklāts PSKP XX kongress.
18. 1903. gadā dzimis PSRS Augstākās Pa-

domes Prezidija priekšsēdētājs, PSKP CX

Politbiroja loceklis Nikolajs Podgornijs.
21. 1904. gadā dzimis PSRS Ministru Pado-

mes priekšsēdētājs, PSKP CX Politbiroja
loceklis Aleksejs Kosigins.

23. Padomju Armijas un Jūras Kara Flotes

diena.

1. Pirms 90 gadiem dzimis ķīmijas zinātņu doktors profesors Pauls

Kalniņš (1886—1955). Pazīstams ar pētījumiem par sintētiskā
benzīna iegūšanu.

2. Pirms 70 gadiem soda ekspedīcijas nogalināts grāmatu izdevējs,
sabiedriskais darbinieks, 1905 g. revolūcijas dalībnieks Jānis

Ozols (1859—1906).

3. Pirms 70 gadiem soda ekspedīcijas nogalināts dzejnieks un skolo-

tājs Jūlijs Dievkociņš (1879—1906).
3. Pirms 70 gadiem (1906) dzimis citologs un entomologs bioloģijas

zinātņu doktors, LPSR ZA korespondētājloceklis Jēkabs Cinovskis.

6. Pirms 100 gadiem dzimis ķirurgs medicīnas zinātņu doktors, pro-
fesors Jānis Jankovskis (1876—1925).

7. Pirms 30 gadiem (1946) nodibināta Latvijas PSR Zinātņu aka-

dēmija.

9. Pirms 80 gadiem dzimis valodnieks profesors Jānis Loja

(1896—1969).
9. Pirms 75 gadiem dzimis dzejnieks LPSR Nopelniem bagātais

kultūras darbinieks Jānis Grots (1901—1968).
15. Pirms 80 gadiem (1896) dzimusi ķirurģe LPSR Nopelniem bagātā

ārste Anna Odre.

17. Pirms 170 gadiem miris "pirmais latviešu astronoms, dzimtcilvēka

dēls Ernests Bīnemanis (1753—1806), Jelgavas astronomiskās

observatorijas dibinātājs. Veicis Latvijā pirmos izmēģinājumus
gaisa balona palaišanā.

22. Pirms 110 gadiem dzimis diriģents un komponists LPSR Nopel-
niem bagātais mākslas darbinieks, profesors Pāvuls Jurjāns
(1866—1948).

23. Pirms 85 gadiem dzimis botāniķis dabas zinātņu doktors, LPSR
Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks, profesors Pauls Galenieks

(1891—1962).
25. Pirms 120 gadiem dzimis mikrobiologs Oto Kalniņš (1856—1891).
27. Pirms 90 gadiem (1886) dzimis pilsoņu kara dalībnieks Jānis

Krišjānis.
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1. februārī (1956. g.) min. gaisa t Rīgā -34,9° (februārī min. gaisa f
republikā -43° Daugavpilī, min t uz zemes —47° Piebalgā).

6. februārī Mēness noiet garām Jupiteram 4° virs tā.
6. februārī sniegs visagrāk Latvijā nokusis Rucavā un Aucē (1910. g.).

10. februārī Mēness noiet garām Marsam 6° zem tā.
13. februārī Mēness noiet garām Saturnam 5° zem tā.
15. februārī pilns Mēness.
19. februārī pl. 16st Saule ieiet Zivju zīmē ()( ).
19. februārī visvēlāk republikā ledus parādījies Rīgas iūras līcī Rojā

(1962. g).
27. februārī Mēness noiet garām Venērai 6° virs tās.
28. februārī (1943. g.) maks. gaisa t Rīgā +11,2° (februārī maks.

gaisa t republikā +12° Pāvilostā)
28. februārī Daugavā visbiezākais ledus (90 cm) novērots pie Ma-

ruškas (1947. g.).
111 dekāde. Dekādes beigās visagrāk dzirdēta pirmā cīruļa dziesma

(1966. g.).
Februārī maks. nokrišņu summa diennaktī (86 mm) Rīgā
1958. g., min. nokrišņu summa diennaktī (2 mm) Ainažos
1942. g.

Februārī maks. nokrišņu summa diennaktī Rīgā (21 mm)
1915. g.

Saule jau pacēlusies augstāk. Nedaudz piebrieduši vītolu un kārklu

pūpoli. Birztalās un upju krastos vietām aug krūms ar spilgti sar-

kaniem zariem: tas ir asinssarkanais grimonis, kura zari ziemā k]ūst
spilgti sarkani. Sādi zari ir arī mūsu dārzos un parkos kultivētajām
grimoņu sugām — baltajam grimonim, kura dzimtene ir Tālie Aus-

trumi, un atvasainajam no Ziemeļamerikas ieceļojušajam grimonim.

Pēdējais ziemas mēnesis. levērojams ar puteņiem. Stiprs sals mēdz

būt galvenokārt naktīs. Sprēgā lauskis. Dzīvniekiem klājas visgrūtāk.
Siltām dienām mijoties ar aukstām naktīm, virs sniega izveidojas
bieza sērsna, kas traucē dzīvniekiem iegūt barību. Zaķi vairs nevar

tikt pie ziemāju asniem un ir spiesti apmierināties ar rūgto koku

mizu. Pa kupenām skriet ir grūti, tāpēc zaķi, sevišķi baltais, vairāk

turas ceļu tuvumā. Zaķiem sākas kāzu laiks. Zaķene ātri bēg prom
no tēviņiem. Tikai visizturīgākais var to noķert un kļūt par jaunās
paaudzes radītāju. Vāverei grūti caur biezo sērsnu tikt klāt savām

krātuvēm. Saulainās dienās vāveru tēviņi sāk izrādīt interesi par
vāverenēm, taču aukstais laiks un barības trūkums vēl kavē kāzu

laiku. Sērsna neļauj lapsām medīt lauku peles ar ožas palīdzību,
tāpēc tai jāpeļo ar dzirdi. Sākas kāzu laiks. Mežā dzirdami īsi, aprauti
rējieni — tie ir lapsu tēviņi. Aļņi kuslas maz, jo sniegs traucē. Ari
vilkiem sācies kāzu laiks. Vilki salasās ap vilcenēm, un starp tiem
mēdz notikt niknas cīņas.

Arī putniem ir grūti, tomēr tiem klājas vieglāk nekā zvēriem:
uzturēšanas cilvēku mītņu tuvumā tiem ir liels atvieglojums. Cilvēks

labprāt piebaro putnus. Gadās pat, ka pie mums ziemo strazdi. Parkos

novērojams veikls akrobāts — dzilnītis. Sis putniņš, kas nedaudz
lielāks par zvirbuli, pārvietojas pa koka stumbru ar galvu uz leju.
To nevar izdarīt pat dzenis. Pie upēm un strautiem neaizsalstošas
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vietās redzams ūdens strazds. Pat lielākajā spelgoņā tas droši metas

ūdeni. Kājas labi piemērotas staigāšanai pa upes dibenu. Tās ir

garas un stipras, ar asiem nagiem. īsie spārni darbojas kā airi.

Zem ūdens putniņš ķer spāru kāpurus, ūdens vaboles, sānpeldes un

sīkās zivtiņas. Saulainā laikā putni kļūst jautrāki, tīra spalvas.
Apspalvojums pēc tādas apkopšanas kļūst spodrāks un tīrāks. Krust-

knābjiem ir īsts pavasaris. Vislielākajā salā redzams skaists, sārts

kā ābols putniņš, kas, jautri dziedādams, izklaidē savu ligzdā tupošo
dzīvesbiedri, baro to un cālīšus ar attīrītām egļu sēklām. Krustknāb-

jicm jāsteidzas izbarot mazuļus, jo martā egļu čiekuri atvērsies un

sēklas izbirs. Lielā zīlīte no rītiem skandina himnu par godu pava-
sarim.

VAI JŪS ZINĀT, KA...

... ap V gs. p. m. ē.

pitagorieši skaidroja gaismu kā fluīdu, kas no vērotāja acīm plūst
uz apskatāmo priekšmetu un to «aptausta», un apgalvoja, ka Zeme

ir nevis ripa, bet lode?

... ap 1300 g.
ir drošas ziņas par briļļu nēsāšanu?

~. no 1452. g. līdz 1519. g.
dzīvojušais daudzpusīgais itāļu zinātnieks Leonardo da Vinči,

starp citu, izstrādāja ūdens virsmas un gaisa viļņu teoriju? Viņš
atzina, ka jūras krasti mainās.

... no 1596. līdz 1650. g.

dzīvojušais franču fiziķis un matemātiķis R. Dekarts izskaidroja
varavīksni.

... 1672.—1699. g.

angļu matemātiķis un filozofs I. Ņūtons (1643—1727) izskaid-

roja gaismu kā korpuskulu emisiju? Viņš izskaidroja masas, spēka
un svara jēdzienus, spēka un pretspēka vienlīdzību, 1687. g. at-

klāja gravitācijas likumus.
... 1678. g.

holandiešu fiziķis H. Heigenss (1629—1695) izskaidroja gaismu
kā viļņus? (šis uzskats valdīja pāris gadsimtu) 1657. g. viņš
izgudroja svārsta.pulksteni.

...
1816. g.
franču fiziķis A. Frenels (1788—1827) izskaidroja gaismas viļņ-
veida dabu?

...
1871.—1873. g.

angļu fiziķis Dž. Maksvels (1831—1879) izskaidroja gaismu kā

elektromagnētiskus viļņus?
... 1895. g.

vācu fiziķis V. Rentgens (1845—1923) atklāja rentgena starus?

... 1895. g.
krievu fiziķis A. Popovs (1859—1905) pamatoja bezdrāts telegrāfu?

... 1900. g.
vācu fiziķis M. Planks (1858—1947) atklāja, ka gaisma ir viļņvei-
dīga korpuskulu plūsma? šīs korpuskulas tika nosauktas par
kvantiem. Noskaidrojās, ka ēters nepastāv un nevar būt gaismas
viļņu nesējs.
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Akvamarīns (lat. aqun marina — jūras Odens) —

caurspīdīgs zilganzaļš berila paveids. Sastopams
sešstūra prizmu veidā.

8. Starptautiska sieviešu diena.

12. (27. II) 1917. gadā sākas Februāra bur-

žuāziski demokrātiskā revolūcija Krievija.
Tiek gāzta cara patvaldība un nodibināta

Petrogradas Strādnieku un zaldātu de-

putātu padome.
14. 1883. gadā miris Kārlis Markss.

18. Parīzes Komūnas diena.

27. Starptautiskā teātra diena.

29. Pirms 10 gadiem (1966) atklāts PSKP

XXIII kongress.
30. 1971. gadā atklāts PSKP XXIV kongress.

2.-3. Pirms 10 gadiem (1966) noticis LKP XX kongress.
7. Pirms 100 gadiem dzimis pirmais akadēmiski izglītotais latviešu

čellists Oto Fogelmanis (1876—1926).
7. Pirms 85 gadiem dzimis revolucionāras kustības dalībnieks, par-

tijas darbinieks un vēsturnieks Kārlis Kauliņš (1891—1968).
9. Pirms 70 gadiem (1906) dzimusi inženiere ķīmiķe, LPSR Nopel-

niem bagātā zinātnes un tehnikas darbiniece Erna Daugaviete.
10. Pirms 85 gadiem dzimis ķīmijas zinātņu doktors, LPSR ZA aka-

dēmiķis, LPSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks, profesors
Gustavs Vanags (1891—1965).

12. Pirms 80 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks, peda-
gogs un žurnālists Kristaps Laukmanis (1896—1942).

18. Pirms 110 gadiem dzimis gleznotājs Jānis Rozentāls (1866—1916).
18. Pirms 60 gadiem dzimis revolucionārās un partizāņu kustības

dalībnieks Padomju Savienības Varonis Imants Sudmalis

(1916—1944). •
22. Pirms 80 gadiem (1896) dzimusi revolucionārās kustības dalīb-

niece, partijas un padomju darbiniece leva Paldiņa.
26. Pirms 90 gadiem dzimis revolucionārās kustības darbinieks Žanis

Kārkliņš (1886—1905).
26. Pirms 75 gadiem (1901) dzimusi teātra kostīmu māksliniece

LPSR Nopelniem bagātā mākslas darbiniece Marga Spertāle.
27. Pirms 110 gadiem dzimis aktieris un režisors Jēkabs Duburs

(1866—1916).
29. Pirms 100 gadiem (1876) dzimusi partijas darbiniece, izcilā aģi-

tatore un organizatore Katrīna Freimane. Nošauta Rīgā pie Dzelzs

tilta 1905. gada 13. janvāra demonstrācijas laikā.

Pirms 60 gadiem (1916) latviešu strēlnieku bataljonos nodibināta bolševistiska

organizācija «Pelēkie».
Pirms 70 gadiem (1906) Rīgā notika LSDSP Pavasara konference, kas ap-

sprieda jautājumus par sociāldemokrātisko organizāciju apvienošanos un

bruņotu sacelšanos.
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1. martā jauns Mēness.

4. martā Mēness noiet garām Jupiteram 3* virs tā.

6. martā (1942. g.) min. gaisa t Rīgā —30,3° (martā min. gaisa
t republikā —38° Ropažos, min. t uz zemes —39° Piebalgā).

6. martā visagrāk sākušas ziedēt lazdas republikas rietumu rajonos

(1961. g.).
9. marta Mēness noiet garām Marsam 6 zem tā.

I dekāde. Dekādes sākumā visagrāk novēroti pirmie strazdi

(1966. g.).
I dekāde. Visagrāk nokusis sniegs republikas austrumu rajonos

(1943. g.).
12. martā Mēness noiet garām Venērai 5* zem tās.

16. martā pilns Mēness.

20. martā pl. 14Bt s0m Saule ieiet Auna zīmē (V); astronomijā šo

brīdi uzskata par pavasara sākumu.

Ap 20. martu Baltijas jūras piekras+ē diennakts vidējā gaisa t iziet

caur o°.
II dekāde. Visbiezākā sniega kārta Latvijā (126 cm) Gureļos (Gal-

ziņkalns; 1931. g.).
II dekāde. Visplānākā sniega kārta Latvijā (1 cm) Mērsragā

(1925. g.).
II dekāde. Republikas rietumu rajonos parasti sāk kust sniegs.
II dekāde. Dekādes beigās vairumā republikas rajonu parasti sākas

meteoroloģiskais pavasaris.
28. martā maks. nokrišņu summa (24 mm) diennaktī Rīgā (1937. g).
28. martā (1890. g.) vismazākais pavasara palu caurplūdums Dauga-

vas lejtecē — 1640 m
3/s.

30. martā jauns Mēness.

30. martā (1968. g.) maks. gaisa t Rīgā +20,5° (arī maks. republikā).
Ap 30. martu Vidzemes Centrālajā un Alūksnes augstienē diennakts

vidējā gaisa t iziet caur o°.
111 dekāde. Republikas austrumu rajonos parasti sāk kust sniegs.

111 dekāde. Parasti atlido pirmie strazdi, kā arī dzirdama pirmā cīruļa
dziesma.

111 dekāde. Dekādes beigās republikas galējos austrumos parasti sā-

kas meteoroloģiskais pavasaris.
111 dekāde. Dekādes beigās republikas rietumu rajonos parasti novēro

pirmos pavasara procesus — bērziem sāk cirkulēt sulas.

Martā maks. nokrišņu summa diennaktī (91 mm) Rīgā 1937. s.

Martā min. nokrišņu summa diennaktī (0 mm) Ventspilī
1960. g.

Sākas pavasaris. Pil lāstekas. Saulainās dienās gaiss Ir bezgala
dzirds, zils un tīrs. Piesaulē no saviem «kažociņiem» spraucas ārā

pelēkie pūpoli, briest lazdu spurdzes. Lazdas dažreiz mēneša beigās

jau zied: no vīrišķo ziedu spurdzēm kaisās dzelteni ziedputekšņi, bet

sievišķie, sarkanie ziedi redzami izspraukušies pumpuru galotnēs.
Mēneša beigās vējš jau šūpo baltos sniegpulkstenīšu zvanus.

Dienas stiepjas garākas. Sniegs klust arvien pelēkāks un grau-
daināks. Marts īstenībā jāuzskata par gada ritu. Pie mums lielākais
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prieks ir gājputnu atlidošana. Pamazām pārrodas strazdi, cīruļi, ķī-

vītes. Stērste sāk mainīt ziemas brūnganās spalvas pret vasaras tērpu.
Vasarā stērstu tēviņiem galva un krūtis būs dzeltenas. Baltirbe k|uvusi
raiba — daudzas baltās spalvas ir izkritušas, un to vietā izaugušas jau-
nas — brūnas un pelēkas. Vasarā balts nekur nevar noslēpties, jākļūst
raibam. Gaisā kā prātu zaudējušas kūleņo un virpuļo žagatas. Tām

ir riesta laiks. Kraukļa ligzdā marta beigās jau iedētas pirmās olas.

Krauklis baro un izklaidē krauklēni. Zvirbuļi kļuvuši kustīgi. Skaļi

čiepstēdami, tie risina dzīvokļu problēmas. Savstarpējās saskaņas laiki

ir beigušies, katrs tagad aizs.tāv tiesības uz izvēlēto ligzdas vietu.

Medņu un rubeņu gaiļi, greznojušies košiem tērpiem, riesto.

Rītausmā zaķi un lapsas, jaukdami pēdas, meklē vietu, kur pārgulēt
dienu. Piesaulītē uzkalnos var redzēt pa pāriem sildāmies vilkus.

Bari ir izjukuši. Zvēri mežā maina ziemas kažokus pret vasaras tēr-

piem. Tie ir plānāki un daudziem arī citā krāsā. Baltais zaķis no-

maina balto ziemas kažoku pret pelēku vasaras ģērbu. Arī sermulis

un zebiekste šķiras no baltā ziemas kažoka.

Mēneša beigās parādās vardes. Pa ledus spraugām izlien pirmie
pavasara ūdens kukaiņi — strautenes. Saulainā, siltā laikā uz māju
sienam nāk sildīties pirmās mušas. Lidot gan tās vēl nejido, tikai

rāpo pa sienām. Vakarā mušas atkal salien sienu spraugās. Dienā

mušām uzglūn pirmie mednieki — klaiņojošie zirnekļi. Siltā laikā

gaisā virpuļo pirmo odu bari.

VAI JŪS ZINĀT, KA...

...
no 384. līdz 322. g. p. m. ē.

dzīvojušais grieķu filozofs Aristotelis mācīja* ka Zeme ir lodveida

un atrodas pasaules centrā, ka sauszemes un jūras robežas mai-

nās, turklāt, domājams, periodiski, ka bez zemes, ūdens, uguns un

gaisa augstāk vēl ir piektā stihija — ēters un smagāki ķermeņi
krīt ātrāk par vieglākiem?

... ap 240. g. p. m. ē.

Aleksandrijas zinātnieks Eratostens no Kirēnes aprēķināja samērā

pareizi Zemes apkārtmēru?
... 140. g.

Aleksandrijas ģeogrāfs un matemātiķis Ptolemajs deva savu pa-
saules sistēmu ar Zemi centrā?

...no 1214. g. līdz 1294. g.
dzīvojušais angļu filozofs un dabas zinātnieks R. Bēkons izskaid-

roja ķermeņu smagumu kā Zemes pievilkšanas spēka rezultātu

un atklāja parasto lupu?
...

1543. g.
polu astronoms N. Koperniks (1473—1543) deva pasaules sistēmu
ar Sauli centrā?

...
1590. g.
itāļu matemātiķis un fiziķis G. Galilejs (1564—1642) atklāja ķer»
rneņa brīva kritiena likumu, 1596. g. — svārsta likumu, 1609. gļ.
izgatavoja vienu no pirmajiem tālskatiem, ar kuru 1610. g. atklāja
Jupitera mēnešus, un deva heliocentrisko pasaules uzskatu?
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Dimants — dzidri caurspīdīgi ārkārtīgi cieti kris-

tāli (sastāv no tīra oglekļa), no mikroskopiski sī-

kiem līdz 3000 karātu (600 g) smagiem. Parasti

bezkrāsaini, bet sastopami arī zaļgani, zili, rozā,

dzelteni. Tiek dēvēts par minerālu pasaules karali.

4. Ģeologu diena.

7. Vispasaules veselības diena.

11. PSRS Pretgaisa aizsardzības karaspēka
diena.

12. Kosmonautikas diena. Vispasaules aviā-

cijas un kosmonautikas diena.

22. 1870. gadā dzimis Vladimirs Iļjičs Ļeņins.
V. I. Ļeņina piemiņas diena.

23. Pirms 70 gadiem (1906) atklāts KSDSP
IV (Apvienošanās) kongress.

24. Starptautiskā jaunatnes solidaritātes

diena.

25. Vispasaules pilsētu sadraudzības diena.

1. Pirms 70 gadiem dzimis aktieris LPSR Nopelniem bagātais ska-
tuves mākslinieks Artūrs Fllipsons (1906—1950).

3. Pirms 100 gadiem dzimis literatūrzinātnieks un rakstnieks LPSR

Nopelniem bagātais kultūras darbinieks Antons Birkerts

(1876—1971).
4. Pirms 85 gadiem (1891) dzimumi fizioķīmiķe ķīmijas zinātņu dok-

tore, LPSR ZA akadēmiķe, Sociālistiskā Darba Varone, profesore
Lidija Liepiņa.

6. Pirms 150 gadiem dzimis rakstnieks Juris Neikens (1826—1868).
10. Pirms 125 gadiem dzimis vēsturnieks, latviešu buržuāziskās histo-

riogrāfijas nodibinātājs Jānis Krodznieks (1851—1924).
15. Pirms 110 gadiem dzimis aktieris un režisors Aleksis Mierlauks

(1866—1943).
16. Pirms 90 gadiem dzimis komponists un mūzikas folklorists profe-

sors Jēkabs Graubiņš (1886—1961).
16. Pirms 75 gadiem (1901) dzimusi žurnāliste un tulkotāja Ernestīne

Niedra.

18. Pirms 90 gadiem dzimis mūsu izrakteņu pētnieks ķīmijas tehnolo-
ģijas doktors, profesors Eižens Rozenšteins (1886—1933).

20. Pirms 70 gadiem (1906) Rīgā noticis vispārējs politisks strādnieku
streiks.

23. Pirms 80 gadiem (1896) dzimis tēlnieks Kārlis Jansons.

24. Pirms 80 gadiem dzimis operdziedātājs LPSR Nopelniem bagātais
mākslas darbinieks Eduards Miķelsons (1896—1969).

Pirms 100 gadiem (1876) notikuši plaši zemnieku nemieri Trikātas muižā Vid-

zemē.
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1. aprīlī Mēness noiet garām Jupiteram 2° virs tā.

1. aprīlī visbiezākā iedus sega (89 cm) republikā Rīgas juras līča

piekrastē Ainažos (1942. g.).
5. aprīlī min. gaisa t Rīgā —13,1° (aprīlī min. gaisa t republikā —21°

Ropažos, min. t uz zemes —26° Gaujienā, Alūksnē).
7. aprīlī Mēness noiet garām Marsam 7° zem tā.

8. aprīlī Mēness noiet garām Saturnam 6° zem tā.

10. aprīlī meteoroloģiskais pavasaris visvēlāk sācies Rīgā (1929. g.).
I dekāde. Visvēlāk atlidojuši pirmie strazdi (1970. g.).
I dekāde. Dekādes sākumā bērzu sulas parasti sāk cirkulēt arī re-

publikas centrālajos rajonos, II dekādes beigās — republikas
ziemeļaustrumu rajonos.

I dekāde. Vairumā republikas rajonu lauki parasti atbrīvojas no

sniega segas.

I dekāde. Republikas rietumu rajonos parasti sāk ziedēt lazdas.

I dekāde. Dekādes beigās sniegs parasti sāk kust Vidzemes Centrā-

lajā augstienē un Alūksnes apkārtnē
14. aprīlī pilns Mēness.

14. aprīlī aktīva augu veģetācija visagrāk sākusies Rīgas rajonā
(1920. g.).

19. aprīlī maks. nokrišņu summa diennaktī Rīgā 45 mm (1959. g.).
20. aprīlī pl. 2st Saule ieiet Vērša zīmē ( tS ).

Ap 20. aprīli Vidzemes Centrālajā un Alūksnes augstienē diennakts

vidējā gaisa t iziet caur +s°.
II dekāde. Parasti lauki atbrīvojas no sniega republikas ziemeļaus-

trumu rajonos.

II dekāde. Parasti sāk ziedēt lazdas republikas austrumu rajonos.
II dekāde. Dekādes vidū vairumā republikas rajonu parasti atjauno-

jas veģetācija ziemāju kultūrām (vidējā diennakts gaisa t virs

s°).
24. aprīlī (1952. g.) maks. gaisa t Rīgā +25,3° (aprīlī maks. gaisa

t republikā +28° Preiļos, Neretā, Krāslavā, Daugavpilī).
Ap 25. aprīli Kolkas—Ventspils piekrastē diennakts vidējā gaisa t iziet

caur +s°.
27. aprīlī Jupiters atrodas konjunkcijā ar Sauli, tātad aprīļa otrajā

pusē un maijā nav novērojams.
29. aprīlī jauns Mēness.

29. aprīlī gredzenveidīgs Saules aptumsums, mūsu republikā novēro-

jams kā daļējs. Tā gaita ir šāda:

Rīga Liepāja Daugavpils

Pirmais kontakts 12
st

35raso« \2«3ln3& 12st36m J58

Vislielākās fāzes

moments 13 52 21 13 47 58 13 55 35

Pēdējais kontakts 15 08 12 15 04 19 15 13 39

Vislielākā fāze 0,452 0,448 0,486

Par fāzi sauc Saules redzamā diametra aptumšoto daļu. Jāievēro,
ka uz Sauli drīkst skatīties tikai caur ļoti tumšiem filtriem, piemēram,
caur nokvēpinātu stiklu, melnu fotoplati utt. Vislabāk aptumsumu no-

vērot, projicējot Saules attēlu uz ekrāna. Nekādā ziņā nedrīkst ska-

tīties teleskopā vai binoklī tieši uz Sauli — tā var pat pilnīgi zaudēt

redzi!
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111 dekāde. Visagrāk sākuši ziedēt bērzi (1968. g.).
111 dekāde. Visagrāk bijusi dzirdama dzeguzes un lakstīgalas pirmā

dziesma (1968. g.).
Aprīlī maks. nokrišņu summa (127 mm) Rīgā 1950. g,

Aprīlī min. nokrišņu summa (2 mm) Stendē 1964. g.

Mālainās nogāzēs un tīrumos sāk ziedēt parastās māllēpes. To

dzeltenie ziedu kurvīši atgādina mazas, dzeltenas saulītes.

Sūnu purvos blakus ledus gabaliem un sniegam plaukst makstainās

spilves ar sīkām, pelēkām vienkāršajām vārpiņām. Sīm spilvēm va-

sarā izveidojas gari, balti matiņi. Vienkāršas, neievērojamas purvos,
smilšainos viršājos un mežos zied melnās vistenes.

Aprīlī mežā var atrast arī pirmās pavasara sēnes — parastās
bisītes, kuru brūnie augļķermeņi lietojami pārtikā tikai pēc rūpīgas
novārīšanas. Mežos ar sārtiem ziediem zied parastā zalktene. Lapas
šim krūmam parādās pēc noziedēšanas. Apstādījumos ar koši zeltdzel-
teniem ziediem bezlapu stāvoklī zied Visitijas jeb zeltpulkstenītes.
Dažādās zeltpulkstenīšu sugas ir nākušas no Vidusjūras baseina

2emēm, Ķīnas un Tālajiem Austrumiem.

Aprīlis — pirmo pavasara puķu mēnesis. Virs pļavām laidelējas
ķīvītes. Stērstu tēviņi visi savu brūno ziemas tērpu nomainījuši pret
dzeltenu vasaras tērpu. Dzeltenās spalvas tiem ir uz galvas un krū-

tīm. Sastopami gandrīz tikai pārī ar mātītēm. Pārlidojuši gājputni —

dzērves, cielavas, bezdelīgas, dzeguzes, lakstīgalas un ūdens putni.
Līdz ar putnu atlidošanu mežā kļūst arvien trokšņaināk. Ne mirkli

neapklust putnu balsis.

Pļavās un laukos sāk parādītie* pirmās bites un kamenes. Mežā
aļņu un stirnu buļļiem sāk augt ragi. Tie ir mīksti, klāti ar sam.

tainu ādu. No alas izlien āpsis Rakņādamies pa pērnajām lapām,
tas mielojas ar dažādu meža kaitēkļu kāpuriem. Lielākais mežu
ienaidnieks ir maijvaboļu kāpuri. Ziemu pārlaiduši dziļi zem zemes,

tie tagad -izlien virspusē un meklē kokus. Mežs ir briesmās. Talkā
nāk āpši, kurmji un cirslīši. Eglājā zaķenei atskrējuši mazuļi. Tie ir

redzīgi un klāti ar mīkstu pūku. Zaķēni ielien krūmos un mierīgi guļ.
Zaķene aizskrien prom, un pēc kāda laika mazuļi viņai ir aizmirsušies.
Zaķēni izsalkuši guļ krūmos un nekustas. Pēkšņi garām skrien kāda

cita zaķene. Mazie garauši lūdz, lai tos pabaro. Zaķu māte to izdara
un aizskrien. Zaķu saimē ir pieņemts, ka katra zaķene baro jebkuru
satikto zaķeņu. Pēc neilga laika mazie sāk paši ēst zāli. Baltā zaķa
kažoks kļūst plānāks un raibāks. Jaunais akots aug pelēks. Tagad
zaķi atkal grūti pamanīt.

Upēs sāk vairāk ķerties zivis. Pirms nārsta apetīte kļūst lielāka.

Dīķos iznārstojušas vardes un tagad dodas uz pļavām ķert odus
un citus kukaiņus. Tritonu ceļš ved uz otru pusi. Pārziemojuši uz

sauszemes, tie dodas uz dīķiem nārstot, pēc tam visu vasaru dzīvos

ūdenī. Arī krupji nārsto. Mežā sāk atmosties skudru pūžņi. Odze pa

dienu izlien no slēptuves uz celma sildīties. Kustības lēnas, miegai-
nas. Apsilusi odze lien uz klajumiem ķert vardes un peles. Pēc pirma-
jiem lietiem no zemes izlien sliekas. Gaisā lidinās tauriņi — nātru

raibenis un citronu tauriņš.
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Saules MēnessDa-
tums ēnas

lēkts | kulmi-
nācija riets

tumst
lēkts riets :e|S

st m st :r. s st m st m st m st m

S 1 Ziedonis
Sv 2 Zigmunds

5 36 13 20 35 2107 22 59 6 35 23 22 Vr
5 33 20 28 21 09 23 03 7 15 — D

P 3 Gints, Uvis
O 4 Vizbulīte, Viola
T 5 Ģirts, Ģederts
C 6 Gaidis, Didzis
Pt 7 Henriete, Henrijs
S 8 Staņislavs
Sv 9 Klāvs, Ervīns

5 31 20 22 21 11 23 06 8 03 0 16 D

5 29 20 16 21 13 23 10 9 02 1 01 Vz

5 26 20 11 21 15 23 14 10 10 1 39 Vz

5 24 20 07 21 18 23 18 11 22 2 10 L

5 22 20 02 21 20 23 22 12 41 2 35 3
5 20 19 59 21 22 23 25 1402 2 58 L

5 18 1956 21 24 23 30 1525 3 19 J

P 10 Maija
O 11 Milda, Karmena
T 12 Valija, Ināra, Ina

C 13 Irēna, Irīna, Ira

Pt 14 Krišjānis, Elfa

S 15 Sofija, Taiga
Svl6 Edvīns, Edijs

5 15 19 53 21 26 2334 16 51 3 40 J

5 13 1951 21 28 23 38 18 19 4 00 Sv

5 11 19 50 21 30 23 42 1949 4 25 Sv

5 09 19 49 21 32 23 47 21 14 4 56 ®
5 07 19 49 2134 23 51 22 31 5 34 Sk

505 1950 21 36 23 56 2335 622 St

5 03 19 50 21 38 — — 7 23 St

P 17 Herberts, Dailis

O 18 Inese, Ēriks
T 19 Lita, Teika, Sibilla

C 20 Salvis, Venta

Pt 21 Ernestīne

S 22 Emīlija
Sv 23 Lonija, Ligija

5 01 19 52 21 40 0 01 0 25 8 31 M

5 00 19 54 21 41 0 06 1 04 9 45 M

4 58 1957 21 43 0 12 1 33 11 00 O

4 56 20 00 21 45 0 17 1 55 12 13 O

4 54 20 04 21 47 0 24 2 15 13 24 £
4 53 20 08 21 49 0 30 2 31 14 35 Z

4 51 20 13 21 51 0 38 2 49 1544 Z

P 24 Ilvija, Marlēna

O 25 Anšlavs
T 26 Eduards, Varis

C 27 Dzidra, Gunita

Pt 28 Vilis, Vilhelms

S 29 Maksis, Raivis
Sv30 Vitolds, Lolita

4 49 20 18 21 52 0 47 3 04 1652 A

4 48 20 24 21 54 0 59 3 23 1800 A

4 46 20 31 21 56 — 3 42 1908 Vr

4 45 20 38 21 57 — 4 06 20 14 Vr

4 44 20 45 21 59 — 4 36 21 16 Vr
4 42 20 53 22 00 — 5 13 22 12 #
4 41 21 01 22 02 — 5 59 2301 D

P 31 Alīda, Jūsma 4 40 21 10 22 04 — 6 55 23 41 Vz
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Smaragds — caurspīdīgs berila paveids zaļu, pa-

rasti dzidru sešstūra prizmu veidā. Bija viens no

visvērtīgākajiem un iemīļotākajiem akmeņiem se-

natnē, sevišķi Grieķijā. Brīnišķīgi zaļā krāsa sim-

bolizēja dzīvību, jaunību.

1. Darba(aužu starptautiskās solidaritātes

diena.

5. 1818. gadā dzimis Kārlis Markss.

5. Preses diena.

7. Radio diena.
9. Uzvaras svētki.

25. Āfrikas atbrīvošanās diena.

28. Robežsargu diena.

30. Ķīmiķu diena.

1. Pirms 80 gadiem (1896) Rīgas strādnieki meža sapulcē pirmoreiz
atzīmēja 1. Maija svētkus.

1. Pirms 70 gadiem (1906) dzimis ķirurgs medicīnas zinātņu doktors,
LPSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks Sergejs Ļišņevskis.

14. Pirms 125 gadiem dzimis pirmais latviešu botāniķis Jānis Ilsters

(1851—1889).
15. Pirms 80 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks, žur-

nālists un vēsturnieks Jānis Biezais (1896—1975).
18. Pirms 90 gadiem dzimis ģeobotānikis, ģeogrāfs un augsnes pēt-

nieks Roberts Āboliņš (1886—1939).
19. Pirms 80 gadiem (1896) dzimis selekcionārs LPSR Nopelniem

bagātais zinātnes un tehnikas darbinieks Pēteris Upītis.
19. Pirms 70 gadiem kritis 1905. g. leģendārais kaujinieks Rūdolfs

Dēliņš (Coms) (1883—1906).
22. Pirms 85 gadiem dzimis ķirurgs medicīnas zinātņu doktors, LPSR

Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks, profesors Jānis Bune

(1891—1973).
24. Pirms 240 gadiem (1736) likts pamatakmens ievērojamajam arhi-

tektūras piemineklim — Rundāles pilij. (Skat. rakstu 205. lpp.)

Pirms 160 gadiem (1816) krievu astronoms V. Struve (1793—1864) sāka astrono-

miski trigonometriskus mērījumus Vidzemē.
Pirms 70 gadiem (1906) sāka iznākt LSD CX bolševlstiskā avīze cßorba».
Pirms 70 gadiem (1906) nodibināta Rīgas pilsētas pirmā tautas bibliotēka (tagad

Rīgas pilsētas M. Gorkija centrālā bibliotēka).
Pirms 50 gadiem (1926) J. Rainis apmeklē Minsku sakari ar Baltkrievijas PSR

ZA atklāšanas svinībām.
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2. maijā (1931. g.) vislielākais pavasara palu caurplūdums
(8730 m

3/sek) Daugavas lejtecē.
3 maijā republikā no ledus visvēlāk atbrīvojusies Amata v. c Vidze-

mes Centrālās augstienes upes.
5. maijā pl. 178t Mēness noiet garām Marsam 7° zem tā, bet pl.

23Bt
— Saturnam 6° zem tā.

Ap 5. maiju republikas dienvidaustrumu daļā diennakts vidējā gaisa
t iziet caur +10°.

9 maijā maks. nokrišņu summa diennaktī Rīgā 34 mm.

8. maijā lazdas visvēlāk sākušas ziedēt republikas austrumu rajonos.
No 2. maija līdz 8. maijam visagrāk sākuši ziedēt ķirši (1950., 1959.

un 1961. g.).
1 dekāde. Visvēlāk sācis kust sniegs (1924. g.).
1 dekāde. Dekādes pirmajās dienās republikas dienvidu rajonos pa-

rasti sākas siltummīlošo kultūru aktīva veģetācija (diennakts
vidējā gaisa t virs 10°).

I dekāde. Dekādes sākumā visagrāk sākušas ziedēt ievas (1950. g.),
I dekāde. Parasti bērziem sāk plaukt lapas.
I dekāde. Parasti sāk kūkot dzeguze.
1 dekāde. Visagrāk sākušas ziedēt jāņogas (1950. un 1961. g).

No 10. līdz 15. maijam republikas centrālajā un ziemeļu daļā vidējā
gaisa t iziet caur +10°.

11. maijā (1941. g.) min. gaisa t Rīgā —5,5° (maija min. gaisa t

republikā —12 Ropažos, min. t uz zemes —18° Piebalgā).
12. .maijā Marsa un Saturna konjunkcija. Marss atrodas 1° uz zieme-

ļiem no Saturna.

12. maija ābeles visagrāk sāka ziedēt Rīgas rajonā (1950. g.).
13. maijā pilns Mēness.
13. maijā daļējs Mēness aptumsums, redzams ari Latvijā. Tā gaita

ir šāda:

Daļēja aptumsuma sākums pl 22
Bt

l5m
,7

Vislielākās fāzes moments
„

22 54,3
Daļēja aptumsuma beigas

„
23 32,9

Vislielākā fāze (Mēness redzamā diametra daļa, kas ieiet Zemes

ēnā) ir tikai 0,127.

18. maijā pēdējās salnas gaisā Liepājā (1896 g.).
19 maijā Rīgas jūras līča piekraste Ainažos visvēlāk novērots ledus

republikā (1942. g.).
II dekāde. Visvēlāk plaukušas lapas bērziem (1958. g.).
II dekāde. Parasti dzirdama lakstīgalas pirmā dziesma.

II dekāde. Vairumā republikas rajonu sākas siltummīlošo kultūru

aktīva veģetācija.
II dekāde. Vairumā republikas rajonu parasti sāk ziedēt ievas.

II dekāde. Dekādes vidū parasti parādās maijvaboles.
II dekāde. Dekādes vidū parasti sāk ziedēt jāņogas.

II dekāde. Dekādes sākumā ķirši parasti sak ziedēt republikas dien-

vidu rajonos, dekādes beigās — ziemeļu rajonos.
II dekāde. Parasti zied pienenes: visagrāk tas sāk ziedēt aprīļa

111 dekādē, visvēlāk — maija 111 dekādē.

II dekāde. Visagrāk sākuši ziedēt ceriņi (1948, 1949., 1950., 1957. un

1963. g ).
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II dekāde. Parasti izbeidzas salnas gaisā (republikas ziemeļaustru-
mos — 111 dekādē).

21. maijā pl. l st Saule ieiet Dvīņu zīmē (jļ ).
22. maijā (1886. g.) maks. gaisa t Rīgā +30,5° (maijā maks. gaisa

t republikā +32° Kuldīgā, Preiļos, Krāslavā, Daugavpilī).
25. maijā republikā visvēlāk pavasarī sniegs nokusis Rēzeknē (1942. g ).

Ap 25. maiju Kolkas—Ventspils piekrastē diennakts vidējā gaisa t iziet

caur +10°.
26. maijā Rīgas rajonā visvēlāk novērota siltummīlošo kultūru aktīva

veģetācija (1909. g.).
28. maijā pēdējās salnas gaisā Ventspilī (1957. g.).
29. maijā jauns Mēness.

111 dekāde. Dekādes sākumā ābeles parasti zied republikas dienvidu

rajonos, dekādes beigās arī ziemeļu rajonos.
111 dekāde. Visagrāk sākuši ziedēt pīlādži (1950., 1959. un 1963. g.).
111 dekāde. Parasti sāk ziedēt ceriņi
111 dekāde. Visagrāk sākuši vārpot rudzi (1948. un 1950. g.).
111 dekāde. Parasti izbeidzas salnas uz augsnes.
111 dekāde. Parasti sāk ziedēt kreimenes. Visagrāk tās sāk ziedēt

maija II dekādē, visvēlāk — jūnija I dekādē.

Maijā maks. nokrišņu summa (124 mm) Ventspilī un Liepājā
1926. g.
Maijā min. nokrišņu summa (0 mm) Rīgā 1919. g.

Maijs jau iepriecina ar ziedu bagātību Krūmājos un birztalās zemi

klāj zilās vizbulītes. Pēc neilga laika šo krasu nomaina baltie un

dzeltenie vizbuļi, zeltstarītes. Zied ārstniecības lakači. To ziedi ir

interesanti ar savu krāsu maiņu. Izplaukušie ziedi ir rožaini, vēlāk
sakarā ar šūnsulas reakcijas maiņu tie kļūst zili vai zili violeti.
Zied cūkpienes. Pavērojiet, kādā secībā atveras to ziedu kurvīši.
Lietainās un mākoņainās dienās tie neatveras nemaz. Tad, tāpat kā

agros rītos un pēcpusdienās, zeltainās nogāzes ir pelēcīgi zaļas.
Mitrās pļavās dzeltenzeltainus paklājus veido purva purene, kaļ-

ķainos avoksnājos violetos laukumos zied bezdelīgactiņas. Koku zarus

apņem pirmais zaļums, kas atgādina smalku plīvuru. Mēneša otrajā
pusē dārzos un laukos zied ārstniecības cūkpienes. Sajā laikā liekas,
ka apkārt mums ir tikai cūkpieņu pļavas.

Maijs — ziedošais pavasara mēnesis. Ar katru dienu dabā rodas

kas jauns — izplaukst, sazaļo, uzzied. Maija otrā puse ir īstais

laiks, lai baudītu spārnoto dziedcņu koncertus mežā un laukos.

Tikko putni atlidojuši, tie sadalās pa pāriem, vij ligzdas un dzied.
Pilsētā ierodas pirmās bezdelīgas. Jau lido arī asinssūcēji odi. Maija
beigās atlido svīres. Gājputni pārrodas zināmā kārtībā: pirmie atlido

graudēdāji putni, tad kāpurēdāji un visbeidzot — arī lidojošo kukaiņu
ķērāji. Un tā tam arī jābūt. Ko ēdīs lidojošo kukaiņu ķērāji, ja gaisā
nelidos kukaiņi? Dabā valda likums — vispirms jābūt barībai, un

tikai tad var dzīvot tās patērētāji.
Izlido ūdens kukaiņi — makstenes, viendienītes, pirmās spāres.

No iznērstajiem varžu ikriem izšķīlušies kāpuri — kurkuļi. Tiem sā-

kuma nav ekstremitāšu, tikai liels ķermenis un aste. Pakāpeniski iz-

aug vispirms pakaļkājas, tad priekškājas un aste reducējas.



JŪNIJS ZIEDU MĒNESIS

Saules Saules Saules
.

Mēness

apakšējā māksi- augstums ,?v] c*e* Per. 9. VI pl. 22«*
kulmi- mālais virs 30° >f

kta
Ap. 21. VI

~
20

nācija augstums no līdz
azimuts

Fāzes

st m st m st m st m

1. VI 121 55° 848 1755 45' 35. VI pl. 1521

10. VI 123 56 843 18 02 42 ® 12. VI
„

716

20. VI 125 56,5 843 18 07 41 C 19- VI
„

1616

21. VI 125 56,5 843 18 07 41 © 27. VI 1751
30. VI 127 56 846 18 08 42
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Da-

tums
Vārda dienas

lēktsļ
kulmi-
nācija

Saules

riets

Die-

nas

ga-
rums

lēkts riets ce|š

Mēness

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

O 1

T 2

C 3

Pt 4

S 5

Sv 6

Biruta, Mairita 4 39 13 21 19 22 05 17 26 8 01 — Vz

Emma 4 37 21 28 22 06 17 29 9 12 0 14 Vz

Inta, Ineta 4 36 21 38 22 07 1731 10 28 0 41 L

Elfrīda, Sintija 4 36 21 48 22 09 1733 11 47 1 05 L

Igors, Margots 4 35 21 59 22 10 17 35 13 09 1 25 3

Ingrida, Ardis 4 34 22 10 22 11 1737 14 32 1 45 J

P 7
O 8

T 9

C 10

Pt 11

S 12

Svl3

Gaida, Arnis, Karmena 4 33 22 21 22 13 17 40 15 55 2 05 Sv

Frīdis, Frīda 4 32 22 32 22 14 1742 17 20 2 27 Sv

Ligita, Gita 4 31 22 43 22 15 1744 18 46 2 53 Sk

Malva, Anatols 4 3t 22 55 22 16 17 45 20 06 3 26 Sk

Vidvuds, Ingus 4 30 23 07 22 16 17 46 21 17 4 08 St

Nora, Ija 4 30 23 19 22 17 1747 22 15 5 02 @
Zigfrīds, Ainārs 4 29 23 32 22 18 1749 22 58 607 M

P 14
O 15

T 16

C 17

Pt 18

S 19

Sv 20

Tija, Saiva 4 29 23 44 22 19 17 50 2333 7 20 M

Baņuta, Vilija 4 29 23 57 22 19 17 50 2358 8 36 O

Justīne, Juta 4 29 24 10 22 20 1751 — 9 53 O

Artūrs, Artis 4 29 24 23 22 20 1751 020 11 06 0

Alberts, Madis 4 29 24 36 22 21 17 52 0 39 12 18 Z

Viktors, Nils 4 29 24 49 22 21 1752 0 56 1327 C
Rasma, Rasa, Maira 4 29 25 02 22 21 17 52 1 12 1438 A

P 21

O 22

T 23

C 24

Pt 25

S 26

Sv 27

Emīls, Egita, Monvīds 4 29 25 15 22 22 17 53 1 29 15 47 A

Ludmila 4 29 25 28 2222 17 53 1 48 1655 A

Līga 4 29 25 41 2222 17 53 2 09 1800 Vr

Jānis 4 30 25 54 22 22 17 52 2 38 1905 Vr
Milija, Maiga 4 30 2607 22 22 17 52 3 10 20 04 D

Ausma, Inguna 4 31 26 19 22 22 17 51 3 54 20 57 D

Malvīne 4 31 2632 22 21 17 50 4 46 21 41 •

P 28

O 29

T 30

Viesturs, Kitija 4 32 26 44 22 21 17 49 5 50 22 17 Vz
Pēteris, Pauls, Pāvils 4 33 26 57 22 21 1748 700 22 47 Vz

Tālivaldis, Mareks 4 33 27 09 22 20 17 47 8 16 23 11 L
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Pērle — dažu molusku gliemežnīcās atrodams

ieapaļš ogļskābā kalcija veidojums ar sudrabaini

vizuļojošu virsmu un perlamutra atspulgu.

1. Starptautiskā bērnu aizsardzības diena.
5. Apkārtējās vides aizsardzības diena.

13. Vieglās rūpniecības darbinieku diena.
20. Medicīnas darbinieku diena.
22. Pirms 35 gadiem (1941) fašistiskā Vācija

nodevīgi uzbrūk Padomju Savienībai.

Sākas Padomju Savienības Lielais Tēvi-
jas karš pret fašistisko Vāciju.

27. Padomju jaunatnes diena.

2. Pirms 100 gadiem Norvēģijā dzimis entomologs, Latvijas Univer-
sitātes zooloģijas profesors Embriks Strands (1876—1947).

4. Pirms 75 gadiem dzimis rakstnieks Arturs Kadiķis-Groznijs
(1901—1934).

11. Pirms 55 gadiem (1921) Rīgas Centrālcietumā nošauti 9 revolu-

cionāri, to vidū LKP CX locekļi Augusts Bērce (Arājs) un Jānis

Šilfs (Jaunzems).
22. Pirms 75 gadiem dzimis poļu literatūrzinātnieks, poļu un latviešu

literatūras sakaru pētītājs un veicinātājs profesors Staņislavs

Kolbuševskis (1901—1965).
22. Pirms 70 gadiem (1906) dzimis inženieris mehāniķis, kaltēšanas

tehnoloģijas speciālists profesors Jānis Āboliņš.
23. Pirms 35 gadiem (1941) laikrakstos publicēts LK(b)P CX uzsau-

kums latviešu tautai celties savas sociālistiskās Dzimtenes aizstā-

vēšanai.

27. Pirms 90 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks Kārlis

Karlsons (1886—1919).
23.-29. Pirms 35 gadiem (1941) notika vatonīgā Liepājas aizstāvē-

šana pret vācu fašistiem.
29.—30. Pirms 35 gadiem (1941) Sarkanās Armijas daļas un

strādnieku bataljoni aizstāvēja Rīgu pret fašistisko okupantu kara-

spēku.

Pirms 250 gadiem (1726), pastiprinoties zemnieku ekspluatācijai, tiek atcelts
2 gadu noilgums Rīgā iebēgušo dzimtļaužu izdošanai.

Pirms 180 gadiem (1796) Leipcigā vācu valodā iznāca Garlība Merķeļa darbs
«Latvieši».

Pirms 60 gadiem (1916) Pēterburgā V. Brjusova un M Gorkija redakcijā iznāca

«CCopHHK jiaTbiincKoft JiHTepaTypbi».

Pirms 40 gadiem (1936), apvienojoties Latvijas Komunistiskās Jaunatnes Savie-
nībai un Latvijas Sociālistiskās Jaunatnes Savienībai, nodibinājusies Lat-

vijas Darba Jaunatnes Savienība — revolucionāra antifašistiska jaunatnes

organizācija (1936—1940).
Pirms 775 gadiem (1201) Latviešu Indriķa hronikā pirmoreiz pieminēta Rīgas

pilsēta, Kas izveidojusies senajā lībiešu apmetnē,
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2. jūnijā. Mēness noiet garām Saturnam 6° zem tā.

3. jūnijā Mēness noiet garām Marsam 7° zem tā.

3. jūnijā pēdējās salnas gaisā novērotas Daugavpilī (1957. g.).
No 2. jūnija līdz 8. jūnijam visvēlāk ziedējuši ķirši (1955. g.).

9. jūnijā pēdējās salnas gaisā novērotas Rūjienā (1941. g.).
9. jūnijā (1941. g.) min. gaisa t Rīgā —2,3° (jūnijā min. gaisa t re-

publikā —6° Ropažos).
I dekāde. Dekādes pirmajās dienās parasti sāk ziedēt pīlādži.
I dekāde. Dekādes pirmajās dienās visvēlāk ziedējušas jāņogas un

ievas (1955. g).
I dekāde. Dekādes sākumā parasti sāk vārpot rudzi.

I dekāde. Visagrāk ziedējuši rudzi (1948. un 1949. g.).
12. jūnijrī pilns Mēness.

12. jūnijā visvēlāk ziedējušas ābeles Rīgas rajonā (1955. g.).
Ap 15. jūniju republikas dienvidaustrumu da|ā diennakts vidējā gaisa

t pavasarī iziet caur +15°.
16. jūnijā pēdējās salnas gaisā Gaujienā un Piebalgā (1958. g.).
16. jūnijā maks. nokrišņu summa diennaktī Rīgā 44 mm (1898. un

1916. g.).
18. jūnijā Venēra atrodas augšējā konjunkcijā, tātad aiz Saules. Ta

nav novērojama ne vien jūnijā, bet faktiski jau no marta līdz pat
septembrim.

18. jūnijā (1939. g.) maks. gaisa t Rīgā +33,20° (jūnijā maks. gaisa
t republikā +34° Kuldīgā, Tērvetē, Daugavpilī).

20. jūnijā pēdējās salnas gaisā Ķemeros (1942. g.).
II dekāde. 1955. g. ziemas rudzi visvēlāk vārpojuši republikas lielā-

kajā daļā, 111 dekādē — ziemeļaustrumu rajonos.
II dekāde. Dekādes beigās parasti sāk ziedēt ziemas rudzi.

II dekāde. Visagrāk sācis ziedēt vēlais āboliņš (1953., 1961. un

1964. g.).
II dekāde. Visvēlāk ziedējuši pīlādži (1955. g.).

21. jūnijā pl. 9 st 24 m Saule ieiet Vēža zīmē (25 ); astronomijā šo brīdi

uzskata par vasaras sākumu.

24. jūnijā Mēness noiet garām Jupiteram tikai o°,l attālumā no tā.

24. jūnijā (1958. g.) maks. nokrišņu summa Gaujienā 61 mm (jūnija
maks. republikā).

Ap 25. jūniju Vidzemes Centrālajā augstienē diennakts vidējā gaisa
t pavasari iziet caur +15°.

27. jūnijā jauns Mēness.

29. jūnijā Mēness noiet garām Saturnam 6° zem tā.

Ap 30. jūniju Kolkas—Ventspils piekrastē diennakts vidējā gaisa t pa-
vasarī iziet caur +15°.

30. jūnijā republikā visaugstākā ūdens t jūras piekrastē (+3o°) bijusi

Rojā (1947. g.j.
111 dekāde. Vēlais āboliņš parasti zied republikas lielākajā daļā, jūlija

pirmajās dienās — republikas ziemeļu rajonos.
111 dekāde. Ziemas rudzi visagrāk sasnieguši piengatavību (1948.,

1949. un 1961. g.).
111 dekāde. Liepas visagrāk ziedējušas republikas centrālajos un rie-

tumu rajonos (1973. g.).
111 dekāde. Rudzi visvēlāk ziedējuši mēneša pēdējās dienās, repub-

likas ziemeļaustrumu rajonos — jūlija pirmajās dienās (1955. g ).

Jūnijā maks. nokrišņu summa (209 mm) Priekuļos 1928. g.
Jūnijā min. nokrišņu summa (5 mm) Liepājā 1897. g.
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P|avas klāj svaigs zaļums. Saplaukuši visi koki. Cūkpieņu ziedu

kurvīšos tagad katrai brūnajai sēkliņai ir savs neliels, balts izpletnītis.
No mūsu floras orhidejām zied dzeltenā dzegužkurpīte, kas ir mūsu

skaistākā savvaļas orhideja. Ar bāli violetiem ziediem zied ziemas

mēnesene. Slīteres Zilajos kalnos, Ķemeru apkārtnē, Salacas krastos

v. c. pilnziedā ir meža loki jeb lakši. To zaļās, platās lapas nedaudz

atgādina kreimenes lapas, bet baltie ziedi sakopoti čemuros.

Jūnijā zied mūsu āboliņi. Tīrumos smaržo sarkanais āboliņš, mež-

malās sarkaniem ziediem kvēlo zirgu āboliņa lielās ziedu galviņas.
Kalnu āboliņam ziedi balti, ar saldu, medainu smaržu. Balti ziedi ir

arī baltajam jeb cūku āboliņam. Tā tuvais radinieks —

zemeņu ābo-

liņš — sastopams tikai jūrmalas sāļainajās pļavās. Zemeņu āboliņa
ziedi nedaudz rožaini. Atsevišķo ziedu kausi pēc noziedēšanas pa-
plašinās. Līdz ar to visa ziedu galviņa pēc izskata kļūst līdzīga
zemeņu ogai, no kā arī augs ir ieguvis savu nosaukumu. Pilnā

plaukumā ir zaļās paparžu lapas. Smaržo rudzu druvas.
Zied madaras. Līgo svētkos pilnziedā ir mīkstās un ziemeļu ma-

daras, kuru baltie ziedi bagātīgi redzami ceļmalās. Sausos uzkalniņos
un smiltājos bieži sastopama īstā madara ar koši dzelteniem ziediem.
Dažreiz atrodams arī īstās un mīkstās madaras krustojums ar bāli

dzelteniem ziediem. Mežu biezokņos balto smaržīgās naktsvijoles.

Pirmais vasaras mēnesis, gada visgaišākais laiks. Sākas astrono-

miskā vasara. Pēc tautas kalendāra vasara sākas tad, kad nozied

ceriņi un sāk ziedēt mežrozes. Kažokzvēri beidz ziemas tērpu maiņu.
Alnenei atskrien alnēni. Pēc pāris nedēļām tie sāk skraidīt. Mazuļi
ir arī kažokzvēriem. Zaķi mitinās klajās vietās, kur pūš vējiņš — mežā

nedod miera odi. Zaķēni sāk patstāvīgu dzīvi. Āpsim mazuļi vēl

migā.
Medību putni maina -spalvas. Nomaļas vietās rubeņi, medņi un

pīļu tēviņi klusu un neuzkrītoši «pārģērDjas» vienkāršākā vasaras

tērpā. Izperēti pīļu, teteru, medņu, ķīvīšu un sloku mazuļi. Dienā

kukaiņus gaisā ķer bezdelīgas, vakarā — svīres. Vienā reizē svīre

atnes mazuļiem līdz 100odiem. Jūnija beigās putni kļūst klusāki. Tikai

dzeguze un lakstīgala vēl dzied. Putnu dziesmas it kā nomaina

sienāžu sisināšana.

Parādās aklie dunduri. Izlido viendienītes. Atšķirībā no citiem

kukaiņiem tām nav kūniņas stadijas. Tā aizvietota ar subimagosta-
diju. Pēc izšķilšanās pāris stundas jaunajam kukainim spārni ir

blāvi un mīksti, lidot ir grūti. Vēlāk spārni kļūst cieti, un pieaugusī
viendienīte var lidot. Naktīs redzams daudz jāņtārpiņu.
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Da-

tums Vārda dienas

lēkts

Saule:

kulmi-

nācija^

Sauless

riets

Mēness
Sa-

tumst
,., . , . ,lekts riets ceļ

C 1

Pt 2

S 3

Sv 4

Imants, Ingars

Lauma, Ilvars

Benita, Everita

Uldis, Sandis

6t m st m s st m st m st m st m

4 34 13 27 20 22 20 — 9 35 2334 L

4 35 27 32 22 19 — 10 56 2353 J

4 36 27 43 22 19 — 12 17 — J

4 37 27 54 22 18 — 13 41 0 13 3

P 5

O 6

T 7

C 8

Pt 9

S 10

Sv 11

Andžs, Edīte

Anrijs, Arkādijs
Alda, Maruta

Antra, Adele, Ada

Zaiga, Asne

Lija, Olīvija
Leonora

4 38 28 04 22 17 — 15 04 0 33 Sv

4 39 28 14 22 16 — 16 27 0 57 Sk

4 41 28 24 22 16 — 17 47 1 27 Sk

4 42 28 33 22 15 — 19 01 2 04 Sk

4 43 28 42 22 14 — 20 02 2 50 St

4 44 28 51 22 12 — 20 52 3 49 St

4 46 28 59 22 11 — 21 31 4 58 ®

P 12

O 13

T 14

C 15

Pt 16

S 17

Sv 18

Indriķis, Ints

Margrieta, Margarita
Oskars, Ritvars

Egons, Egmonts
Hermīne

Aleksis, Aleksejs
Rozālija, Roze

4 47 29 06 22 10 — 2201 613 M

4 49 29 13 22 09 — 22 24 7 29 O
4 50 29 20 2208 — 22 45 8 44 O
4 52 29 26 22 06 — 23 01 9 58 Z

453 2932 2205 — 23 19 11 10 Z

4 55 29 37 2203 — 23 35 1220 Z

4 56 29 42 22 02 — 2355 13 30 A

P 19

O 20

T 21

C 22

Pt 23

S 24

Sv 25

Jautrīte, Kamila

Ritma, Ramona

Melisa, Meldra

Marija, Marika

Magda, Magone
Kristīne

Jēkabs

4 58 29 46 22 00 — — 14 38 C
5 00 29 49 21 59 0 55 0 13 15 45 Vr

5 02 29 52 21 57 0 46 0 39 1650 Vr

5 03 29 55 21 55 0 39 1 10 1752 Vr

505 29 57 21 54 0 33 1 48 1846 D

5 07 29 58 21 52 0 27 2 36 1935 D

5 09 29 59 21 50 0 21 3 35 20 16 Vz

P 26

O 27
T 28

C 29

Pt 30

S 31

Anna

Marta, Dita

Cecīlija, Cilda

Edmunds

Valters

Rūta, Angelika

5 11 2959 21 48 0 16 443 2048 Vz

5 13 29 59 21 46 0 11 5 58 21 15 #
5 14 29 58 2144 0 06 7 18 21 38 L
5 16 29 56 21 42 001 840 2201 J

{2357

5 18 29 54 21 40 23 52 10 03 22 21 J

5 20 29 51 21 38 2348 11 27 2240 J
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Rubīns — sarkans korunda paveids.

3. Starptautiskā kooperācijas diena.

11. Zvejnieku diena.

18. Metalurgu diena.

21. Latvijas Padomju Sociālistiskās Republi-

kas nodibināšanas diena. 1940. gadā

Latvijā, Lietuvā un Igaunijā atjaunota

padomju vara.

25. PSRS Jūras Kara Flotes diena.

25. Tirdzniecības darbinieku diena.

1. Pirms 30 gadiem (1946) sāka darboties LPSR ZA Fundamentālā

bibliotēka. Dibināta 1524. g. kā Rīgas bibliotēka.

4. Pirms 90 gadiem dzimis profesionālais revolucionārs, partijas un

padomju darbinieks Jēkabs Jansons (1886—1939).
5. Pirms 100 gadiem dzimis skolotājs un novadpētnieks LPSR No-

pelniem bagātais kultūras darbinieks Jānis Greste (1876—1951;
skat. rakstu 224.Ipp.).

10. Pirms 90 gadiem dzimis revolucionāras kustības dalībnieks par-

tijas un padomju darbinieks Jānis Mazūdre (1886—1948).
10. Pirms 80 gadiem (1896) dzimis LPSR Nopelniem bagātais ģeo-

logs, LPSR ZA korespondētājloceklis Verners Melnalksnis.
14. Pirms 75 gadiem (1901) dzimis literāts un preses darbinieks

Jūlijs Ķipers.
14. Pirms 90 gadiem Rīgā dzimis revolucionārās kustības dalībnieks,

viens no 26 Baku komisāriem Vladimirs Poluhins (1886—1918).
17. Pirms 100 gadiem dzimis partijas un padomju darbinieks, laik-

raksta «Iskra» aģents Latvijā Maksims Ļitvinovs (1876—1951).
19. Pirms 70 gadiem (1906) Rīgā atklāts Latvijas Sociāldemokrātijas

1 kongress, kurā LSDSP apvienojās ar KSDSP un kļuva par
KSDSP teritoriālo organizāciju. (Skat. rakstu 208. Ipp.)

25. Pirms 85 gadiem (1891) dzimusi režisore LPSR Tautas skatuves

māksliniece Felicita Ertnere.

25. Pirms 75 gadiem (1901) dzimusi tēlniece LPSR Tautas māksli-

niece, PSRS Mākslas akadēmijas korespondētājlocekle Aleksandra

Briedē.

25.-26. Pirms 30 gadiem (1946) notika Latvijas PSR Augstākās Pa-
domes V sesija, kas pieņēma republikas tautas saimniecības atjau-
nošanas un attīstības piecgadu plānu.

Pirms 770 gadiem (1206) Daugavas lībieši sacēlās pret vācu krustnešiem.

Pirms 60 gadiem (1916) LSD Ārzemju komiteja Latvijas Sociāldemokrātijas vārdā

Izsniedza V, L Ļeņinam pārstāvja mandātu uz visiem starptautiskajiem

Sociāldemokrātijas kongresiem un konferencēm.

Pirms 75 gadiem (1901) Rīgā nodibināja «Iskras» virziena sociāldemokrātisko

organizāciju.
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I. Jūlijā Mēness noiet garam Marsam 6* zem tā.

1. jūlijā (1942. g.) pēdējā salna gaisā Pētei niekos (vispār republikā)'.
3. jūlijā pl. 6at 19** Zeme atrodas afēlijā (vistālāk no Saules), at-

tālums — 152,1 miljons kilometru.

5. jūlijā (1964. g.) min. gaisa t Rīgā +4,4° (jūlijā min. gaisa t re-

publikā 0° Pēterniekos un Ķemeru purvā, min. t uz zemes —2*

Kemeros).
1 dekāde. Liepas visagrāk ziedējušas republikas austrumu rajonos.
I dekāde. Ziemas rudzi parasti sasniedz piengatavību republikas

lielākajā da|ā, republikas ziemeļaustrumu rajonos — II dekādē.

I dekāde. Visagrāk nogatavojušies ķirši (1948., 1949., 1961. un

1973. g.).
11. jūlijā pilns Mēness.

15. jūlijā (1885. g.) maks. gaisa t Rigā +34,5* (jūlijā maks. gaisa t

republikā +36° Pāvilostā).
II dekāde. Visvēlāk ziedējis vēlais āboliņš (1955., 1962. un 1965. g).
II dekāde. Dekādes sākumā liepas parasti sāk ziedēt republikas dien-

vidu rajonos, dekādes beigās — ziemeļu rajonos.
II dekāde. Visagrāk sākuši nogatavoties rudzi (1948., 1949., 1959. un

1973. g.).
II dekāde. Ķirši parasti nogatavojas republikas dienvidu rajonos,

111 dekādē — zieme|u rajonos.
21. jūlijā Mēness noiet garām Jupiteram 0°,5 zem tā.

21. jūlijā maks. nokrišņu summa diennaktī Liepājā 99 mm (1926. g.).
22. jūlijā pl. 20st Saule ieiet Lauvas zīmē (Sl ).
27. jūlijā jauns Mēness.

29. jūlijā Saturns atrodas konjunkcijā ar Sauli. Tas nav novērojams
ne jūlijā, ne augustā.

30. jūlijā Mēness noiet garām Marsam 5* zem tā.

111 dekāde. 1962. un 1965. g. visvēlāk radzi sasnieguši piengatavību.
111 dekāde. Parasti nogatavojas rudzi republikas lielākajā daļā, au-

gusta pirmajās dienās — republikas ziemeļaustrumu rajonos.
111 dekāde. Dekādes beigās visvēlāk sākušas ziedēt liepas (1962. un

1965. g.).
Jūlijā maks. nokrišņu summa (308 mm) Daugavpilī 1945. g.

Jūlijā min. nokrišņu summa (2 mm) Ventspili 1899. g.

Jūlijā maks. nokrišņu summa diennaktī Rīgā (61 mm) 1891. g.

(maks. Rīgā vispār).

Pļavās beidz smaržot siena vāli. Mežmalās, upju krastos un citur

skan pulkstenīšu ziedu zilie zvani. Pļavās tās ir galvenokārt kamo-

lainās un pļavu pulkstenītes, mežmalās, mežu pļavās mūsu cēlākās

pulkstenītes — dižpulkstenītes, bet nabadzīgos, smilšainos mežu kla-

jumos un klinšainās upju kraujās — apaļlapu pulkstenītes. Pulkste-

nītēm šādos smiltājos pievienojas kalnu norgalvīšu audzes. Krāšņas

ir veronikas. Visskaistākās ir krastmalu veronikas, tām seko garlapu
un vārpainās veronikas. Bet mežu izcirtumos un degumu vietās zied

šaurlapu ugunspuķe, veidojot sārti liesmainu fonu. Šaurlapu uguns-

puķe ir labs nektāraugs, kas no 1 ha dod vidēji 480—500 kg medus.

Pavasarī jauktos mežos ar bagātu augsni ziedēja parastā zalktene.

Sim augam toreiz nebija vēl izplaukušu lapu. Tagad tieši uz krūma
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zariem redzamas saulē zaigojošas sarkanas ogas. Šādu parādību, kad

ziedi un vēlāk arī augļi attīstās tieši uz stumbra, sauc par kauliflo-

riju. Tropu florā tā ir plaši sastopama parādība, turpretī Latvijas
florā parastā zalktene ir vienīgais augs, kam redzama kauliflorija.

Savdabīga krāsu maiņa, nogatavojoties augļiem, vērojama trausla-

jam krūklim. Negatavi trauslā krūkļa augļi ir zaļi, gatavības sākumā

aveņsārti, bet pilnīgi ienākušies — violeti melni.

Bērzu pazarēs parādās pirmās nodzeltējušās lapas.

Ar siltumu un gaismu bagāts mēnesis. Sāk ienākties jaunā raža, meža

zemenes, mellenes v. c. Arvien retāk dzirdamas putnu balsis. Apklust arī

dzeguze un lakstīgala. Paretam vēl patrallina cīrulis. Mēneša beigās
jau atlido krustknābji, kuri vasaru pavadījuši ziemeļos. Teterenes,
niednenes un irbes vadā savus mazuļus pa ogulājiem. Žubītēm, eric-

kiņiem, ķivuļiem, mušķērājiem, bezdelīgām un dažām zīlītēm šai

laikā mēdz būt otrais perējums. Putniem turpinās spalvu maiņa. Saus-

zemes putniem tās mainās pakāpeniski. Ūdens putniem izkrīt uzreiz

visas lidspalvas. Tagad palidot nevar Jāgaida, kad ataugs jaunas
spalvas. Virs pļavām laidelējas lauku piekūns. Tas meklē peles. No-

ķēris vienu peli, piekūns ir nosargājis ap 800 g jaunās ražas labības.

Caurām naktīm griež grieze.
Odens ir sasilis, tajā maz skābekļa. Zivis miegainas. Visgrūtāk

vēdzelēm. Tām patīk auksts ūdens. Jūlija naktīs joprojām var redzēt

spīdam jāņtārpiņus. Aļņi mitinās ūdeņu tuvumā. Karstā laikā tie

iebrien ūdenī, lai paglābtos no knišļu uzbrukumiem. Aļņiem ļoti garšo
ūdensrožu saknes. Lapsa iet medībās kopā ar jaunajiem lapsēniem,
lai tie apgūtu medību mākslu. Zaķiem parādās vasaras zaķēni. Jaunie

barojas ar zāli. Pelēkais zaķis labprāt mitinās pļavās un laukos. Bal-

tais zaķis vairāk uzturas mežā. Jūlija beigās sausu lapu kaudzēs

zalkši dēj olas. Izcirtumos sastopama bezkāju ķirzaka glodene («ka-
parčuska»). Tā ir nekaitīga, taču cilvēki mēdz to iznīcināt. Ķirzakas
dēj olas.

Gaisā kukaiņu pārpilnība. Laidelējas spāres, odi, dunduri, mušas.
Pie upēm un ezeriem daudz ūdens kukaiņu, kuriem visaktīvākais izli-
došanas laiks.

VAI JŪS ZINĀT, KA...

... 1585. g.
holandiešu zinātnieks S. Stevins (1548—1620) pierādīja «perpetuum
mobile» neiespējamību?

... 1643. g.
itāļu fiziķis un matemātiķis E. Toričelli (1608—1647) izgudroja
dzīvsudraba barometru?

... ap 1715. g.

vācu fiziķis G. Fārenheits (1686—1736) izgatavoja pirmo dzīv-
sudraba termometru?
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AUGUSTS rudzu mēnesis

Saules Saules
„

.
Sau-

_,
Mēness

apak- maksl- Saules les Die- per- i VIII pl> 7,t

šējā
Uz' mālais au,B

st "ms lēkta na3 Ap. 16. VIII
„

9

kulml- aust
aug-

virs 30... azi- 8a *

Per. 28. VIII „ S

nācija stums no lldz
muts rum> Fāzes

st m st m st m st m st m st m

I. VIII 130 312 51* 921 1739 54* 16 14 3 3. VIII pl. 107

10.VIII 129 347 49 935 1723 59 15 36 ® 10. VIII
„

244

20. VIII 1274 19 45 954 1700 65 14 50 C 18. VIII
M

313
30. VIII 124 448 42 10 18 1630 72 1405 © 25. VIII

„
1401

Saules Mēness

tums ar ienas
lēkts

kulmi-

nācija
riets

tumst
lēkts riets ceļi

Sv 1 Albīns, Albīna

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

5 22 13 2948 21 36 2344 12 50 23 04 Sv

P 2

O 3

T 4
C 5

Pt 6

S 7

Sv 8

Normunds, Stefans

Augusts
Romāns, Romualds

Osvalds, Arvils

Askolds

Alfrēds, Madars
Mudīte, Vladislavs

5 24 2944 21 34 23 39 14 13 23 32 Sv

5 26 29 39 2132 23 35 15 34 — 3
5 28 2934 21 30 23 31 16 47 0 05 Sk

530 29 28 2127 23 27 1753 0 48 St

532 29 21 21 25 23 23 18 47 1 41 St

5 34 29 14 21 23 23 19 19 28 2 45 M

5 36 29 06 21 21 23 16 20 01 3 54 M

P 9

O 10

T 11

C 12

Pt 13

S 14

Svl5

Madara, Genoveva

Brencis

Olga, Liega, Zita

Vizma, Klāra

Elvīra, Velga
Zelma

Zenta, Dzelde

538 2858 21 18 23 12 2027 509 O

540 28 49 21 16 23 08 20 49 625 ®
5 42 28 39 21 14 23 04 21 08 7 38 Z

5 44 28 29 21 11 23 01 21 25 8 52 Z

5 46 28 18 21 09 22 57 21 43 10 03 Z

548 2807 21 06 2253 2200 11 14 A
5 50 27 56 21 04 22 50 2220 1222 A

P 16

O 17

T 18

C 19

Pt 20

S 21

Sv 22

Astra, Astrīda

Vineta, Oļegs
Liene, Helēna

Melānija, Imanta

Bernhards, Boriss

Janīna, Linda

Rudīte, Leonards

553 2743 21 02 22 46 22 43 13 29 Vr

5 55 27 31 20 59 22 42 23 12 14 34 Vr
5 57 27 18 20 57 22 39 2344 15 36 C
5 59 27 04 20 54 2235 — 16 34 D

601 2650 2051 2232 028 1726 D

603 2635 2049 2228 1 20 1809 Vz

6 05 26 20 20 46 22 25 2 24 18 45 Vz

P 23

O 24

T 25

C 26

Pt 27

S 28

Sv 29

Vitālijs, Ralfs
Bērtulis

Ludvigs, Ludis

Natālija, Broņislavs
Žanis

Auguste, Guste

Armīns, Aiga

6 07 26 05 2044 2222 3 35 19 16 Vz

609 2549 2041 22 18 454 1940 L

6 11 2532 2039 22 15 6 16 2003 •
6 13 25 16 2036 22 11 739 2026 J

6 15 24 59 20 33 22 08 905 20 46 J

6 17 24 41 20 31 22 05 1032 21 10 Sv

6 19 24 23 2028 22 01 11 57 21 37 Sv

P 30

O 31

Alvis, Jolanta

Vilma, Aigars

621 24 05 20 26 21 58 1320 22 08 Sk

623 23 47 20 23 21 55 1437 22 49 Sk
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Hrizolīts — zeltaini zaļš, caurspīdīgs, trausls un

mīksts minerāla olivīna paveids. Stiprs spīdums,
reizēm varavīksnes krāsās. Skaistākie hrizolīti pa-

saulē atrasti Urālos,

1. Vissavienības dzelzceļnieku diena.

5. 1895. gadā miris Fridrihs Engelss.

5. 1940. gadā Latvijas PSR uzņemta Pa

domju Savienības sastāvā.

8. Celtnieku diena.

14. Vissavienības fizkultūriešu diena.

15. PSRS Gaisa Flotes diena.

29. Og|raču diena.

1. Pirms 90 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks LPSR

Nopelniem bagātais kultūras darbinieks Jānis. Zariņš (1886—1965).
2. Pirms 80 gadiem dzimusi partijas un padomju darbiniece Olga

Auguste (1896—1974).
3. Pirms 70 gadiem (1906) dzimis agroķīmiķis un bioķīmiķis, valsts

un sabiedriskais darbinieks lauksaimniecības zinātņu doktors,

LPSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks, LPSR un PSRS ZA

akadēmiķis Jānis Peive.

3. Pirms 35 gadiem (1941) PSRS Valsts Aizsardzības Komiteja
pieņēma lēmumu par Latviešu strēlnieku divīzijas izveidošanu.

5. Pirms 100 gadiem dzimis inženieris tehnologs, purvu pētnieks,

agronomijas doktors, LPSR ZA akadēmiķis, LPSR Nopelniem
bagātais zinātnes darbinieks, profesors Pēteris Nomals (1876 —1949;
skat. rakstu 244. Ipp ).

11. Pirms 70 gadiem (1906) dzimis valodnieks LPSR Nopelniem ba-

gātais kultūras darbinieks, Latvijas PSR ZA korespondētājloceklis
Rūdolfs Grābis.

13. Pirms 80 gadiem (1896) Rīgā atklāts X Krievijas arheoloģijas
kongress un Latviešu etnogrāfiska izstāde.

15. Pirms 80 gadiem (1896) dzimis revolucionārās kustības dalībnieks,
padomju diplomātiskais kurjers Teodors Nete. Nogalināts 1926. g.,
aizsargājot diplomātisko pastu.

16. Pirms 70 gadiem (1906) dzimis kordiriģents LPSR Nopelniem
bagātais mākslas darbinieks Haralds Mednis.

17. Pirms 80 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks, militā-
rais darbinieks Osvalds Lācis (1896—1920).

22. Pirms 85 gadiem (1891) dzimusi aktrise LPSR Nopelniem bagātā
skatuves māksliniece Paula Baltābola.

24. Pirms 70 gadiem (1906) dzimis režisors LPSR Nopelniem bagātais
mākslas darbinieks Voldemārs Pūce.

28. Pirms 120 gadiem dzimis tautas tradīciju krājējs skolotājs Dāvis

Ozoliņš (1856—1916).
29. Pirms 65 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks, viens

no Liepājas varonīgas aizstāvēšanas organizatoriem cīņā pret vācu
fašistiskajiem*iebrucējiem Miķelis Būka (1911—1941).
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2. augustā (1936. g.) maks. gaisa t Rīgā +33,9° (augustā maks.

gaisa t republikā +36° Pāvilostā, Daugavpilī).
10. augustā pilns Mēness.

1 dekāde. Visvēlāk sāka nogatavoties ķiiši, vietām II dekādē

(1955. un 1962. g.).
12. augustā krītošo zvaigžņu plūsmas, t. s. Perseīdu maksimālā inten-

sitāte (ap 50 meteoru stundā).

Ap 15. augustu Vidzemes Centrālajā un Alūksnes augstienē diennakts

vidējā gaisa t rudenī iziet caur +15°.
15. augustā agrākā salna gaisā Pēterniekos (1941. g).
18. augustā Mēness noiet garām Jupiteram 1° zem tā.

19. augustā maks. nokrišņu summa diennaktī (95 mm) Stendē

(1939. g.).
II dekāde. Visvēlāk sākuši nogatavoties rudzi (1962. un 1965. g).
II dekāde. Parasti izbeidzas meteoroloģiskā vasara republikas zie-

meļaustrumu rajonos, pārējos rajonos — 111 dekādē (diennakts
vidējā gaisa temperatūra zem 15°).

23. augustā pl. 3st Saule ieiet Jaunavas zīmē (n\).
25. augustā jauns Mēness.

Ap 25. augustu Kolkas—Ventspils piekrastē diennakts vidējā gaisa t

rudenī iziet caur +15°.
29. augustā (1966. g.) min. gaisa i Rīgā o,o° (augustā min. gaisa t

republikā —2° Dundagā, Pēterniekos, Ropažos, min. gaisa t uz

zemes —6° Ķemeros).

Ap 30. augusta Liepājas—Papes piekrastē diennakts vidējā gaisa t ru-

denī iziet caur +15°
Augustā maks. nokrišņu summa (237 mm) Ventspilī 1930. g.

Augustā min. nokrišņu summa (0 mm) Ventspilī 1955. g.

Augustā maks. nokrišņu summa diennaktī Rigā (50 mm)
1925. g.

Balto druvas, pļavās kuplo atāls Lielum lielais vairums augu ir

noziedējuši. Mežos parādās sēnes — sarkanraibās mušmires, pelēk-
brūnās saulsardzenes un citas. Dažam sēnēm ir sevišķi koši augļ-
ķermeņi. Tādas ir cinobrsarkanā piepe uz nokritušiem bērzu stumbriem

un parastā aknene uz ozolu stumbriem. Koši dzeltenas uz mums no

sūnām lūkojas gailenes. To «līdzinieces» ir zeltainās piltuvenes jeb
neīstās gailenes, kuru augļķermeņi ir oranži, ar sarkanīgu nokrāsu.

Pilnplaukumā ir saulgriezes. To ziedkopām ir novērojams helio-

tropisms — griešanās līdzi saulei. Tāpēc arī, ja uz saulgriežu
lauku skatāmies no saules puses, tad redzam dzeltenos ziedu kurvīšus,

bet, ja no otras puses — to zaļganā? pamatnes.
Zied purva atālenes, kuru baltie ziedi redzami mitrās pļavās, un

pļavas vilkmēles ar zili violetām ziedu galviņām — pēdējiem svei-

cieniem aizejošajai vasarai.

Pēdējais vasaras mēnesis. Jau manāmas rudens pazīmes. Augusta
vidū masveidā aizlido svīres. Dzērves klajumos sāk apmācīt jaunuļus.
Jāiemāca tiem lidot kāsī. Tā ir vieglāk garajā ceļā uz dienvidiem.

Strazdi sāk lasīties baros: jāgatavojas aizlidošanai Visi vecāki steidz
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izaudzēt mazuļus un pasargāt tos no ienaidniekiem. Ikvienam savs

mazulis ir dārgs. Cits mazulis nevarīgāks, cits — patstāvīgāks, tomēr

visiem zvēriem ir viens likums — viens par visiem, visi par vienu.

Kurš pirmais pamana briesmas, tas brīdina pārējos. Ja kāds ir bries-

mās, viss bars steidzas tam palīgā Jaunajiem ir vēl viens likums —

atdarini vecākus! Ja vecāki mierīgi mielojas, mielojies tu arī. Ja

vecāki slēpjas, slēpies tu arī. Plēsīgie zvēri vairs tik stingri neievēro

robežas: mežā laupījuma ir diezgan — gan muļķa zaķēns, gan nepraša
putnēns, gan mazie pelēni. Ķer tik un uzkod. To arī dara gan caunas,

gan sermuļi, gan seski.

Siltās dienās gaisā redzami dīvaini lidoņi — tievs, garš pavediens
un tā galā melnumiņš. Aplūkojot tuvāk, redzams mazs zirneklēns.

Mazie spiesti šādā veidā ceļot uz jaunām dzīves vietām. Citādi pašu
māte var apēst. Gaisā tā nevar tikt klāt, par smagu, lai lidotu. Virs

ūdeņiem baros lido dažādi ūdens kukaiņi. Arī tiem ir kāzu laiks.

Odenī tiek sadētas olas, no kurām izšķilsies kāpuri. Tie pārlaidīs
ziemu, lai nākamajā gadā izlidotu. Baltajam zaķim kājas sāk kļūt

gaišākas. Pamazām tas sāk gatavoties apģērbt balto ziemas kažoku.

VAI JŪS ZINĀT, KA...

...
1789. g.

itāļu ārsts un dabas pētnieks L. Galvanl (1737—1798) atklāja
elektrību dzīvnieku preparātos?

...
1796. g.

itāļu fiziķis A. Volta (1745—1827) leguva elektrisko strāvu ar

galvanisko elementu?

...
1820. g.
dāņu fiziķis H. Kversteds (1777—1851) atklāja elektriskās strāvas

iedarbību uz magnētadatu un elektromagnētismu?
...ap 1890. g.

angļu fiziķis Dž. Tomsons (1856—1940) un vācu fiziķis F. Cenards
(1862—1947) atklāja elektronus?

... 1895. g.
holandiešu fiziķis H. Lorencs (1853—1928) deva elektronu teoriju?

... 1904. g.
austriešu fiziķis F. Hazenerls (1874—1915) izmērīja elektrisko
viļņu masu un pierādīja, ka enerģijai ir masa?

... 1842. g.
vācu ārsts un fiziķis R. Maijers (1814—1878) atklāja enerģijas
nezūdamības principu?

... 1905.—1916. g.
vācu fiziķis A. Einšteins (1879—1955) radīja relativitātes teoriju,
parādīja masas un enerģijas ekvivalenci (E=mc

2 )?
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Saules Mēness

tums
Vārda dienas

lēkts
kulmi-

nācija
riets

tumst
lēkts riets ce|S

T I

C 2

Pt 3

S 4

Sv 5

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

Ilmārs, Iluta 6 25 1323 28 20 20 2151 15 46 2338 3
Elīza, Lizete, Zete 6 27 2309 20 17 21 48 1643 — St

Berta, Bella 629 22 49 20 15 21 45 17 27 037 M

Dzintra, Dzintars 6 32 22 29 20 12 21 42 18 02 1 44 M

Klaudija, Persijs 6 34 22 09 20 09 21 39 18 30 2 56 0

P 6

O 7

T 8

C 9

Pt 10

S 11

Sv 12

Maigonis, Magnuss 6 36 21 49 2007 2135 18 54 4 10 O

Regīna, Ermīns 6 38 21 29 2004 21 32 19 13 5 23 O

Ilga 6 40 2108 2001 21 29 19 31 6 36 ®
Bruno, Telma 6 42 20 47 19 59 21 26 1948 7 47 Z

Jausma, Albertīne 6 44 20 26 19 56 21 23 20 06 8 57 A

Signe, Sintija 646 2005 1953 21 20 20 26 1007 A

Erna 648 19 44 19 50 21 16 20 47 11 15 A

P 13

O 14
T 15

C 16

Pt 17

S 18

Sv 19

Iza, Izabella 6 50 19 23 19 48 21 13 21 14 12 21 Vr

Sanita, Santa 6 52 19 01 1945 21 10 21 45 1324 Vr

Sandra, Gunvaldis 6 54 18 40 1942 2107 22 23 14 23 D

Asja, Asnate 6 56 18 19 1939 2104 23 10 15 16 C
Vera, Vaira, Vairis 658 1757 1937 2101 — 1602 D

Liesma, Elita 7 00 17 36 1934 20 58 0 09 16 40 Vz

Verners, Muntis 7 02 17 15 19 31 20 55 1 14 17 12 Vz

P 20

O 21

T 22

C 23

Pt 24

S 25

Sv 26

Guntra, Marianna 7 04 16 54 19 28 20 52 2 27 17 40 L

Modris, Matīss 7 06 16 32 19 26 20 49 3 47 18 04 L
Māris 7 08 16 11 19 23 20 46 5 09 18 26 J

Vanda, Veneranda 7 10 15 50 19 20 20 43 6 35 18 48 %
Agris, Agrita 7 12 15 30 19 17 20 40 8 02 19 11 Sv

Rodrigo, Rauls 7 14 1509 19 15 20 38 9 30 19 38 Sv

Gundars, Knuts, Kurts 7 16 14 49 19 12 20 35 1058 20 09 Sk

P 27

O 28

T 29

C 30

Ādolfs, Ilgonis 7 18 14 28 19 09 20 32 12 21 20 47 Sk

Sergejs 7 21 14 08 19 07 20 29 1334 21 34 St

Miķelis, Mikus 7 23 1348 19 04 20 26 14 36 22 32 St

Elma 7 25 13 29 1901 20 23 15 25 2338 3
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Safīrs — zils caurspīdīgs korunda paveids. Trīs

īpatnējos starveidīgos gaismas atspīdumus uz

kristālu galiem senatnē saistīja ar trīs vareniem

spēkiem — cerību, ticību un likteni,

5. Vissavienības naftas un gāzes rūpniecī-
bas darbinieku diena.

8. Starptautiskā žurnālistu solidaritātes

diena.

12. Tankistu diena.

19. Mežu darbinieku diena.

26. Mašīnbūvētāju diena.

3. Pirms 90 gadiem (1886) sāka iznākt progresīvi demokrātiskais

laikraksts «Dienas Lapa».
7. Pirms 140 gadiem dzimis vācu fiziķis profesors Augusts Teplers

(1836—1912); 1864—1868 Rīgas politehnikuma docents un profe-
sors, noorganizējis Rīgā pirmo ķīmijas laboratoriju studentu

apmācībai, kā arī izmēģinājumu staciju ķīmisko analīžu veikšanai.

8. Pirms 90 gadiem dzimusi aktrise LPSR Tautas skatuves māksli-

niece Ludmila Špīlberga (1886—1947).
8. Pirms 70 gadiem (1906) dzimis bioķīmiķis bioloģijas zinātņu dok-

tors, LPSR ZA akadēmiķis Andrejs Valdmanis.

8. Pirms 135 gadiem (1841) Jaunbebros (tag. Stučkas raj.) notika

klaušu zemnieku nemieri, t. s. kartupeļu dampis.
12. Pirms 120 gadiem dzimis aktieris un grāmatu izdevējs Jānis

Brigaders (1856—1936).
15. Pirms 100 gadiem dzimis partijas un padomju darbinieks Ansis

Blankšteins (1876—1942; skat. rakstu 216. lpp.).
19. Pirms 90 gadiem dzimis gleznotājs, viens no latviešu skatuves

glezniecības aizsācējiem Pēteris Kundziņš (1886—1958).
23. Pirms 80 gadiem (1896) dzimis igauņu rakstnieks, latviešu lite-

ratūras tulkotājs igauņu valodā Kārlis Abens.
24. Pirms 80 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks, parti-

jas un padomju darbinieks Jānis Ostrovs (1896—1966).
26. Pirms 85 gadiem (1891) dzimis revolucionārās kustības dalībnieks

un padomju darbinieks medicīnas zinātņu doktors, profesors Eduards

Šurpe.
26. Pirms 50 gadiem Rīgā atklāts Strādnieku teātris (1926—1934).
26. Pirms 15 gadiem (1961) darbu sāka LPSR ZA Salaspils atom-

reaktors.
26. Pirms 230 gadiem dzimis dabas zinātnieks Pētera akadēmijas

profesors Johans Melhiors Gotlībs Bēzeke (1746—1802).
30. Pirms 120 gadiem dzimis komponists, mūzikas folklorists, mež-

raga un ērģeļu virtuozs un diriģents Andrejs Jurjāns (1856—1922).
30. Pirms 70 gadiem (1906) dzimis revolucionārās kustības dalībnieks,

arhīvu darbinieks Ansis Kadiķis.
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U septembrī (1968. g.) maks. gaisa t Rīgā +29,3° (septembrī maks.

gaisa t republikā +32° Vaiņodē).
3. septembrī pirmās rudens salnas gaisā Jelgavā (1941. g).
5. septembrī pirmās rudens salnas gaisā Kuldīgā, Rīgā un Taurupē

(1941. g.).

8. septembrī pilns Mēness.

10. septembrī Venēras konjunkcija ar Marsu — Venēra atrodas 0°,4

uz zieme|iem no Marsa. Pie mums abi spīdekli diemžēl saskatāmi

ar lielām grūtībām ļoti zemu vakaros īsi pēc saules rieta.

10. septembrī pirmās rudens salnas Gulbenē un Priekuļos (1936. g.).
10. septembrī bērziem lapas visagrāk sākušas dzeltēt republikas aus-

trumu rajonos (1953. un 1961. g).

11. septembrī veģetācijas izbeigšanās siltummīlošām kultūrām visag-

rāk novērota Rīgas rajonā (1956. g.).
14. septembrī Mēness noiet garām Jupiteram 1° zem tā.

15. septembrī bērziem lapas visagrāk sākušas dzeltēt republikas rie-

tumu rajonos (1961. g.).
18. septembrī (1958. g.) min. gaisa t Rīgā —2,5° (septembrī min.

gaisa t republikā —9 Ropažos).
20. septembrī Mēness noiet garām Saturnam 6° zem tā.

Ap 20. septembri Vidzemes Centrālajā un Alūksnes augstienē dien-

nakts vidējā gaisa t rudenī iziet caur +10°.

20. septembrī pirmās rudens salnas gaisā Ventspilī (1930. g.).
II dekāde. Republikas ziemeļaustrumu rajonos parasti izbeidzas ak-

tīvā augu veģetācija (diennakts vidējā gaisa t zem 10°), pārējos

rajonos — 111 dekādē.

23. septembrī pl. ost40 st48m Saule ieiet Svaru zimē {£b); astronomijā šo

brīdi uzskata par rudens sākumu.

23. septembrī pl. 22 sts6m
jauns Mēness.

Ap 25. septembri Rīgas jūras līča piekrastē diennakts vidējā gaisa t

rudenī iziet caur +10°.

26. septembrī pirmās rudens salnas gaisā Liepājā (1906. g.).
Ap 30. septembri Baltijas jūras piekrastē diennakts vidējā gaisa t

rudenī iziet caur +10°.

111 dekāde. Parasti vairumā republikas rajonu novēro pirmās salnas

uz augsnes un gaisā.
111 dekāde. Parasti sāk dzeltēt lapas bērziem republikas austrumu

rajonos.

111 dekāde. Visagrāk sāk krist lapas bērziem republikas ziemeļaus-
trumu rajonos (1953., 1956. un 1962. g.).

Septembrī maks. nokrišņu summa (190 mm) Ainažos 1950. g.

Septembrī min. nokrišņu summa (0 mm) Rīgā 1949. g.

Septembrī maks. nokrišņu summa diennaktī Rīgā (41 mm)
1950. g.

Sajā mēnesī nogatavojas daudzas meža ogas. Ar sarkaniem ogu

čemuriem greznojas pīlādži, sarkanas ogas ir arī irbenei, melnas —

melnajam plūšu kokam, krūklim un pabērzam. Interesanta ir krūkļa

ogu krāsu maiņa: vispirms tas ir zaļas, gatavības sākumā — sarka-

nīgas, bet pilnīgi ienākušās — violeti melnas.
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Tērvetē, Gaujas krastos un citur mūsu republikā aug krūms ar

iesārti violetiem augļiem. Kad auglis pārplīst, var redzēt baltas

sēklas, kas pārklātas ar oranžu sēklsedzi. Tas ir Eiropas jeb gludais

segliņš. Retāk sastopams kārpainais segliņš, kura zari klāti ar dau-

dzām sīkām kārpiņām. Atšķirībā no gludā segliņa sēklas tam ic

melnas, spīdīgas, pa pusei segtas ar sarkanu sēklsedzi, kura pēc
izžūšanas kļūst brūna. Abas segliņu sugas ir ļoti dekoratīvas un tāpēc

jāsaudzēl

Pirmais rudens mēnesis. Fenologi par rudens sākumu uzskata

laiku, kad mežs «uzvelk» gada viskrāsaināko apģērbu. Dienas sarūk

arvien īsākas. Naktis kļūst garākas, tumšākas. Ar katru dienu aiz-

ceļo vairāk gājputnu. Dzērvēm turpinās apmācības. Lidojumā tas

izkārtojas gan kāsī, gan taisnā līnijā. Pa gaisu turpina ceļot zirnek-

leni. Ja dienā gaisā redzams daudz šo lidoņu, tā ir skaidra, laba

laika pazīme. Septembra vidū aizlido dzērves, beigās arī bezdelīgas.
Citi putni turpina apmācīt jaunos lidojumam.

Aļņiem sākas kāzu laiks. Buļļi klaiņo pa mežu, skaļi baurodami,

kļuvuši kauslīgi. Gadās pat, ka uzbrūk cilvēkiem. Zaķi un vāveres

met spalvu un pamazām «uzģērbj» ziemas kažokus. Baltajam zaķim
sākas grūtas dienas, jo mežs vēl bez sniega un slēpties nav viegli.
Ziemojošie putni gatavojas pārziemošanai, pamazām maina spalvas un

uzkrāj taukus. Mežā bieži redzami mazi ozoliņi. Kur tie te radušies?

Ozolu taču mežā nav. Izrādās, ka tos «sastādījis» sīlis. Rudenī tas

norauj zīles no ozoliem un nes uz mežu, kur paslēpj sūnās ziemai.
Taču savas slēptuves putns neatrod, un pavasarī zīles uzdīgst.
Vispār sēklēdāji putni ļoti palīdz izplatīties augiem. Sēklu cietie ap-

valki traucē tos pārstrādāt, un tādējādi putni iznēsā kauliņus un sēk-

liņas plašā apkārtnē. Arī zīlītes krāj barību ziemai, slēpj mizu sprau-
gās kukaiņu kāpurus un kūniņas. Dzilnīši krāj kļavu sēklas, zīles un

riekstus. Bikšainais apogs sagatavo ziemai putnu un peļveidīgo krāju-

mus. Nelielus krājumus gatavo arī vārnas un žagatas, slēpjot tos

zem lapām. Vāvere savas pārtikas rezerves gatavo no zīlēm, riekstiem

un čiekuriem, slēpjot tos zem koku saknēm, dobumos un sūnās. Agrāk
sagatavotajām baravikām tiek pievienotas bērzlapes un citas sēnes,
taču vismīļākā barība vāverei ir celmenes. Kādā vāveres noliktavā

atrastas 116 sēnes, no tām 22 baravikas, kādā citā slēptuvē —

300 sēņu. Sēnes labprāt ēd arī aļņi, zaķi un āpši. No putniem sēnes

sevišķi ciena teteri. Rūpīgi krājumus ziemai gatavo lauku peles. Gal-

venokārt graudus, riekstus, zīles un vārpas. Katrs barības veids tiek

nolikts savā vietā. Kurmis tīra savu migu. Ezis, aukstumam tuvojoties,
gatavo migu no salmiem, lapām un sūnām.

Septembri vēl var redzēt vardes Līdz ar salu tās ielien dūņās,
kur pārguļ ziemu. Tritoni dodas pretējā virzienā — no ūdens uz

sauszemi, kur zem akmeņiem pārgulēs ziemu. Odzes salien alās un,

savijušās gredzenā, ieslīgst dziļā ziemas miegā. Āpsis remontē savu

alu un nes tajā sūnas un lapas. Kukaiņi intensīvi barojas un slēpjas
dažādas spraugās. Septembra beigās aizlido cielavas. Mazie putni ceļo
galvenokārt naktī, kad mazāk iespēju kļūt par upuri plēsīgiem putniem.



40

OKTOBRIS ZEMLIKU MĒNESIS

.SSlli maks" Saule, Dienas pl. 18*

kulmi Uzaust ,ēkta «a" Per. 23. X 16

nādja augstums
"imuts rums Fāzes

st m st m st m st m

IX 113 604 30° 94° 1131 8. X pl. 756

10* X 111 623 26 101 1048 C 16. X
„

1159

20 X 108 644 23 108 1001 ©23. X
„

810

30 X 107 704 19 115 915 330. X
„

106

a u p s ē n es s

Da-

tums
Vārda dienas

Sa-

tumst
lēkts riets ce|?lēkts

kulmi-
nācija riets

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

Pt 1 Zanda, Lāsma

S 2 Ilma
Sv 3 Elza

7 27 13 13 09 18 58 2021 16 05 — M

7 29 12 50 1856 20 18 16 34 0 48 M

7 31 12 31 1853 20 15 16 57 2 01 O

P 4 Modra, Francis

O 5 Amālija
T 6 Monika, Zilgma
C 7 Daumants

Pt 8 Aina, Anete

S 9 Elga, Helga
Sv 10 Arvīds, Arvis, Druvis

7 33 12 13 1850 20 12 17 20 3 13 O

7 35 11 55 1848 20 10 17 37 4 25 Z

7 37 11 37 1845 20 07 17 56 5 36 Z

7 39 11 20 1842 20 04 18 13 6 47 A

741 11 03 1840 2002 1832 7 55 <g>
7 44 10 46 18 37 19 59 18 52 9 03 A

7 46 10 30 18 34 19 56 19 17 10 10 Vr

P 11 Monta, Silva, Tince

O 12 Valfrīds, Kira

T 13 Irma

C 14 Minna, Vilhelmīne

Pt 15 Eda, Hedviga
S 16 Daiga
Sv 17 Gaits, Karīna

7 48 10 14 1832 19 54 19 46 11 13 Vr

7 50 9 59 18 29 19 51 20 21 12 13 Vr

7 52 9 45 1826 1949 21 06 1309 D

7 54 9 31 18 24 19 46 21 58 13 57 D

7 56 9 17 18 21 1944 23 01 14 36 Vz

7 58 9 04 18 19 1941 — 15 10 £
8 01 8 52 18 16 19 39 0 07 15 39 L

P 18 Rolands, Ronalds
O 19 Elīna, Drosma
T 20 Leonīds

C 21 Urzula

Pt 22 Trisa, Irīda

S 23 Daina, Dainis

Sv 24 Renāte, Modrīte

8 03 8 40 18 14 19 36 1 22 1603 L

8 05 8 29 18 11 19 34 2 40 1626 L

8 07 8 19 18 08 19 32 4 02 16 48 J

8 09 8 09 1806 19 29 5 27 17 10 J

8 12 8 00 1804 19 27 6 56 17 35 Sv

8 14 7 52 18 01 19 25 8 25 1805 $
8 16 7 44 17 59 19 22 9 51 18 39 Sk

P 25 Beāte, Beatrise
O 26 Amanda, Kaiva
T 27 Lilita, Irita

C 28 Ņina, Ninona

Pt 29 Laimonis

S 30 Nadīna

Sv31 Valts, Rinalds

8 18 7 37 17 56 19 20 11 13 19 25 Sk

8 20 7 31 17 54 19 18 12 24 20 20 St

8 23 7 25 17 51 19 16 13 20 21 25 St

8 25 7 21 17 49 19 14 14 03 2235 M

8 27 7 17 1747 19 12 14 37 23 50 M

8 29 7 13 1744 19 10 15 03 — 3
8 31 7 11 17 42 1908 15 26 1 04 O
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Opāls — nekristāliskas struktūras (amorfs) mine-

rāls. Sastopams visdažādākajās krāsās, spīduma
un formas paveidos.

3. Skolotāju diena.

10. Vissavienības lauksaimniecības darbi-

nieku diena.

17. Pirms 15 gadiem (1961) atklāts PSKP

XXII kongress.
17. Pārtikas rūpniecības darbinieku diena.
24. Starptautiskā Apvienoto Nāciju Organi-

zācijas diena.

29. 1918. gadā nodibināta Krievijas Komu-

nistiskā Jaunatnes Savienība. Komjau-
natnes nodibināšanas diena.

7. Pirms 90 gadiem dzimis cukurbiešu audzēšanas un cukura rūpnie-
cības speciālists LPSR Nopelniem bagātais zinātnes un tehnikas

darbinieks Jānis Laže (1886—1969).
9. Pirms 70 gadiem (1906) dzimis komponists LPSR un PSRS Tau-

tas mākslinieks, profesors Jānis Ivanovs.

9. Pirms 200 gadiem dzimis ķīmiķis, farmaceits, dabas zinātnieks

un ārsts profesors Dāvids Hieronīms Grindelis (1776—1836; skat.

rakstu 238. lpp.). •

12. Pirms 80 gadiem (1896) Rīgā, Krīgsmaņa korķu fabrikā, notika

pirmais lielākais streiks Latvijā.
12. Pirms 70 gadiem (1906) dzimis rakstnieks un literatūrzinātnieks

LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks Arvīds Grigulis.
13. Pirms 70 gadiem (1906) dzimis aktieris LPSR Nopelniem bagā-

tais skatuves mākslinieks Vilis Verners.
16. Pirms 70 gadiem (1906) dzimusi gleznotāja Alise Zvlrbule.

19. Pirms 85 gadiem (1891) dzimusi režisore un_ teātra kritiķe LPSR

Nopelniem bagātā mākslas darbiniece Anna Lācis.
21. Pirms 70 gadiem (1906) dzimis aktieris LPSR Nopelniem bagā-

tais skatuves mākslinieks Hermanis Vazdiks.
23. Pirms 80 gadiem dzimis partijas un padomju darbinieks Alberts

Prtvērts (1896—1970).
23. Pirms 90 gadiem dzimis aktieris un rakstnieks LPSR Nopelniem

bagātais skatuves mākslinieks Arveds Mihelsons (Rutku Tēvs;

1886—1961).
28. Pirms 100 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks

Kārlis Zutis (1876—1943; skat. rakstu 218. lpp.).
30. Pirms 60 gadiem (1916) dzimis partijas un padomju darbinieks

LKP CX pirmais sekretārs Augusts Voss.

Pirms 85 gadiem (1891) Liepājā sāka dibināties nhmle marksistiskie strādnieku

pulciņi Latvijā.
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2. oktobrī visagrāk republikā sniega sega parādījusies Priekuļos

(1946. g.).
2. oktobrī visagrāk izbeigusies ziemāju kultūru veģetācija Rīgas

rajonā (1939. g.).
4. oktobrī (1966. g.) maks. gaisa t Rīgā +23,4° (oktobrī maks. gaisa

t republikā +24° Daugavpilī).
8. oktobrī pilns Mēness.

10. oktobrī lapu dzeltēšana bērziem visvēlāk novērota republikas aus-

trumu rajonos (1965. un 1970. g.).
I dekāde. AAēneša pirmajās dienās parasti dzeltē bērzi republikas

rietumos.

I dekāde. Pirmais sniegs visagrāk uzsniga republikas austrumu

rajonos (1931. g.).
I dekāde. Visagrāk novērota lapu krišana bērziem (1956. un 1962. g).

12. oktobri Mēness noiet garām Jupiteram 1° zem tā.

14. oktobrī (1941. g.) visagrāk republikas upēs ledus parādījies Pe-

dedzes pietekā Paparzē (17. oktobri upe aizsalusi).
Ap 15. oktobri Vidzemes Centrālajā, Alūksnes un Latgales augstienē

vidējā dienakts gaisa t rudenī iziet caur +s°.
15. oktobrī lapu dzeltēšana bērziem visvēlāk novērota republikas rie-

tumu rajonos (1957. un 1970. g.).
16. oktobrī (1941. g.) gaisa t rudenī visagrāk izgājusi caur 0° Vidze-

mes Centrālajā un Alūksnes augstienē (pārējā republikas daļā
111 dekādē).

17. oktobrī siltummīlošo kultūru veģetācija visvēlāk izbeigusies Rīgas
rajonā (1967. g.).

18. oktobri Mēness noiet garām Saturnam 6° zem tā.

II dekāde. Bērziem lapas parasti krīt republikas ziemeļrietumu ra-

jonos.
II dekāde. Parasti izbeidzas ziemāju kultūru veģetācija republikas

austrumu rajonos, 111 dekādē — rietumu rajonos.
23. oktobrī jauns Mēness. Pilns Saules aptumsums, kas novērojams

vienīgi Indijas okeāna rajonā, Austrālijā un Antarktīdā.
23. oktobri pl. 108t Saule ieiet Skorpiona zīmē (tTĻ).

25. oktobrī Mēness noiet garām Venērai 4° virs tās.

Ap 25. oktobri Rīgas Jūras līča piekrastē diennakts vidējā gaisa t

rudenī iziet caur +s°.
27. oktobrī (1912. g.) min. gaisa t Rīgā —9,5° (oktobri min. gaisa

t republikā —15° Vi|akā, Gulbenē, Malnavā, Preiļos, Krāslavā,

Daugavpilī, min. t uz zemes —18° Daugavpilī).
Ap 31. oktobri Baltijas jūras piekrastē diennakts vidējā gaisa t ru-

denī iziet caur +s°.
111 dekāde. Bērziem lapas parasti krīt republikas rietumu rajonos.

111 dekāde. Visagrāk izveidojusies pastāvīga sniega sega (1942. g.).
Oktobrī maks. nokrišņu summa (191 mm) Liepājā 1905. g.

Oktobrī min. nokrišņu summa (3 mm) Priekuļos 1944. g.
Oktobri maks. nokrišņu summa diennaktī Rīgā (27 mm) 1923. g.

Jau mēneša sākumā lapu koku vainagus grezno dzeltenas, sarkanas

un oranžas lapas. īpaši izceļas bērzu dzeltenās birztalas, kā arī atse-

višķie bērzi. Skuju koku nopietnajā zaļumā zem kokiem līdz salnām

vēl joprojām daudz sēņu, kuras, lapkritim turpinoties, kļūst arvien
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grūtāk saskatīt. Tās ir gan cūcenes, gan piltuvenes un giiemezenes
Dažreiz gadās atrast arī vēl pa sarkanajai mušmirei.

Rīta agrumā zemi bieži klāj salnas baltais plīvurs, zem kura sa-

stingušas lapas, stiebri, sēnes.

Mēneša beigās zūd čabošais lapu paklājs. Lietos izmirkušas, lapas
kļūst tumšas un melnas, pievienojoties trūdu kārtai, kura dos spēku
jaunajiem asniem un dzinumiem.

Drūms rudens mēnesis. Līst, nereti krīt slapjš sniegs. Ziemotāji
putni joprojām gatavojas ziemai. Da|a no tiem pārvietojas tuvāk cil-

vēku mītnēm. Zīlītes un dzilnīši rūpīgi «ārstē» kokus. Oktobrī atlido

putni no ziemeļiem. Vārnas, kuras ziemo pie mums, atlido no zieme-

ļiem, bet mūsu vārnas ziemo tālāk dienvidos. Atlidojušas un ar pīlādžu
ogām intensīvi barojas zīdastes. Zvēri maina kažokus. Vāvere pār-
tērpjas zilpelēkā kažokā. Alugura tai paliks brūna, lai grūtāk būtu

pamanīt kokos. Zebiekste un sermulis kļūst baltāki. Baltajam zaķim
joprojām grūti: melnajā mežā tas ar savu balto kažociņu dienā nemaz

neuzdrošinās kustēties. Citi mazie zvēri turpina gatavot krājumus
ziemai.

VAI JŪS ZINĀT, KA...

... 1520. g.

Dienvideiropā ieveda kukurūzu un apelsīnu kokus, ap 1550. g. —

tabaku un tulpes, 1565. g. — kartupeļus, 1569. g. — saulespuķes?
... 1667. g.

angļu dabas pētnieks R. Huks (1635—1703), aplūkojot korķi, at-

klāja šūnas?

... 1675.—1680. g.
holandiešu dabas pētnieks A. van Lēvenhuks (1632—1733) ar paša
izgatavoto mikroskopu atklāja mikroorganismus?

... 1711. g.

itāļu dabas pētnieks grāfs dc Marsilji (1658—1730) atzina par
dzīvniekiem koraļļus, kurus līdz tam uzskatīja par augiem?

... 1824. g.

Londonā nodibināta pirmā dzīvnieku aizsardzības biedrība?

... 1839. g.
vācu botāniķis M. šleidens (1804—1881) konstatēja, ka augi sa-

stāv no šūnām, un izvirzīja šūnu teoriju, bet vācu fiziologs
T. Švanns (1810—1882) apgalvoja, ka arī dzīvnieki sastāv no

šūnām?
... 1855. g.

vācu ķīmiķis J. fon Lībigs (1803—1873) konstatēja, ka augiem
jādod slāpekļa, fosfora un kālija savienojumi?

... 1875. g.

botāniķis F. Strasburgers aprakstīja hromosomas augu šūnās?
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NOVEMBRIS SALNAS MĒNESIS

Saules Saules
_ .

Mēness
apakšējā māksi- Sau Je3 vienas Ap 6XI pļ , Bgt
kulmi- Uzaust mālais «Ģkta ga- per 2, x,

*

4

nācija augstums azimuts rums Fāzes

st m st m st m st m

1. XI 107 708 19° 1169 906 ®7. XI pl. 215
10. XI 107 725 16 121 827 C 15. XI

„
140

20. XI 109 743 13 126 748 ©21. XI
„

1811

30. XI 112 758 11 131 715 3 28. XI
„ 1600

Saules Mēness

tums Vārda dienas

lēkts
kulniH

nācija
riets

tumst
lēkts riets cel

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

P 1

O 2

T 3

C 4

Pt 5

S 6

Sv 7

Ikars

Vivita, Dzīle

Ērika, Dagnija
Atis, Otomārs, Oto

Šarlote

Linards, Leons, Leo

Helma, Lotārs

8 34 13 07 09 17 40 1906 15 44 2 15 Z

8 36 7 08 17 38 19 04 16 02 3 27 Z

8 38 7 08 17 35 19 02 16 19 4 36 Z

8 40 7 08 17 33 19 00 16 38 5 46 A

8 43 7 10 17 31 18 58 16 58 6 53 A

8 45 7 12 17 29 18 56 17 20 8 01 Vr

847 7 15 17 27 18 54 17 49 9 05 @

P 8

O 9

T 10

C 11

Pt 12

S 13

Sv 14

Aleksandra, Agra
Teodors

Mārtiņš, Mārcis

Ojārs, Nellija
Kaija, Kornēlija
Eižens, Jevgeņijs
Fricis, Vikentijs

8 49 7 19 17 25 18 53 18 22 1007 Vr
851 7 24 17 23 18 51 1903 11 04 D

8 54 7 29 17 21 18 49 19 52 11 55 D

8 56 7 36 17 19 18 48 20 51 12 36 Vz

858 7 43 17 17 18 46 21 56 13 12 Vz

9 00 7 51 17 15 18 45 2306 13 42 Vz

9 02 8 00 17 13 18 43 — 14 07 L

P 15

O 16

T 17

C 18

Pt 19

S 20

Sv21

Leopolds

Banga, Glorija
Hugo, Uga, Uģis
Aleksandrs, Doloresa

Elizabete, Līze

Anda, Andīna

Zeltīte, Andis

9 05 8 10 17 11 18 42 0 20 14 30 £
9 07 8 21 17 09 18 40 1 38 14 51 J

9 09 8 33 17 08 1839 2 59 15 13 Sv
9 11 8 45 17 06 18 38 4 22 15 33 Sk

9 13 8 59 17 04 1836 5 48 15 59 Sv

9 15 9 13 17 03 1835 7 16 16 31 J

1000 21 44 16 44 18 24 9 42 17 46 6

P 22

O 23

T 24

C 25

Pt 26

S 27

Sv 28

Aldis, Alfons

Zigrīda, Zigfrīda
Velta

Katrīna, Kate
Konrāds
Lauris

Rita, Vita, Olita

9 19 9 44 17 00 1833 9 59 18 00 St

9 21 1000 16 58 18 32 11 05 19 04 St

923 10 18 16 57 18 31 11 57 20 14 M

9 25 10 36 16 55 18 30 12 36 2130 M

927 10 55 16 54 18 29 13 06 22 46 O

9 29 11 14 16 53 18 28 13 31 — O
9 31 11 35 1652 18 27 13 51 0 01 3

P 29

O 30
Ignats
Andrejs, Andris

933 11 56 16 51 18 26 14 09 1 14 Z
935 12 17 16 50 18 26 14 26 2 24 Z
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Topāzs — minerāls ar stipru stiklainu spīdumu.
Krāsa zaļgana, zilgana, rozā vai dzeltena. Vis-

vērtīgākie ir caurspīdīgākie paveidi.

7. Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas
59. gadadiena.

10. Vispasaules jaunatnes diena.

10. Padomju milicijas diena.

17. Starptautiskā studentu diena.

19. Raķešu karaspēka un artilērijas diena.

28. 1820. gadā dzimis Fridrihs Engelss.

1. Pirms 130 gadiem dzjmis folklorists un literāts Fricis Treilands-

Brīvzemnieks (1846—1907).
2. Pirms 100 gadiem (1876) dzimis profesionālais revolucionārs,

leģendārais kaujinieks Matīss Gūtmanis (Zimuliņš). Nošauts

1906. g.
4. Pirms 130 gadiem dzimis ķirurgs medicīnas doktors Kārlis Beijers

(1846—1891), kas viens no pirmajiem Krievijā izdarījis asins pār-
liešanu.

8. Pirms 70 gadiem (1906) dzimis ķirurgs LPSR Nopelniem bagātais
ārsts Dmitrijs Kovaļovs, kas viens no pirmajiem Latvijā izdarījis
plaušu un sirds operācijas.

10. Pirms 70 gadiem (1906) dzimis diriģents un komponists LPSR

Tautas skatuves mākslinieks profesors Leonīds Vīgners.
14. Pirms 90 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks, par-

tijas un padomju darbinieks Jēkabs Gricmanis (1886—1938).
16. Pirms 100 gadiem dzimis ārsts un rakstnieks Jānis Lejnieks

(1876—1938).
19. Pirms 100 gadiem dzimis bioķīmiķis farmācijas goda doktors, pro-

fesors Eduards Zariņš (1876—1947).
20. Pirms 30 gadiem (1946) Dobeles rajonā nodibināts pirmais kol-

hozs Latvijā — «Nākotne». (Skat. rakstu 232. lpp.)
23. Pirms 90 gadiem dzimis aktieris un režisors LPSR un PSRS Tau-

tas skatuves mākslinieks Eduards Smi|ģis (1886—1966).
29. Pirms 70 gadiem (1906) dzimusi operdziedātāja LPSR Tautas

skatuves māksliniece Anna Ludiņa.
30. Pirms 80 gadiem dzimis keramiķis, ievērojamais Latgales tautas

mākslas meistars, LPSR Nopelniem bagātais mākslas darbinieks

Andrejs Paulāns (1896—1973).
30. Pirms 100 gadiem dzimis tēlnieks LPSR un PSRS Tautas māksli-

nieks, profesors Teodors Zaļkalns (1876—1972; skat. rakstu

247. lpp.).
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1. novembri (1968. g.) maks. gaisa t Rīgā +17,2° (ari maks. repub-
likā).

2. novembrī ledus visagrāk parādījies Rīgas jūras līča piekrastē
Salacgrīvā (1941. g.).

2. novembrī visaugstākais jūras uzplūdu ūdens līmenis Daugavgrīvā
+2,14 m (1969. g.).

6.-7. novembrī. Mēness pusēnas aptumsums, redzams ari mūsu

republikā. Vislielākās fāzes momentā (pl. 2st o1 m) un tā tuvumā

novērojams neliels pilnmēness diska satumsums.

8. novembri Mēness noiet garām Jupiteram 1° zem tā.

8. novembrī maks. nokrišņu summa diennaktī Rīgā 33 mm (1957. g.).
Ap 10. novembri Vidzemes Centrālajā, Alūksnes un Latgales augstienē

diennakts vidējā gaisa t rudenī iziet caur o*.
I dekāde. Republikas austrumu tajonos parasti uzsnieg pirmais

sniegs.
I dekāde. Visvēlāk kritušas lapas bērziem (1965. g.),

12. novembri ziemāju kultūru veģetācija visvēlāk izbeidzās Rīgas
rajonā (1961. g.).

14. novembri. Mēness noiet garām Saturnam 6* zem tā.

16. novembrī vismazākais caurplūdums Daugavas lejtecē — 44,1 m 3/s
(1951. g.).

18. novembrī Jupiters atrodas opozīcijā. Tas labi novērojams visu

nakti kā novembrī, tā arī decembrī.

II dekāde. Republikas rietumu rajonos parasti izveidojas pirmā sniega

sega.
21. novembri jauns Mēness.

22. novembrī pl. 7 st Saule ieiet Strēlnieka zīmē (f ).
24. novembrī Mēness noiet garām Venērai 7* virs tās.

25. novembri Marss atrodas konjunkcijā ar Sauli. Tas nav novērojams
no augusta līdz gada beigām.

Ap 25. novembri Rīgas jūras līča austrumu piekrastē diennakts vidējā
gaisa t rudenī iziet caur o°.

26. novembrī (1890. g.) min. gaisa t Rīgā —20,5* (novembrī min.

gaisa t republikā —28° Ropažos).
Ap 30. novembri Rīgas jūras līča rietumu piekrastē diennakts vidējā

gaisa t rudenī iziet caur o°.
Novembrī maks. nokrišņu summa (176 mm) Priekuļos 1930. g.
Novembrī min. nokrišņu summa (6 mm) Daugavpilī 1935. g.

Kailajos zaros šalko rudens vēji Pelēkas debesis, pelēki zari.

Tumšo lapu kārtu apsedz pirmais sniegs, un uz brīdi viss šķiet gai-
šāks, tīrāks un baltāks. Tad atkal sniegs izkūst un mums zem kājām
š|akst dubļi. Cauri pirmajam sniegam mežos spraucas mūžzajo augu
dzinumi un lapas: tās ir brūklenes, miltenes, ziemcietes un staipekņi.
Ziemzaļas lapas saglabājas arī dzeloņainajai ozolpapardei un mūsu

floras retumam — daivainajai cietpapardei, kura sastopama Slīteres

rezervātā un atrasta arī Rudbāržos.
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Pēdējais rudens mēnesis un visdrūmākais gada mēnesis. Bieži pūš
griezīgi auksti vēji. Meža zvēriem iet uz beigām kažoku maiņa. Bal-

tais zaķis kļuvis gluži balts, tikai ausu gali kā bija, tā arī palikuši
melni. Pelēkais zaķis kļūst gaišāks. Vāverei mugurā skaists zilgans
kažociņš. Mitrā un mākoņainā laikā vāvere nelēkā pa kokiem. Vilks

savu dzeltenbrūno kažoku nomainījis pret pelēku. Vilki pamazām
pāriet uz ziemas dzīves veidu — baros.

Parkos un dārzos biežāk parādās ziemojošie putni — dzilnīši,
zīlītes. Zīlītes bieži klauvē pie logiem. Vajag rūpēties par putniņiem:
jāsavāc nezāļu sēklas, jāierīko barotavas. Putni pilnam atlīdzinās šīs

cilvēku pūles, iztīrot dārzus no kaitēkļiem. Nereti dārzos ielido arī dzeņi.
Medņi, teteri un irbes vasarā un rudenī ēd ogas. Kad ogu vairs nav,

putni pāriet uz rupjāku barību — pumpuriem, skujām, atvasēm. Mi-

nētie putni uz rudens pusi pārceļas pie upēm un ezeriem, kur krastā

rūpīgi uzlasa piemērotus kvarca graudiņus. Ziemā tie palīdzēs samalt

cieto barību. Pēc putnu lidojuma tagad mežā var orientēties: vakarā

vārnas lido uz ciemu, žagatas uz mežu, no rītiem — pretējā virzienā.

VAI JŪS ZINĀT, KA...

i,. ap 300. g. p. m. ē.

grieķu filozofs Epikūrs atzina, ka pasaulē viss rodas dabiski?

... ap 1600. g.
holandiešu zinātnieks, ārsts un filozofs B. van Helmonts (1577—

1644) rakstīja, ka no visādām lupatām un mēsliem rodas peles?
... 1735. g.

zviedru dabas pētnieks K. Linnejs (1707—1778) uzskatīja, ka visas

sugas ir nemainīgas no paša sākuma?

... 1809. g.
franču dabas pētnieks 2. Lamarks (1744—1829) izvirzīja teoriju,
ka dzīvnieku valsts tagadējās sugas laika gaitā ir attīstījušās no

nedaudzām citām vienkāršākām pirmformām, vides ietekmē zarojas
un attīstās?

... 1859. g.
angļu dabas pētnieks Č. Darvins (1809—1882) pierādīja sugu
izcelšanos evolūcijas ceļā?

... 1857.—1863. g.

franču bakteriologs un ķīmiķis L. Pastērs (1822—1895) atklāja,
ka rūgšanu un pūšanu rada baktērijas, un pierādīja, ka mikroor-

ganismi nerodas no nedzīvas vielas?



DECEMBRIS VILKU MĒNESIS

Mēness
Saules Saules

„
.

_.
Ap. 3. XII pl. 21**

apakšējā „
maksl- Sau es dienas Per lg XII 14

kulmi-
Uzaust

māials '?kta
4

«a* Ap. 31. XII
„

12

nācija augstums
az' m"ts rums Fāzes

st m st m st m st m

1. XI) 112 800 11° 131° 713 ® 6. XII pl. 21 15

10 Xll 116 811 10 134 653 C 14. XII
„

13 15

20. XII 121 819 9,6 135 644 © 21. XII
„

508

21. XII 121 820 9,6 135 644 3 28. XII
„

1048
30. XII 126 822 10 134 649
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Da-

tums
Vārda dienas

S

lēkts

Saulesiaules

kulmi-
nācija

riets

Mēness
_

Sa-

tumst
lēkts riets ce|š

T 1

C 2

Pt 3

S 4

Sv 5

Arnolds

Meta, Sniedze

Raita, Jogita
Baiba, Barba

Sabīne, Sarma

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

9 36 13 12 39 16 49 18 25 14 44 3 35 A

9 36 13 02 16 48 18 24 15 03 4 43 A

9 40 13 26 16 47 18 24 15 24 5 50 Vr

9 41 13 50 16 46 1823 15 51 6 56 Vr

9 43 14 14 16 45 18 23 16 23 7 59 Vr

P 6

O 7

T 8

C 9

Pt 10

S 11

Sv 12

Nikolajs, Niklāvs

Antonija, Dzirkstīte

Gunārs, Vladimirs

Sarmīte

Guna, Judīte

Voldemārs, Valdis

Otīlija, Iveta

9 44 14 40 16 44 1823 17 00 8 59 @
9 46 1505 16 44 18 22 1747 9 52 D

9 47 15 31 16 43 18 22 18 44 10 38 D

9 49 15 58 1643 18 22 19 47 11 16 Vz

9 50 16 25 1643 18 22 20 55 11 47 Vz

951 1653 1642 1821 22 07 12 13 L

9 52 17 20 16 42 18 21 2323 12 37 L

P 13

O 14

T 15

C 16

Pt 17

S 18

Sv 19

Lūcija, Veldze

Auseklis, Gaisma

Johanna, Jana

Alvīne

Hilda, Teiksma

Kristaps
Lelde, Sarmis

9 53 17 49 16 42 18 21 — 12 58 J

9 54 18 17 1642 18 22 0 41 13 18 £
9 55 1846 16 42 18 22 2 01 13 39 Sv

9 56 19 15 16 42 18 22 3 23 14 01 Sv

9 57 19 45 16 42 18 22 4 46 14 28 Sv

9 58 20 14 16 42 18 22 6 11 15 00 Sk

9 59 20 44 16 43 1823 7 31 15 45 Sk

P 20

O 21

T 22

C 23

Pt 24

S 25

Sv 26

Arta, Minjona

Toms, Saulcerīte

Saulvedis

Viktorija, Balva

Ādams, Ieva

Stella, Larisa

Dainuvīte

9 59 21 14 16 43 1823 8 44 1639 St

10 00 2144 16 44 1824 9 42 1746 $
10 00 22 14 16 44 18 24 10 29 1901 M

1001 22 44 1645 18 25 11 05 20 21 M

10 01 23 14 16451825 11 33 21 39 0
10 01 23 44 16 46 18 26 11 56 2255 O
10 02 24 13 16 47 18 27 12 16 — Z

P 27

O 28

T 29

C 30

Pt 31

Elmārs, Inita

Inga, Ivita

Solveiga, Ilgona
Dāvids, Dāvis

Silvestrs, Kalvis

1002 2443 1648 1828 1234 008 Z

10 02 25 13 16 49 18 28 12 52 1 19 3
10 02 25 42 16 50 18 29 13 11 2 29 A
1002 26 11 16 51 18 30 13 30 3 37 A

10 02 26 39 16 52 18 31 13 54 4 44 Vr
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Tirkīzs
— debeszils minerāls. Pazīstams kopš

III—IV gs. p. m. ē. Austrumtautu loti iemīļots
akmens. Persieši ticēja, ka tirkīzs ir no mīlestības
mirušu cilvēku kauli.

5. PSRS Konstitūcijas diena.

19. Pirms 70 gadiem (1906) dzimis PSKP
Politbiroja loceklis, PSKP CX ģenerāl-
sekretārs Leonīds Brežņevs.

22. Enerģētiķu diena.
30. 1922. gadā I Vissavienības Padomju

kongress piepēm Deklarāciju un Līgumu
par Padomju Sociālistisko Republiku
Savienības izveidošanu.

3. Pirms 100 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks un

ķīmiķis, spridzināmo vielu un t. s. ķīmisko bumbu izgatavotājs
1905. gada revolūcijas kaujiniekiem Jānis Priedītis (1876—1908).

3. Pirms 90 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks, par-

tijas un padomju darbinieks Jēkabs Peterss (1886—1938; skat.

rakstu 221. lpp ).
4. Pirms 75 gadiem dzimis literatūrzinātnieks filoloģijas zinātņu

doktors Ēvalds Sokols (1901—1965).
8. Pirms 170 gadiem dzimis skolotājs, sabiedriskais darbinieks, va-

lodnieks un filozofs Kaspars Biezbārdis (1806—1886).
12. Pirms 70 gadiem (1906) dzimis aktieris LPSR Nopelniem bagātais

skatuves mākslinieks Vladimirs Šahovskojs.
16. Pirms 140 gadiem dzimis ķirurgs, viens no aseptikas pamatlicējiem

profesors Ernests Bergmanis (1836—1907).
16. Pirms 90 gadiem dzimis rakstnieks Edvards Vulfs (1886—1919).
20. Pirms 35 gadiem (1941) 201. Latviešu strēlnieku divīzija pie Mas-

kavas Narofominskas rajonā devās savā pirmajā kaujā pret vācu

fašistiskajiem iebrucējiem.
21. Pirms 10 gadiem (1966) ar pilnu jaudu sāka strādāt V. I. Ļeņina

Pļaviņu hidroelektrostacija.
22. Pirms 75 gadiem (1901) dzimis dzejnieks Pāvils Vīlips.
27. Pirms 70 gadiem (1906) Koknesē pie Mūkukalna cara žandarmi

noslepkavoja revolucionāros kaujiniekus F. Grīniņu un O. Sniķeri.
27.-29. Pirms 25 gadiem (1951) notika LKP XI kongress.
29. Pirms 70 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks Boriss

Cinis (1906—1937). ,
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5. decembrī Mēness noiet garām Jupiteram o°,B zem tā.

5. decembrī (1953. g.) maks. gaisa t Rīgā +11,5° (decembrī maks.

gaisa t republikā +13° Cīravā).
6. decembrī pilns Mēness.

9. decembrī (1959. g.) viszemākais jū>as atplūdu ūdens līmenis

Daugavgrīvā — 1,30 m (1959. g).

Ap 10. decembri Baltijas jūras piekrastē diennakts vidējā gaisa t

rudenī iziet caur o°.

I dekāde. Pastāvīga sniega sega parasti izveidojas republikas aus-

trumu rajonos.

11. decembrī Mēness noiet garām Saturnam 6° zem tā.

20. decembrī (1967. g.) min. gaisa t Rīgā —27,2° (decembrī min.

gaisa t republikā —33° Krāslavā, min. t uz zemes —34° Dagdā,
Piebalgā, Rūjienā, Jelgavā).

II dekāde. Pastāvīga sniega sega parasti izveidojas republikas cen-

trālajos rajonos.

21. decembri jauns Mēness.

21. decembrī pl. 20st 36m Saule ieiet Mežāža zīmē (£ ); astronomijā
šo brīdi uzskata par ziemas sākumu. To sauc vēl par ziemas saul-

griežiem. Visīsākā diena (Rīgā 68t 44 m
).

24. decembri Mēness noiet garām Venērai 7° virs tās.

31. decembrī maks. nokrišņu summa diennaktī Rīgā 20 mm (1921. g.).
111 dekāde. Pirmā sniega sega visvēlāk izveidojas republikas aus-

trumu rajonos (1950. g.).

111 dekāde. Parasti izveidojas pastāvīga sniega sega republikas rie-

tumu rajonos.
Decembrī maks. nokrišņu summa (164 mm) Ventspilī 1898. g.
Decembrī min. nokrišņu summa (4 mm) Stendē 1953. g.

Decembrī zeme saņem vismazāk saules siltuma. Tagad ir svarīgi,
kad uzkrīt sniegs. Ja zeme vēl nav sasalusi, var izsust ziemāji. Auk-

stās dienās putni visu dienu meklē baribu. Krauķi un vārnas pacietīgi
gaida pie mājām, kad cilvēki izmetīs atkritumu kaudzēs ēdienu pa-
liekas. Putni kļuvuši drošāki. Sīkie putniņi laidelējas pa mežu, meklē-

jot koku spraugās kukaiņus un to kāpurus. Dzeņi barojas ar priežu
un egļu čiekuriem. Koku spraugās tie rīko kalves, kurās izknābj no

čiekuriem sēklas. Arī vāvere ēd čiekurus. Vāverei no tiem pāri paliek
tikai serde un zvīņas. Dzeņi čiekuru atstāj veselāku. Augēdājiem
putniem ziemā vieglāk nekā kukaiņēdājiem. Pēdējiem sākas grūti laiki.

Ziemā putnu apspalvojums ir ievērojami biezāks. Zīlītei ziemā ir

1700 spalvu, bet vasarā
— 1140, pie tam pūku garums ir lielāks.

Vilki kļūst drošāki. Lapsa ķer lauku peles un zaķus, visbiežāk

ievainotus. Baltais zaķis vairāk uzturas mežā, bet pelēkais tuvāk cil-

vēku mājokļiem. Naktīs zaķi apciemo siena šķūņus un ziemāju lau-

kus. Tiem nekas nav pretī ielūkoties arī dārzos. Naktīs tie barojas, bet

dienā guļ dažādās slēptuvēs. Ziemas sākumā aļņi pārtiek no bērzu

un vītolu atvasēm, bet, kad koki sasalst un kļūst cieti, ēd priežu
atvases. Vēdzeles sāk ceļot uz nārsta vietām. Kad uzkrīt sniegs,

dzīvniekiem kļūst arvien grūtāk — visur paliek labi redzamas node-

vīgas pēdas.
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Tumšākais ziemas mēnesis, kad krāsas samanāmas vismazāk. Ja

šajā laikā ir sniegs, tad saulainās dienās uz tā fona spilgti izceļas

skuju koku zaļums. Uz lapu koki' stumbriem labi saskatāmi ķērpji,
Uz apšu stumbriem bieži redzams dzeltenais sienas ķērpis.

VAI JŪS ZINĀT, KA...

... VI—V gs. p. m. ē.

grieķu filozofi Ksenofans un Ksants konstatēja, ka jūras gliemež-
nīcas ir atrodamas tālu no jūras, kalnos, tātad jūras robežas ir

mainīgas?
~. ap 530.—470. g. p. m. ē.

grieķu filozofs Heraklīts no Efesas mācīja, ka visa pirmsākums ir

uguns? Pasaule pastāv vienmēr, bet tā vienmēr mainās, mainās

pasaules sabrukuma un jaunrašanās periodi, kad pagājis «lielais

gads», viss no jauna top par uguni. Visas esības kodolā ir pār-
vērtības.

... no 63. g. p. m. ē. līdz m. ē. 20. g.
dzīvojušais grieķu ģeogrāfs un vēsturnieks Strabons, pamatojoties
uz gliemežnīcu atradumiem augstienēs tālu no jūras, norādīja,
ka zeme ceļas un grimst, pie tam gan strauji, zemestrīču rezultātā,
gan lēni un plaši, mainot jūras robežas?

... no m. ē. 23. līdz 79. g.

dzīvojušais romiešu dabas pētnieks Plīnijs Vecākais atzina, ka

zeme lēni kustas un ka zemestrīces ir periodiskas?

...
1705. g.
angļu zinātnieks R. Huks atzina, ka zemestrīcēm ir galvenā no-

zīme Zemes reljefa veidošanā?

... 1766. g.
zviedru ģeologs T. Bergmans, bet vēlāk Freibergas Kalnu akadē-

mijas profesors A. Verners (1750—1817) v. c. neptūnisti uzskatīja,
ka visi ieži, ari granīti, ir izgulsnējušies no pirmatnējā vispasau-
les okeāna ūdens, bet vulkānu darbību izskaidroja kā ogļu un

sēra slānu degšanu?
... 1785—1795. g.

skotu ģeologs D. Hatens, vēlāk vācu dabas pētnieks A. Humbolts

v. c. plutonisti uzsvēra magmas nozīmi iežu veidošanā un Zemes

garozas cikliskās kustības kalnu krokošanās procesā?

... 1812. g.
franču paleontologs 2. Kivjē (1769—1832) nodibināja zinātnisko

paleontoloģiju un, pamatojoties uz dzīvnieku atlieku dažādību da-

žādos slāņos un traucējumiem šo slāņu secībā, izvirzīja katastro-

fisma teoriju, saskaņā ar kuru nevis organismi attīstījušies, bet
Zemes vēsturē atkārtojušās katastrofiskas pārmaiņas, kādas šodien

nav novērojamas un kuru rezultātā organismu sugas gājušas bojā

un to vietā pēc tam atkal radušās jaunas?
... 1830.—1833. g.

angļu ģeologs č. Laijels (1797—1875) v. c. aktuālisti izskaidroja
izmaiņas Zemes vēsturē nevis ar katastrofām, bet ar tagad novē-

rojamo lēno ģeoloģisko procesu ilgstošu darbību? Izveidojās uni-

formisms, saskaņā ar kuru ģeoloģiskie procesi visā Zemes vēsturē

ir vienveidīgi un nemainīgi.
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ZIEMA

V. Gaross

BRIEŽU DZIMTAS DZĪVNIEKU

RAGU AUGŠANA UN MAIŅA

Latvijas PSR faunā briežu dzimtas dzīvnieki ir alnis,
staltbriedis un stirna. Visu šo sugu tēviņiem ir ragi, kurus

tie katru gadu nomet un ataudzē no jauna. Augšanas pe-
riodā ragi ir mīksti, bagāti caurausti ar asinsvadiem, klāti

ar tumši pelēku, it kā samtainu ādu. Ragi tad ir Joti jutīgi,
dzīvnieki tos sargā no aizķeršanās aiz krūmiem un koku

zariem, tādēļ šajā laikā uzturas vietās, kur tos vismazāk

traucē, pa mežu pārvietojas ļoti maz un uzmanīgi. Kad

ragi izauguši, tajos apstājas asins cirkulācija. Ragi no-

cietē, un nedzīvā āda pamazām lobās nost. Ragi ir kļuvuši

nejūtīgi, un ādas atlikumus dzīvnieki noberž gar zemi, ci-

ņiem un kokiem. Ragu izskats katrai no minētajām sugām
ir principiāli atšķirīgs, bet sugu robežās ragu izveido-

jums, lielums un krāsa ļoti mainās atkarībā no dzīvnieka

vecuma, barošanās un pārziemošanas apstākļiem, īpatņa

individuālajām īpašībām utt. Tālāk dotie ragu raksturo-

jumi, to nomešanas, augšanas un notīrīšanas laiks uzska-

tāms par visbiežāk sastopamo, jo dabā arvien ir izņē-

mumi, kas ļoti stipri atšķiras no vidējiem rādītājiem.

Aļņu bullītim pirmā dzīves gada rudenī izaug ar vilnu

klāti ragu puniņi. Taču tie vēl nav īsti ragi, jo ādu no tiem

nenotīra. Otrā dzīves gada aprīlī, maijā sak augt pirmie
īstie radziņi. Pirmie ragi aug stieņveidīgi, aug lēni un no-

cietē tikai augustā; ādu no tiem notīra līdz septembra vi-

dum. Atkarībā no tā, cik spēcīgs ir dzīvnieks, pirmo ragu

garums ir 5—25 cm, resnums 1,5—4,0 cm. Pirmos ragus

alnis met vēlu — janvārī, februārī. Trešā dzīves gada pa-

vasarī izaug otrie ragi. Arī tie visbiežāk ir stieņveidīgi,
tikai resnāki (2,5—5,0 cm) un garāki (10—35 cm). Cetur-
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tajā dzīves gadā alnim izaug dakšveidīgi 2—3 žuburu

ragi, kuru garums ir ļoti dažāds (20—50 cm). Sākot ar

piekto, sesto dzīves gadu, alnim vajadzētu izveidoties pla-
tiem lāpstveida ragiem ar vidēji gariem ragu žuburiem.

Dzīvniekam kļūstot vecākam, ragiem jākļūst garākiem, žu-

burotākiem, ar platāku lāpstu, taču tikai nelielai daļai Lat-

vijas aļņu izaug tādi ragi. Vairumam aļņu tādi ragi vis-

pār neizaug, bet izveidojas dažāda garuma, resnuma un

žuburojuma stieņveida ragi. Mednieki tādus aļņus dēvē

par «apaļradžiem». Nepareizi pieņem, ka tie ir atsevišķa

aļņu pasuga vai ka dzīvnieki ir slimi. «Apaļradži» ir pil-
nīgi normāli dzīvnieki, kuri lielumā neatpaliek no «platra-
džiem». Nav konstatēts, ka «apaļradži» vai «platradži»
būtu sastopami tikai noteiktos rajonos, — tie ir visur.

Ir ziņas, ka Baltijā arī pirms 200—300 gadiem daudziem

aļņiem bijuši apaļi ragi. Tātad apaļie ragi ir Baltijas

aļņu populācijas īpatnība. Aļņu izplatības areāla centra

un ziemeļu daļā (Sibīrijā) apaļradžu nav vai arī tie ir ļoti
reti. Apaļradži sastopami areāla galējā dienvidaustrumu

daļā — Usūrijas apgabalā.

Pieaugušie aļņi ragus sāk mest oktobra beigās. Ragu
mešana turpinās novembrī un decembrī. Jaunie ragi_sāk
augt aprīlī un pilnīgi izauguši, nocietējuši un tīri no ādas

ir augusta beigās un septembra sākuma.

Staltbrieža ragi ievērojami atšķiras no aļņa ragiem: tie

ir stieņveidīgi un vērsti uz augšu (alnim vairāk uz sā-

niem). Pieaugušam staltbrieža bullim ragu izveidojuma
shēma visumā mainās mazāk nekā alnim. Staltbrieža

buļļa ragi sastāv no galvenā ragu stieņa, no kura tuvu

pie pieres atiet pagarš žuburs, t. s. acs žuburs. Ļoti tuvu

virs tā daļai briežu ir diezgan paīss žuburs, t. s. ledus žu-

burs. Virs tā no galvenā stieņa, apmēram tā vidū, atiet

t. s. vidus žuburs. Raga galvenais stienis nobeidzas, sažu-

burojoties un izveidojot t. s. kroni.

Protams, ir iespējami visdažādākie žuburojumi, dažādas

atkāpes no minētās shēmas, taču principā tās iezīmes sa-

skatāmas katra staltbrieža ragos. Staltbrieža bullītim pir-
mie izaug 12—14 mēnešu vecumā, resp., otrajā
dzīves gadā. Tie ir stieņveidīgi. Jo stienītis garāks, res-

nāks, ar strupāku galu (rag[ līdzīgi mietam), jo bullītim

nākotne izaugs resnāki, garāki ragi ar žuburotāku «vai-

nagu».

Trešajā dzīves gadā bullītim izaug rags ar diviem žu-
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Staltbrieža ragi

Aļņa ragi

būriem, jo izaug pierei tuvākais, t. s. acu žuburs. Ļoti la-

biem eksemplāriem var izaugt arī «vidus» žuburs. Ragu
garums šajā vecumā parasti ir 40—55 cm.

Ceturtajā gadā tādi trīsžuburu ragi izaug vājākiem buj-

jiem, bet labiem eksemplāriem jau katram ragam var būt

pat 5—6 žuburi. Protams, šajā vecumā ragi nav resni, to
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Stirnu āža ragi

garums — 50—80 cm. Tālāk ragu attīs-

tības gaitu nosaka barošanās apstākļi,
klimats un katra buļļa individuālās

īpašības. Bullim ragi maksimālo lie-

lumu sasniedz 9—12 gadu vecumā. Pēc

tam, bullim kļūstot vecākam, ragi pa-

mazām kļūst tievāki, samazinās ragu

īpatnējais svars, žuburu skaits un ga-

rums, ragi kļūst īsāki. Tādēļ 9—12 gadu
vecumā, kad katram īpatnim ir iz-

auguši viņa labākie ragi, to jācenšas
nomedīt. Tāpat jāmedī arī vecākie,

t. s. pārturētie buļļi, jo tie aizņem noteiktu rajonu (pie tam

ne sliktāko!) un izlieto barību, bet populācijas atražošanai

vairs nav vajadzīgi.
Pieaugušiem buļļiem ragu žuburu skaits svārstās no

8 līdz 20 cm un pat vairāk, ragu garums — no 50 līdz

120 cm. Visbiežāk sastopami pieauguši buļļi, kuru ragu

garums ir 80—100 cm un ragiem ir 10—14 žuburi.

2uburus skaita pa abiem ragiem kopā, un mednieku ter-

minoloģijā bullis ar 12 žuburiem tiek saukts par «divpa-
dsmitnieku», ar 8 žuburiem — par «astotnieku» utt.

Žuburu skaits nav identisks buļļa vecumam, kā kļūdaini
iedomājas daudzi mednieki.

Jaunākie buļļi ragus met martā un aprīlī, vecākie — feb-

ruāra beigās un martā. Jaunos ragus jaunie buļļi attīra

no ādas jūlija beigās un augustā, pieaugušie buļļi jūlijā.
Arī stirnu tēviņam, pēc mednieku terminoloģijas, «bu-

kam» jeb «āzim», ir ragi. Otrajā dzīves gadā āzītim izaug
biezžuburu stieņveida radziņi. Ja tie ir auss garumā, tad

no dzīvnieka izaugs normāls āzis un tāds nebūtu priekš-
laikus nošaujams. Trešajā dzīves gadā āzim parasti ir

divžuburu radziņi, bet ceturtajā — trīsžuburu. Protams,
izciliem eksemplāriem viens žuburs ragiem var parādīties
gadu ātrāk, tāpat kā ļoti sliktiem trīsžuburu ragi var pat
nemaz neizaugt. Individuāli katram dzīvniekam ragi sa-

vus lielākos izmērus un svaru, skaistāko pērļojumu un

krāsu sasniedz 5—7 gadu vecumā. Lai nezustu labākā tro-

feja, kādu īpatnis var dot, šajā vecumā tas būtu jānomedī.
Ragus āzis met oktobrī un novembrī. Tikai otrā gada āzīši
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ragus nomet decembra sākumā. Jaunie ragi āzim sāk augt
janvāra beigās un februārī, ragus notīra maijā un jūnija
sākumā.

Ragus visā pasaulē vērtē punktos pēc starptautiskas
skalas. Vērtējums pamatojas uz daudziem konkrēti fiksē-

jamiem parametriem, kā arī subjektīviem spriedumiem no-

teiktā punktu diapazonā.
Pasaules rekordisti aļņa ragi novērtēti ar 415,90 pun-

ktiem, staltbrieža ragi — ar 251,83 punktiem, stirnas

ragi — ar 228,68 punktiem.
Latvijas PSR līdz šim labākie aļņa ragi novērtēti ar

329,85 punktiem, staltbrieža ragi — ar 246,22, stirnas

ragi — ar 182,65 punktiem.

Ģ. Kasparsons

VILKI UN MEŽA EKOLOĢIJA

Milzīgu popularitāti dabas draugu vidū ir ieguvusi
Fārlija Mouata grāmata «Nevainojiet vilkus» («Zinātne»,
1972). Grāmatas autors — dedzīgs zinātnieks un dabas

mīļotājs, turklāt lielisks rakstnieks, ar īstu pilsonisku
drosmi atklāj savas «maizes devējas» — birokrātiskās

Rietumu zinātnes nevarību un visasākās sociāli morālās

problēmas Kanādas dabas aizsardzībā. Pētot tundras vilku

dzīvi, zinātnieks izvēlējies vienīgo pareizo ceļu — bru-

ņots tikai ar labu teorētisko sagatavotību, viņš dodas iepa-
zīties ar savu pētījamo sabiedrību.

Mouata secinājumi par vilku pozitīvo nozīmi izraisīja
visa pasaulē ļoti plašu atbalsi, ierosinot sen nobriedušu

pārdomu realizāciju. Sevišķi nopietni vilku aizsardzības
un ieviešanas problēmai pievēršas Rietumeiropas, īpaši
Skandināvijas zemes, kur šo zvēru pilnīgs trūkums nega-
tīvi ietekmējis medību saimniecību: medījamie zvēri slimo

un deģenerējas. Padomju Savienībā «vilku jautājums» ir

izskatīts katras republikas un novada apstākļos, pieņemot
situācijai atbilstošus lēmumus. Visumā šie lēmumi bijuši
vilkiem labvēlīgi.

Kāds ir stāvoklis Latvijā? Daudzi ir sašutuši, ka pie
mums vilkus vēl šauj un par tiem maksā pat solīdas prē-
mijas. Citi apgalvo, ka tā tik vajag — vilki apēdīšot visus

bukus un aitas, saplosot pat cilvēkus. Kā tad ir īstenībā?
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Vispirms nedaudz ieskatīsimies ekoloģijas nodaļā, kas

&? ticas «Plēsēju un upuru attiecības». Katrs plēsējs, parei-
zāk — dzīvniekēdājs (no ekoloģijas viedokļa arī reņģes un

lakstīgalas ir plēsēji) atrodas ar saviem upuriem mijiedar-
bigas atkarības attiecībās, kas izveidojušās miljonos gadu.
Plēsējiem ir savi uzbrukuma veidi — vajāšana (vilki,

suņi, gepards), uzbrukums no slēpņa (kaķi, lūsis, līdaka)

un ganīšanās sīku, mazkustīgu upuru masā (kukaiņēdāji
putni, planktonēdājas zivis). Upuriem ir savi aizsardzības

veidi — aktīvie (indes zobi, dzeloņi, smirddziedzeri) un

pasīvie (bēgšana, slēpšanās, sastingums), taču upuru vis-

svarīgākā pielāgotība ir vairošanās potenciāls, kurā

«ieprogrammēta» plēsēju tiesa un arī tā produkcija, kas

kompensē bojāeju klimatisko un barošanās apstākļu krī-

zēs. Pietrūkstot dabiskajiem ienaidniekiem, šis potenciāls
atbrīvojas, dzīvnieki pārmērīgi savairojas un sāk darbo-

ties citi regulācijas faktori — slimības un parazīti, kas

uzsāk parasti īstu nāves pļauju. Kamēr savu darbu veic plē-
sēji, to upuri slimo reti, jo pirmām kārtām ienaidnieka na-

gos krīt katrs novārgušais. Tā ir dabiskā izlase —
veselī-

gas evolūcijas virzītājs spēks. Dažādi piemēri — plēsīgo

putnu pilnīga izskaušana lielās platībās Eiropā, zvirbuļu

apkarošana Ķīnā un citas «vēstures mācības stundas»

teikto pierādījušas ļoti uzskatāmi.

Tātad plēsējus, arī vilkus, dabā vajag. Bet tikai pārstei-
dzīgi nesecināsim, ka vilks vienmēr ir tāds pats zvēru

ārsts pie mums, kādu to novērojis Mouats Kanādas tun-

drā. Tā ir gandrīz vai vienīgā mūsu planētas biocenoze,
kuru tikpat kā nav ietekmējis cilvēks: eskimosu darbība

ekoloģiski pielīdzināma plēsēju dabiskajai lomai, bet ba-

gāto «mednieku» izprieca — ziemeļbriežu slepkavošana no

gaisa — ir epizodiska un lokāla. Šīs divas parādības neat-

brīvo vilkus no to pienākumiem. Bet Eiropas, arī Padomju
Savienības, kultūrainavu biocenozes atšķiras no tundras

kā diena no nakts. Te jāmeklē citi kritēriji, jo par mājlo-

piem rūpējas veterinārārsti un zootehniķi, bet pat dziļāka-
jos mežu masīvos sporta un rūpnieciskās medības atņem
tik lielu faunas pieauguma daļu, ka jārēķina ar gaišu

prātu, cik plēsīgo zvēru un kādām bioloģiskajām funkci-

jām varam atstāt.

D. Bibikovs apkopojis vilku «vēstures» informāciju par

visu Padomju Savienību, un dažas viņa publicētās at-

ziņas šeit ir vērts apskatīt. Tūlīt pieminēsim, ka ekoloģis-
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kais domāšanas veids ir jauns un iesakņojas gausi, tādēļ

pagātnes materiālos atspoguļojas tikai saimnieciskie as-

pekti. Cariskajā Krievijā vilki ik gadus apēduši vismaz

1% mājlopu. Vai tas ir daudz vai maz? Kopējā vērtība,

protams, milzīga, īsts posts trūcīgam zemniekam, ja tas

zaudē vienīgo teliņu, bet simtiem lopu lielā ganāmpulkā
viena vai divu dzīvnieku pazušanu var arī nemanīt. Ta re-

dzam, cik grūti ir objektīvi novērtēt vienu parādību no

dažādiem aspektiem.
Pēc pirmā pasaules kara un pilsoņu kara vilku skaits

Krievijā stipri pieauga. Vietumis tie apēda ap 2% māj-

lopu — neapstrīdami par daudz, sevišķi šajā grūtajā laika

posmā. Ziemeļbriežu saimniecībās, kas principā ir vispri-
mitīvākais lopkopības veids, faktiski savvaļas dzīvnieku

uzraudzīšana, vilki šai laikā pievāca 6—8% produkcijas.
Te man gribas papildināt D. Bibikova materiālu. Cik man

iznācis saskarties ar plēsēju un upuru attiecībām gan sava

darbā, gan literatūrā (zandarts — jaunie laši, niedru

lija — pīļu ligzdas, zvirbuļu vanags — dziedātājputni

v. c), visur aprēķina galā «plēsēju dala» iznāk 5—8% no

gada pieauguma. Rodas iespaids, ka tā ir universāla da-

biskās izlases norma augstākajiem dzīvniekiem. Taču,( kā

jau teikts, saimniecības apstākļos šāda stihiska ekoloģija
ir pilnīgi nepieļaujama.

Tālāk D. Bibikovs raksta, ka 60. gados vilki visā Pa-

domju Savienībā strauji sāka iet mazumā, jo pēc kara tos

enerģiski vajāja. Mājdzīvnieku zudumus novērš to izmiti-

nāšana labās kūtīs.

Baltijas republikas D. Bibikovs pēc vilku daudzuma

ieskaita otrajā mazākajā kategorijā, kur šo dzīvnieku to-

tāla vajāšana jāaizkavē, lai ļautu tiem saglabāties kā

faunas un biocenozes elementam ar savām ekoloģiskajām
funkcijām. Mūsu trīs republikās saglabātie un katrā ziņā

saglabājamie ap 200 vilku uzskatāmi par «saprātīgu
robežu», kas tomēr jāuzrauga, jo labos apstākļos (kādi

pie mums ir) vilku skaits var dažos gados pieaugt s—B

reizes.

Tieši šādas pašas domas mūsu sarunā izteica arī lauk-

saimniecības zinātņu kandidāts V. Gaross, viens no labā-

kajiem mūsu republikas medību speciālistiem. Viņš uz-

skata, ka Latvijā pašreiz esošā vilku uzskaite (52 zvēri

1974. gadā) ir pareiza un šo zvēru uzturam vairāk nekā

pietiekami ir medībās ievainotie un pēc tam kritušie
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dižmedījumi, kuri nenovēršami paliek, turklāt krietnā

skaitā — ap 10% no faktiski nomedītajiem.
Atbalstot šo uzskatu, LLA medību vadītājs J. Jansons

piekrīt, ka vismaz mūsu populāciju vilks nav pretinieks
veselam alnim, sevišķi ziemā, un pat cīņā ar savainotu

alni var pats dabūt galu. Neaizmirsīsim, ka ne Latvijā,
ne kaimiņu teritorijās vilki sen vairs neklejo šausminošos

baros, kādus rāda inscenētās kinofilmās. Pēdējo reizi

9 vilki uzbrukuši bukam Inčukalnā pirms 15 gadiem. Tā-

tad mūsdienu Baltijas vilks ir pirmām kārtām meža sani-

tārs, derīgs dzīvnieks. Protams, ja tam neļauj pārāk sa-

vairoties.

Veci mednieki esot saukuši vilku par «medņu sargu», jo
tas nelaiž garām iespēju nogalēt klejojošu suni, kaķi vai

citu «plēsoņu amatieri».

levērību pelna uzskats, ka vilki uztur dzīvniekus mod-

rus, «trenē» tos. Ne jau katrs dzīvnieks, ko vilks ierauga,
ir pagalam. Pirmkārt, modras acis, ausis un deguns, kā

arī trenēti muskuļi palīdz nagainim laikus glābties, otr-

kārt, vilki bieži novēroti padzenājam dzīvnieku un tad to

atstājam, it kā sakot: «Tas ir labs, lai dzīvo tālāk.»

letramdīti dzīvnieki baidās arī no cilvēku tuvuma un ne-

nodara zaudējumus lauksaimniecībai — kartupeļu un la-

bības laukiem.

Un kā tomēr ir ar vilku nedarbiem? Diemžēl par tiem

nav konkrētas uzskaites, taču speciālisti, ierodoties noti-

kuma vietā, bieži konstatē, ka ziņas bijušas pārspīlētas.
Tipisks gadījums — viens vai divi vilki saplosa aitiņu vai

jaunlopu, kas naktī atstāts ārā pie mājas, kur nav pat

kārtīga suņa. Un arī tas notiek ļoti reti — varbūt reizi

gadā visā republikā. Šādu gadījumu samazināšanos jau
nosaka pašreizējā pārkārtošanās lauku ļaužu dzīves veidā

un lopkopības organizācijā.
Vilka ēdienkarte ir visai plaša. Par Latviju konkrētu

pētījumu trūkst, tāpēc uzrādīsim saīsinātu tabulu no Gav-
rina un Donourova novērojumiem Belovežas gāršā. (Skat.
61. lpp.) Tūlīt jāpiemin, ka autoriem nav ziņu, vai lielie
dzīvnieki iegūti veseli vai slimi, kā arī nav uzrādīts to ap-
tuvens vecums. Zirgi un govis vilku zobos nonākuši gal-
venokārt jau krituši.

Ja šādu pētījumu izdarītu Latvijā, rezultāti, protams,
būtu citi, taču viens ir skaidrs — vilks ēd visu, ko var

dabūt.
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Kāds ir vilku «statuss» kaimiņu republikās? Lietuvā

esot ap 100 vilku, un to skaits tiek regulēts, pēc iespējas

izšaujot. Igaunijā par bioloģiski derīgiem uzskata ap

50 vilku, un šo skaitu mednieki cenšas radīt. Līdz 1955.

gadam tur bijis ap 1000 šo zvēru, 1970.—1972. g. — 20—

50, bet 1974. gada sākuma atkal 100—200 vilku (nepie-
tiekama izšaušana). Skaitļi, ka redzat, aptuveni, jo šajā

purviem un mežiem bagātajā republikā vilkus grūti pre-

cīzi uzskaitīt.

Pastāv uzskats, ka vilku «inkubators» visai Baltijai esot

Ziemeļbaltkrievijas lielie meži. Tas varētu tikai daļēji

Barības suga

Konsta-

tēto

palieku
skaits

Procents

no visas

barības

Meža cūka

Stirna

Staltbriedis

Alnis

274

205

80

1

19,8

14,8
5,7

0,1

Zaķis
Vāvere

Peles

220

6

54

16,0

0,4

4,0

Lūsis

Lapsa
Cauna

Āpsis

2

1

1

1

0,2

0,1
0,1

0,1

Kurmis, cirslis 2 0,2

Zirgi (galvenokārt^krituši)
Liellopi (galvenokārt krituši)
Aitas

•

Cūkas
Kazas

Suņi
Zosis

148

81

105

38

3

57

9

10,7

5,8
7,6

2,7
0,2

4,1
0,6

Dažādi kauli 89 5,0

Meža putni 10 0,8

Zāle un ogas 15 0,1

Kopā 1382 100,0
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attiekties uz zvēriem, kuri ieklejo ar šiem mežiem saistītās

blakus republikās. Bet, ka visur pastāv savas populācijas,

par to liecina diezgan stabilā vilku klātbūtne, piemēram.

Kurzemes ziemeļu mežos.

Baltkrievijas ziemeļos vilku skaits patlaban stipri aug

un uzbrukumi mājlopiem kļūst biežāki. Tā ir pazīme, ka

zvēru par daudz: mežā tiem jāiztur lielāka konkurence, un

tāpēc tie meklē viegli iegūstamu uzturu.

Ziņas par kaimiņu republikām man laipni piegādāja

zoologi, zinātņu kandidāti O. Pečuliene (Viļņa), T. Randla

(Tallina) un A. Dorofejevs (Vitebska).
Tātad visā mūsu apvidū vilkus šauj, un tas ir jādara, lai

uzturētu tos vajadzīgajā optimālā skaitā. Vai šaušana to-

mēr nevar novest pie šo zvēru pilnīgas izzušanas kādā te-

ritorijā? Lai tas notiktu, nemaz nevajag iznīcināt pēdējo
dzīvnieku, pietiek sasniegt populācijas kritisko izretinā-

jumu. Speciālisti uzskata, ka attiecībā uz tik gudru un

ilgi vajātu zvēru tas nez vai ir iespējams. Vismaz mūsu

republikā vilku vairošanās potenciāls acīmredzot ir līdz-

svarā ar atšaujamo daļu, medības no helikoptera vai indē-

šana nav vajadzīga, bet atstāt zvērus pilnīgi netraucētus

arī nedrīkst.

Katram, kas pārdzīvo par pelēča likteni, varam teikt, ka

vilki pie mums ir pietiekamā daudzumā un tā arī paliks.
Ja ir par daudz aļņu un vietām arī meža cūku, tad to

skaits tomēr jāregulē medniekiem, nevis vilkiem. Kas at-

tiecas uz dabisko izlasi, tā, kā norāda J. Jansons, notiek
arī parastajās kolektīvajās medībās — tāpat nošauj ne-

pilnvērtīgākos dzīvniekus, kas nav tik modri.

A. Mauriņš

KĀ DZĪVNIEKI UN AUGI «PROGNOZĒ» LAIKU

Evolūcijas procesā dzīvajiem organismiem izveidojies
īpatnējs esības atspoguļošanas veids, kuru fiziologs
P. Anohins nosaucis par apsteidzošo atspoguļošanu. Kā

zināms, nedzīvajā dabā atspoguļošana ir pasīva, apsteig-
šana tur nav iespējama. Turpretī dzīvība nav domājama
bez elementāras «paredzēšanas». Sāda elementāra «pare-

dzēšana» — īstenību apsteidzoša atspoguļošana — dzīvās

dabas evolūcijas gaitā sākās ar saskaņotiem fermentatīvo
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procesu cikliem un dabiskās izlases ce|ā turpināja pilnvei-
doties uz nervu sistēmas bāzes. No otras puses, visi dabas

procesi ir vairāk vai mazāk saistīti. Tāpēc augi un dzīv-

nieki kaut kādā veidā reaģē uz sagaidāmo laika apstāk|u
maiņu. So dzīvo būtņu spēju «paredzēt» dabas parādības

ievēroja mūsu senči. Šādi novērojumi bija visai nozīmīgi,

jo viņi bija daudz vairāk atkarīgi no dabas spēkiem nekā

mēs. Vitāli svarīgi bija paredzēt, kāda būs raža, laika ap-

stākļi, pareizi izraudzīties lauku darbu termiņus (skat.
J. Slaidiņa rakstu 1968. g. «Dabas un vēstures ka-

lendārā»). Gadsimtu gaitā tika uzkrāta pieredze, sijātas
un daudzkārt pārbaudītas no novērojumiem gūtās atziņas.

Bagātīgajā tautas pieredzē izkristalizētā tautas gudrība
intuitīvi balstās uz tieksmi skatīt dabas parādības savstar-

pējā saistībā (stihiskā dialektika). Šāda pieeja dod iespēju
nosacīti prognozēt, pat neatklājot parādību cēloņsakarības
dziļāku būtību. Šāda tipa prognožu shēma ir «ja būs A,
tad notiks B». Analizējot tautas pieredzi gaidāmo dabas

parādību paredzēšanā, varam izšķirt prognozes kā īsākam,
tā arī garākam laika posmam. Par piemēru minēsim dzī-

vās dabas parādību vai arī laika apstākļu prognozes pēc

vērojumiem dzīvnieku un augu valstī.

Kā mājas, tā meža dzīvnieki jutīgi reaģē uz ārējiem ap-

stākļiem. Dzīvnieku izturēšanās vērojumi dod bagātīgu
materiālu sagaidāmo dabas parādību paredzēšanai. Lūk,
daži piemēri.

Putni sabož spalvu — būs auksts lietus (ari ar sniegu).
Uz kuru pusi dzīvnieki gulstas ar muguru, no tās gaidi

vēju.

Ja, mākoņiem tuvojoties, bites neslēpjas stropā, tad lie-

tus nebūs.

Suņi un kaki ēd zāli — uz lietainu laiku.

Kaķis (suns) guļ saritinājies — uz salu.

Kaķis guļ atšāvis asti — būs silts laiks.

Zoss (gailis) stāv uz vienas kājas — gaidi salu.

Vārnas sēd pret vēju un skaļi ķērc — īis (vasarā) vai

snigs (ziemā).
Zvirbuļi ziemā Čivina — būs sniegputenis.
Ja zirneklis auž riteņveida tiklu, lietus nebūs.

Arī novērojot augus, var gūt prognostisku informāciju.
Ja rītā zāle sausa — naktī gaidi lietu.

Ziedi spēcīgāk smaržo pirms lietus.

Ja sūna pie kokiem top mitra, drīz būs lietus.
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Ja eglei zari nolikuši, būs lietains laiks, ja ne — sauss.

Novērojumus par dzīvniekiem un augiem izmanto arī tā-

lākām prognozēm.
Ja zaķi pavasari kavējas mainīt kažoku, auksts laiks

ievilksies.

Jo lielāki rudenī skudru pūžņi, jo bargāka būs ziema.

Vāvere gatavo lielus riekstu krājumus — būs auksta
ziema.

Ja pavasarī alkšņi plaukst agrāk nekā bērzi, būs slapja
vasara.

Ja osis saplaukst pirms ozola, būs saulaina vasara.

Ja bērzs saplaukst pirms kļavas, būs sausa vasara, ja
otrādi — slapja.

Agri izlido bites — būs laba vasara.

Lazdām daudz riekstu — būs dziļa ziema un nākamā

gadā daudz maizes.

Ja pīlādzim daudz augļu, būs lietains rudens, ja maz —

sauss.

Bērziem un apsēm lapas tīri nokrīt — nākamais gads
būs ražens.

Pavasarī agri zied ievas — rudeni agri būs gatava la-

bība.

Bērzi sāk mest lapas no galotnes — gaidāma sekla

ziema.

Tautas vērojumos sastopam arī tādu pieeju, ko mūsu

zinātnē sauc par fenoloģisko indikatoru metodi.

Kad ozoliem plaukst lapas, tad sāk ķerties līdakas.

Kad sāk ziedēt ievas, tad aukstums atgriežas.
Kad ievu ziedu laiks ir lietains, tad rudzu ziedu laiks

arī būs lietains.

Ozoliem daudz zilu — būs laba labība.

Eglēm daudz čiekuru — būs laba kartupeļu raža.

Ja bagātīgi zied. apses, būs laba miežu un auzu raža,

ja alkšņi — būs labs griķu un zirņu gads.

Fenoloģisko indikatoru metode diezgan plaši tiek izman-

tota dzīvās dabas sezonālo parādību prognozēšanai. Tā

Ļeņingradas zinātnieki J. Buligins un Z. Doguļeviča šim

nolūkam izstrādājuši speciālus korelācijas vienādojumus.
Piemēram, lai paredzētu, kādā datumā Ļeņingradā uzzie-

dēs pīlādži, formulā //= 1,1 1x+9,38 rādītāju x aizvieto ar

fenoloģiskā indikatora — ievas ziedēšanas sākuma datumu

(piemēram, 23. V):

1,11-23 + 9,38 «35.
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No 35 atņem 31 (dienu skaitu maijā) un iegūst progno-

zējamo pīlādžu ziedēšanas sakuma datumu — 4. jūniju.

Otrs piemērs. Jāparedz sniegogas augļu ienākšanas sa-

kums, izmantojot par fenoloģisko indikatoru parastās lie-

pas ziedēšanu (sākums 15. VII). Prognozes formula prin-

cipā ir tāda pati, citi ir tikai koeficienti:

y=
= 1,06-15 + 46,99 «63

63 - (31 + 31) = 1 (septembris).

Fenoloģisko indikatoru metodi izmanto zivju nārstoša-

nas laika paredzēšanai, medību zvēru «ziemas kažoka»

prognozei. Vissavienības Medību un zvērkopības zinātnis-

kās pētniecības institūts veic plašus pētījumus šajā vir-

zienā, izstrādājot medību dzīvnieku skaita gaidāmo iz-

mainu prognozes. Šādas prognozes nepieciešamas medību

saimniecības plānošanai, kā arī izstrādājot pasākumus me-

dību zvēru un putnu resursu racionālai izmantošanai un

aizsardzībai.

Tautas vērojumiem dabas parādību prognozēšanā ir

liela =un paliekoša vērtība. Sādu vērojumu apkopošanu ne-

vajadzētu atlikt uz vēlāku laiku. Manuprāt, «Dabas un

vēstures kalendārā» turpmāk vajadzētu publicēt šādus tau-

tas vērojumus, norādot savācēju (apkopotāju).

A. Pastors

EKSTRĒMAIS 1975. GADA JANVĀRIS

Esam paraduši janvāri uzskatīt par stingru ziemas mē-

nesi ar salu, sniegu un puteņiem. Bet jau ceturto gadu
pēc kārtas, ieskaitot 1975. gadu, laika apstākļu ziņā tas

dnzāk atgādina kādu no nepastāvīgajiem rudens mēne-

šiem. Sevišķi kaprīzs bija 1975. gada janvāris, turklāt ne

tikai pie mums Latvijā, bet arī vairākās citās Baltijas jū-
rai piegulošajās zemēs. Piemēram, sakarā ar biežajiem at-

kušņiem un lietiem augsts ūdens līmenis bija Somijas

upēs, kuras, izgājušas no krastiem, applūdināja apdzīvo-
tas vietas, laukus un ceļus.

Uz dienvidiem no mums orkānveida vētra (ātrums līdz

30 m/s) ar slapju sniegu un lietu no 5. uz 6. janvāri plo-

sījās Kaļiņingradas apgabalā. Tika pārrauti polderu aiz-

sargdambji un applūdinātas lielākas apgūto zemju platī-
bas. Kaļiņingradas apgabala kolhoznieki dabūja pacīnīties
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ar vētru un uzplūdiem no juras puses Prēgeles upes
krastos.

Arī pie mums Latvijā 1975. gada janvārī bija vairāki ne

visai patīkami pārsteigumi gan no jūras puses, gan iekšē-

jos ūdeņos.

Laikā, kad jau minētais orkāns ar rietumu un dienvid-

rietumu vējiem plosījās Kaļiņingradas apgabalā, ūdens

masas Baltijas jūrā tika dzītas uz ziemeļiem gar Klaipēdu,
Liepāju, Ventspili un pa Irbes jūras šaurumu ieplūda Rī-

gas jūras līcī, kurā strauji cēlās ūdens līmenis. Kad cik-

lons, kurš noteica stipro vēju virzienus pāri Skandināvija]
un Baltijas jūrai, bija aizvirzījies līdz Ļeņingradaj, ta

aizmugurē vējš pārsviedās no ziemeļrietumiem. Ar ūdeni

piepildītajā Rīgas jūras līcī sākās vietēji uzplūdi. Vējš
dzina ūdens masas uz līča dienviddaļu un reizē ar to arī

Daugavas grīvā. Ūdens līmenis pacēlās līdz 1,5 m atzī-

mei, un Kundziņsalā, Bolderājā, Voleros v. c. zemākas

vietas applūda. Lielāka nelaime nenotika, un zaudējumi

neradās, jo par uzplūdu sākšanos savlaicīgi tika ziņots,
tā ka bija pietiekami laika sagatavoties tos sagaidīt.

Interesanti, ka reizē ar ciklonu, kas atnesa Rīgai plū-

dus, naktī no 5. uz 6. janvāri tika novērots arī pērkons,

kas ziemā ir ļoti reta parādība.
Dziļais ciklons vēl nebija aizvirzījies uz austrumiem,

kad pa to pašu trajektoriju no Norvēģu jūras pāri Skandi-

nāvijai uz Ļeņingradas pusi virzījās otrs tāds pats cik-

lons. Atkal tika brīdinātas attiecīgās iestādes un organizā-

cijas, atkal līmenis Daugavā cēlās, un 10. janvārī plūdi
Rīgā atkārtojās otru reizi.

Nebija vēl īsti nokrities līmenis Daugavas grīvā, kad

plūdi sākās Jēkabpils posmā.
Parasti janvārī Daugava visā tās garumā ir aizsalusi

un caurplūdums ir neliels — 200—250 m
3/s. 1975. gada

janvārī ledus sega bija tikai pašā upes augšgalā. Valdaja
augstienes piekājē; pārējā upes posmā apmēram 800 km

garumā līdz Rīgai ledus nebija. Pēkšņi 11. un 12. janvārī

jau minētā otrā ciklona aizmugurē ieplūda aukstā gaisa
masas, temperatūra, sevišķi Daugavas baseina augšdaļā
un vidusdaļā, noslīdēja līdz —10, —20°. Tā kā ūdens tem-

peratūra bija tuvu o°, upē visā tās garumā intensīvi sāka

veidoties ledus. Ar ledu pārklājās Daugavas spēkstaciju
kaskādes ūdenskrātuves, jo tur tece ir neliela, bet upes

posmā no Veļižas gar Vitebsku, Polocku, Piedruju, Krās-
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lavu, Daugavpili un Jēkabpili straume nesa uz leju inten-

sīvi veidojošos vižņus. Straume bija diezgan ievērojama,
jo sakarā ar decembra lietiem caurplūdums upes vidus
tecē sasniedza 900 m

3/s, kas ir apmēram četras reizes vai-

rāk par parasto janvāra caurplūdumu. No augšas nākošie

vižņi sāka stāties pie aizsalušās Pļaviņu ūdenskrātuves

ledus malas rajonā no Aiviekstes ietekas pa upi uz augšu.
Vižņi lielās masās turpināja pieplūst un blīvēties lejpus
Jēkabpils gar Sakas salu. Tie aizsprostoja upi, un pie Jē-

kabpils ūdens sāka strauji celties. 15. janvārī līmenis bija
cēlies par gandrīz 4 metriem un sasniedza atzīmi 81,75 m

virs jūras līmeņa. Ledus un ūdens pilnīgi atgrieza no ciet-

zemes Sakas salas iedzīvotājus, un sakarus ar salu varēja
uzturēt tikai ar helikopteru palīdzību. Arī zemākās ielas

un vietas Jēkabpilī un tās apkārtnē applūda. Vižņu pieplū-
dums turpinājās vairākas diennaktis, un tāpēc sastājušies
vižņi izveidoja sastrēgumu 35 km garumā no Pļaviņām
gar Jēkabpili līdz Trepei. Tāda parādība Daugavā vižņu
iešanas laikā līdz šim, ap 100 gadu ilgajā novērošanas

periodā, nav novērota. Tas izskaidrojams tādējādi, ka sa-

karā ar Daugavas HES kaskādes izbūvi ir mainījies upes

hidroloģiskais režīms. Agrāk, kad nebija Pļaviņu ūdens-

krātuves, lejpus Jēkabpils bija ļoti krāčains upes posms.

Vižņi pāri Pirkažu, Priedulāja, Grūbes, Bebrulejas v. c.

krācēm strauji tika nesti uz leju un parasti sablīvējās

augšpus Jaunjelgavas, Kokneses posmā, kur krasti ir aug-

sti un stāvi un tāpēc ūdens līmeņa celšanās sevišķas

briesmas neradīja. Tagad, kad krāces pārklājuši Pļaviņu

ūdenskrātuves ūdeņi, gan vižņu sastrēgumi rudeņos, gan

ledus sastrēgumi pavasaros stipri apdraud kā Jēkabpils,
tā Pļaviņu pilsētas v. c. apdzīvotas vietas. Toties sastrē-

gumi pavasaros pie Jaunjelgavas vairs nerodas, jo visu

no augšas nākošo ledu .uzņem Pļaviņu ūdenskrātuve.

Tāds ekstrēms janvāris bija 1975. gadā. Bet kādas laika

kaprīzes bijušas pirms vairākiem gadu simteņiem, to va-

ram lasīt vecās hronikās.

Piemēram, pirms 400 gadiem, 1576. gada 23. jūlijā,
Rīgā bijis tāds negaiss, ka aizdedzies Jēkaba baznīcas tor-

nis, un rudenī tādas vētras, ka bojā aizgājuši vairāki tāl-

braucēji un piekrastes kuģi ar visu kravu.

Pirms 350 gadiem, 1626. gada maijā, Rīgā bijusi stipra
vētra un lieli uzplūdi no jūras. Aizgājuši bojā zirgi un

mājlopi, izgāzti koki, mājām norauti jumti, pie pils vaļņa
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noskalota krastmala, Lucavsalas krastā uzdzīts kāds

kuģis.
1776. gads ievērojams ar to, ka ģenerālgubernators

Brauns atklājis Daugavas tīrīšanas darbus: sākusies gul-
tnes tīrīšana no Rīgas līdz Daugavpilij.

Pirms 100 gadiem, 1876. gada janvārī, bijis bargs sals

un liels ūdens trūkums. Akās ūdens nav bijis, braukuši uz

upēm un dīķiem ūdeni meklēt. Rīgā tik liels pliksals, «ka
ūdens trubas iekš zemes sasala».

A. Pastors

METEOROLOĢISKO ELEMENTU GADA GAITA RĪGĀ

Attēlā (69. lpp.) maksimālās, vidējās un minimālās temperatūras

gaita parādīta Rīgai, kas vidēji atbilst republikas centrālajai daļai.

Rietumu un austrumu daļā atkarībā no gadalaika temperatūras, kā arī

citi elementi var daudz atšķirties. Tā, piemēram, ziemas visaukstākajā

mēnesī janvārī vidējā temperatūra svārstās no —3° Baltijas jūras

piekrastē līdz —7° austrumu rajonos. Absolūtie minimumi rietumu

rajonos ir no —30° līdz —38°, bet pašos austrumos no —42° līdz

— 45°. Vasaru rietumu piekrastē temperatūra vidēji ir no +15° līdz

+20° robežās, pārējā teritorijā no +15° līdz +25°, bet paugurainos

rajonos no +10° līdz 20°. Absolūtie maksimumi visā teritorijā ir no

+33° līdz +36°.

Attēlā redzams, ka relatīvā mitruma gada gaita ir it kā pretēja

temperatūras gaitai: kur vienai ir maksimums, tur otrai — minimums.

Tas tāpēc, ka tvaika spiediens gaisā ir stipri atkarīgs no temperatūras.
Mitru dienu visvairāk ir Baltijas jūras piekrastē, sevišķi ziemas mē-

nešos. Sausu dienu, kad relatīvais mitrums samazinās līdz 30% un

vēl vairāk, pie mums ir tikai. 3—7 reizes gadā, un parasti tās vēro-

jamas pavasaros.
Gada gaitā nokrišņu minimums Baltijas jūras piekrastē ir martā un

aprīlī, austrumu rajonos — februārī un martā. Maksimums parasti

novērojams jūlijā, bet jūras piekrastē — augustā vai pat septembrī.
Attēlā redzams, ka maksimālā mēnešu nokrišņu summa visumā seko

vidējai, bet minimālā vispār ir tuvu 0 un gada gaitā sevišķi ne-

svārstās.

Attēlā parādīts arī katra mēneša vidējais stundu skaits, kad bijuši

nokrišņi (7). Redzams, ka vasaras mēnešos stundu ar nokrišņiem ir

mazāk nekā rudenī vai ziemā, t. i., aina ir pretēja nokrišņu dau-

dzuma gaitai (5). Tas izskaidrojams ar to, ka vasaras mēnešos, lai
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Meteoroloģisko elementu gada gaita Rīgā: 1 — maksimālā gaisa
temperatūra, 2 — vidējā gaisa temperatūra, 3 — minimālā gaisa tem-
peratūra, 4 — relatīvais gaisa mitrums %, 5 — ikmēneša maksimālā,
vidējā un minimālā nokrišņu summa mm, 6 — ikmēneša vidējais
saules spīdēšanas ilgums stundās, — 7 ikmēneša vidējais stundu
skaits ar nokrišņiem, 8 — vidējais un maksimālais dienu skaits ar

miglu, 9 — vidējais un maksimālais dienu skaits ar puteni, 10 —

vidējais un maksimālais dienu skaits ar pērkona negaisu.

gan līst īsāku laiku, lietus gāzes tomēr dod lielu ūdens daudzumu

Rudenī un ziemā nokrišņi ir biežāk, bet to kopējā summa ir mazāka

nekā va?aras lietavās.



Saules spīdēšanas ilgums atkarīgs galvenokārt no dienas garuma,

tāpēc saule visvairāk spīd vasaras mēnešos. Tomēr tās spīdēšanas
ilgums ir lielā mērā atkarīgs arī no mākoņainuma. Piemēram, vasaru

no maija līdz jūlijam saules spīdēšanas ilgums mākoņu dēļ ir

55—60% no iespējamā. Visvairāk apmākušos dienu ir no oktobra

līdz martam. Piemēram, decembrī piekrastes rajonos vidēji ir

18—20 dienas, pārējā teritorijā 20—25 dienas bez saules.

Gadā republikas rietumu rajonos ir 50—60 dienu ar miglu, aug-

stienēs šis skaitlis pieaug līdz 70. Vismazāk miglu ir Rīgas jūras
līča austrumu piekrastē — gadā 20—30 dienas. Vidēji katras miglas
ilgums vasaras mēnešos ir 3,5—4,5 stundas, bet ziemas mēnešos

5—7 stundas.

Republikas rietumu un centrālajos rajonos normālā ziemā novēro

10—15 dienas ar puteni. Augstienēs un republikas austrumos puteņu ir

vairāk — 20—25 dienas, jo sniega sega te saglabājas ilgāk.

Latvijas teritorijā pērkona negaiss visbiežāk novērojams vasarā,

daudz retāk pavasarī un rudenī, bet pavisam retos gadījumos —

ziemā. Visretāk pērkona negaisi ir Baltijas jūras piekrastē — ap

15 reizes gadā, pārējā teritorijā — 20—25 reizes, bet Vidzemes

Centrālajā augstienē — 25—30 reizes. Atsevišķās vasarās Vidzemes

augstienes rietumu nogāzēs novērotas 50 un vairāk dienas ar pērkonu.
Visbiežāk pērkona negaiss ilgst I—2 stundas. Maksimālais ilgums
7—16,5 stundas. Parasti pērkona negaiss vērojams pēcpusdienas

stundās, vismazāk rīta stundās.
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PAVASARIS

R. Stalbovs

ZEMES RACIONĀLA IZMANTOŠANA PAUGURAINĒS

Latvijā nav augstu kalnu, taču apmēram trešdaļā mūsu

republikas teritorijas reljefs ir paugurains. Visvairāk šādu

platību ir Krāslavas, Cēsu un Ludzas rajonos, kas pazīs-
tami ar savām krāšņajām dabas ainavām.

Lauksaimniecības darbiniekiem paugurains reljefs sa-

gādā daudz papildu grūtību. Šķēršļotā apvidū tīrumi, pļa-
vas v. c. ir stipri sadrumstaloti, un tas apgrūtina šo

zemes platību intensīvu izmantošanu. Nogāžu zemēs izpau-
žas erozija — augsnes virskārtas strauja noārdīšanās ze-

mes nepareizas izmantošanas dēļ. Visizplatītākais erozijas
veids ir agrotehniskā erozija, t. i., augsnes virskārtas sis-

temātiska nobīdīšana pa nogāzi uz leju ar lauksaimnie-

cības mašīnām un rīkiem. Gadu no gada apstrādājot aug-

sni un vēršot velēnu pa nogāzi uz leju, pauguru virsotnēs

un nogāžu pārliecēs visa augsnes virskārta tiek noerodēta,

un arumi šeit iegūst brūnu krāsu. Nogāžu piekājēs izvei-

dojas līdz 3 m augstas noaru kāpies, kur sastumtas ero-

dēto augšņu trūdvielu rezerves. Otrs erozijas veids ir

augsnes noskalošanās jeb ūdens erozija, kas savu maksi-

mumu sasniedz pavasarī, kad noplūst sniega kušanas

ūdeņi, kā arī dažkārt vasarā pēc spēcīgām lietus gāzēm
Par ūdens eroziju liecina gan izskalojumu vadziņas tīru-

mos, gan palu ūdeņu brūnganā krāsa. Pats par sevi sa-

protams, ka erozija krasi samazina augsnes auglību un

rada lielus zaudējumus tautas saimniecībai.

Sociālistiskās saimniekošanas apstākļos izvirzās neat-

liekams uzdevums pārkārtot zemes izmantošanu tā, lai

nodrošinātu augsnes aizsardzību un izveidotu mūsdienu

lieljaudas tehnikai piemērotus lauksaimniecības zemju



masīvus. Tas ir ļoti sarežģīts un darbietilpīgs pasākums,
kas saistīts ar zemes izmantošanas kardinālu rekonstruk-

ciju, ar mērķtiecīgu kultūrainavas veidošanas procesu, kur

zemes intensīva izmantošana tiek harmoniski apvienota ar

visu dabas resursu aizsardzību un saglabāšanu.
Kā tad jāveido kultūrainava paugurainēs? Ja jāatbild

īsi, tad tieši pretēji agrākajai vēsturiski iedibinātajai ze-

mes izmantošanas praksei. Kā zināms, zemkopība vispirms
attīstījās paugurainēs un citur, kur to neierobežoja nelab-

vēlīgi mitruma apstākļi, tādēļ visvēlāk iekoptie lauki iz-

veidojās pauguru nogāzēs, bet pārmitras platības ieplakās
daļēji izmantoja zālājiem. Pārējās platības aizņēma meži

un purvi. Turpretī tagad, lai pasargātu tīrumus no erozi-

jas un radītu modernajai tehnikai piemērotus darba nosa-

cījumus, sējumi jāpārvieto uz līdzenākām meliorētām pla-
tībām, bet meži un zālāji pamazām jāatbīda uz stāvajām

nogāzēm. Sāda zemes izmantošanas rekonstrukcija, pro-
tams, iespējama tikai uz plašas meliorācijas darbu bāzes.

Paugurainu apstākļos ievērojami jāpaplašina meliorāci-

jas darbu saturs, ietverot šajos darbos ne vien nosusinā-

šanu, bet arī tādus pasākumus kā ūdenstilpju sistēmas iz-

veidošana grūti nosusināmās ieplakās, erodēto augšņu
pamatielabošana, rekultivējot tās ar lielām kūdras devām,

un lielu vienlaidu masīvu izveidošana, noplanējot nogāzes
un aizberot sīkas beznoteku ieplakas. Šie pasākumi ne

vien krasi paaugstina zemes izmantošanas intensitāti un

efektivitāti, bet arī dod iespēju radīt acij tīkamu kultūr-

ainavu. Minētie pasākumi jau realizēti Latvijas Zemkopī-
bas un lauksaimniecības ekonomikas zinātniskās pētniecī-
bas institūta eksperimentālajos objektos, Madonas rajona
kolhozā «Zelta druva», Ērgļu padomju saimniecībā, Krās-

lavas rajona padomju saimniecībā «Sauleskalns» v. c. Kā

liecina pieredze, pārkārtojot zemes izmantošanu un veicot

nepieciešamo meliorācijas darbu kompleksu, arī paugu-

rainēs iespējams iegūt augstas un stabilas zālāju ražas,
radīt ne vien lielus, bet arī skaistus lauksaimniecības

zemju masīvus.
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G. Lagzdiņš

RĀPUĻI UN ABINIEKI PAVASARĪ

Rāpuļi un abinieki ir pirmie mugurkaulnieki, kas iznā-

kuši dzīvot uz sauszemes. Lai tas varētu notikt, attīstības

gaitā tiem izveidojies jauns dzīvībai svarīgs orgāns —

plaušas. Tomēr pilnīgi bez uzturēšanās ūdenī šie dzīvnieki

dzīvot nevar. Lielākā vai mazākā daļa dzīves tiem saistīta

ar uzturēšanos ūdenī vai tā tuvumā.

Mūsu republikā no visas lielās sugu daudzveidības, kas

dzīvo uz zemes, sastopamas 7 rāpuļu un 11 abinieku sugas.
Visi abinieki un rāpuļi ir aukstasiņu dzīvnieki, un tiem

ir raksturīga ziemas guļa.
No rāpuļiem Latvijā sastopam purva bruņurupuci, sila

ķirzaku, pļavu ķirzaku, glodeni, zalkti, gludeno čūsku un

odzi, no abiniekiem — mazo un lielo tritonu, sarkanvē-
dera ugunskrupi, brūno varžu krupi, parasto krupi, zaļo
krupi, smilšu krupi, ezera vardi, zaļo vardi, parasto vardi

un purva vardi.

No šiem dzīvniekiem reti sastopams purva bruņurupucis,
gludenā čūska, lielais tritons un sarkanvēdera uguns-

krupis.
Vēl nesen valdīja uzskats, ka purva bruņurupucis mūsu

republikas teritorijā nevairojas. 1972. gadā Jelgavas ap-
kārtnē pie Vircavas lielā zāģu skaidu kaudzē tika atrasti

tikko izšķīlušies bruņurupucēni. Daļu no tiem nodeva zoo-

loģiskajam dārzam, daļu LVU Bioloģijas fakultātei.

Sīkāk aplūkosim tikai plaši izplatītos dzīvniekus.

Abas ķirzaku sugas ir plaši izplatītas, un to uzturēša-

nās vietas ir atšķirīgas. Sila ķirzaka labprāt uzturas

sausās, saulainās vietās —r piekalnēs, izcirtumos, mežma-

lās. Daudz esmu to sastapis Vidzemes jūrmalas kāpās

(Carnikavā, Garciemā un Kalngalē). Muguras krāsojums

pa lielākai daļai gaiši brūns vai pelēkbrūns, ar sīkiem

plankirmiem. Kāzu laikā tēviņi rotāti ar spilgti zaļu vai

dzeltenu svītru uz sāniem. Labi dzīvo nebrīvē, ātri pierod
pie cilvēkiem un ņem barību no rokas.

Pļavu ķirzaka sastopama dažādās vietās, turklāt

nevairās no mitrām vietām, labprāt peld. Atmostas no zie-

mas miega aprīļa beigās. Krāsojums variē, taču visbiežāk
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šī ķirzaka ir brūna vai pelekbrūna, ar tumšiem planku-
miem. Sānos gaiša svītra.

Glodene ir ķirzakveidīgs rāpulis, kuram nav ekstre-

mitāšu, tāpēc to bieži notur par čūsku un nevajadzīgi iz-

nīcina. Glodene ir krēslas un nakts dzīvnieks. Pavasari

tūlīt pēc atmošanās mīl sildīties saulītē, un tad to var labi

novērot. Ķermenis dzeltenbrūns, sarkanbrūns vai brūns,

ar skaistu metālisku spīdumu. Tāpat kā visas ķirzakas, arī

glodene viegli nomet asti.

No čūskām interesantākā ir zalktis. Tā mugura pe-

lēcīga, brūna vai zili pelēka. Raksturīga pazīme — uz

galvas aiz acīm sānos dzelteni plankumi. No ziemošanas

vietām sildīties saulē dienas laikā zalktis sāk izlīst martā,

aprīlī. Ziemo akmeņu kaudzēs, grauzēju alās, pat zem

māju pamatiem, parasti netālu no ūdens. Lieliski peld un

nirst. Var ilgi uzturēties zem ūdens. Ēd galvenokārt var-

des, ļoti daudz dzer. Gūstu iztur labi. Lielu briesmu gadī-
jumos atrij nesen norīto upuri. Ir zināmi gadījumi, kad at-

rītais upuris bijis dzīvotspējīgs un pēc atrīšanas aizbēdzis.

Vienīgā indīgā čūska mūsu republikā ir odze. Rakstu-

rīga pazīme ir līkloču svītra uz muguras, kuru nevar at-

šķirt tikai īpatņiem ar melnu muguru. Loti derīga, jo iznī-

cina daudz grauzēju. Ed arī vardes, ķirzakas un putnu
mazuļus. Upurus nogalina ar indi. Cilvēkam neuzbrūk, iz-

vairās no satikšanās ar to. Sakož cilvēkus tikai tiešu

briesmu gadījumos, kad cilvēks ir tai uzkāpis virsū. Pa-

vasarī atmostas ļoti agri — martā, tikko pauguriņu dien-

vidu pusē nokusis sniegs, kur mēdz sildīties pavasara
saulē.

Latvija dzīvojošie abinieki ir tritoni, krupji un vardes.

Mazais tritons pavasarī un vasarā dzīvo ūdenī.

Pārziemo uz sauszemes. Odenī sāk dzīvot, tiklīdz tā tem-

peratūra sasniedz 4'—7°. Pēc 6—lo dienām sāk nārstot.

Tēviņiem šai laikā uz muguras no pakauša līdz astes ga-

lam izaug robaina sekste, parasti ar oranžu apmali. Ķer-
meņa krāsa kļūst spilgtāka* Parasti ķermenis ir zaļgan-
brūns, vēderpuse iedzeltena, ar tumšiem plankumiem. Ļoti
interesanta ir kāzu deja. Abi partneri peld blakus, gan pie-

kļaujoties viens otram, gan attālinoties viens no otra. Tē-

viņš ātri.kustina asti, bieži iesitot partnerei pa sāniem.

Mazais tritons ir ļoti noderīgs, jo iznīcina daudz odu

kāpuru.
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Krupji Latvijā izplatīti plaši. Tā kā tie ir krēslas un

nakts dzīvnieki, to novērošana ir apgrūtināta. Vairošanās

laikā pavasarī mitinās ūdenī, kur nērš ikrus. Krupjiem ir

samērā īsas kājas, tāpēc tās lēkšanai nav piemērotas. Pa-

rasti pārvietojas soļiem. Barībā lieto galvenokārt sēdošus

kukaiņus. Lidojoši kukaiņi reti kļūst par laupījumu
krupjiem.

No abiniekiem visizplatītākie un pazīstamākie dzīvnieki
ir vardes. Latvijā dzīvo 4 varžu sugas. Vislielākā no tām

ir ezera varde, kas gandrīz visu dzīvi pavada ūdenī.

Mugura zaļganbrūna, ar plankumiem. No ziemas miega
atmostas pavasarī, tiklīdz izgājis ledus. Kad ūdens tem-

peratūra sasniedz 15—16°, sāk nārstot. Mātīte iznērš daudz

ikru — 3000—9000. Varžu ikrus labprāt lieto barībā zivis.

Nārsta laikā tēviņi ir ļoti kustīgi un skaļi. Pieaugušas
vardes ir ļoti veiklas peldētājas un nirējas. Pārtiek no

ūdens kukaiņiem, to kāpuriem, gliemjiem un citiem ūdens

dzīvniekiem.

Skaistākā mūsu republikas varde ir zaļā varde. Uz

tās zaļās muguras ir trīs gaišas svītras. Dzīves veids

līdzīgs ezera vardes dzīves veidam.

Parastā varde sastopama bieži. Tai dzīve nav tik

cieši saistīta ar uzturēšanos ūdenī kā iepriekš minētajām.
Ūdens tuvumā sastopama pa lielākai daļai nārsta laikā.

Medī galvenokārt naktī un krēslas stundās. Pārziemo

ūdenī, taču dūņās neierokas. Ziemas guļas laikā ir novē-

rotas nelielas pārvietošanās, ja apstākļi ir kļuvuši sliktāki

(trūkst skābekļa). Tūlīt pēc nārsta pārvietojas uz saus-

zemi un izklīst.

Purva varde ir vismazākā. Mugura tai brūna vai

pelēcīgi brūna. Atšķirībā no citām vardēm sastop arī ma-

zāk mitrās vietās. Pārtiek no zirnekļiem un kukaiņiem.
Nārsta laikā (aprīlī) ūdenī sastop tēviņus un mātītes, ku-

ras nērš ikrus. Krastā var novērot varžu pārvietošanos di-

vos virzienos: iznārstojušās varžu mātītes dodas prom no

upes, turpretī citas steidz uz ūdeni, kur, skaļi kurkstē-

dami, tās gaida tēviņi. Nārsto šī suga galvenokārt nelie-

los ūdensbaseinos mežos un purvos.
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G. Lagzdiņš

KRĀSU IZMAIŅAS
LATVIJAS DZĪVNIEKU PASAULE PAVASARĪ

Dzīvnieku pasaulē krāsas maiņa ir saistīta ar dzīvības

funkcijām. Dažām sugām tā notiek, mainoties vides krā-

sām, t. i., gadalaikiem. Šīs izmaiņas novērojamas galveno-
kārt zīdītājiem. Citiem dzīvniekiem krāsas un ārējā izskata

maiņa ir saistīta ar jaunās paaudzes radīšanas funkcijām.
Pie šīs grupas pieskaitāmi putni, abinieki un zivis.

Zīdītājiem ziemas tērpi ir biezāki un nereti ari citā

krāsā. Vilkiem ziemā kažoks ir pelēcīgs, bet vasaras mē-

nešos — dzeltenbrūns, ar pelēcīgu nokrāsu. Ziemā sermuļu

kažociņš parasti ir balts, bet vasaras mēnešos — brūns.

Vāverēm ziemā kažoks ir zilganpelēcīgi brūns, spožs un

biezs. Pavasarī tā krāsa mainās — vāveres kļūst brūnas.

Vasarā baltais zaķis kļūst pelēks, bet pelēkais — pelēcīgi
dzeltenbrūns. Meža cūku sivēni piedzimstot ziemā ir pelē-
cīgi brūni, martā kļūst svītraini. Arī staltbrieži un stirnas

pavasarī maina krāsu. Staltbrieži ziemā ir pelēcīgi, bet

vasarā — brūngani. Stirnas ziemas mēnešos ir blāvi pelē-

cīgas, bet vasarā kļūst rūsganas.
Putnu spalvas pavasarī ir spožākas, košākas, turklāt ne-

reti novērojams atšķirīgs krāsojums tēviņiem un mātītēm.

Meža pīļu — merceņu tēviņiem pavasarī galva un kakla

virspuse ir zili zaļa. Uz kakla balts gredzens, mugura

brūna, virsaste melna, krūtis un sāni tumši brūni. Vienas

vai divu stūres spalvu gali uzliekti uz augšu, uz spārna
zili violets spogulis.

Baltajai irbei dažādības ziņā ir visbagātākais gada
tērpu krājums. Tēviņiem to ir četri, mātītēm — trīs. Ziemā

visas irbes ir baltas. Pavasarī tēviņi «uzvelk» spilgtu kāzu

tērpu. Galva un kakls kļūst kastaņbrūni. Ķermenis klāts

ar raibu raibo apspalvojumu. Vēlāk to nomaina cits raibs

tērps, kādu mātītes valkā pavasarī un vasarā: bāli rūs-

gans, dzeltenīgs un brūns krāsojums mijas ar platām tum-

šām svītrām.

Visskaistākais tērps ir gugatņu tēviņiem. Kāzu laikā uz

galvas un kakla izaug garākas spalvas, kuras veido it kā

ausis un apkakli. Ķermeņa krāsojums raibs — pamīšus ir

spalvas ar baltu, bāli brūnu, spilgti un tumši brūnu,

melnu, melni zaļu un melni zilu krāsu. Divi vienādi krā-
soti tēviņi parasti nav atrodami.
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Sila ķirzaku tēviņiem pavasari uz sāniem ir koši zaļa
vai dzeltena svītra. Vasarā tie ir pelēkbrūni, ar sīkiem

plankumiem.
Mazā tritona tēviņiem pavasari uz muguras izaug ro-

baina sekste. Tās mala ir koši oranža.

Arī zivīm patīk palepoties ar krāsām tieši pavasarī. Se-

višķi skaists kļūst stagaru tēviņš: sāni koši sarkani, mu-

gura — metāliski zila.

A. Pastors

LEDUS SASTRĒGUMI LIELUPĒ

Zemgales līdzenuma upe Lielupe ar savu īpatnējo hidroloģisko re-

žīmu ievērojami atšķiras no citām Latvijas upēm. 119 km garajā
tecējumā tās kritums ir tikai nedaudz lielāks par 10 m, turklāt šie

10 m ir jau pirmajos 19 km no Bauskas līdz Staļģenei. Tāpēc pēdējie
100 km līdz jūrai ir gandrīz bez krituma, upes dibena atzīmes šai

posmā atrodas zem vidējā jūras līmeņa. Visas ūdens līmeņa svārstī-

bas, kas notiek Rīgas jūras līcī, iespaido arī Lielupes ūdeņu cirku-

lāciju un līmeņa svārstības.

Arī pavasara ledus iešanas sezona Lielupei veidojas īpatnēji.
Vidēji un sevišķi bargās ziemās Lielupē veidojas lieli ledus sastrē-

gumi, ceļas ūdens līmenis, applūst plašās zemās palienes, kolhozu

jauki un pat apdzīvotas vietas. lemesls ledus sastrēgumiem Lielupē
ir ne tikai tādi parasti ledus sastrēgumus veidojoši apstākļi kā gul-
tnes strauji pagriezieni, sēkļi, salas un upes sašaurinājumi vai padzi-
Jinājumi, bet arī tāds loti svarīgais apstāklis, ka Lielupe tek no

dienvidiem uz ziemeļiem un ka ledus iešana, tāpat kā lielajās Sibī-

rijas upēs, virspirms sākas upes augšdaļā, kur sniegs nokūst ātrāk.

Pēc tam ledus uzlūšana pamazām pārvietojas lejup pa teci. Tādējādi
Lielupē vienmēr lejpus posma, kur sākusies ledus iēšana, ir spēcīgs
šķērslis — neuzlauzta ledus sega. Tāpēc arī ledus upes lejtecē iet

vidēji par 13 dienām vēlāk nekā augštecē — Bauskas rajonā. Vidēji
ledus iešana pie Bauskas sākas 15. martā, posmā Staļģene—Jelgava
25. martā, bet lejpus Kalnciema — pēc 28. marta.

Apstrādājot daudzu gadu gaitā uzkrātus Lielupes aizsalšanas un

ledus uzlūšanas datus un salīdzinot gadsimta sākuma un pēdējā laika

datus, redzam, ka gan upes aizsalšana, gan ledus iešana pavasarī
gadsimta pirmajā pusē sākusies vidēji par 6—B dienām agrāk nekā

tagad, t. i., ziemas sezona bijusi apmēram tikpat gara, bet tagad
beidzas nedēju vēlāk.

Atsevišķos gados ledus sastrēgumi Lielupē bijuši tik spēcīgi, ka to
iespaida upe vairākkārt mainījusi savu stāvokli, sevišķi grīvas posmā.
Pec vēsturiskiem materiāliem<var spriest, ka agrāk Lielupe pa taga-
dējo Buļļupi ietecējuši Daugavā — bijusi tās pieteka. Ir ziņas, ka
1697. gadā pie ietekas Daugavā izveidojies liels ledus sastrēgums
un apmēram 3 verstis no Daugavgrīvas noticis caurrāvums uz jūru.
Si vieta vēlāk aizsērējusi, bet plānos vēl tagad labi saskatāma.
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1755. gadā lielos plūdos noticis otrs caurrāvums 9 verstis uz

dienvidrietumiem no Daugavgrīvas. Sī tad ari ir tagadējā Lielupes

grīvas vieta. Lielupes lejasda|ā uzmanību piesaista Majoru cilpa.

Upe te dziļi iegrauzusies kreisajā krastā un atrodas tikai dažus simtus

metru no pludmales. Ja Lielupes krasts šai vietā nebūtu mākslīgi
nostiprināts, ļoti iespējams, ka šeit būtu izveidojusies jauna upes

ieteka jūrā.

Lielupi var sadalīt 6 posmos, kur ledus sastrēgumi veidojas diez-

gan regulāri.
Pirmais rajons ir lejpus Bauskas Viens no rajoniem, kur Latvijā

pavasarī visagrāk sāk iet ledus, ir Mūsa pie Bauskas. Parasti šis

ledus sastrēdz Mūsas un Mēmeles satekā pie Ķirbaka salas v. c. salām.

Otrais rajons ir Mežotne. Pie Mežotnes selekcijas un izmēģinājumu
stacijas upe kļūst platāka, un tāpēc straume te zaudē ātrumu. Tas ir

iemesls, lai veidotos ledus sastrēgums. Te tas gan neturas ilgi:
parasti tai pašā dienā ledus noslīd līdz Grāvendālei, kur upes gultne
krasi sašaurinās.

Trešais rajons ir Staļģene. Te sastrēgumi veidojas gan upes

sašaurinājumā pie Salgales, gan pie Garozas ietekas. Staļģenes posmā
sastrēgumi turas diezgan ilgi, un tad pārplūst gan upes palienes,
gan kolhozu pļavas un lauki. Tā kā no augšas nākošās ūdens masas

pa palienēm apiet sastrēguma ledu, spiediens uz to gultnē aug lēnām,
un sastrēgums te var saglabāties vairākas diennaktis. Jāaizrāda, ka

izstrādātā kompleksā Lielupes regulēšanas shēma paredz upi vairākos

posmos ieslēgt dambjos. Tādi jau izveidoti pie Garozas ietekas, un

tāpēc daļa platību, kuras agrāk applūda, tagad no plūdiem ir pasar-
gātas.

Ceturtais rajons ir Jelgavas posms. Augšpus pilsētas sastrēgums

var izveidoties pie Pūcīšu salas vai upes sašaurinājumā augšpus

Teteles. Sastrēgums dažreiz veidojas arī pie Jelgavas dzelzceļa tilta.

Tomēr šie sastrēgumi nesaglabājas ilgi. Jelgavai draud applūdumi,
ja sastrēgums izveidojas lejpus pilsētas Driksas salas lejasdaļā
vai pie Melnā ezera iztekas, kur strauji aug dziļums un līdz ar

to mazinās straumes ātrums. Dažreiz šis sastrēgums noslīd līdz

Svētes ietekai vai pat Valgundei. Tad applūst plašās Svētes un Liel-

upes palienes, lai gan arī šeit ar dambjiem un polderiem dabai jau
atkarotas lielākas pārplūstošās platības.

Nākamais sastrēguma posms ir Kalnciema rajons. Te sastrēgums
bieži veidojas uz Kaiģu vai Kalnciema sēkļiem.

Lejtecē sastrēgums bieži veidojas Slokas rajonā vai nu augšpus
Slokas uz Jāņraga sēkļa, vai lejpus pilsētas krasajā pagriezienā pie
Mežzara salas. Ja pie Slokas izveidojas sastrēgums, tad parasti
uzstādinātās Lielupes ūdens masas un pa daļai arī ledus pa Gati

ieplūst Babītes ezerā, no kura lejpus Slokas pa Spuņņupi ūdens atkal

plūst uz Lielupi. *

Lejpus Slokas posma sastrēgumi veidojas reti, jo parasti šeit ledu

pavasaros mākslīgi uzlauž. Arī pašā Lielupes grīvā, lai gan dziļumi
te nelieli un Rīgas jūras līcī bieži vēl saglabājas malas ledus, sa-

strēgumi neveidojas, jo siltākie palu ūdeņi parasti izgrauž brīvu ceļu
ietekai jūrā.

Apskatāmajos posmos sastrēgumi visbiežāk veidojas Staļģenes
posmā — 90%, pie Mežotnes — 80%, pie Bauskas — 73%, pie Jelga-
vas — 67% no visiem pavasariem. Sastrēgumi mazāk atkārtojas Liel-

upes lejtecē pie Kalnciema un Slokas. Tomēr vidēji arī šeit tas notiek
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katru otro gadu. Sastrēgumu šeit mazāk arī tāpēc, ka ledu šai posmā
bieži mākslīgi uzlauž.

Apstrādājot minētos datus, var izdarīt dažus secinājumus. Vispirms
jāatzīmē, ka sastrēgumu varbūtīgums nav atkarīgs no ledus biezuma.

Ledus struktūrai gan ir ietekme: ja saules un nokrišņu iespaidā tas

zaudējis caurspīdīgo kristālisko struktūru un izburbējis, tad sastrē-

gumi ir mazāki, pastāv īsāku laiku un likvidējas, kad uzstādinājuma
līmenis ir zemāks.

Galvenais faktors, kas nosaka ledus sastrēguma veidošanos, ir

ūdens līmeņa celšanās intensitāte. Tā, piemēram, pie Staļģenes sa-

strēgums veidojies vienmēr, kad ūdens līmenis pirms ledus iešanas

cēlies vairāk nekā 25—30 cm diennaktī. Ja palu ūdeņu pieplūde
bijusi neliela un ūdens celšanās nav pārsniegusi minēto intensitāti,
Staļģenes rajonā ledus sastrēgumi neveidojas.

Sī optimālā ūdens līmeņa celšanās katram Lielupes posmam ir

citāda. Piemēram, pie Bauskas tā ir 20—25 cm, pie Mežotnes un

Staļģenes — 25—30 cm, Jelgavas posmā — 15—20 cm, bet pie Kaln-
ciema un Slokas — 10—15 cm diennaktī.

Lielupes ledus sastrēgumi var nodarīt ievērojamu postu tautas

saimniecībai. Piemēram, 1951., 1956 v. c. gadu lielajos plūdos Lielupes
krastos applūduši vairāk nekā 4000 ha sējumu, vairākas ielas, mājas
un pat rūpniecības uzņēmumi Jelgavā un citās apdzīvotās vietās.

Tāpēc = ledus sastrēgumu prognozēšanai atsevišķos Lielupes posmos
ir ļoti liela nozīme. Ņemot vērā sniega rezerves baseinā, to kušanas

un prognozētā ūdens līmeņa celšanās intensitāti, pa daļa; var noteikt

sastrēguma vietas līmeņa pacēlumus, lai plūdu komisijas savlaicīgi
varētu sagatavoties un novērst lielākus zaudējumus.

H. Mauriņa

NO LAZDAS ZIEDA LĪDZ RUDZU ZIEDAM

Pašā ziemas vidū — decembra beigās un janvārī — lie-

lajam vairumam kokaugu sugu izbeidzas dzijā jeb fizio-

loģiskā miera periods. Tie iegūst spēju plaukt, bet tas ne-

notiek, jo dabā vēl nav augšanai piemērotu apstākļu. Tā-

pēc augiem turpinās miera perioda piespiedu posms. Šajā
laikā ievērojami palielinās augu fizioloģiskā aktivitāte.

Kļūst intensīvāka elpošana, pumpuros un mizā sāk palie-
lināties nukleīnskābju, sevišķi ribonukleīnskābes (RNS)
saturs. Atsākas arī citu organisko savienojumu sintēze,

izmantojot šim nolūkam rezerves vielas un tajās akumu-

lēto enerģiju. Tāpēc palielinās lipīdu, olbaltumvielu, brīvo

aminoskābju (sevišķi prolīna), kā arī skābē šķīstošo fos-

fororganisko vielu saturs mizā un pumpuru pamatnītēs.
Audu šūnās izmainās olbaltumvielu kvalitatīvais sastāvs,

palielinās elpošanas fermentu aktivitāte.
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Vietējās floras pārstāvji, kas jau rudenī uzkrājuši ne-

pieciešamo daudzumu inhibitoru — augšanu kavējošu sa-

vienojumu, nepadodas nepastāvīgo meteoroloģisko ap-

stākļu «provokācijām» — nesāk plaukt, nonākuši kada dzi-

ļāka un ilgstošāka atkušņa ietekmē. Citādi tas ir ar
dau-

dziem introducentiem — augiem, kuri nākuši no apgaba-
liem ar stabilām ziemām. Dziļus un ilgstošus atkušņus

jau janvārī vai februārī tie «uzskata» par pavasari un uz-

sāk veģetāciju. Bet par savu «naivumu» tiem nereti ir

dārgi jāmaksā.

Ja augiem dziļā jeb fizioloģiskā miera periods ir bei-

dzies un tie atrodas miera perioda piespiedu posmā, to

zari, ienesti istabā un ievietoti ūdenī, plaukst bez īpašas
«modināšanas». Izmantojot zaru mizā uzkrātās rezerves

vielas, tie izveido lapas un pat ziedus, ja ģeneratīvie pum-

puri ziemojuši diferencētā stāvoklī un visas zieda daļas

jau ir izveidotas iepriekšējā rudenī un apslēptās augšanas
laikā. Tām sugām, kuras zied pirms lapu plaukšanas vai

lapu plaukšanas laikā (lazdām, bērziem, pūpoliem, ķir-
šiem), nogrieztus zarus var uzziedināt samērā viegli un

ātri. Tā kā šim nolūkam tomēr vajag daudz uzbūves un

enerģētiskā materiāla, tad lielāki zari ar lielāku kopīgo re-

zerves vielu daudzumu plauks un uzziedēs spēcīgāk un

izplaukuši saglabāsies ilgāk.

Vāzē ielikti pūpolu vītola zari ne tikai nozied, — tie

veido arī lapas un dzinumus. Ja ūdenim pieber minerālās

barības vielas un regulāri maina šo barības šķīdumu, tad

vāzē ielikti vītola zari nevīst pat mēnešiem ilgi. Atšķirībā
no daudzu citu kokaugu sugām vītolu zari reizē ar lapām
sāk veidot ari saknes. Saknes ir vienīgais orgāns, kur

augiem veidojas citokinīni — ļoti svarīgi augšanas regu-
latori. Tātad sakne augam ir ne tikai minerālvielu un

ūdens piegādātāja, bet arī svarīgs sintēzes orgāns. Tāpēc
arī tikai sakņu darbības atsākšanās un sulu cirkulācijas
sākums kokaugos pa īstam «iezvana» pavasari, par kura

sākumu jau bija signalizējusi lazdu ziedēšana. Pirmie pa-
vasari uzzied tie augi, kas to dara pirms lapu plaukšanas.
Lazdām seko kārkli, vītoli, bērzi un alkšņi. Drīz pēc tam

uzzied apses, vīksnas un kļavas. Bet tad jau rūsgano
krāsu koku vainagos sāk nomainīt iezaļgans plīvurs — no

pārsprāgušajiem pumpuriem sāk spraukties ārā jaunās
lapiņas. Sākumā tajās vēl ir nedaudz hlorofila, tāpēc krāsu

toni tām piešķir citi pigmenti.
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Ja neskaita niecīgo iztvaikošanu caur mizu un pumpuru

zvīņu spraugām, tad pirms lapu plaukšanas ūdens un tajā

izšķīdušo barības vielu pacelšanos augā nodrošfna aktīvās

sakņu darbības attīstītais dzinējspēks. Šis dzinējspēks var

attīstīt līdz 3 atmosfērām lielu spiedienu, līdz ar to nodro-

šinot ūdens pacelšanos pat lielos kokos. Augšupejošajai
ūdens strāvai augos pavasari ir ļoti liela nozīme, jo tā ne

tikai apgādā dzīvās šūnas virszemes daļas ar ūdeni, kas

nepieciešams to fizioloģiskās aktivitātes atjaunošanai, bet

apgādā šīs daļas arī ar saknēs sintezētajiem aktīvajiem sa-

vienojumiem, tur uzkrātajām barības vielām un enerģē-
tisko materiālu. Dažiem kokaugiem — bērziem un kļa-
vām — sulošanas sulā ir daudz cukura (piemēram, cukur-

kļavai pat līdz 8—9%), bet nav alkaloīdu, miecvielu vai

citu savienojumu tādā daudzumā, lai sula iegūtu rūgtu vai

sāju garšu.

Saplaukstot lapām, sakņu spiediens palēnām mazinās,

nododot ūdens strāvas pacelšanas galvenās funkcijas aug-

šējam terminālajam dzinējspēkam — transpirējošajām la-

pām. Samazinās sulošana, un mainās ari sulas ķīmiskais

sastāvs, — tajā palielinās minerālvielu, bet samazinās or-

ganisko vielu saturs.

Daudzgadīgo lakstaugu ziemojošiem orgāniem — zemes

stumbriem, sakneņiem, gurniem v. c. — ari ir nepieciešams
miera periods ar tā posmiem — dziļo jeb fizioloģisko un

piespiedu miera posmu. Uz pavasara pusi fizioloģiskie pro-
cesi aktivizējas arī šajos orgānos. Noārdās augšanas inhi-

bitori, un veidojas stimulatori, kamēr to saturs sasniedz

tādu līmeni, ka augšanas stimulācija sāk gūt pārsvaru pār
inhibitoru izraisīto augšanas kavēšanu. Sāk plaukt pum-

puri, jaunie dzinumi stiepjas garumā un parādās virs ze-

mes. Sis straujais process dīgšanas laikā var notikt tāpēc,
ka augs jau pirms tam šim notikumam ir labi sagatavo-
jies. Kā uzbūves un enerģētisko materiālu izmantojot re-

zerves vielas, tiek sintezētas jaunas šūnu uzbūvei nepie-
ciešamas olbaltumvielas, fermenti, nukleīnskābes, lipīdi
v. c. savienojumi. Raksturīgi, ka šo vielu biosintēze var

notikt zemākā temperatūrā nekā šūnu dalīšanās. Tāpēc ari

augi sāk augt ar zināmām aktīvu metabolītu rezervēm.

Lielas barības vielu rezerves un daudz aktīvu metabolītu

vajag it īpaši tiem augiem, kuri uzzied pirms lapu izvei-

došanās, piemēram, māllēpēm. Šie augi fotosintēzes apa-

rātu veido pēc noziedēšanas.
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Atbrīvojušies no sniega segas, arī ziemāji jau agri pa-

vasarī sāk veģetāciju. Ja lapu virsma salīdzinājumā ar

sakņu sistēmu tiem ir neliela, tad visraksturīgākā parā-

dība, kas liecina par ļoti aktīvu sakņu darbību pavasarī,
ir gutācija. Uzņemtais ūdens tiek izspiests cauri visam

augam un arī cauri ūdens atvārsnītēm lapu galotnēs. Tur

šis ūdens virsmas spraiguma spēku ietekmē izveido lielus,

apaļus ūdens pilienus, kuri saulainos rītos zaigo visās va-

ravīksnes krāsās. Tātad šie pilieni uz augu lapām ir nevis

rasa, bet gan visa auga aktīvas fizioloģiskās darbības re-

zultāts. Atšķirībā no gutācijas pilieniem rasa vienmērīgi

saslapina visu auga virsmu, tāpat kā akmeņiem, stiklam,

metāla priekšmetiem utt., neveidojot uz lapu zobiņiem vai

galotnēs lielus pilienus.

Ziemājiem aprīlī un maijā ir gaismas stadija, kad vār-

pas aizmetnī veidojas ziedi ar visiem raksturīgajiem orgā-
niem — putekšnīcām, auglenīcu, ziedu plēksnēm v. c. Kad

tas ir noticis, augi vairs nereaģē uz dienas garumu un sā-

kas strauja stumbra starpposmu augšana — stiebrošana.

Rudzu ziedi vēstī par vasaras sākumu.

E. Sproģe

FENOLOĢISKO PARĀDĪBU DINAMIKA

Diagrammā (83. Ipp.) apkopoti un izmantoti ilggadīgi vidējie feno-

loģisko parādību sākuma, masveida un beigu dati, ko reģistrējuši novē-

rotāji Latvijas teritorijā 15 gados. Regulāri novērojumi veikti
20 punktos, kas vienmērīgi izvietoti republikas teritorijā.

Dažādās augu kultūras diagrammā ievietotas hronoloģiskā secībā

atkarībā no ziedēšanas sākuma. Šeit izmantoti tikai tādu fenoloģisko
parādību regulāri novērojumi, kurām ir krasi izteiktas fāzes pazīmes
(lapu plaukšana, ziedēšana v. c).

Diemžēl atsevišķu augu un it īpaši lauksaimniecības kultūru nere-

gulāro novērojumu dēļ diagrammā ievietotas tikai 15 kultūras.

Ar lauztu līniju parādīts fenoloģisko parādību sākums (galējais
kreisais punkts), kulminācija, t. i., masveida parādība vairumā repub-
likas rajonu, un beigas (galējais labais punkts).

Pirmās pavasara fenoloģiskās parādības (martā, aprīlī) parasti
visagrāk novēro republikas dienvidrietumu rajonos. Pakāpeniski tās

aptver republikas teritorijas lielāko daļu un visbeidzot ir novērojamas
ziemeļaustrumu rajonos.

Fenoloģiskās parādības, kas atzīmētas vēlu pavasarī un vasarā

(no maija līdz augustam), parasti visagrāk novērojamas dienvidu ra-

jonos.
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Rudenī dažādās sezonas parādības dabā visagrāk novēro austrumu

rajonos, daudz vēlāk — rietumu rajonos, bet visvēlāk — Baltijas
jūras piekrastes rajonos. Tāda ir fenoloģisko parādību dinamika ilg-
gadīgā vidējā griezumā. Atsevišķos anomālos gados tā var krasi

mainīties.

Noteikt konkrētā gada sezonu parādību īpatnības, noskaidrot, vai
tās apsteidz normu vai atpaliek no tās, iespējams tikai tad, ja novē-

rojumus veic regulāri katru gadu.
Fenoloģisko novērojumu rezultātiem liela nozīme ne tikai savas

apkārtnes klimata un dabas izpētē: tie nozīmīgi arī zinātniskiem

pētījumiem, lai noteiktu fenoloģijas un citu zinātnes nozaru (meteoro-
loģijas, medicīnas, bioloģijas v. c.) savstarpējo sakarību.
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Tabulu sastādījusi L. Ozola

Fenoloģiskās parādības

(datus snieguši

ZIŅOJIET PAR RETU DZĪVNIEKU ATRADUMIEM!

Ir vesela virkne dzīvnieku sugu (koku varde, ugunskrupis, zaļā ķir-
zaka, purva bruņurupucis, gludenā čūska, klinšu, jūras, čūsku un zivju
ērgļi, lielais piekūns, sarkanā klija, ūpis, zvirbuļu apogs, plīvurpūce,
ziemeļu pūce un vairāki citi putni, meža susuris, lidvāvere, bebrs v. c),
par kuru atrašanās vietām Latvijā zināms tikai pēc vairāk vai mazāk

kompetentu cilvēku nostāstiem vai kuru sastopamība nav pat pierādīta.
Par pierādījumu šeit jāuzskata speciālā literatūrā (arī mūsu kalen-

dārā) publicēts ziņojums, kuru apliecina kāds kompetents zoologs.
Ļoti vēlams pievienot pietiekami skaidru fotoattēlu.

Lai savāktu šādam darbam nepieciešamo pirmo informāciju, lūdzam

par reto dzīvnieku atradnēm ziņot LDPAB Centrālās valdes Dabas

aizsardzības daļai Rīgā, Kalnciema ielā 30,
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15. Alūksne
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17. Jumurda
18. Cesvaine

19. Dzelrava

20. Lubāna

21. Mēdzūla
22. Zvidziena
23. Atašiene

24. Subate
25. Dagda

26. Šķaune

1.3 18.3

7.3
25.4

9.1

1.6

23,5

11.6
26.5

15.5
26.5

2.5
2.5

2.5
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9.3
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22.3

23.3

20.3
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9.3
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13.3
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17.3

11 3
20.3

26.3
9.3

25.3
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9.3

15.3
26.2
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19.3
9.3

7.3

17.3
8.3

18.3

12.3

15.3
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6.3
25.2

9.3

8.3

18.3

29.3
15.3

8.3

10.3
29.3

6.4
25.3

25.4

23.3
31.3

26.3
24.3

23.3

4.4
19.3

22.3

23.3

19.3

18.3

21.3
24.4

1.6
24.5

11.6

1.6
13.5

1.6

5.5
5.6

5.5

7.5
28.5

4.5

4.5
7.5

7.5
28.5

19.4

7.5

7.5

7.5
29.5

4.5

4.5
4.5

4.5

6.4

18.3

29.3

1.6

6.6
1.6

1.6
8.5

8.6
20.5

30.3

22.3

23.3
3.4

153
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1974. gada pavasarī

sabiedriskie novērotāji)

GREDZENŪBELE

Gredzenūbele (Streptopelia decaocto) pieder pie jaunām putnu su-

gām Latvijā. Interesanta ir šī putna sugas izplates vēsture. No Tur-

cijas, kur gredzenūbeli uzskatīja par svētu putnu, tā ieradusies Aus-

trumeiropā, šķiet, līdz ar turku okupāciju, un pamazām izplatījusies
gar Vidusjūru līdz Spānijai un Portugālei. AAūsu gadsimta vidū

gredzenūbele sāka strauji virzīties uz ziemejiem, īsā laikā sasniedzot

Baltiju. Pēdējos gados tā jau «nostiprinājusi pozīcijas» Lietuvā un

arvien biežāk ligzdo Latvijā — galvenokārt piejūras pilsētās, kur tā

vij ligzdas parku un aleju kokos.

Gredzenūbele ir mazs balodītis ar melnu apkaklīti (jaunputniem
tās nav), ko tūlīt var pazīt pēc raksturīgās trīsdaļīgās dūdošanas
«dū—dū—dū», kas labi atšķiras no māju baloža balss un parastās
ūbeles «turr—turr».

Interesanti būtu iegūt pilnīgākas ziņas par ligzdojošo gredzenūbeļu
skaitu mūsu republikas pilsētās, lai labāk izsekotu šo putnu izplatīša-
nos v? ziemeļiem un austrumiem.
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VII!—V gs. p. m. ē.

Ķīnā bija izplatīta mācība par 5 dabas pirmelementiem — ūdeni,

uguni, metālu, koku un zemi, kā arī par pretēju un reizē savstar-

pēji saistītu spēku ciņu kā kustības un mainības cēloni?

...

VII—VI gs. p. m. ē.

Taless no Milētas uzskatīja, ka visa pirmsākums ir ūdens? Viņš
pirmo reizi paredzēja Saules aptumsumu 585. g. p. m. ē. Viņš atzī-

mēja, ka magnēts un dzintars pievelk priekšmetus.
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6. Dobele

7..Jelgava
8. Code
9. Bulduri

10. Katlakalns
11. Vecpiebalga
12. Madliena

13. Sproģi
14. Nereta
15. Alūksne

16. Aduliena

17. Jumurda
18. Cesvaine

19. Dzelzava
20. Lubāna

21. Mēdzūla

22. Zvidziena
23. Atašiene

24. Subate

25. Dagda
26. Šķaune
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Tabulas turpinājums

~.
VI gs. p. m. ē.

grieķu filozofs Anaksimens uzskatīja, ka visa pirmsākums Ir

gaiss?

~.
VI—V gs. p. m. ē.

grieķu filozofs Parmenīds uzskatīja, ka nekas nerodas un nekas
neiznīkst?

~. ap 450 g. p. m. ē.

grieķu filozofs Empedokls mācīja, ka viela nerodas un nezūd, tā

sastāv no 4 elementiem (stihijām) — zemes, ūdens, uguns un

gaisa? Viņš pauda domu par organismu evolūciju dabiskās izlases

ce|ā, pirmo reizi norādīja, ka Zemei ir karsts, šķidrs lavas ko-

dols, ka gaismai, lai tā izplatītos, ir vajadzīgs laiks.

... ap 430 g. p. m. ē.

grieķu filozofi Leikips un Demokrīts nodibināja mācību par matē-

rijas sīkākajām nedalāmām pirmdaļiņām — nemainīgiem atomiem

un gaismu skaidroja kā no ķermeņiem izplūstošas daļiņas «vei-

dolus», kurus uztver sajūtu orgāni?
...ap 180. g.

Afeksandrijā (Ēģiptē) sāka parādīties pirmie alķīmiķu raksti?

Tajos bija paredzēta iespēja pārvērst dažādas vielas par zeltu:
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... ap 900. g.

arābu ķīmiķi un ārsti, destilējot vīnu, atklāja alkoholu?

...
šveiciešu ārsts un ķīmiķis T. Paracelzs no Hohenheimas (1193—

1541) noraidīja alķīmiķu zelta taisīšanu, uzstājās par tiešu dabas

pētīšanu un pret informācijas smelšanos tikai no līdzšinējo auto-

ritāšu grāmatām, demonstratīvi tās sadedzinādams, un medicīnā

balstījās galvenokārt uz ķīmiju?

... no 1627. g. līdz 1691. g.
dzīvojušais angļu ķīmiķis un fiziķis R. Boils atmeta grieķu 4 ele-

mentus un atklāja īstos ķīmiskos elementus, nodibināja analītisko

ķīmiju?
...

1660.—1734. g.
vācu ārsts G. Štāls izstrādāja flogistona teoriju (flogistons —

«degošs elements», kas degot izdaloties no degošās vielas)?
...

no 1711. g. līdz 1765. g.

dzīvojušais krievu ķīmiķis un fiziķis M. Lomonosovs atklāja ma-

sas nezūdamību ķīmiskajās reakcijās?
...

1771. g.

angju ķīmiķis Di. Prīstlijs (1733—1804) un zviedru ķīmiķis K. Šīle

(1742—1780) atklāja skābekli?

...
no 1743. g. līdz 1794. g.

dzīvojušais franču ķīmiķis A. Lavuazjē deva masas nezūdamības

likuma precīzu formulējumu, apgāza flogistona teoriju (degot
skābeklis pievienojas, nevis izdalās), bet noliedza meteorītu ek-

sistenci?

... no 1766. g. līdz 1848. g.

dzīvojušais angļu ķīmiķis un fiziķis Dž. Daltons atzina, ka dažādu

ķīmisko vielu atomi atšķiras pēc atomsvara?

...
1803. g.

pec meteorītu nokrišanas tieša novērojuma zinātnieki bija spiesti
tos atzīt? >�

... 1828. g.

vācu ķīmiķis F. Vēlers (1800—1882) sintezēja pirmās organiskās
vielas (urīnvielu)? Tas rādīja, ka organismos esošo vielu veido-

šanai nav vajadzīgs īpašs «dzīvības spēks», kā domāja agrāk.
... 1869.—1871. g.

krievu ķīmiķis D. Mendeļejevs (1834—1907) atklāja elementu pe-
riodisko sistēmu?

... 1896. g.
franču fiziķis A. Bekerels (1852—1908) atklāja urāna savienojumu
radioaktivitāti?

...

1898. g.

Pjērs un Marija Kirī atklāja rādiju?
...

1902. g.

angļu fiziķis E. Rezerfords (1871 —1937) izskaidroja radioktivi-

tāti kā dabisku atomu skaldīšanos, 1911. g. atklāja pozitīvi lādētu

atoma kodolu, bet 1919. g. pirmo reizi mākslīgi saskaldīja un pār-
vērta atomus?

...
1913. g.

dāņu fiziķis N. Bors (dz. 1885. g.) konstatēja elementu atomu

iekšējo uzbūvi?



89

VASARA

H. Rubine

ĀRSTNIECĪBAS VIELU SATURA IZMAIŅAS AUGOS

Starp mūsu floras pārstāvjiem nozīmīga vieta ir ārst-
niecības augiem, kuri noder drogu un dažādu ārstniecības

preparātu ieguvei. Mūsdienu medicīnas praksē lietojamo
zaļu klāstā tie dod līdz 2/5 no visām zālēm, bet dažādu

sirds'un asinsvadu slimību ārstēšanā to īpatsvars sasniedz

pat 70—80% no visiem medikamentiem, kurus lieto šo sli-

mību ārstēšanai. Augi uzkrāj daudz dažādu fizioloģiski
aktīvu vielu, kuru dēj mēs tos izmantojam. Kā svarīgākās
minamas alkaloīdi, glikozīdi, flavonoīdi, miecvielas, kuma-

rīni, saponīni, ēteriskās eļļas, vitamīni, polisaharīdi v. c.

Sīs aktīvās vielas neuzkrājas augos vienmērīgi: uzkrāša-

nās fāzēm seko to samazināšanās vienā vai vairākos augu

orgānos. Tā kā dabā viss norit sarežģītā, mūžīgā kustībā,
tad aktīvo vielu uzkrāšanās jāpētī dinamikā visās augu
attīstības fāzēs un dažādos augu orgānos. Lai sagatavotu

augstas kvalitātes zāles, nepietiek ar to, ka pazīstam

augus, — jāzina arī, kurā laikā un kā tie pareizi sagata-

vojami.
Parasti ārstniecībā izmanto galvenokārt tās augu daļas,

kurās vairāk nekā citās ir mums vajadzīgās ārstniecības
vielas. Tā kā parasti nav iespējams visas augu daļas sa-

glabāt svaigā veidā ilgāku laiku, tās žāvē noteiktos ap-

stākļos. Tādas sažāvētas augu daļas vai veselus augus

farmācijā sauc par drogām.
Par augu aktīvo vielu maiņu atkarībā no veģetācijas

perioda varam pārliecināties, iepazīstoties ar eksperimen-
tos iegūtajiem datiem. Ilustrācijai ņemsim divšķautņu
asinszāles lakstus, kuros noteiktas miecvielu un flavonu

kvantitatīvās izmaiņas vienā veģetācijas periodā (skat
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1. attēls. Miecvielu un

flavonu uzkrāšanās

divšķautņu asinszāles

lakstos.

1. attēlu). Tādas pašas izmaiņas novērojamas arī pipar-
mētras lapās (skat. 2.attēlu) un Eiropas septiņstarītes lak-

stos. Eksperimentos ar krastmalu krustainēm novērojam,

ka ziedēšanas laikā alkaloīdi uzkrājas galvenokārt lapās
(0,12—0,14%) un ziedos, turpretī saknēs to daudzums ir

tikai 9,09—0,10%. Rudenī, veģetācijas beigās, alkaloīdu

saturs atkal palielinās saknēs (0,13—0,15%), bet savu-

kārt samazinās lapās — līdz 0,09—0,10%. Arī septiņstarī-
tes aktīvo vielu saponīnu auga lakstos ir vairāk veģetāci-

jas sākumā nekā beigās (skat. 3. attēlu).
Aktīvo vielu izmaiņas augos notiek ne tikai kvantitatīvi,

bet arī kvalitatīvi. Par to varam pārliecināties ar dažiem

smaržīgiem ēterisko eļļu augiem, kuriem ir patīkama vai

ne sevišķi patīkama smarža. Medicīnā un pārtikā kā garš-
vielu plaši lieto koriandru, kura auglīšiem ir patīkama
smarža un saldi vircota garša, turpretī nenogatavojušies
auglīši smird un garšo pēc lapu blaktīm: tam par iemeslu

ir ēteriskajā eļļā esošais decilaldehīds, kas, augļiem attīs-

toties, pamazām pārvēršas par smaržīgo linaloolu. Arī

piparmētru lapas, ievāktas pirms ziedēšanas, nav tik smar-

žīgas kā ziedēšanas laikā, jo augā pirms ziedēšanas pār-
svarā ir mentons, kas pamazām pārvēršas mentolā ar pa-
tīkamu smaržu un atvēsinošu, dedzinošu garšu. Šī pārvēr-
šanās savu maksimumu sasniedz augu pilnzieda fāzē.

Kurš gan nepazīst baldriāna īpatnējo reibinošo smaržu,
kas kļūst stiprāka, saknēm vīstot? Te notiek dažu vielu

fermentatīvā šķelšanās un atbrīvojas izobaldriānskābe, ku-

rai piemīt šī īpatnējā smarža, bet baldriāna ziediem ir pat
pilnīgi citāds aromāts, jo tā ēteriskajā eļļā ir pavisam
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2. attēls. Ēteriskās

eļļas satura izmai-

ņas piparmētras la-

pās.

3. attēls. Saponīnu
hemolītiskās aktivi-

tātes izmaiņas sep-
tiņstarītes lakstos.

citas sastāvvielas. Ari rožu, ceriņu un ģerāniju ziedi

smaržo stiprāk, kad tie sāk vīst.

Ņemot vērā šīs ķīmiskā sastāva izmaiņas, ārstniecības

augu lapas, lakstus un. ziedus ievāc augu ziedēšanas fāzē

vai īsi pirms ziedēšanas. Jau senās tautas, kuras neko ne-

zināja par augu ķīmiju, empīriski bija uzkrājušas pieredzi,
kad vislabāk ievācami dažādi ārstniecības augi vai zāles.

Arī tagad lielāko daļu ārstniecības augu drogu ievāc die-

nas vidū vai pēcpusdienā, kad nožuvusi rasa. Ja ievāc

slapjus augus, tie bieži vien zaudē savas aktīvās vielas,

jo tās fermentu ietekmē var sašķelties, bet pašas drogas

vieglāk bojājas, pelē un pūst. Tādi šķelšanās procesi dau-

dzos ārstniecības augos, piemēram, sirds glikozīdus un

vitamīnus saturošos augos, nav vēlami, tādēļ svarīgi ir

ārstniecības augu drogas pareizi sagatavot un izžāvēt.

Tikai pareizi sagatavotās drogās neizmainītas atrodamas

tās vielas, kas sintezētas augu šūnās un kuras tad var iz-

mantot dažādu ārstniecības preparātu un zāļu pagatavo-

šanai, veselības atjaunošanai, saglabāšanai vai nostipri-
nāšanai.

H. Mauriņa

«ŪDENI, KALSTAM!»

tādu vienbalsīgu saucienu mēs sadzirdētu no novītušu augu Jauka, ja

saprastu augu valodu... Bet vai tad ir jādzird? Pietiek jau redzēt

nožēlojamu, novītušu kultūraugu lauku agrā rīta stundā, kad augiem
vajadzētu būt spraiguma pilniem, turgescentiem, gataviem visu garo
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vasaras dienu ražīgi strādāt, fotosintēzes procesā veidojot organiskas
vielas, lai saprastu, ka bez ūdens augi drīz aizies bojā.

Pietiekami mitrās augsnēs un ne pārāk karstās dienās augti

transpirācija ir saskaņota ar ūdens uzņemšanu tā, ka neizpaužas
ne ūdens iztrūkums, ne pārpilnība. Sādi apstākļi pat mūsu mērenajā
klimatā novērojami reti. Pusdienas stundās transpirācija parasti
pārsniedz ūdens uzņemšanu un augu lapās rodas ūdens deficīts. Ja

šis deficīts ir neliels — nepārsniedz 5—10% no visa ūdens daudzuma

augā, tad augu lapās pastiprinās hidrolītiskie procesi, kas ir svarīgs
priekšnoteikums asimilātu transportam prom no lapām uz patērēšanas
vietām. Tādējādi asimilāti lapās neuzkrājas un netraucē tālāko foto-

sintēzes gaitu. Tātad neliels ūdens deficīts augu lapās ir uzskatāms

par pozitīvu parādību. Ja augsnē mitruma pietiek, tad šis nelielais

deficīts lapās saglabājas un tālāk nepadziļinās, jo augi spēj ierobežot

transpirāciju, pieverot vai gandrīz aizverot atvārsnītes, kā arī palie-
linot šūnās ūdeni aizturošos spēkus. Pilnīgi pasargāt sevi no ūdens

zudumiem augi tomēr-nespēj, tādēļ apstākļos, kad ūdens uzņemšana ir

apgrūtināta, turpinoties transpirācijai, kaut arī ierobežotai, sākas
vīšana.

Lapu šūnas, zaudējot daļu no sava ūdens, zaudē arī spraigumu
jeb turgoru. Visbiežāk šāda parādība novērojama tieši pusdienas
stundās, kad gaisā ir vislielākais ūdens tvaiku deficīts. Pievakarē un

vakarā samazinās arī ūdens tvaiku deficīts — vissvarīgākais ārējās
vides faktors, kas izraisa transpirāciju Sakarā ar to augs atkal var

izlīdzināt savu ūdens bilanci un turgors lapās atjaunojas. Sajā gadī-
jumā var runāt par īslaicīgu vīšanu Kaut arī īslaicīga vīšana re-

dzamu negatīvu ietekmi uz augu ražību neatstāj, tomēr zināmas sekas

paliek arī pēc tās. Pat īslaicīgi vītušos augos jau nenotiek ne foto-

sintēze, ne augšana.

Ja vakarā un naktī spraigums augos neatjaunojas, bet nākamajā
dienā vēl palielinās iepriekšējā dienā radies ūdens deficīts, tā jau
ir ilgstoša vīšana, kurai seko augu nokalšana, ja ūdens režīms netiek

normalizēts.

Novītušos augos transpirācijas intensitāte samazinās apmēran*
10 reižu salīdzinājumā ar to, kas novērojama turgescentiem augiem
Tātad vīšana ir auga paņēmiens, ar ko pēc iespējas ilgāk saglabāt
dzīvības uzturēšanai nepieciešamo ūdens daudzumu, bet, ja tiek
zaudēts arī šis ūdens, augi aiziet bojā. Ilgstoša vīšana nes lielus

zaudējumus augu ražībai ne tikai tāpēc, ka tad nenotiek ne fotosin

tēze, ne augšana, bet arī vēl dažu citu iemeslu dēļ.
Novītušu lapu šūnās novērojama parādība, ko sauc par citorīzi

(samazinās šūnu tilpums, sakrokojas šūnapvalki). Atttīstās loti liels

sūcējspēks, kura dēļ vīstošās lapas spēj atsūkt ūdeni no embrionāla-
jiem audiem augšanas zonās, no ģeneratīvo orgānu sēklu vai augļu
aizmetņiem. Augšana apstājas, bet ziedu vai augļu aizmetņi nobirst.
Ja pirms novīšanas sākušas veidoties sēklas, tad vīšanas dēļ sēklas
izaug sīkas un nepilnvērtīgas. Pēc vīšanas, it sevišķi pēc ilgstošas,
lapu šūnās palielinās protoplazmas caurlaidība, un šūna zaudē tās
dzīvei nepieciešamo vielu. Fotosintezējošās lapu šūnās vīšana boja
hloroplastus, kuri uz laiku vai pilnīgi zaudē fotosintēzes spējas pat
pēc ūdens režīma atjaunošanās. Novītušos augos stipri palielinās
elpošanas intensitāte. Tas ir saistīts gan ar pārmaiņām, kas notiek
sausuma apstākļos Šūnu protoplazmas. gan ar temperatūras celšanos
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novītušajos augos. Elpošana notiek ar mazu lietderības koeficientu,

jo tiek patērēts liels daudzums elpojamā materiāla, bet sintēzes

procesi novītušajos augos ir kavēti Tāpēc atbrīvotā enerģija netiek

iesaistīta un akumulēta savienojumos ar makroerģiskajām saitēm

(ATF, ADF v. c), bet gan pārvēršas siltuma enerģijā.
Ilgstošā vīšana izraisa pārmaiņas ne tikai virszemes da|u fiziolo-

ģiskajos procesos, bet arī saknēs, kur tiek traucēta augšana un sin-

tēzes procesi. Līdz ar to atmirst spurgaliņas un jaunās saknītes. Lai

pēc ūdens režīma normalizēšanās tās atjaunotu, vajadzīgs laiks un

uzbūves materiāls. Pēc ilgstošas vīšanas auga rīcībā šī materiāla nav,

un atkal ir vajadzīgs laiks, lai to sintezētu.

Nemaz nav retas tādas vasaras, kad ieilgušā sausuma dēļ arī mūsu

republikā kultūraugiem sākas ilgstošā vīšana, izdeg zāle ganības...
Nepieciešams augus apgādāt ar ūdeni mākslīgā lietus veidā, ne-

gaidot, kad parādīsies vīšanas pazīmes.

A. Kaucis

KĀPĒC RŪSGANĀS MEŽA SKUDRAS IR DERĪGAS

Ar Latvijas PSR Ministru Padomes 1974. gada 13. de-

cembra 663. lēmumu par rūsgano meža skudru pūžņu pos-
tīšanu atkarībā no to caurmēra noteikts sods no 10 līdz

229 rubļiem.

Kāpēc tāda gādība par rūsganajām meža skudrām?

Kokaugus, tāpat kā lauksaimniecības augus, bojā un ne-

reti arī iznīcina dažādi kaitēkļi un slimības. Sevišķi pos-

tīgi mežam ir skuju grauzēju kukaiņu masu savairošanās

gadījumi. Tad priežu vai egļu meži tiek nograuzti lielās

platībās pat pilnīgi kaili. Bojātā mežā kādu laiku nepie-

aug koksne vai arī mežs jānocērt pirms brieduma sasnieg-
šanas.

Lai mežā nenotiktu šādas «avārijas», mežsaimniekiem

ar visiem līdz šim zināmiem līdzekļiem jāsaglabā meža

dabīgās pretestības spējas — jāveido izturīgas mežaudzes.

Prakse un zinātne ir pierādījušas, ka rūsganās meža

skudras kā kukaiņēdāji spēj novērst meža kaitēkļu masu

savairošanos. Ja to medību rajonā kāda kukaiņu suga sāk

savairoties, skudras pārslēdzas tieši uz šo kukaiņu patē-

riņu un samazina to skaitu līdz minimumam. Sevišķi veik-

smīgi skudras iznīcina kailos tauriņu kāpurus — priežu

pūcīti un priežu sprīžmeti, bet pirmsiekūņošanās laikā arī

zāģlapseņu kāpurus. Nedaudz grūtāk skudrām iznīcināt

matainos kāpurus — egļu mūķeni un priežu vērpēju. Jā-

ņem vērā, ka tikai spēcīgi attīstīti un nepostīti skudru
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pūžņi efektīvi iznīcina kaitēkļus. Vidējs skudru pūznis —

ar kupola caurmēru 1 m un augstumu 0,5 m — aizsargā

ap
lU ha meža, bet lielie —ar caurmēru virs 2m un aug-

stumu virs 1m — pat no
3/4

līdz 1,5 ha meža.

Rūsgano meža skudru derīgums neaprobežojas tikai ar

tiešo un katram redzamo kaitēkļu iznīcināšanu. Novērots,

ka skudru pūžņu apkārtnē palielinās meža kaitēkļu iznīci-

nātāju — derīgo parazītisko kukaiņu daudzums. Tas sa-

vukārt izskaidrojams ar skudru vispārzināmo īpatnību —

veicināt savā barošanās teritorijā laputu savairošanos.

Skudras dienā barojas ar laputu saldajiem izdalījumiem,
bet naktī tie brīvi nopil. Nākamajā dienā tos uzlaiza para-

zītiskie kukaiņi un arī bites. Derīgajiem parazītiem — jāt-

nieciņiem un kāpurmušām — no šīs saldas barības palie-
linās to aktivitāte un izdēto olu skaits, bet bitēm no skuj-

koku meža. kur savairotas skudras, ir līdz 2,5 reizes lie-

lāks ienesums nekā no meža bez skudrām. Austrijā tieši šis

skujkoku meža medus tiek pārdots aptiekās kā līdzeklis

pret augšējo elpošanas ceļu iekaisumu. Bet kā ar laputu

kaitīgumu? Skujkoku laputis sūc asimilātu šķīdumu tieši

no sulu traukiem, minimāli bojājot šūnas, tādēļ tās pret-
statā augļu kokiem kaitīgajām laputīm ir mazkaitīgas.

Skudras, cīnoties ar kāpuriem, apšļāc tos ar skudrskābi.

Bojātajās vietās kāpuru āda kļūst slimību dīgļu caurlai-

dīga. Tas veicina kaitēkļu saslimšanas epicentru izveido-

šanos, kas paplašinoties izbeidz visas populācijas masu

vairošanos.

Skudru ejas, ja to pieļauj gruntsūdeņi, sniedzas augsnē
līdz 2 m dziļumam. Līdz ar to uzlabojas augsnes struk-

tūra, vēdināšana un reakcija. Arī koku sakņu sistēma šādu

augsni izmanto labāk. Pa skudru ejām koku saknes izaug
cauri ortšteinam.

Mūsu republikas mežsaimnieki jau vairākus gadus veic

ne tikai skudru pūžņu aizsardzības pasākumus, bet ari

pārvieto tos no nākamo gadu cirsmām un skudru pūžņiem
bagātām kolonijām uz kaitēkļu apdraudētām mežaudzēm.

Jaunā skudru pūžņa vietas izvēle ir samērā sarežģīta, jo
jāņem vērā ne tikai apgaismojums, reljefs v. c. īpatnības,
bet arī biofizikālo līniju izvietojums. Pretējā gadījumā
skudras pārvietojas un pat iznīkst. Meža apmeklētāji rūs-

gano meža skudru pavairošanas darbu vislabāk veicinātu,

ja pēc iespējas mazāk traucētu skudras uz to ceļiem un

nepostītu to pūžņus.
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I. Ēdelmane

AUGU NOSAUKUMU VĀKŠANA

Kad ziedainām kājām dzimtenes pļavās, laukos un mežos iebridusi

vasara, pienācis īstais laiks arī augu nosaukumu vākšanai. Sis darbs,

tāpat kā daudzi citi attiecīgajā gadalaikā, ir steidzams un nav atlie-

kams, jo krāšņā dabas rota strauji mainās un nokavētais viena gada
robežās vairs nav atgūstāms.

Līdzās augu terminoloģiskajiem nosaukumiem, ko lieto zinātnē,
tautas sarunu valodā dažādos Latvijas apvidos un novados ir ļoti
daudz t. s. augu tautas nosaukumu, kas mūsu republikā vēl pagaidām
nav pilnīgi apzināti. Plašais un daudzveidīgais augu tautas nosau-

kumu klāsts var pavērt pētniekiem daudz jauna un interesanta. So

nosaukumu savākšanā un klasificēšanā ir ieinteresēti vairāku zinātņu
nozaru speciālisti.

Piemēram, valodniekiem augu tautas nosaukumi ir saglabājuši
daudz interesantu izlokšņu formu, tie dod bagātu materiālu semanti-

kas, etimoloģiju un dažādu valodu sakaru pētniekiem. Daudzi tādi

poētiski augu nosaukumi kā «rasene» (Alchetnilla vulgaris), «saules

svece» (parastais deviņvīru spēks, Verbascum thapsus), «dzeguž-
liepa» (parastā zalktene, Daphne mezereum) v. c līdzīgi tautas dzies-

mām ir vērtīgs labas, tēlainas valodas— vārdu, vārdkopu un salikteņu
veidošanas un izvēles paraugs.

Augu tautas nosaukumos var būt ietvertas ziņas par augam rak-

sturīgo krāsu, garšu un smaržu, par vielām, ko augs satur, par vietu

vai augteni, kur augs visbiežāk sastopams v. tml. Piemēram, dzeltenā

kramppuķe (dzeltenā ilzīte, Anthemis tinctoria), rūgtā nātra .(piec-
daivu mātere, Leonurus quinquelo batus), pienenes (Taraxacum offi-
cinale), Daugavas purene jeb Daugavas vizbulis (Anemone silvestris),
mālene (Tussilago farfara), rāvu puķe (rāvas gundega, Ranunculus

flammula) v. c. Šādas ziņas var izrādīties noderīgas botāniķiem un

ģeologiem, jo sevišķi šo nozaru vēstures pētniekiem. Vēsturniekiem

senie augu nosaukumi var dot netiešu norādi uz dažādu sabiedrisku

notikumu norisi vai izplatību senatnē; mediķiem, homeopātiem un me-

dicīnas vēsturniekiem tie bieži signalizē par attiecīgo augu izman-
tošanu senajā dziedniecībā. Piemēram, Valgalē parastajai vīgriezei
(Filipendula ulmaria) reģistrēts nosaukums «graizes zāle», kas vedina

domāt, ka augs kādreiz izmantots ar vēdergraizēm saistītu slimību

ārstēšanai, līdzīgi kā citā novadā pamīšlapu pakrēslīte (Chryosplenium
alternifolium), kas arī dēvēta par graizes zāli un dota bērniem pret
vēdergraizēm.

Uz attiecīgu izlietojumu savā laikā norāda parastā pelaška (Achil-
lea millefolium) nosaukumi «mēra puķe», «mēra zāle», «mērpuķe»
Kurzemes izloksnes. (Ap 1710. gadu Kurzemē plosījās mēra epidē-
mija.) lespējams, ka līdzīga iemesla dēļ lipīgā sveķene (Viscaria
vulgaris) Kuldīgā un Piltene senāk dēvēta par sērgas puķi.

Parasto rasaskrēsliņu (Alchemilla vulgaris) Aknīstē pazīst arī ar
nosaukumu «spranču zāles». Kad 1812. gada kara laikā franču ka-
raspēks ienācis Augšzemē, katram saimniekam bijis jābaro un jāap-

rūpē divi franču karavīri. Līdz ar franču atnākšanu uzliesmojušas
venēriskas slimības, ko iesaukuši par sprančiem. («Ar ko ta slimo?» —



Kurus augus dažādos novados sauc par Jāņu zālēm

«Ar sprančiem».) Venērisko slimību ārstēšanai lietojuši rasaskrēsliņu
tēju, kas, kā zināms, noder asins tīrīšanai. Tā arī radies šī auga
nosaukums.

Kā zināms, daudzu mūsdienu ārstniecības paņēmienu pamatā ir

tautas intuitīvās atziņas un ikdienas empīrija. Latvijas iekarošanas

laikā (1184—1290), mūsu senčiem jau bijuši samērā bagāti dziednie-

cības līdzekļu krājumi. Dažus no tiem latvieši pārņēmuši ari no,

tuvākajiem kaimiņiem, sevišķi no lietuviešiem, kas arī bijuši lieli zāļu
zinātāji.

Pēc Lietuvas PSR Galvenās aptieku pārvaldes darbinieku sniegta-

jām ziņām, lietuviešu tautas augu nosaukumu nomenklatūrā lidzās

dažādos apvidos un novados izplatītajiem parastajiem nosaukumiem,

tam pašam augam mēdz būt vēl kāds «medicīnisks» nosaukums,
ko gadu simtiem rūpīgi glabājuši un no visiem slēpuši senie tautas

dziednieki, ticēdami, ka arī paši augu nosaukumi līdzīgi buramvārdiem

slēpj sevī spēju aizdzīt ļauno ienaidnieku — slimibu. Visbiežāk tie

ir dažādu augu sugu vai ģinšu tautas nosaukumi, kurus uzzinot var

piekļūt tuvu senajiem dziedniecības noslēpumiem. Bet pēc vasaras

saulgriežu svētku dienas vakarā trejdeviņu ziedu vainagos ievīto

ziedu pārskatīšanas pareģoja, ka nākamajā gadā gaidāmi notikumi,

kas atbilst attiecīgo augu nosaukumiem. Piemēram, ugunspuķe radīja

varbūtējo ugunsgrēka izcelšanos v. tml.

Veselībai noderīgu vielu augu virszemes daļās visvairāk ir pašā
to ziedēšanas sākumā, kas mūsu klimatā pa lielākai daļai sakrīt ar

Jāņiem. Ne velti dienu pirms Jāņiem tautā dēvēja par «zāļu dienu»

vai «zāļu vakaru» un sevišķi ticēja Jāņu zāļu dziedinošajam spēkam.
Visbiežāk par Jāņa jeb Jāņu zālēm sauc visus augus, ko plūc zāļu

un līgo vakarā. Par to spilgti liecina tautas dziesmas. Daudzos Lat-

vijas novados par t. s. īsto Jāņu zāli uzskata kādu vienu atsevišķu.

96
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augu sugu vai ģinti. Sos augus vāi un kaltē ārstniecībai, vij Jāņu
vainagos, pēc to pilnīgas uzziedēšanas konstatē siena pļaujas
sākumu v. tml. Lielā daļā Zemgales izlokšņu kā šādu augu teicēji min

madaras (Galium), Kurzemē — nārbuļus (Melampyrum), visbiežāk

birztalu nārbuli (Melatnpyrum nemorosutn), dažās Latgales un Augš-
zemes izloksnēs — divšķautņu asinszāli (Hypericum perforatum) v. c.

Ir gadījumi, kad pat vienā izloksnē (vienā novadā) ar vienu un

to pašu vārdu apzīmē divus vai vairākus dažādus augus. Piemē-

ram, Virbos par Jāņu zāli dēvē gan Melampyrum nemorosutn, gan
Galium. Daži teicēji madaras (Galium) precizitātes labad sauc par
vecjāņzalēm, jo tās uzziedot pa vecajiem Jāņiem.

Šim rakstam tiek pievienota karte ar aptuvenām ziņām par Jāņu
zāļu un to nosaukumu izplatību Baltijas republikās. Tā veidota pēc
materiāliem, kas atrodami Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas A. Upīša
Valodas un literatūras institūta izlokšņu leksikas kartotēkā, un datiem,
kas iegūti no igauņu un lietuviešu kolēģiem.

Laika gaitā attīstījusies un pārveidojusies arī senā augu tautas

nosaukumu nomenklatūra. Daudzi senie nosaukumi ir zuduši un aiz-

stāti ar jaunākiem darinājumiem. Pēdējos gados jaunās paaudzes
runātāju vidū uzvar zinātniskā terminoloģija. Vecmāmiņu lietotie

augu nosaukumi mazbērniem bieži vairs nav zināmi. Taču senie augu
tautas nosaukumi ir liela kultūrvēsturiska vērtība, ko glābt no aiz-

mirstības aicināti visi Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības

biedri, visi kalendāra lasītāji. Sis darbs vislabāk veicams, ejot pie
teicēja ar dzīvu, uzziedējušu augu, ko vēlāk herbarizētu (nospiestu)
pievieno iegūtajiem pierakstiem. Par ziņu sniedzējiem parasti izvēlas

cilvēkus, kas nav jaunāki par 50 gadiem, dzimuši, auguši un dzīvojuši
savā novadā. Arī teicēja vecākiem jābūt dzimušiem un dzīvojušiem
šajā novadā.

Lūdzam savākt it visus augus, kuriem teicēji zina tautas nosauku-

mus, tos pierakstīt un kopā ar herbarizētiem augiem nosūtīt kalendāra

redakcijas kolēģijai. Adrese: Rīga 226046, Kalnciema ielā 30. Ja

iespējams iegūt ziņas par attiecīgu augu saimniecisko izmantošanu

(krāsošanā, tautas dziedniecībā v. tml.), lūdzam pierakstīt arī tās

Tāpat pierakstāmas teicējiem zināmās teikas, pasakas, nostāsti un

ticējumi par šiem augiem. Bez tam lūdzam pierakstīt teicēja vārdu,

uzvārdu, dzimšanas gadu, ziņas par tā dzimšanas un dzīves vietu.
Tādi paši dati nepieciešami arī par pašu materiālu vācēju un uzrak-

stītāju.
Jūsu atsūtītās ziņas palīdzēs precizēt un pilnveidot gan šo karti,

gan citus materiālus, kas jau ir republikas zinātnieku rīcībā.

VAI JŪS ATCERATIES, KA.,,

pirms 30 gadiem (1946) nodibināta Latvijas PSR ZA Radioastro-

fizikas observatorija (sākotnēji kā fteikas un matemātikas insti-

tūta Astronomijas sektors)? *

... pirms 25 gadiem (1951) nodibināts Latvijas PSR ZA Bioloģijas

institūts?

... pirms 20 gadiem (1956) Rīgas raj, Salaspils ciemā nodibināts Lat-

vijas PSR ZA Botāniskais dārzs?
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Tabulu sastādījusi L. Ozola

Fenoloģiskās parādības

(datus snieguši

VAI JŪS ATCERATIES, KA...

... pirms 30 gadiem (1946) nodibināts Latvijas PSR ZA Ekonomikas

institūts?

... pirms 25 gadiem (1951) nodibināts Eksperimentālās un klīniskās

medicīnas institūts?

... pirms 30 gadiem (1946) nodibināts Latvijas PSR ZA Fizikāli

enerģētiskais institūts?

... pirms 30 gadiem (1946) nodibināts Latvijas PSR ZA Fizikas

institūts?

... pirms 30 gadiem (1946) nodibināts Latvijas Lopkopības un vete-

rinārijas zinātniskās pētniecības institūts?

...pirms 30 gadiem (1946) nodibināts Mežsaimniecības problēmu
institūts?

... pirms 30 gadiem (1946) nodibināts Latvijas PSR ZA A. Kirhen-
šteina Mikrobioloģijas institūts?

... pirms 30 gadiem (1946) nodibināts Latvijas PSR ZA Neorga-
niskās ķīmijas institūts?

~. pirms 30 gadiem (1946) nodibināts Rīgas Traumatoloģijas un orto-

pēdijas zinātniskās pētniecības institūts?

... pirms 30 gadiem (1946) nodibināts Latvijas PSR ZA Valodas un

literatūras institūts?

... pirms 65 gadiem (1911) Priekuļos pie Cēsīm nodibināta Baltijas
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1974. gada vasarā

sabiedriskie novērotāji)

mašīnu izmēģināšanas stacija, viena no vecākajām šāda tipa sta-

cijām PSRS?

... pirms 130 gadiem (1846) Rīgā nodibināts Dabas muzejs?

... pirms 25 gadiem (1951) nodibināta Latvijas PSR Republikāniskā
zinātniskā farmaceitu biedrība?

... pirms 70 gadiem sāka iznākt F. Roziņa «Latviešu strādnieku ka-

lendārs» (1906—1908)?
... pirms 15 gadiem (1961) atvērts apskatei Paula Strādina Medicīnas

vēstures muzejs?

... pirms 255 gadiem (1721) Rīgā ierīkots pirmais publiskais parks
Latvijā — Ķeizardārzs (tag. Dziesmu svētku dārzs)?

... pirms 85 gadiem (1891) Skrīveros sākta pirmā Latvijas dendro-

loģiskā parka izveidošana?

... pirms 70 gadiem (1901) Rīgā ierīkots Grīziņkalna parks (tag.
1905. gada parks)?

... pirms 30 gadiem (1946) darbu sācis Saldus vēstures un mākslas

muzejs?

... pirms 40 gadiem (1936) nodibināts Tukuma mākslas un novad-

pētniecības muzejs?
... pirms 25 gadiem (1951) nodibināta Latvijas PSR Anatomu, histo-

logu un embriologu biedrība?
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Ģ. Kasparsons

JA IEKOŽ ODZE...

Odzes kodiens nav tik bīstams, kā pieņemts domāt. Nā-

ves gadījumi ir ārkārtīgi reti. Taču odzes indes iedarbī-

bas sekas ir iekaisumi un audu atmiršana sakostajā ķer-
meņa daļā, kas var izraisīt ilgstošu slimību.

Pirmais, kas cietušajam nepieciešams, ir pilnīgs miers.

Nekādā gadījumā nelieciet žņaugus! Tie veicina indes

lokālo iedarbību, turklāt ilgstoša kādas ķermeņa daļas
izolācija var tieši apdraudēt dzīvību, izraisot emboliju.

Brūces pārgriešana un izsūkšana ir bīstama kā cietuša-

jam, tā palīgam, jo uz ādas var atrasties vairāk indes

nekā koduma vietā, no sakostajiem audiem izsūkt indi

tikpat kā nav iespējams, bet palīga zobos vai smaganās
var būt pašam nezināmi bojājumi, caur kuriem var sa-

indēties.

Uzskata, ka pret čūsku kodieniem palīdz pamatīga al-

kohola deva. Tomēr alkohols nav neitralizējoša pretinde,
kā domā. Tā «medicīniskais» efekts izskaidrojams ar to,
ka izplešas asinsvadi un inde atšķaidās, kas pie vājas

intoksikācijas var palīdzēt, bet citkārt arī pasliktināt stā-

vokli. Labāk izvēlēties citu tautas līdzekli — dzert ļoti
daudz šķidruma, piem., silta ūdens.

Drošākais līdzeklis ir speciāls serums. Pret odzes ko-

dieniem injicē zem ādas 10 ml (bērniem attiecīgi mazāk)
odzes vai gjurzas indes seruma, ko var dabūt aptiekās
vai veterinārās apgādes sistēmās. Serums kopā ar sterilu

šļirci jānēsā līdzi, it sevišķi bērnu ekskursijās. Serumu

nedrīkst lietot, ja cietušais ir dzēris alkoholu.

Ja serums nav pieejams, var injicēt novokaīnu — tas

vismaz atņem sāpes.
Pēc pirmās palīdzības sniegšanas cietušajiem nepiecie-

šama atpūta un, tiklīdz iespējams, jāiet pie ārsta.

Visbeidzot atgādināsim, ka odžu inde ir ārkārtīgi vēr-

tīga farmaceitiska izejviela, tādēļ šie dzīvnieki jāsaudzē.
Profilakse pret odžu kodieniem ir nevis čūsku sišana, bet

vērīga un uzmanīga izturēšanās dabā.
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RUDENS

J. Vīksne

JAUNIE NATURĀLISTI UN PUTNU MIGRĀCIJAS

. Gan «zaļo patruļu» dalībnieki (tieši darbojoties dabas
dabas aizsardzībā), gan daudzi citi cilvēki, kuri uzturas

ārpus telpām, pavasarī un rudenī nereti novēro ceļojošus
zosu un dzērvju barus. «Nu, un kas tur sevišķs?» viens

otrs jautās. Tik tiešām, sen zināms, ka pavasarī un ru-

-denī mūsu republikai cauri ceļo zosu un dzērvju bari. Un

tomēr, pārlūkojot mūsu zināšanas šai jautājumā, esam

spiesti konstatēt, ka, piemēram, migrāciju teritoriālais sa-

dalījums nav pietiekami izpētīts. Vēl nav zināms gluži
viss par ceļojošo zosu sugu sastāvu, atpūtas vietām, ko-
pīgo caurceļojošo īpatņu skaitu un vairākiem citiem jau-
tājumiem. Atbildes uz tiem prasa prakse. Lai varētu orga-
nizēt caurceļojošo putnu aizsardzību īpaši nozīmīgās atpū-
tas un barošanās vietās, nepieciešams precīzi zināt migrā-
ciju ceļu un šīs atpūtas_ vietas. Ja tie zināmi, mūsu izvei-
dotie liegumi neapšaubāmi dod jūtamu efektu (kā, piem*
Matsalu rezervāts Igaunija caurceļojošo baltvaigu zosu

aizsardzībā). Ne mazāk svarīgi putnu migrāciju trases

zināt lidotājiem. Putni nav pieraduši pie reaktīvo lidma-

šīnu lielajiem ātrumiem un nespēj izvairīties no sadur-

smēm, bet šīs sadursmes diemžēl dārgi maksā ne tikai put-
niem. Pie tam, jo lielāks putns, jo sadursme var būt bīsta-

māka gan lidmašīnai, gan pasažieriem.
No teiktā redzams, ka zināšanas par zosu un dzērvju

migrācijām nebūt nav pašmērķis, bet šodienas aktualitāte.

Diemžēl pacelt tās līdz vajadzīgajam līmenim ar profesio-
nālu ornitologu spēkiem vien nav iespējams, vajadzīga
plaša novērotāju tīkla līdzdalība. Tāpēc ikviens, redzot pie
debesīm zosu vai dzērvju baru, var šo redzējumu padaru
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izmantojamu zinātnei. Šai nolūkā nepieciešams vienīgi

pierakstīt, kādi putni (dzērves vai zosis, ja protat atšķirt
zosu sugas, tad precīzāk), kur, kurā datumā, cikos, cik

lielā barā un kādā virzienā lidojot novēroti. Papildinot šīs

ziņas ar savu uzvārdu un adresi un nosūtot ZA Bioloģijas
institūta Ornitoloģijas laboratorijai (adrese: Rīgas raj.
Salaspilī, Miera ielā 3), ikviens var daudz palīdzēt šo

putnu migrāciju teritoriālā sadalījuma noskaidrošanā.

Ja paredzams, ka attiecīgajā pavasarī vai rudenī uztu-

rēsieties ārpus telpām ilgāku laiku un redzēsiet vairākus

dzērvju vai zosu barus, labāk ziņot nevis par katru novē-

rojumu atsevišķi, bet gan par visiem attiecīgā pavasara

vai rudens novērojumiem kopā. Turklāt, ja novērots gal-
venokārt vienā un tai pašā vietā (ciemā, mežniecībā, kol-
hozā utt.), vēstulē lietderīgi norādīt, vai jums bijusi
iespēja novērot katru dienu vai tikai kādās noteiktās ne-

dēļas dienās, vai arī konkrētā laikposmā.
Un vēl viena darbības joma visiem dabas draugiem ne-

atkarīgi no vecuma un nodarbošanās. Katru gadu simtiem

tūkstošu putnu iegūst savdabīgas pases — metāla gre-

dzenus, uz kuriem iespiests kārtas numurs un iestādes no-

saukums, kura putnus gredzenojusi. Ja tāds putns nonāk

cilvēka rokās, par tā atrašanu nepieciešams paziņot tuvā-

kajai putnu pētniecības iestādei, mūsu republikā — ZA

Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorijai Salaspilī.
Atradējs uzzinās, kur, kad, kādas sugas putns un kādos

apstākļos ir apgredzenots, bet zinātne iegūs informāciju,
ka putns N, gredzenots punktā A, pēc kāda laika atrasts

punktā B. Pats par sevi tāds atradums nekādu apvērsumu
zinātnē radīt nespēj, bet, uzkrājoties vairākiem simtiem

vai tūkstošiem atradumu, iegūstam visai pilnīgas ziņas

par attiecīgās sugas bioloģiju. Un jo šīs ziņas pilnīgākas,
jo pareizāk iespējams gan izmantot šo sugu praktiskiem

nolūkiem, gan organizēt tās aizsardzību.

Tātad nepaiesim garām gredzenotam putnam! Ja tāds

nonācis jūsu rokās, atcerieties, ka zinātnieki ļoti gaida no

jums vēstuli, kurā būtu gredzena teksta un numura

pilns noraksts (ja nu putns iegūts nedzīvs vai ievai-

nots, vēstulei jāpievieno arī pats gredzens), atrašanas da-

tums, vieta, apstākļi (noķerts, nošauts, atrasts beigts utt.),
jusu vārds un adrese.
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H. Mauriņa

AUGI GATAVOJAS ZIEMAI

Daži kokaugi, piemēram, lazdas, segliņi v. c., sausās

vasarās daļu lapu, kas vēl ir pavisam zaļas, nomet jau
vasaras beigās, tādējādi samazinot transpirācijas virsmu

un pasargājot savu organismu no pārāk lieliem ūdens zu-

dumiem. Vēlāk, atjaunojoties normālam ūdens režīmam,

augi jaunas lapas vairs neveido, jo sākusies jau gatavoša-
nās miera periodam. Kaut arī augi šajā gadījumā nomet

daļu lapu, tomēr to vēl nesauc par lapkriti. Tas ir viens

no paņēmieniem, kā augiem cīnīties pret sausumu. Lap-
kritis ir rudenī, kad masveidā nobirst nodzeltējušās lapas
un koki paliek kaili.

Augu dzīvē vērojams fizioloģisko procesu periodiskums.
Aktīvu augšanu nomaina miers vai vāja fizioloģiskā akti-

vitāte. Mūsu klimata zonā augu fizioloģiskā jeb dziļā
miera periods sakrīt ar vēlu rudeni un ziemu, kad tempe-
ratūra noslīd zem augšanai nepieciešamā minimuma

(4-5° 0°).
Daba ir vairāki periodiski mainīgi faktori, kuri signa-

lizē augiem par rudens tuvošanos. Šo dabas faktoru va-

lodu «pārvalda un saprot» vietējās floras pārstāvji. Augi,
kas nākuši no apgabaliem ar citādām šo faktoru izmaiņām
(introducenti), šo vietējo faktoru signālus «nesaprot» un

sagaida ziemu, tai nesagatavojušies.
Šie faktori, kas periodiski mainās ik gadus vienā un tajā

pašā laikā, ir dienas garuma samazināšanās (mainās foto-

periodu raksturs), gaismas intensitātes pavājināšanās,

gaismas kvalitatīvā sastāva izmaiņas un temperatūras pa-
zemināšanās (it sevišķi naktīs).

Jau nelielas izmaiņas dienas garumā redzami ietekmē

augšanas inhibitoru — augšanu kavējošu savienojumu
(fenolu tipa vielas, abscizskābe v. c.) — daudzuma palie-
lināšanos vietējās floras augos un pilnīgi aklimatizējušos
introducentos. Inhibitoru sintēze lapās pastiprinās, bet

noārdīšanās pavājinās. No lapām šie savienojumi pārvie-
tojas uz augšanas zonām un pumpuriem un pakāpeniski
arvien vairāk sāk nomākt augšanas procesus. Tādējādi,
kaut arī vasara vēl ir pilnā plaukumā (ir tikai jūlija bei-

gas vai augusts), kokaugiem jau izbeidzas dzinumu aug-
šana garumā un izveidojas gala pumpurs; sākas dzinumu

pārkoksnēšanās. Augu lapas vēl ir zaļas, tajās turpinās
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fotosintēze. Fotosintēzē izveidotās organiskās vielas —

asimilāti — tiek izmantotas nevis vairs pašreizējā gada
pieauguma nodrošināšanai, bet gan rezerves vielu veido-

šanai. Rezerves vielas kokaugos uzkrājas mizā, saknēs un

stumbra dzīvajās šūnās, kur līdz ar to pieaug šūnsulas

osmotiskā koncentrācija. Uzkrājušies oligosaharīdi, it se-

višķi tādi, kuru sastāvā ietilpst galaktoze, arī darbojas kā

augšanas inhibitori. No brīvajām aminoskābēm, kas augos

nereti sastopamas ievērojamos daudzumos, šādas īpašības
piemīt prolīnam.

Uzkrājušies zināmā koncentrācijā, augšanas inhibitori

kavē ne tikai augu augšanu un citus fizioloģiskos proce-

sus, bet arī paši savu biosintēzi, tāpēc, sasnieguši zināmu

koncentrācijas līmeni, tie augos tālāk vairs neuzkrājas.
Dažām kokaugu sugām, piemēram, ozoliem,- pēc pirmā
inhibitoru pārsvara pār auksīniem (augšanas stimulētā-

jiem), kad izbeidzas pirmo pavasara dzinumu augšana,
vasaras vidū auksīni vēlreiz gūst pārsvaru un izraisa t. s.

vasaras dzinumu augšanu. Tomēr inhibitoru ietekme drīz

vien atkal pārspēj auksīnu ietekmi, līdz ar to šie vasaras

dzinumi beidz augt un sāk nobriest.

Nogatavojušās pīlādžogas uzskata par pirmo rudens

vēstnesi. Vēl gan būs daudz skaistu un saulainu dienu,
tomēr naktis kjūst arvien garākas un vēsākas — rudens

dara savu. Pēc pirmajām rudens salnām, ja tās skārušas

ne tikai zemes virsmu, bet arī koku lapotni, jau dažas

skaidras, saulainas dienas izraisa strauju hlorofila noārdī-

šanos. Hlorofila biosintēze ir kavēta, jo lapās ir daudz

inhibitoru, bet apkārtējā vidē — zema temperatūra. Patei-

coties karotinoīdu klātbūtnei lapās, kuri šādos apstākļos
ir daudz izturīgāki, koki iegūst savu krāšņo rudens rotu.

Atkarībā no karotinoīdu kvalitatīvā un kvantitatīvā sa-

stāva lapas iegūst dzeltenu, oranžu, sarkanu vai rūsas

krāsu un dažādus pārejas toņus, kā arī lielākus vai mazā-

kus plankumus dažādās krāsās. Ar savu krāšņo rotu koki

tomēr ilgi nelepojas. Zaudējušas savu pamatfunkciju —

fotosintēzi, lapas kļūst tikai par transpirācijas orgāniem
un palīdz kokiem atbrīvoties no liekā brīvā ūdens. Tam ir

svarīga nozīme auga salizturības palielināšanā. No lapām
uz citām auga daļām tiek pārvietotas kustīgās minerālvie-

las un asimilāti, kas tur uzkrājās agrāk, kad lapas vēl

veica fotosintēzi. Pēc tam starp lapas kātiņa un dzinuma

šūnām to saskares vietā izveidojas atdalītājšūnn slānis,
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kurā saistība starp šūnām sairst: no vismazākā satricinā-

juma lapas atraisās un nokrīt.

Kokiem tad jau ir iestājies dziļā jeb fizioloģiskā miera

periods. Kamēr tas nebūs beidzies, koki neplauks pat tad,

ja būs pārvietoti plaukšanai pilnīgi piemērotos apstākļos.
Dziļā jeb fizioloģiskā miera periodā augos dzīvības pro-

cesi norisinās lēni. Pumpuros novērojama t. s. apslēptā

augšana. Kaut lēni, tomēr notiek pumpuru diferenciācija,
veģetatīvajos vai zieda daļas ģeneratīvajos pumpuros vei-

dojas jauni lapu aizmetņi. Šim procesam var izsekot tikai

ar mikroskopu vai binokulāro lupu, jo ārēji redzamas mor-

foloģiskas izmaiņas neparādās. Fizioloģiskā miera periods
kokiem normāli noris apstākļos, kad temperatūra ir zem o°.

Kad koki saņēmuši vajadzīgo aukstuma devu, tie jau ir

spējīgi plaukt. Mūsu apstākļos tas notiek apmēram de-

cembra beigās, janvārī.
Ne visi mūsu floras pārstāvji sagaida ziemu tā kā lapu

koki. Skuju kokiem — eglēm, priedēm, tūjām, paegļiem
v. c, kā arī daudziem ziemzaļiem, galvenokārt introducē-

tiem augiem — rododendriem, bukšiem, kapmirtēm, efejām
un brūklenēm fotosintēzes un transpirācijas aparāts —

skujas un lapas funkcionē visu ziemu. Eksperimentāli pie-

radīts, ka šiem augiem fotosintēze notiek arī ziemā, pat

negatīvas temperatūras apstākļos. Bet šajā gadalaikā tiem

notiek arī transpirācija, jo tvaiku veidošanās nebeidzas,
arī ūdenim sasalstot. Šiem augiem viens no svarīgākajiem
ziemcietības rādītajiem ir transpirācijas ierobežošana

ziemā, jo augs nespēj uzņemt no sasalušās zemes ūdeni,
lai papildinātu savas ūdens rezerves. Novērots, ka mūsu

skuju kokiem ziemā transpirācija notiek apmēram 300 rei-

zes gausāk nekā vasarā, jo skujās brīvā ūdens daudzums
ir niecīgs un šūnās ir stipri pieauguši ūdeni aizturošie

speķi. Arī pārējiem augiem — efejām, rododendriem v. c.

ziemā lapās stipri pieauguši ūdeni aizturošie spēki, bez

tam atvārsnītes tiem novietotas epidermas padziļinājumos.
Tas arī ir viens no transpirāciju ierobežojošiem bioloģiska-
jiem faktoriem. Tātad šie augi ziemai sagatavojas, apturot
dzinumu augšanu un nomācot stumbra kambija darbību;
lapu šūnās samazinās brīvā ūdens daudzums, palielinās
osmotiskā koncentrācija un ūdeni aizturošie spēki. Koku
stumbros maksimāli tiek uzkrātas ūdens rezerves, ar ku-

rām būs jānodrošina transpirācija visu garo ziemu, kad
ūdens uzņemšana ar saknēm būs apgrūtināta.
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Daudzgadīgie lakstaugi, gatavojoties ziemai, uzkrāj ba-

rības vielu rezerves uzkrājējorgānos — sakneņos, gu-
rnos v. c., kas tiem nereti noder arī par veģetatīvās vairo-

šanās orgāniem. Vasaras beigās un rudenī uz tiem izvei-

dojas pumpuri, kuriem ziemā nepieciešams miera periods.
Tādiem daudzgadīgiem lakstaugiem, kuri uzzied agri pa-

vasarī, piemēram, māllēpēm, tāpat kā pirms lapu plauk-
šanas ziedošiem kokaugiem — lazdām, kārkliem, vītoliem,

bērziem, ķiršiem v. c. jau pirms ziemas iestāšanās notiek

pilnīga ģeneratīvo pumpuru diferenciācija — tie ziemo jau
ar izveidotām dzimumšūnām.

Daudzgadīgiem lakstaugiem veģetatīvās vairošanās or-

gānu pumpuri rudenī neaug tāpēc, ka tajos ir uzkrāts

daudz augšanas inhibitoru.

Viengadīgiem augiem ziemo sēklas vai dīgsti (ziemā-
jiem). Arī tiem fizioloģiskā aktivitāte ziemā ir vāja. Aug-
šanas konusos notiek apslēptā augšana. Vislabākie ziemo-

šanas apstākļi tiem ir zem sniega segas.

Ē. Bērzs

EIRĀZIJAS BEBRA ALU ARHITEKTŪRA

Dzīvnieku mitek|u veidu nosaka to sugas īpatnības un apkārtējā
vide. Daudzi dzīvnieki lielāku vai mazāku savas dzīves daļu pavada
zemē — vai nu pašu, vai citu dzīvnieku raktās alās, vai arī citādā

veidā radušos pazemes dobumos.

Abas recento bebru sugas (Eirāzijas bebrs Castor fiber un Kanādas>
bebrs C. canadensis) mītņu veidošanas mākslā ir īsti meistari. Bebru

virszemes celtnes ir plaši pazīstamas un daudz aprakstītas, bet ne

visiem zināms, ka šie dzīvnieki veic intensīvus būvdarbus arī zem

zemes.

Pašu raktās alas bebri izmanto kā slēptuves un ziemas mītnes;
tās noder arī vairošanās un vasaras barošanās sezonās.

Bebru mītnes veida izvēlē īpaša nozīme ir ūdensbaseina dziļumam,
tā krastu reljefam un grunts raksturam. Ja ūdenskrātuves krasti ir

lēzeni, bebri ceļ virszemes mītnes — mājiņas, bet, ja krasti ir pietie-
kami augsti un dziļums atbilstošs, šie grauzēji rok alas. Rakšanai

vispiemērotākās ir kūdrainas vai mālainas gruntis, kas nostiprinātas
ar koku un krūmu saknēm. Sāda vietas izvēle nav nejauša: bebriem

nepieciešams, lai alu ieejas atrastos zem ūdens līmeņa, bet ligzdas —

virs tā. Ūdens līmeni upēs bebri paceļ, būvējot dambjus.
Parasti bebra alai ir divas vai trīs ieejas, retāk viena. leejas rok

apmēram 0,5 m zem ūdens līmeņa labi nomaskētās vietās zem koku
saknēm. Ja ūdens līmenis krītas, bebrs izrok kanālu, ko izmanto, lai

varētu nemanīts nokļūt alā. Ūdens līmenim vēl pazeminoties, bebrs

nostiprina kanālu ar kokiem, kurus nograuž speciāli šai vajadzībai.
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Augšā — bebru alas ver-

tikāls griezums: 1 — ven-

tilācijas caurums, 2 —

slēpnis (pēc M. Baloža,
1953); apakšā — pagaidu
alas horizontāls griezums

(pēc M. Baloža, 1953)

Bebrs vāc ari dažādus citus peldošus un uz vietas atrodamus ma-

teriālus. Ir gadījumi, kad, līmenim krītoties, bebrs rok otru alas ieeju
zem piFmās. Latvijā tādi nav novēroti.

Aiz ieejas ala iet slīpi uz augšu un attālinās no krasta pat vairāk

par 10 m. Ala nobeidzas ar vienu vai vairākām ligzdu kamerām,
kuras ir izklātas ar smalkām koka skaidām. Alas augšējā daļā ir

ventilācijas caurums. Dažreiz alai ir arī horizontāls, ar ūdens līmeni

aptuveni vienā augstumā ejošs atzarojums, kur bebrs paslēpjas no-

pietnu briesmu gadījumos. Šajā slēptuvē tas sasniedzams tikai cilvē-

kam (augšējais attēls).
Ja ligzdas kameras velve ir nedroša un to nenostiprina koku sak-

nes, bebrs sanes virs attiecīgās vietas zarus, sprunguļus un koku

atliekas, resp., izveido t. s. pusmājiņu.
Bez šādām samērā lielām sarežģītas konstrukcijas alām, kurās

bebrs ziemo, ir diezgan daudz pagaidu alu, kurās nav ligzdu, bet
katrā ziņā ir ventilācijas caurumi. Sīs t. s. vasaras alas dzīvnieki
izmanto klejojumos vai arī vasaras barošanās sezonā tajās uzturas

iepriekšējā gada bērni un tēviņi. Kā īslaicīgas slēptuves bebrs bieži iz-

manto dobumus zem melnalkšņu puduriem, tos attiecīgi pielāgojot,
piemēram, izgraužot saknes. Nereti vairākas pagaidu alas tiek savie-
notas, izveidojot apakšzemes eju sistēmu (apakšējais attēls).

Alu veidošana ir evolūcijas gaitā izveidojies process, un tādējādi
alu uzbūve pilnīgi atbilst sugas īpatņu dzīves veidam un pasargā tos
no nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem un ienaidniekiem.
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Fenoloģiskas parādības

(datus snieguši sabiedriskie novērotāji)

I. Reine

12 MINERĀLI ZODIAKA

UN MĒNEŠU APZĪMĒJUMOS

Jau pirms vairākiem gadu tūkstošiem senās Divupes (Mezopotāmi-
jas) tautu astronomiem bija vajadzība Saules, Mēness un planētu

ceļus uz zvaigžņotās debess fona iedalīt posmos. Bet pašus zvaig-
znājus, kuri noderēja, lai apzīmētu robežpunktus starp šiem atseviš-

ķajiem posmiem, viņi gan atkarībā no šo zvaigžņu sakārtojuma, gan
savu tautu varoņteiku ietekmē iztēlojās kā dzīvniekus un citas būtnes,
kuras varētu simbolizēt dabu attiecīgajā mēnesī. Tā izveidojās 12 zo-

diaka zīmes. Vēlāk tās pārņēma ēģiptieši, grieķi, ķīnieši un citas

tautas, savu teiku un tradīciju ietekmē daļai šo zīmju izvēloties

citus simbolus, tādēļ radās atšķirīgas zodiaka cikla sistēmas. Zodiaka

cikla grieķu variantu pēc tam pārņēma romieši, un tas astronomijā
tiek lietots vēl mūsdienās, (skat. krāsaino ielīmi.)

Arī minerāli pirms vairākiem gadu tūkstošiem dažādās zemēs, pie-
mēram, Indijā, Ēģiptē un citur, saistīja cilvēku uzmanību, un tos,

kuri pēc krāsas, dzidruma, spīduma, cietības un sastopamības likās

vērtīgāki, sāka izmantot kā dārgakmeņus. Arī dārgakmeņi iekļuva
teikās un nostāstos. Un līdzās mums pazīstamajiem zodiaka apzīmē-

jumiem ar laiku tika pieņemti vēl citi, gan mazāk pazīstami, to pašu
12 zodiaka cikla apzīmējumi pēc 12 dārgakmeņu nosaukumiem.

levērojamais mineralogs akadēmiķs A. Fersmans, pētīdams dārg-
akmeņus, nav pagājis garām šim momentam cilvēces un dārgakmerju
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1974. gada rudenī

Tabulu sastādījusi L. Ozola

vēsture: viņš sācis apkopot un savos rakstos atstājis mums ziņas par

tradīcijām, kas saistītas ar dārgakmeņiem. Dārgakmeņu zodiaka cikla

sistēmas dažādās senajās zemēs — Ēģiptē, Asīrijā, Babilonijā v. c.—

izveidojās atšķirīgas. Šķiet saprotami, ka katra tauta mēdza dot priekš-
roku tiem akmeņiem, kurus varēja iegūt pašu zemē. Tā, piemēram, In-

dija izsenis lielā cieņā bija dimanti, rubīns, granāti, Ēģiptē — smaragds,
hrizolīts. Sie minerāli tad arī dominēja attiecīgo tautu kalendāros.

Senatnē daudzās zemēs bija pieņemts momentu, kad Saule ieiet

jaunā zodiaka posmā, uzskatīt arī par jauna mēneša sākumu. Tādēļ
katrs no 12 dārgakmeņiem apzīmēja gan vienu no zodiaka zīmēm,

gan vienu no gada mēnešiem. Vēlāk šī sakarība izzuda un izveidojās
atšķirīgas dārgakmeņu zodiaka sistēmas: vienās tie apzīmēja mēnešus,
citās

— laika posmus no* Saules ieiešanas vienā zodiaka zīmē līdz

nākamajai (piemērus skat. tabulā). Eiropā šīs sistēmas tika ievestas

no Austrumiem krusta karu laikā. Uzskata, ka vēlāk, daudzkārt pār-
rakstot zodiaka minerālu sarakstus, tajos ieviesušās kļūdas. Beidzot

līdz mūsdienām ir nonākuši vairāk nekā desmit dažādu atšķirīgu
zodiaka dārgakmeņu sarakstu — slāvu, ģermāņu, romāņu, amerikāņu,
ebreju v. c.

60. gadu sākumā Starptautiskā juvelieru asociācija organizēja spe-
ciālus vēsturiskus pētījumus, kuru rezultātā, cik tas bija iespējams,
pēc pirmavotiem noskaidroja nesagrozītu zodiaka dārgakmeņu sa-

rakstu (skat. tabulas B aili).
Senatnē nebija zināms minerālu sastāvs. Sarakstā dažādos mēnešos

iekļuvuši minerāla korunda divi krāsās atšķirīgi paveidi — rubīns un

safīrs. Tāpat minerāla berila zilganais paveids akvamarīns un za-

ļais — smaragds, lai gan ir arī pārejas paveidi.
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Līdzīgi dzīvnieku zodiaka zīmēm arī zodiaka minerāli saistās ar

seno tautu teikām un tradīcijām, tomēr pēdējās ir citādas. Lielāku
uzmanību pievērsa minerālu krāsas, dzidruma, spīduma v. c. izskata

atšķirības, kuru ietekmē tiem piedēvēja arī atšķirīgas īpašības. Pat

viduslaiku zinātnieks enciklopēdists, matemātisku, astronomisku, ģeo-
grāfisku un mineraloģisku darbuautors Biruni (973.—1050. g.) rakstīja:
«Ja čūskai priekšā tur smaragdu, tad no viņas acīm iztecēs ūdens un

viņa kļūs akla. Daudzi aculiecinieki pēc pieredzes to apliecina...»
Tolaik domāja un rakstīja daudz ko un ne tikai par akmeņiem vien.

Lapidārijās — senajās grāmatās par akmeņiem pirmie mineralo-

ģiskie darbi veltīti tieši visu mistisko minerālu īpašību aprakstam.
Tā, piemēram, uzskatīts, ka safīra tuvums nonāvē čūsku, heliotrops
padara cilvēku neredzamu, zem mēles palikts ametists pasargā no

piedzeršanās, topāzs nomierina vētras, berils palīdz saglabāt drau-

dzību un mīlestību. Pieminēti arī akmeņi, kas rej, ja tiem tuvojas

zaglis, akmeņi, kas spēj atšķirt uzticīgu sievu no neuzticīgas, un,

protams, akmeņi, kas padara cilvēku skaistu, bagātu, slavenu, lai-

mīgu. Sāda dārgakmeņu apveltīšana ar brīnumainu spēku zināma,
jau sākot ar III—IV gs. p. m. ē.

Uzskatīja, ka pareizi izvēlēts dārgakmens atkarībā no zodiaka

7.īmes, zem kuras cilvēks ir dzimis, nes viņam laimi, pasargā no pa-
saules grēkiem un Jaunumiem.

Ilgu laiku uzskatīja, ka dārgakmeņiem piemīt īpašas iekšējas strā-

vas, kas tos saista ar visvarenajiem pasaules labdariem, kuri tad arī

nosaka pareiza talismana nēsātāja likteni.

Citi izskaidrojumu meklēja dārgakmeņu fiziskajās īpašībās.
Zinātne jau sen ir atmetusi tamlīdzīgus izdomājumus. Tie tagad

noder kā vēstures avots tautu daijrades un filozofiskās domas attīs-
tības pētīšanai.

Dimantu vairs naivi neuzskata par drošsirdības, spēka un bezbailī-

bas simbolu — tagad dimants kalpo cietu materiālu apstrādei; kvarcu

vairs neuzskata par burvju enerģijas glabātavu — tagad kvarcs noder

pētījumos par pjezoelektrību; tirkīza šķietama «novīšana», «miršana»

un «atdzīvošanās» tagad ir zināma kā vienkāršs ķīmisks process;

rubīns kalpo zinātnei lāzera staru iegūšanai v. tml.

mēnesis
zodiaka

zīmes dārgakmens mēnesis I dārgakmens

21. III—19. IV

20. IV—20. V

21. V—21. VI

22. VI—22. VII

23. VII—22. VIII

23. VIII—22. IX

23. IX—22. X

23. X—21. XI

22. XI—21. XII

22. XII—19. I

20. 1—19. II
20. 11—20. III

[

Auns

Vērsis

Dvīņi
Vēzis

Lauva

Jaunava

Svari

Skorpions
Strēlnieks

Mežāzis

Ūdensvīrs
Zivis

ametists

ahāts

berils

smaragds
rubīns

jašma
dimants

topāzs
tirkīzs

opāls
safīrs

hrizolīts

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

akvamarīns

dimants

smaragds
pērle
rubīns

hrizolīts

safīrs

opāls
topāzs
tirkīzs

granāts
ametists
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IZMAIŅAS DABĀ UN SABIEDRĪBAS

ATTIEKSMĒ PRET DABU

Ņ. Ozoliņa

IZMAIŅAS ZEMES GAROZAS ATTĪSTĪBĀ

UN TO PĒDAS IEŽOS

Visiem zināma zemes garozas daudzveidība. Jūras un

okeāni aptver kontinentu «salas», līdzenumi mijas ar kal-

niem, līdzenās slāņkopas vietām izliektas krokās. Neiz-

smeļama ir minerālu dažādība un pārakmeņojušos augu
un dzīvnieku atlieku formu savdabība.

levērības cienīgs ir zemes garozas vecums — 3,5 līdz
4 miljardi gadu. Kā gan iespējams dabas šķietamajā haosā

atrast likumsakarības, novērtēt zemes garozas «ilgajā
mūžā» notikušās izmaiņas?

Ģeoloģisko procesu sistematizācijas pamatā ir laiks.

Visu mums zināmo zemes garozas vēstures laiku iedala

atsevišķos lielākos laikposmos — ērās, tās savukārt perio-
dos, tās tālāk epohās un vēl sīkāk — laikmetos. Taču ze-

mes vēstures notikumi, tāpat kā debess ķermeņu mehā-
niskā kustība, ir cikliski jeb periodiski.

Zemes vēsturē vairākkārt ir notikusi plaša zemes garo-
zas zonu krokošanās un pacelšanās, kalnu grēdu veidoša-
nās un pacelšanās un magmas izplūdumi, kam drīz sekoja
kalnu noskalošanās un milzīgu smilšainu nogulumu slāņ-
kopu veidošanās. Pēc tam notika plašu apgabalu iegrim-
šana, vispārēji jūras uzplūdi un jūras nogulumu uzkrā-

šanās ļoti lielās platībās. Beidzot jūras atkal atplūda un

kontinenti pacēlās, pēc tam sekoja jauna krokošanās. Šādi

notikumi kopā veido vienu tektonisko megaciklu. Kaledo-

nijas un Hercīnu megacikls ilga katrs apmēram 180 milj.

gadu, kas aptuveni atbilst vienam galaktiskajam «gadam»,
kad Saules sistēma apiet vienreiz apkārt Galaktikas centram.

Par nākamo vai arī nākamajiem megacikliem un to ilgumu
zinātnieku vidū pastāv trīs viedokļi, kas attēlā 120. lpp.
parādīti ar A, B un C ailēm. (Apzīmējumi — 122. lpp.)



1.

attēls.

Ordovika

nogulumu
virsmas
reljefs

(metros
zem

jūras

līmeņa).



2.

attēls.

Vidusdevona
Narvas
slāņu

virsmas
reljefs.
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Zemes garozas attīstības kulminācijas momenti ir tās

fāzes, kad samērā īsā laikposmā notiek straujāka pacelša-
nās un krokošanās zonās, kurās veidojas kalni (t. s. ģeo-
sinklināles). Šīs fāzes nereti ir saistītas ar jaunu granītu

un tiem radniecisku magmatisko iežu — granitoīdu izplū-
dumiem zemes virsmas tuvumā, kuru intensitāte, pēc
J. Maļinovska aprēķiniem, ir parādīta ar atsevišķu līkni

(skat. attēlu 120. lpp.). Pārējās mierīgākajās un daudz

plašākajās zemes garozas zonās (t. s. platformās) celša-

nās, iegrimšanas un jūras nogulumu izplatīšanās gaita
(vidēji pēc vairāku zinātnieku datiem) ir parādīta ar otru

līkni.

Tātad tektoniskajos megaciklos kustības ir nevienmērī-

gas: īsāki aktīvas darbības posmi mijas ar garākiem

mierīgākas attīstības posmiem. Pirmo reizi to pateicis mi-

neralogs M. Borhs XVIII gs. (Skat. sīkāk rakstā 242. lpp.)
Uz lielo megaciklu fona iezīmējas sīkāki, reizēm arī lo-

kālo krokošanās un kalnu veidošanās fāžu ietekmēti cikli

(fāzes un to nosaukumus skat. attēlā). Uz to fona izdalās

aizvien sīkāki cikli, līdz beidzot nonākam līdz gada svār-

stībām, kuras ietekmējušas slokšņu mālu veidošanos.

Lai gan zemes garozas kustības ir periodiskas, zemes

attīstība ir nepārtraukta un neatgriezeniska. Kaledonijas,
Hercīnu un Alpu kalni atšķiras ne tikai ar ģeogrāfisko
stāvokli, bet arī ar ģeoloģisko uzbūvi, iežu un minerālu sa-

stāvu, derīgajiem izrakteņiem un pārakmeņotām augu un

dzīvnieku atliekām. Tas pats sakāms par to pašu ciklu

ģeoloģiskajiem veidojumiem platformās.
Par ilustrāciju šeit var noderēt Kaledonijas un Hercīnu

cikla struktūrformu salīdzināšana mūsu republikā.

Lūk, piemēram, ordovikā jūras nogulumi bija nogul-
snējušies uz samērā līdzena jūras dibena. Pēc tam tako-

nijas un erijas tektonisko fāžu darbības rezultātā ordovikā

nogulumi Skandināvijā tika ļoti stipri sakrokoti. Tie ir ne-

daudz izlocīti un vietām pat pārrauti arī Latvijā, sevišķi
Kurzemē. Rezultātā bijušās ordovikā jūras samērā līdzenie

nogulumi kļuva nelīdzeni, un šis reljefs saglabājies ap-
rakts zemes dzīlēs. Deformācijas konstatētas ar urbumiem

un ģeofiziskajiem mērījumiem. Ordovikā nogulumu virsma

tādā veidā, kā tie ieguļ pašlaik zem jaunākiem iežiem, pa-
rādīta 1. attēlā (112. lpp.). Lūzuma zonas labi redzamas

šķērsgriezumā, kas ievietots 1973. gada Dabas un vēstures
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kalendārā. 178. lpp. Kā redzams, līdzīgi izlocīti un salau-
zīti ir arī silūra nogulumi.

Vēlāk, devona sākumā, kad apvidus bija pacēlies, reljefa
augstākās vietas tika noskalotas, bet dziļākās vietas tika

pieskalotas ar smilšaini mālainiem nogulumiem. Tālākie

devona perioda nogulumi nogulsnējās uz samērā līdzena

jūras dibena. Bet Hercīnu megacikla beigās, kad pacēlās
Sudeti, Urāli un citi kalni, daudz vājākas deformācijas
izpaudās arī pie mums. Lūk, devona perioda samērā

līdzenā apvidū izveidojušos Narvas slāņu reljefs kļuva

aptuveni tāds, kā parādīts 2. attēlā. Ap to pašu laiku Lat-

vijā dažādās vietās izveidojās plaisu sistēmas dolomītos

un citos iežos. Sevišķi interesanta ir plaisa, kuras viena

puse saglabājusies kā Skaņākalna līdzenā siena. Tās dēļ
Skaņaiskalns ieguvis specifiskas akustiskās īpašības.

Viens no zemes garozas neatgriezeniskas attīstības cēlo-

ņiem slēpjas zemes polu migrācijā. Daudzi zinātnieki uz-

skata, ka polu migrācijas cēlonis varētu būt atsevišķu
zemes sastāvdaļu pārvietošanās. Pēdējo desmit gadu
pētījumi jūrās un okeānos ir devuši daudz datu, kas apstip-
rina kontinentu dreifa hipotēzi. Daudzos pretrunīgos ģeo-
loģiskos datus var apvienot, ja pieņem, ka agrākajos ģeo-
loģiskajos periodos kontinenta stāvoklis bijis citāds. Planē-

tas mēroga plaisu sistēma sašķeļ un atdala citu no cita

samērā viengabalainos zemes garozas apgabalus, kurus

plaisāšana skārusi mazāk. Tie var būt pat veseli konti-

nenti, kas vienā vietā attālinās cits no cita, citā — tuvojas
cits citam.

J. Maļinovskis

DERĪGO IZRAKTEŅU VEIDOŠANĀS PERIODISKUMS

Pasaules naftas, gāzes, ogļu, fosforītu, mangāna un

dzelzsrūdu, akmenssāls un kālija sāļu, boksītu un citu de-

rīgo izrakteņu krājumi ir izvietoti visai nevienmērīgi. To

izvietojuma pētīšana zemes garozas šķērsgriezumā rāda,
ka to maksimālie krājumi koncentrēti zināmu zemes vēs-

tures posmu nogulumos, kuri atbilst zināmām saules ceļa
fāzēm Galaktikā.

Saules sistēma joņo pa savu galaktisko orbītu ar 207—

250 km ātrumu sekundē. Paši nemanot, mēs šķērsojam
starpzvaigžņu plašumus divdesmit reižu ātrāk par jebkuru
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moderno raķeti. Un tā apkārt Galaktikas centram aptuveni
176 miljonos gadu. Tāds ir galaktiskā «gada» ilgums.

Kurā galaktiskajā «gadalaikā» mēs patlaban dzīvojam?
Pirms 164 milj. gadu mēs bijām perigalaktijā — vistuvāk

Galaktikas centrālajām masām. Tagad mēs atkal tuvoja-
mies tam un sasniegsim to pēc 12 milj. gadu, kad beigsies
šis galaktiskais «gads» (pēc astronoma P. Parenago da-

tiem. — Red. piezī).
Zeme pastāv apmēram 5 miljardus gadu, tātad ir apmē-

ram 25 galaktiskos «gadus» veca. Daudzmaz skaidrāk va-

ram izsekot tikai pēdējos 500 milj. gadu — zemes dzīves

pēdējos 3 galaktiskos «gadus». Un izrādās, ka šajā laikā

zeme ir piedzīvojusi arī 3 kalnu veidošanās ciklus. (Pastāv
arī citādi viedokļi, kuri tomēr nenoliedz šādu ciklu perio-
disku atkārtošanos; skat. shēmu. — Red. piez.) Paiet pir-
mais šāds «gads», un beidzas Kaledonijas cikls. Paiet otrs,

un beidzas Hercīnu cikls. Un trešo reizi saule ar savu

planētu svītu dodas ceļā ap Galaktikas «ciparnīcu», un šo-

reiz tas ir Alpu cikls.

Sie 3 cikli atsevišķā attēlā (skat. shēmā A aili) salī-

dzināti, noliekot tos citu blakus citam līdz ar notikumiem

šo ciklu gaitā. Katra ilgums ir 176 milj. gadu. (Līdzīgu
attēlu skat. mūsu kalendārā 1970. gadam, 173. lpp.) Tāpat
reizēm dara meteorologi: viņi parastos gadus novieto citu

zem cita, lai attēlā pavasaris iznāktu zem cita'gada pava-
sara utt., un tad salīdzina, piemēram, šo gadu temperatū-
ras līknes. Šoreiz jautājums bija līdzīgs: vai arī galaktiskie
«gadalaiki» atkārtojas? Rezultāti bija interesanti. Kalni

visintensīvāk veidojušies katra galaktiskā «pusgada» sā-

kumā un beigās, kad saule atrodas vistuvāk Galaktikas

centram un vistālāk no tā. Ap 10—15 milj. gadu pēc katra

galaktiskā «pusgada» kalnu veidošanās pierimst. Pasau-

les okeāna līmenis paceļas, jūra pārklāj milzīgas sausze-

mes platības. Pazūd apgabali ar aukstu klimatu.

Pēc tam okeāni mazliet atkāpjas, kalnu veidošanas pa-

stiprinās, zemes klimats top vēsāks un sausāks. Kalnu vei-

došanās sasniedz savu maksimālo aktivitāti galaktiskā

«gada» beigās — perigalaktijā.
Bet kādā secībā veidojušies derīgie izrakteņi? Aplūko-

sim vispirms pēdējo galaktisko «gadu» — mēs tajā dzīvo-

jam un to vislabāk pazīstam. Mūsu «gada» sākumā radās

labvēlīgi apstākļi, lai veidotos daudzas naftas atradnes

Tuvajos Austrumos, Šauda Arābijā un Rietumsibīrijā.
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Pabīdīsim rādītāja adatu par 176 miljoniem gadu atpa-
kaļ. Kas notika uz zemes tajās pašās otrā galaktiskā
«gada» stundās? Un mēs atkal bieži naftu atrodam,

piemēram, Romaškas atradnēs Tatārijā. Un tajās pašās
pirmā galaktiskā «gada» «stundās» — Irkutskas amfi-

teātra nafta.

Tā paša un ļoti līdzīga vecuma nogulumos bez naftas

atrodas arī daudzas fosforīta, akmeņogļu un no planktona
radušos degslānekļu iegulas. Pie tam nafta it kā noslēdz

katru šādu izrakteņu uzkrāšanās ciklu. Visiem 3 galaktis-
kajiem «gadiem» ir raksturīgas katram divas, apmēram
40—45 milj. gadu garās biogēno derīgo izrakteņu veido-

šanās epohas, kuras seko perigalaktijiem un apogalakti-
jiem pēc apmēram 10—15 milj. gadu. lespējams, ka Pa-

saules okeāna līmeņa pacelšanās momentos no tā dziļu-
miem nākošais fosfors dažos rajonos veicināja planktona
produktivitātes palielināšanos, citos izraisīja fosfātu mi-

nerālu izgulsnēšanos, bet dažos gadījumos (Baltijā, Igau-
nijas ordovikā) — gandrīz vai vienlaicīgu biogēnā fosfo-

rīta un degslānekļu uzkrāšanos.

Sauszemes augu valsts uzplaukumu veicināja jauns ogļ-
skābās gāzes pieplūdums atmosfērai no tiem pašiem dziļa-
jiem ūdeņiem, kas bija uznākuši virspusē.

Tātad biosfēras maksimālā produktivitāte kā sauszemē,
tā okeānos periodiski iestājas aptuveni ik pēc 10—15 milj.

gadu, kad Saules sistēma izgājusi cauri apogalaktijam vai

perigalaktijam, un turpinās 45—40 milj. gadu, turklāt vēl

ar diviem atsevišķiem lielākiem uzplaukuma momentiem.

Tas notiek, pateicoties galvenokārt periodiskai fosfora,

ogļskābās gāzes un citu biogēno elementu mobilizācijai no

Pasaules okeāna dziļumiem.
Citu nogulumu tipa derīgo izrakteņu atradnes veidojas

ciešā sakarā ar faktoriem, kuri iedarbojas uz biosfēru, un

ar tās tiešo darbību, tāpēc periodiski atkārtojas arī tādu

vai citādu atradņu izveidošanās apstākļi.

Runājot par magmatiskas cilmes derīgo izrakteņu at-

radņu veidošanos, var minēt piemēru, ka ap 360 milj. gadu
vecās polimetālu atradnes Altajā atbilst ap 180 milj. gadu
vecajām līdzīgajām atradnēm Magadanas apgabalā.

Iznāk, ka galaktiskā «pulksteņa» rādījumi var noderēt,

meklējot atradnes. Ja ir kādas atradnes viena galaktiskā
«gada» «marta» slāņos, tad var cerēt, ka līdzīgas iegulas
atradīs arī iepriekšējo galaktisko «gadu» «marta» slāņos.
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Redakcijas piezīme. Citi autori norāda, ka ikviena tek-

toniskā megacikla pirmajā stadijā ģeosinklināles iegrimst
un tajās izveidojas bāziskie magmatiskie ieži un dzelzs,
hroma v. c. atradnes, otrajā stadijā ģeosinklināles pacejas
un sakrokojas kalnos, izveidojas skābie magmatiskie ieži

(galvenokārt granīti) un alvas v. c. rūdu atradnes; treša-

jai stadijai raksturīgas hidrotermālās dzīslas ar svina,
cinka v. c. rūdām. Tātad arī rūdu veidošanās atkārtojas

periodiski.

V. Grāvītis

ZEMESLODES FLORAS UN

FAUNAS ATTĪSTĪBAS RITMI

No iepriekšējiem rakstiem (111., 115. lpp.) un pievie-
notās shēmas redzams, ka zemes garoza ir attīstījusies
un attīstās nevienmērīgi, īsākiem, relatīvi aktīvākas attīstī-

bas posmiem mijoties ar garākiem, mierīgākas attīstības

posmiem.
Tālāk shematiski parādīta vairāku nozīmīgāko augu un

dzīvnieku grupu vēsturiskā attīstība pēc jaunākajiem da-

tiem par šais grupās ietilpstošo dzimtu un ģinšu relatīvo

daudzumu dažādos periodos.
Organismu nomainīšanās pa etapiem laika

gaitā ir zināma jau kopš V. Smita (1769—1839) laikiem.

Uzkrājoties informācijai par aizvien lielāku seno orga-
nismu dzimtu, ģinšu un sugu skaitu, noskaidrojās, ka

vienu izzušana un citu parādīšanās no jauna ir notikusi

nevienmērīgi — lāgiem daudz straujāk, lāgiem daudz

lēnāk. (Attēlā 120. lpp. robiņi organismu grupu attīstību

raksturojošo joslu labajā pusē shematiski rāda, kāda daļa
no dzimtu un ģinšu skaita zināmā laikā izzūd un rodas no

jauna.) Vairāki ģeologi, piemēram, S. Bubnovs, D. Panfi-

lovs, M. Vašičeks, F. Disa un kolektīvs un citi, ir norādī-

juši, ka samērā strauja organismu izmiršana un rašanās

no jauna bieži ir notikusi zināmās zemes garozas aktīvā-

kas tektoniskās attīstības fāzēs. Tas redzams arī attēlā.

lemesli, pēc pasaules ģeologu domām, ir dažādi. Norāda

uz pēkšņām zemes reljefa, sauszemes un jūras robežu un

okeāna līmeņa maiņām (piem., N. Ņūels v. c), straujām
klimata maiņām (piem., N. Jakovļevs v. c), jūras sāļuma

maiņām (K. Beirlens) v. tml. Tomēr, kā-norāda citi autori
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(piem., I. Valters, T. Vestolls, T. Džordžs, L. Davitaš-

vili v. Cv), šādas pārmaiņas notiek pietiekami lēni un ne-

aptver reizē ne visu sauszemi, ne visus okeānus, tādēļ ne-

var izraisīt zināmu sugu pilnīgu nomainīšanos. Citi

(0. Sindevolfs, V. Krasovskis, I. Šklovskis, N. Blagoveš-
čenska v. c.) norāda uz periodisku, ļoti intensīvu radio-

aktīvu starojumu no kosmosa, kas vienas sugas uz visas

zemes un jūrā nobeidz, bet citām izraisa hromosomu mu-

tācijas, kas noved pie jaunu sugu rašanās. (Sugu
nosaka hromosomas un gēni. Tie var mainīties radiogēno,
hemogēno (ķīmisko) un termogēno mutantu ietekmē.

Abiem pēdējiem varētu būt tikai vietēja nozīme, un tie ne-

varētu ietekmēt reizē organismus visā pasaulē.) Turpretī
citi (N. Ņūels, K. Beirlens) pamatoti iebilst, ka šāda pe-
riodiska starojuma esamību nav iespējams pierādīt ar

adekvātu pārbaudi, pie tam jūrās zem zināma biezuma

ūdens aizsargslāņa organismi būtu pasargāti no šāda sta-

rojuma labāk nekā sauszemes organismi. D. Raups,
S. Stenlijs v. c. atgādina, ka izmiršanas gadījumi skar ne-

vis ekoloģiskas (visas vienā zināmā apvidū dzīvojošas)
grupas, bet gan zināmas taksonomiskas grupas reizē da-

žādos apvidos.
Cilvēces vēsturē ir fiksēti zināmu dzīvnieku sugu bo-

jāejas gadījumi, galvenokārt cilvēku iedarbības rezul-

tātā. Bet tikai pēdējā laikā Klusā okeāna atolos pēc izmē-

ģinājuma kodolsprādzieniem tika novērotas organismu

sugas ar mutāciju pazīmēm un atomreaktoros ir izde-

vies izraisīt augu sēklu v. c. mutācijas.

Galaktisko «gadu», kura laikā visa Saules sistēma apiet
apkārt Galaktikas centram (pēc astronoma P. Parenago
datiem, ap 176 milj. gadu), pēdējā laikā ģeologi (piem.,
B. Ličkovs, J. Maļinovskis v. c.) saista ar līdzīga ilguma
zemes garozas attīstības tektoniskiem megacikliem. Katra

šāda cikla vidējā attīstības stadijā ir novērojama intensīva

zemes garozas krokošanās. Šīs krokošanās sakars ar kos-

misko apstākļu dažādību saules galaktiskās orbītas atse-

višķos posmos neliksies paradoksāls, ņemot vērā, cik stipri
zemes garozu ietekmē pat Mēness stāvokļa svārstības.

Mēness un Saules ietekmē svārstās ne tikai hidrosfēra: kā

noskaidrots ar rūpīgiem mērījumiem, par apmēram 0,25 m

svārstās pat cietā zerrfes garoza. Bet A. Perē un G. Tam-

razjans ir noskaidrojuši, ka lielākā daļa zemestrīču notiek

tieši maksimālo paisumu dienās, kas atkārtojas pēc
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Mēness stāvokļa aptuveni ik pēc 15 dienām. Kad šīs die-

nas pie tam vēl sakrīt ar Mēness perigeju, zemestrīču

skaits pieaug 2,5 un vairāk reizes salīdzinājumā ar zemes-

trīču skaitu mēness pirmā un pēdējā ceturkšņa laikā.

Ģeotektonisko megaciklu sākuma — iegrimšanas sta-

dijā ģeosinklināles iegrimst, tajās intensīvi uzkrājas no-

gulumu ieži un izveidojas arī bāziskie magmatiskie ieži.

Vidējā, krokošanās jeb batolītu stadijā aktīvi izpaužas
galvenās tektoniskās fāzes, ģeosinklināles paceļas un sa-

krokojas, dziļumā izveidojas lieli skābo magmatisko iežu,

galvenokārt granītu batolīti. Bet šajos iežos ir daudz vai-

rāk urāna un torija nekā bāziskajos iežos un zemes garozā
vidēji. Pie tam granītu batolītu veidošanās gaitā urāns ta-

jos uzkrājas aizvien vairāk. Bez tam tie vēl satur ļoti
daudz kālija, kuram klāt ir radioaktīvais izotops K 4O

,
kurš

dabā izplatīts vairāk par urānu. Un beidzot, vēlajā, pēc-

Eras: PZ — paleozojs, MZ — mezozojs, KZ — kainozojs, PF —

paleofīts, MF — mezofīts, KF — kainofīts. Periodi: X (skat. apzīmē-
jumu) — kembrijs, O — ordoviks, S — silūrs, D — devons, C —

karbons, P — perms, T — triass, J — jura, X — krīts, P — paleo-
gēns, N — neogēns, Q — kvartārs. Tektoniskie cikli parādīti saskaņā

ar trīs pastāvošiem zinātnieku viedokļiem (A, B, C). 3 (skat. apzī-

mējumu) — Saules sistēmas orbītas perigalaktijā (vistuvāk Galaktikas

centram) momenti pēc astronoma P. Parenago, 4 — no pacelto un

sakrokoto kalnu iežu drupām saskaloto smilšaino iežu plašas uzkrā-

šanās laika posmi (tektonisko fāzu — krokošanās kustību samērā

īslaicīgas aktivizācijas —■ intensitātes pakāpe attēlota ar bultu ga

rumu), 5 — granitoidu (granīta saimes iežu) veidošanas (pēc dau-

dzuma laika gaitā; to pašu pēc atsevišķu magmas izplūdumu biežuma,

pēc J. Maļinovska datiem,rāda līkne). Ķīmiskie simbolirāda elementus,

kuru rūdas pastiprināti veidojušās atsevišķiem magnētiskiem cikliem

atbilstošo metalogēno epohu un to agro, vidējo un vēlo (jeb pirms-
krokošanās, krokošanās un pēckrokošanās) etapu laikā. 6 — kaļķ-
akmeņi, 7 — krami, 8 — mālainie (arī smilšainie) nogulumi, 9 —

fosforīti, 10 — degslānekļi, 11 — nafta, 12 — akmeņogles, U —

urāna savienojumu nogulumi. Mangāna, dzelzs, svina, cinka, vara,

alumīnija savienojumi, sāls un kālija sāls jūru nogulumos parādīti ar

atsevišķiem apzīmējumiem (skat. augšā). Augu un dzīvnieku grupu
attīstību pēc dzimtu un ģinšu skaita shematiski rāda tumšās joslas
paplašinājums kreisajā pusē, dzimtu un ģinšu nomainīšanās (izmir-
šanas un jaunrašanās) aktivitāti shematiski rāda robi tumšo joslu
labajā pusē.
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krokošanās stadijā, līdzās skābajiem vulkāniskajiem iežiem,
kuros ir vēl vairāk urāna nekā skābajos dziļuma iežos,

magmas atlikumi no dziļuma izplūst pa plaisu sistēmām,

izveidojot hidrotermālās dzīslas, kurās līdz ar citām me-

tālu rūdām ir atrodami vairāk par 93% no visiem zināma-

jiem magmatiskas cilmes urāna krājumiem (V. Smirnovs,
V. Belousovs, V. Cerepins). Hidrotermālajos procesos daļa
urāna nonāk hidrosfērā. Bet, magmatiskajiem iežiem sa-

dēdējot, urāna savienojumi viegli izšķīst un arī nonāk

jūrās un pēc tam jūras nogulumu iežos, veidojot arī atrad-

nes. Pie tam laika gaitā tie tur uzkrājas nevienādos dau-

dzumos. Urāns nonāk biosfērā un vēlāk iesūcas un uzkrā-

jas oglekli saturošos slānekļos, oglēs, fosforītos, zivju un

zauru kaulos.

Bez tam, piemēram, Krakatau vulkāna izvirduma laikā

1883. gadā atmosfērā visos kontinentos tika novēroti vul-

kāniskie pelni, kuru radioaktivitāti tolaik vēl nebija iespē-
jams izmērīt.

Tātad no magmas jaunas radioaktīvo vielu porcijas
laiku pa laikam nonāk gan atmosfērā, gan hidrosfērā, un

neviena organismu grupa ne sauszemē, ne okeānos tādā

gadījumā nevar būt pasargāta no tā. Svarīga nozīme ir

atsevišķu organismu grupu atšķirīgam jutīgumam un uz-

ņēmībai pret šīm vielām. Aktīvāk iedarbojas tā daļa, kas

iekļūst tieši organismā. Daļa organismu grupu aiziet bojā,
turpretī citās grupās radioaktīvās vielas tajā pašā laikā

var vairākkārt pastiprināt hromosomu un gēnu mutācijas

(J. Ivanova, F. Disa un kolektīvs, V. Lavrovs). Tālākajā
dabiskās izlases cīņā no daudzām mutācijām nedaudzas

var uzvarēt un dot sākumu jaunām sugām.

J. Maļinovskis

KLIMATA MAIŅA ZEMES VĒSTURĒ

ležos ir ierakstīts milzums informācijas, ar kuras palī-
dzību var restaurēt mūsu planētas ģeoloģiskās attīstības

vēsturi. Tur ir arī ziņas par seno laiku klimatu. Pie tam

klimats ir organiski saistīts ar citām ģeoloģiskām parādī-
bām. Klimats ir gan atkarīgs no kalnu veidošanās vai

sauszemes un jūras samēra, gan ietekmē nogulumu uzkrā-

šanos, faunu un floru. Bez tam klimats, tāpat ka viss uz

planētas, ir pakļauts kosmiskas cilmes faktoriem. Dabiski,
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ka visa informācija par seno laiku klimatu ir atrodama

nogulumos, kuri uzkrājušies ūdenī un uz sauszemes.

Sausam (arīdam) klimatam raksturīgi tuksnešu nogu-
lumi, sāls un citi nogulumi reizēm ar sausummīlošu augu
atliekām, bet siltam, mitram (humīdam) klimatam — se-

nās apraktas augsnes (iežu sadēdēšanas garozas) un to

pārskalotās atliekas bieži ar tropiskas un subtropiskas flo-

ras atliekām. Mēreni mitram klimatam raksturīgas samērā

plānas sadēdēšanas garozas un ar terigēno materiālu

(smiltīm, māliem v. c.) bagāti nogulumi. Ledāju klimatu

raksturo morēnas un to atliekas.

Jo tālāk ģeoloģiskajā pagātnē, jo mazāk drošu pazīmju.
Pat klimata noteikšana pēc floras un faunas bieži rada

šaubas. Vēl vairāk: nogulumi ar laiku ir tiktāl izmainīju-
šies, ka nav iespējams pateikt, kādi tie bijuši sākotnēji.
TādēJ priekšstats par ļoti seno klimatu ir diezgan mig-
lains. Tomēr dažas klimata pazīmes izdodas uzzināt diez-

gan droši. Pēdējos 20 gados jr izdevies noteikt paleotem-
peratūras pēc skābekļa smagā (0 18) un vieglā (0 16 ) izo-

topa attiecības gliemežvāku čaulu sastāvā.

No mūsdienu fiziskās ģeogrāfijas ir zināms, ka no

sniega brīvās sauszemes platību sašaurināšanās par 10%

vidējos platumos paaugstina gada vidējo temperatūru par
1 °C un augstākos platumos — līdz 9°C, bet pie ekvatora

neizraisa manāmas izmaiņas. Tas tāpēc, ka ūdens par ap-

mēram 20% vairāk uzņejn saules enerģiju.
Salīdzinot ar izotopu metodi noteikto paleotemperatūru

ar jūras krasta līnijas maiņām, ir novērojama tieša saka-

rība starp jūru paplašināšanos un ūdeņu sasilšanu. Tātad
klimatisko zonu kontrastiem arī jāmazinās, un otrādi. Tā

arī pēc pētījumiem Rietumāfrikā un Ziemeļrietumu Austrā-

lijā Feirbridžs konstatējis (1968), ka arīds klimats bijis
tieši tajos laika posmos, kad Pasaules okeānā bijis zems

ūdens līmenis. Tāpat arī pēc Afganistānas mezozoja no-

gulumiem autors konstatējis korelāciju starp Pasaules

okeāna zemu līmeni un sausummīlošu augu putekšņu dau-

dzuma palielināšanos iežos.

Zemes vēstures pēdējo 500 milj. gadu gaitā var izsekot

divus klimata tipus: kontrastainu klimatu ar krasi izteik-

tām arīdām, sausām zonām un raksturīgiem sālu nogu-

lumiem un humīdu, siltu un mitru klimatu ar jūras uzplū-
diem, kad arīdie apstākļi un klimatiskās zonas ir loti vāji
izteiktas.
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Atttēlā (skat. 120. lpp.) līdzās Pasaules okeāna līmeņa
svārstību līknei parādīti galvenie lielo kālija un akmens-

sāls atradņu veidošanās momenti. Tātad jūru sašaurināša-

nās un sāļu veidošanās momenti liecina par arīdu klimatu,

un otrādi. Lai novērtētu klimatu kādā noteiktā teritorijā,
nedrīkst aizmirst, ka savu vietu ir mainījuši Zemes poli un

līdz ar tiem arī arīdās joslas, kuras vienmēr izvietojas
tuvu 35. paralēlei.

Kā mainījies klimats Baltijā pēdējos 500 gadu miljonos?
Kaledonijas ciklā (pirms 516—340 milj. g.) Baltija atra-

dās dienvidu arīdajā joslā, kā tagad lielie Austrālijas
tuksneši un Kalahari tuksnesis Āfrikā. Tieši šādām joslām
ir raksturīgas visjūtamākās klimata maiņas. Šī cikla sā-

kumā ( —516—-490 milj. g.) Baltijā un' Baltkrievijā vēl

bija silts un mitrs klimats, par ko liecina urbumos konsta-

tētās tā laika apraktās augsnes. Pēc tam, kembrija perioda
otrajā pusē (—490 450 milj. g.), klimats bija sausāks

un veidojās iesarkanie smilšainie ieži. Tajā pašā laikā

Austrumsibīrijā veidojās grandiozi sāļu nogulumi.
Ordovikā ( —450 380 milj. g.) klimats atkal kļuva

maigāks, tomēr pašā sākumā vēl bija diezgan sauss, par
ko liecina Igaunijas fosforīti, kuri veidojas mēreni arīdos

apstākļos.
Ordovikā beigās, silūrā un devona sākumā ( —380 —

—340 milj. g.) klimats un tā maiņas bija apmēram tādas

pašas kā kembrija beigās, t. i., atkal bija sausāks, ar no-

virzēm uz vienu vai otru pusi. Vidējā ordovikā beigās Bal-

tijā (Igaunijā) izveidojās lielas degslānekļu iegulas, kuras

arī saistās ar mēreni arīdiem apstākļiem. Devona sākumā,
t. i., Kaledonijas cikla pašās beigās, klimats bija diezgan
sauss, par ko liecina iesarkanie smilšainie nogulumi Rie-

tumukrainā un Baltijā. Tātad Kaledonijas ciklā Baltijā
bija divi mitra un divi sausa klimata laikposmi, kuros at-

spoguļojās globālas izmaiņas.
Hercīnu ciklā Baltija joprojām atradās arīdajā joslā.

Agrā devona otrās puses nogulumi ir ļoti līdzīgi tiem, kuri

izveidojās Kaledonijas cikla pašā sākumā. Seit tie nogul-
snējušies virs nogulumiem, uz kuriem senās augsnes pat
tropu apstākļos ir vāji izveidojušās. Tādēļ diemžēl nevar

droši spriest par humīda klimata pastāvēšanu Hercīnu

cikla sākumā. Tomēr var novērot šādus ģeoloģiskā laika

posmus: ar sausu klimatu vidējā un vēlajā devonā

(—320 — —270 milj. g.), līdzīgu kembrija beigām, ar
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mitru klimatu karbonā ( —270 — —210 milj. g.), līdzīgu
ordovikam, un atkal ar sausu klimatu permā un triasā

(—270 210 milj. g.), līdzīgu silūram un agrajam de-

vonam.

Alpu ciklā arīdā josla ieņēma tagadējo stāvokli un Bal-

tija jau atradās ziemeļu humīdajā zonā. Baltijas lielākā

daļa Alpu ciklā bija sauszeme. Siltāks klimats, kas tuvo-

jās tropiskajam, bija jurā ( — 160 — —130 milj. g.) un

paleogēnā (—70 — —30 milj. g.), t. i., tajos laikposmos,
kad arīdajā zonā bija vismitrākais klimats. Sie momenii

pēc stāvokļa galaktiskajā «gadā» atbilst agrajam kembri-

jam un ordovikam.

Pēdējā gadu miljonā sakarā ar Alpu kalnu veidošanās

ciklu Pasaules okeāna līmenis pazeminājās tiktāl, ka iz-

veidojās kontinentālie ledāji, kuri aptvēra arī Baltiju. So

apledojumu attīstības ritms bija pakļauts astronomiskiem

faktoriem, kas nosaka Zemes un Saules savstarpējo stā-

vokli. Zemes saņemtā siltuma daudzumu un sadalījumu
visvairāk ietekmē ekliptikas slīpuma maiņa ar periodu
40000 gadu, orbītas ekscentritātes maiņas ar periodu
91 800 gadu un Zemes ass precesijas parādība ar periodu
21 000 gadu. Sie faktori nosaka leņķi, kādā saules stari

krīt uz zemes virsmas. M. Milankovičs jau 1914. gadā,
novērtējis šo faktoru ietekmi, secināja, ka saules enerģi-
jas daudzums, ko saņem zeme, ir atkarīgs galvenokārt no

ekliptikas slīpuma leņķa, aprēķināja apledojumu vecumu

ilgi pirms absolūtā vecuma noteikšanas radiometrisko me-

tožu izstrādāšanas un paredzēja vēl citus, tolaik vēl nezi-

nāmus apledojumus. Viņa aprēķini pilnīgi apstiprinājās.
Šie faktori darbojās arī citās ģeoloģiskajās epohās, tomēr

tik spilgti neizpaudās vispārējā siltākā klimata dēļ, jo mēs

tagad dzīvojam visai savdabīga un zemei neparasta kli-

mata epohā. Šādi momenti, domājams, bijuši Dienvid-

āfrikā un Dienvidamerikā Kaledonijas un Hercīnu ciklu

beigās.
Tātad par klimatu, no vienas puses, var teikt, ka tas

nemitīgi mainās, bet, no otras puses, par zemi kopumā, ka

ne, jo attiecīgajiem galaktisko «gadu» posmiem raksturīgi

līdzīgi klimatiskie apstākļi, t. i., klimats bijis pastāvīgs
savā mainībā.
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A. Mauriņš

AKADĒMIĶA V. VERNADSKA BIOSFĒRAS

KONCEPCIJA DABAS AIZSARDZĪBĀ

Pirms 50 gadiem grāmatu plauktos parādījās izcilā padomju daba:

zinātnieka Vladimira Vernadska (1863—1945) zinātniskais darbs

«Biosfēra». šajā grāmatā izklāstītās koncepcijas pirmuzmetumus viņš
bija publicējis jau laikā no 1916. gada līdz 1921. gadam. Savu mācību

par biosfēru V. Vernadskis tālāk pilnveidoja lekcijās, kuras viņš no

1923. gada līdz 1924. gadam lasīja Kār|a universitātē Prāgā un Sor-
bonnas universitātē Parīzē. So lekciju kurss tika izdots Parīzē

1924. gadā atsevišķā grāmatā «La Geochimie». 1929. gadā tai sekoja
franču valodā tulkotā «La Biosphere>. Ar šiem darbiem V. Vernadska

mācība par biosfēru kļuva pazīstama visā pasaulē. levērojamais ame-

rikāņu biologs Dž. Vudvels raksta, ka mūsdienu modernajiem priekš-
statiem par biosfēru pamatā ir V. Vernadska koncepcija.

V. Vernadskis uzsvēra, ka viņa priekšstatiem par biosfēru ir ciešs

sakars ar V. Dokučajeva, D. Mendeļejeva un citu krievu dabas zināt-

nieku uzskatiem. Studējot Pēterburgas universitātē, viņš cieši saskārās

ar šiem zinātnes dižgariem, klausījās arī L Sečenova, P. Kostičeva,
A. Vojeikova, A. Butļerova un citu izcilu zinātnieku lekcijas. Pēc

universitātes absolvēšanas viņš sešus gadus līdz maģistra disertācijas
aizstāvēšanai 1891. gadā piedalījās augsnes izpētes un ģeoloģiskajās
ekspedīcijās. Pēc doktora disertācijas aizstāvēšanas viņš 1898. gadā
kļuva par mineraloģijas un kristalogrāfijas profesoru Maskavas uni-

versitātē, kur nostrādāja līdz 1911. gadam, kad, protestējot pret
carisma reakcionāro politiku izglītībā, pārgāja uz Pēterburgas Zinātņu

akadēmiju. Tur viņu ievēlēja par akadēmiķi. 1914. gadā V. Vernad-

skis k|uva par ZA Ģeoloģijas un mineraloģijas muzeja direktoru. Strā-

dājot Maskavā, viņš izveidoja mineraloģijas muzeju universitātē un

Augstākajos sieviešu kursos, noorganizēja mineraloģijas zinātniskās

pētniecības institūtu.

Ļoti aktīvu zinātnisku un organizatorisku darbību V. Vernadskis
izvērsa pēc Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas. Viņš noorgani-

zēja Ukrainas Zinātņu akadēmiju un k|uva par tās pirmo prezidentu;
1922. gadā Petrogradā izveidoja Rādija institūtu, kuru vadīja līdz

1939. gadam; 1926. gadā (pēc atgriešanās no ārzemju komandējuma)
nodibināja PSRS ZA Zinību vēstures komisiju, kuru vadīja līdz

1930. gadam; 1927. gadā Zinātņu akadēmijā viņa vadībā sāka darbo-

ties Dzīvās vielas nodala (1929 g pārveidota par Bioģeoķīmijas
laboratoriju). 1937. gadā Maskavā sanāca XVII Starptautiskais ģeologu
kongress, kurā V. Vernadskis noorganizēja Starptautisko komisiju
ģeoloģisko iežu absolūtā vecuma noteikšanai ar radiometrisko me-

todi; viņu ievēlēja par šīs komisijas viceprezidentu. Kopš 1939. gada
viņš vadīja PSRS ZA Meteorītu komiteju un paša izveidoto Izotopu
komisiju.

Pasaules slavu ieguvusi V. Vernadska zinātniskā skola mineralo-

ģijā un kristalogrāfijā. Viņš ir tādu pilnīgi jaunu zinātnes nozaru kā

ģeoķīmija un bioģeoķīmija pamatlicējs
Sava mūža pēdējos divos gadu desmitos V. Vernadskis galveno-

kārt pētīja dzīvo organismo lomu planetārajos procesos. Uz zemes,
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rakstīja V. Vernadskis, nav cita tik varena spēka kā dzīvie orgāni
mi. Daudzi zemes garozas virskārtas ieži — māli, kaļķakmeņi, dolomī

dzelzs un alumīnija oksīdi un simtiem citu — šeit nepārtraukti v<

dojas tikai dzīvības ietekmē. Līdz ar dzīvības izbeigšanos iestāt

ķīmiskais līdzsvars, kuru tikai dažkārt pārtrauktu vulkānu, gāzu i
karsto ūdeņu izvirdumi. Taču arī šādā ceļā ienestās vielas agri v

vēlu līdzsvarotos ar nedzīvo zemes garozu, un• tālāk nemainītos,
nebūtu ne brīvā skābekļa, ne ogļskābās gāzes, ne aktīvā ūdens. Ka
arī dzīvās vielas ir relatīvi maz (apmēram 0,2 guz 1 cm

2
), taču

ļoti aktīvi iedarbojas uz apkārtējo vidi. Visu zemeslodes ārējo a

valku, kurā izplatīta dzīvība, V. Vernadskis dēvē par biosfēru. Ta

ietilpst augsne un arī dziļāki litosfēras slāņi (līdz I—2 km), Pasaul

okeāns un troposfēra (atmosfēras apakšējais slānis līdz 10—18 k

augstumam).
Biosfēra V. Vernadska izpratnē ir vienota sistēma, kurā noi

pašregulācijas procesi. Taču cilvēks kā apzināti, tā — galvenokārt
neapzināti arvien vairāk sāk iejaukties biosfēras procesos. Cilvē

pārveido planētas seju — tās cieto garozu,-ūdeņus, atmosfēru, ra

jaunas augu un dzīvnieku formas. Līdz ar to cilvēce kļūst par aizvi

varenāku planetāru spēku, pie tam šis spēks atkarīgs nevis no cilvē

kopējās biomasas, bet no viņu saprāta un šī saprāta virzītā dart

Jauno biosfēras stāvokli, kuram mēs tuvojamies, V. Vernadsl

ieteica saukt par noosfēru — saprāta sfēru. Mēs ieejam, viņš raksti

1944. gadā, šajā jaunajā fāzē bargā laikmetā, postošu pasaules ka

laikmetā. Taču mums svarīgs tāds fakts, ka mūsu sabiedrības ide;

iet kopsolī ar planetārajiem procesiem, ar dabas likumiem un tāt

atbilst noosfērai.

Cilvēks, uzsver V. Vernadskis, kā dzīvs organisms ir nesarauja
saistīts ar vielas un enerģijas apriti biosfērā. Viņš ne mirkli nes{

kļūt no tās neatkarīgs. Tāpēc cilvēcei., gādājot par savu nākotni, jāi

pējas par biosfēru. Kad pirms piecdesmit gadiem V. Vernadskis izv

zīja šo tēzi, par dabas aizsardzības galveno uzdevumu parasti uzsl

tīja atsevišķu retu dzīvnieku un augu sugu, unikālu ģeoloģis
objektu paglābšanu no iznīcināšanas, kā arī relatīvi nelielu rezervi

teritoriju pirmatnējā stāvokļa saglabāšanu. Pēdējos desmit gados
noticis krass lūzums sabiedriskās domas attieksmē pret šiem jautāj
miem. Tagad, raksta pazīstamais ASV ekologs un sabiedriskais di

binieks L. Koldvels, jēdziens «biosfēra» ir kļuvis par vispasaui

politikas pamatkoncepciju ■ vides aizsardzībā. Ja biosfēra ir vien(

sistēma, tad tās aizsardzībai nepieciešami starptautiski pasākumi.
Starptautiskā mērogā vides aizsardzības problēmu izvirz

1909. gada septembrī Parīzē UNESCO sasauktā starptautiskā ekspei
konference biosfēras dabisko resursu racionālas izmantošanas un a

sardzības zinātnisko pamatu pētīšanas jautājumos. 1972. gada jūn
Stokholmā notika ANO konference par apkārtējās vides problēmā
kurā piedalījās 113 valstu un 40 starptautisku organizāciju pārstās

Kopš 1971. gada tiek realizēta UNESCO ģenerālkonferences XVIi
sijā apstiprinātā starptautiskā programma «Cilvēks un biosfēr
Sis programmas galvenais uzdevums ir vispusīgi izpētīt biosfēi

resursu racionālas izmantošanas, atjaunošanas un aizsardzīt

pamatus, kā arī uzlabot cilvēka un biosfēras globālās attiecīb

minimalizējot cilvēka darbības negatīvās sekas. Kā atzīmē ievēro

mais padomju ģeogrāfs I. Gerasimovs, līdz pat pēdējam laik

pētīja vai nu vides ietekmi uz cilvēku, vai ari cilvēka ietekmi uz vi
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Tagad arvien asāk izvirzās problēma par cilvēka pārveidotās vides un

sabiedrības mijiedarbību, tās zinātnisku prognozēšanu un optimizē-
Šanu. Šādu prognožu optimizācijas metodoloģiskais pamats ir dialek-

tiskā materiālisma pasaules uzskats un V. Vernadska biosfēras kon-
cepcija.

V. Būmeisters

BIOLOĢISKIE RITMI

Ritms ir kāda procesa vai parādības atkārtošanās no-

teiktos laika sprīžos. Grafiski tā izsakāma kā viļņota līnija
ar regulāriem pacēlumiem un nolaidumiem (kāpumu un

kritumu). Laiku starp diviem vienādi orientētiem punktiem
uz šīs līknes saucam par ciklu. Visuzskatāmāk ritms re-

dzams, vērojot astronomiskās parādības — dienas un

nakts iestāšanos, regulāros Mēness ciklus, gadalaiku mai-

ņas, Zemes magnētiskā lauka un Saules aktivitātes mai-

ņas ar aptuveni 11 gadu ilgu ciklu, kā arī citus ritmus.

Piemēram, lielais astronomiskais gads ir laiks, kurā ze-

meslodes ass attiecībā pret zemeslodes orbitu ieņem
iepriekšējo stāvokli. Šajā lielajā gadā ir 25920 parasto

gadu. Lielā astronomiskā diena tātad atbilst 70,2 gadiem,
kas ir aptuvens vidējais cilvēka mūža ilgums. Saprotams,
ka mums, «viendienas mušiņām», nepieredzēt šādas garo

periodu norises, kaut gan tas būtu ļoti interesanti, jo var-

būt arī šajā lielajā gadā ir savi pavasari un rudeņi, zie-

mas un vasaras.

Visi šie ārējie, t. s. eksogēnie ritmr un apkārtējās vides

svārstības ietekmē dzīvos organismus. Dažādu procesu

periodiska pastiprināšanās un pavājināšanās, dažādu pa-

rādību rašanās un izzušana evolūcijas procesā izveidojusi
t. s. bioloģiskos ritmus jeb endogēnos bioritmus. Līdz ar

to izveidojušies noteikti dzīvās sistēmas ritmi, kas ieslēgti

ģenētiskajos kodos un iedzimtības ceļā tiek nodoti nāka-

majām paaudzēm, saglabājot indivīda īpatnības un atse-

višķu sistēmu savdabību.

Bioritmi ir ļoti sarežģīta parādība, kas vērojama ne vien

cilvēkā, bet visā dzīvajā dabā, arī vienšūnu organismos,

augos un pat izgrieztos audu gabaliņos. Ritmiskas izmai-

ņas, kas atkarīgas no tumsas un gaismas maiņas, var vē-

rot pat šūniņas kodolā. Šāda paātrināta vai palēnināta
vielmaiņas fāze saistīta ar nukleīnskābju veidošanos, tā
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savukārt atkarīga no olbaltumvielu fermentu aktivitātes,
bet pēdējie — no jonu koncentrācijas maiņām un to elek-

triskā lādiņa, tā ka rezultātā runā par bioloģisko pulk-
steni, kas ir katram indivīdam stingri īpatns un tomēr pa-

kļauts visdažādākajām ietekmēm.

Bioritmi, kas nodrošina dzīvā organisma regulāros fizio-

loģiskos procesus, var būt ļoti īsi — sekundes simtdaļas vai

minūtes (pigmenta pārvērtības acs tīklenē, zaļajās lapās,
uzbudinājuma un kavēšanas procesi nervu sistēmā, im-

pulsu vadīšana pa nervu un citi). Sādi iedzimti ritmi bieži

vien ir korelēti ar garākiem, galvenokārt diennakts ritmiem.

Gaismas un tumsas maiņa ir valdošais ritms, kas rak-

sturīgs kā vienšūnas organismam, tā cilvēkam. Jo aug-

stāka ir organisma organizācija, jo spilgtāk izteikta akti-

vitātes un atpūtas maiņa. Šāda aktivitātes un miera stā-

vokļa, miega un nomoda ritmika izpaužas gan vielmaiņā,

gan sirds un asinsvadu sistēmas, kā arī gremošanas trakta

un centrālās nervu sistēmas darbībā. Apmēram 50 dažādu

procesu cilvēka organismā pakļauti diennakts ritmam.

Stingra kārtība visdažādākajiem fizioloģiskajiem proce-
siem ir nepieciešama, jo tā izstrādājusies dabiskās izlases

gaitā. Krasas vai ilgstošas režīma izmaiņas var būt par

iemeslu ļoti nopietniem traucējumiem, pat slimībai un nā-

vei. Ja cilvēks novirzās no ierastās kārtības, izjūk bio-

ritmu stereotips, iestājas dažādo procesu sinhronās nori-

ses traucējumi un parādās trauksmes reakcija, kas risinās

vairākās stadijās.
Šāda desinhronizācija var parādīties, ja izmaina miega

un nomoda ritmu, strādā trijās maiņās, strādā nakts

darbu, uzturas Arktikā vai kosmosā. Ja cilvēks nav attie-

cīgi sagatavots, izceļas regulācijas sistēmas traucējumi.
Jau diennakts bioritmi nosaka ne vien atsevišķu orgānu

darbību, bet arī visa organisma kopīgo funkciju rādītājus.
Ķermeņa minimālā temperatūra ir ap pl. 5 no rīta, bet
maksimālā — ap pl. 17—18 pēcpusdienā. Diennakts pir-
majā pusē organisma iekšējā vide ir skābāka, otrajā —

sārmaināka. Aknas dienas pirmajā pusē izdala visvairāk

žults, tāpat urīnvielu, bet glikogēns tajās mazinās, līdz ar

to rīta pusē rodas paaugstināta jutība pret alkoholu, kā arī

slikti tiek pārstrādāti ogļhidrāti. Tāpēc, sākot dienu, jālieto
ar olbaltumiem un taukiem bagāts uzturs, bet dienas ot-

rajā pusē — ogļhidrāti.
Sirds darbība un arteriālais asinsspiediens viszemākie ir
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nakts stundās — ap pl. 4 no rīta. Tā kā nakts stundās pa-

vājinās arī citas fizioloģiskās funkcijas, tad ir skaidrs, ka

daudzas slimības parādās tieši naktī lēkmju veidā — bron-

hiālā astma, žults un nieru akmeņu lēkmes, stenokardija,
miokarda infarkts, hipertoniskā slimība un citas. Kā dzī-

vība aizsākas nakts tumsas aizsegā, tā arī izbeidzas tur,

par ko liecina fakts, ka cilvēki ne tikai dzimst, bet arī

mirst visbiežāk nakts stundās.

Pat sportā vērojamas objektīvas rezultātu maiņas dien-

nakts laikā. Visaugstākās darba spējas sportistiem ir no

pl. 9 līdz pl. 11 un no pl. 15 līdz pl. 18. Visvairāk rekordu

sasniedz tieši pēcpusdienās. Šādi (pat divi) maksimumi ir

vērojami kā bērniem, tā pieaugušajiem. Pētot darba spēju

dinamiku, šo dinamisko stereotipu nevajadzētu izjaukt,

patvarīgi mainot darba režīmu, jo tam sekos veselības stā-

vokļa pasliktināšanās.

Galvenā nozīme fizioloģisko procesu ritma integrācijā
ir nervu sistēmai. Tās ritmiskā funkcija veido diennakts

stereotipu, kura dziļākā jēga ir saskaņot cilvēka mērķtie-
cīgas darbības periodus ar fizioloģisko funkciju optimālas
darbības periodiem. Jo plašs darba lauks paveras, mēģinot

optimizēt, respektīvi, saskaņot, dažādu medikamentu ieva-

dīšanas laikus ar fizioloģisko ritmu. Ja medikamenta dar-

bība sakritīs ar attiecīgā orgāna fizioloģiskās darbības

fāzi, iespējams paaugstināt preparāta darbības aktivitāti,

respektīvi, samazināt tā devu un līdz ar to vājināt nevēla-

mās blakus parādības. Diemžēl šie pētījumi ir tikai sākuma

stadijā un praktiskas rekomendācijas vēl nav iespējamas.
Bez šī diennakts cikliskuma ir novēroti arī 2,5 dienu,

7, 14, 28 un 30 dienu ilgi bioritmi. Šie periodi zināmā mērā

saistīti ar t. s. lunāro jeb Mēness ritmu. Dzīvnieku pasaulē
šie ritmi saistīti galvenokārt ar dzīvnieku vairošanās pe-

riodiem. Arī cilvēkam ir vērojami izteikti mēneša cikli, gan

sievietēm, gan vīriešiem (ievērojami retāk). Ņemot par pa-

matu šo lunāro ciklu, var aplēst, it īpaši sievietēm, viņu

bioloģisko nedēļu. Ja cikls ir 28 dienas, tad ir 7 dienu ne-

dēļa, ja 32 dienas, tad 8 dienu, ja 27 dienas — 9 dienu,

ja 30 dienas — 6 vai 10 dienu nedēļa. Šādai uzziņai var

būt praktiska nozīme dažādu slimību ilguma un iznākuma

paredzēšanā.
Organisma homeostāzes — iekšējās vides pastāvī-

guma — uzturēšanā galvenā nozīme ir nervu sistēmai un

neiroendokrīnajai regulācijai. Tā ir komplicēta sistēma ar
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daudzpakāpju regulāciju un pašregulācijas iekārtām pēc
atgriezeniskās saites principa. Endokrīnie dziedzeri izdala

hormonus, kas nosaka daudzu citu orgānu un sistēmu

funkciju, un bez hormoniem normāla dzīves norise nav

iedomājama. Bet arī hormonu darbībā vērojams ciklis-

kums, tikai šeit periodi ir daudz garāki un cikli nav ar

vienādu intensitāti. Hormonu darbība ir diferencēta, un to

produkciju sadarbībā ar hipofīzi regulē zemgarozas centri.

Zemgaroza producē t. s. palaidējus, kas ierosina hipofīzi,
bet tā savukārt dod tiešas direktīvas katram atsevišķam
dziedzerim. Tūlīt pēc bērna piedzimšanas uz tā organismu

iedarbojas aizkrūts dziedzera hormons un hipofizārais
augšanas hormons. Arī šajā gadījumā augšanā vērojama

bioloģiskās nedēļas ietekme. Vienu nedēļu (6—7—B d.)

bērna svara pieaugums ir ievērojams, nākamajā nedēļā
krietni mazāks. Pēc tam svars atkal palielinās straujāk
utt. Augšanas maksimums ir skolas gados, pirmspu-
bertātes laikā, un augšana apstājas apmēram 20 gadu ve-

cumā, kad pilnīgi nobrieduši dzimumdziedzeri. Pēdējos ga-
dos tas gan notiek ātrāk. Aizkrūts dziedzeris ne vien iedar-

bojas uz bērna psihi, nosakot tās dzīvīgumu un kustīgumu,
bet arī «apmāca» organisma asins šūnas atšķirt «sava»

organisma audus no svešiem, nostiprina imunoloģiskos

procesus un ir atbildīgs par to parādību, kas rada orgānu
pārstādīšanas problēmu, proti, audu nesaderību. Tuvojo-
ties pubertātes vecumam, čiekurveida dziedzeris kalpo par

«palaidēju», starteri dzimumdziedzeru attīstībai. Sāk vei-

doties sekundārās dzimumpazīmes, vīrišķas un sievišķas
ķermeņa formas, iestājas balss lūzums. Šai laikā aktivi-

zēta arī vairogdziedzera funkcija, kas atbildīga par uzbu-

dinājumu, ekspansivitāti, jūtelību, garastāvokļa maiņām,
nervozitāti, pastiprinātu svīšanu un citām parādībām. Pa-

mazām iestājas līdzsvara stāvoklis, organisms nostiprinās
un nobriest. Visi dziedzeri darbojas harmoniski, kamēr ap
50 gadiem sāk apsīkt dzimumdziedzeru darbība sievietēm,
gadus 10 vēlāk vīriešiem.

Ja cilvēks piekopis nesaprātīgu dzīves veidu, piemēram,

pārbagātīgi uzņemdams uzturvielas un aptaukodamies,
tad ap šo pašu laiku apsīkst aizkuņģa dziedzera darbība

un parādās cukurslimība. Aktivizējas virsnieru darbība, un

sievietēm parādās vīrišķības ārējās pazīmes — nelielas

ūsas un bārda, bet vīrieši kļūst sievišķīgāki. Ar gadiem
visu endokrīno dziedzeru darbība ieregulējas uz minimāli
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1. attēls. Endokrīno dziedzeru darbības periodi: 1 — tīmuss, 2 — hipo-
fīze, 3 — vairogdziedzeris, 4 — dzimumdziedzeri, 5 — virsnieru dzie-

dzeri, 6 — aizkuņģa dziedzeris.

optimālo un ir stipri atkarīga no ārējās vides ietekmes —

barības ķīmiskā sastāva, klimata un citiem faktoriem.

Ja arī endokrīnie dziedzeri darbojas visu mūsu dzīves

laiku, tad tomēr ir vērojami spilgti izteikti minimuma un

maksimuma periodi, kas parādīti 1. attēlā.

No eksogēnajiem faktoriem bez jau minētā dienas un

nakts ritma un lunārā cikla jāmin arī sezonālais ciklis-

kums.

Ļoti svarīga ir gadalaiku maiņas ietekme, īpaši mūsu

platuma grādos. Pavasaros un rudeņ6s Zeme atrodas tu-

vāk Saulei, tāpēc arī Saules plankumu ietekme ir izteikta

spēcīgāk: vērojamas spēcīgas Zemes magnētiskā lauka

maiņas, mainās arī barometriskais spiediens, vēji, nokrišņi,

mitrums, temperatūra. Tas viss ietekmē bioloģiskos ritmus.

Ļoti spilgts sezonas bioloģiskā ritma piemērs ir dažu dzīv-

nieku (lāča, eža, suslika, āpša) ziemas guļa. Tikpat

spilgta sezonas izpausme ir putnu pārlidojumi — kā uz

siltajām zemēm rudenī, tā atpakaļ uz pavasara pusi.
Arī cilvēka organisms reaģē uz šīm sezonas parādībām:

pavasaros aktivizējas iekšējās sekrēcijas dziedzeru, sevišķi

vairogdziedzeru darbība, paaugstinās vielmaiņa, mainās

holesterīna, mikroelementu un hemoglobīna līmenis, mai-

nās kuņģa sekrēcija un nervu sistēmas darbība. Ta kā

fizioloģiskais ritms sajūk, paasinās t. s. civilizācijas sli-

mība — čūlas slimība, hipertoniskā slimība, glaukoma,
neirozes. Citiem vārdiem, aktivējas visas tās slimības, kuru

norisē jo svarīga vieta ir orgānu darbības ritmiskuma sa-

glabāšanai.

Tipiska vasaras nogales un rudens parādība ir paaug-
stināta jutība pret gripu un bērnu trieku. Parādās arī

reimatisma uzliesmojumi, čūlas slimniekiem — čūlas
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2. attēls. Labākais laiks dažādu funkciju veikšanai: 1 — kustību

apgūšana, 2 — valodas apgūšana, 3 — vides iepazīšana, 4 — mācību

apgūšana, 5 — ātruma sports, 6 — bērnu radīšana, 7 — izturības

sports, 8 — organizatora darbs, 9 — konsultanta darbs.

asiņošanas un plīsuma iespējas. Bieži ir arī sirds infarkti

un asins izplūdumi.
Saules plankumu garo periodu izteiktu ieteķmi redzam

kā nozāģēta koka gadu riņķos un koraļļa šķērsgriezumā,
tā slimību epidemioloģiskajos pētījumos un nāves gadī-
jumu statistikā, kur skaidri saskatāmi 11 gadu cikli, kas

atbilst Saules plankumu maksimuma vai minimuma pe-

riodiem.

Lai gan katra atsevišķa cilvēka organismā visu šo bio-

gēno ritmu un endokrīno dziedzeru funkcijas mijiedarbība
ir individuāla, tomēr var vērot visai lielajai cilvēku saimei

kopīgas pazīmes. Tie ir empīriski noteikti optimālie laiki

un vecumi dažādām funkcijām, kas parādītas 2. attēlā. Ir

iespējamas arī novirzes, un šie dati nav absolūti. Piemē-

ram, mācīties cilvēks var visu mūžu, bet optimālais laiks,
kad visātrāk visu uztver un iegaumē, ir līknē uzrādītais.

Tāpat ir ar citām funkcijām.
Bioritmoloģija ir jauna zinātnes nozare, taču ar lielu

perspektīvu, īpaši profilakses virzienā.

Sais jautājumos vēl daudz neskaidra un neizpētīta, taču
faktu materiāls ir visai pārliecinošs. Un nedomājiet, ka

mēs nodarbojamies ar zīlēšanu vai sastādām horoskopu
pēc zvaigznēm, ja sakām

:
ka ik gadus vienu mēnesi pirms

jusu dzimšanas_ dienas jūsu organisms būs vismazāk pa-
sargāts no apkārtējās vides nelabvēlīgajām ietekmēm. Tā-

pēc sargieties! Un vislabākos panākumus jūs gūsiet pir-
majā mēnesī pēc dzimšanas dienas, kā arī no 5. līdz 6. un

no 9. līdz 10. mēnesim pēc dzimšanas dienas. Atcerieties

un izmantojiet šo padomu, jo tas izriet no embrioloģiskās
attīstības labvēlīgo un nelabvēlīgo posmu secības konsta-

tējuma. Šie periodi tālāk ieprogrammējas un paliek tādi
visam mūsu mūžam. legaumējiet arī tol
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P. Savickis

GADALAIKU ATAINOJUMS

AIZSARGĀJAMOS MĀKSLAS PIEMINEKĻOS

Saudzējamie mākslas pieminekļi atspoguļo daudzšķaut-

ņaino kultūras veidošanās ainu. Tie runā arī par cilvēka

un dabas attiecību mainību. Pat vienā šīs tēmas aspekta —

gadalaiku atspoguļojumā — mākslas darbos ieraugam cil-

vēces zināšanu un estētiskās izziņas attīstību un izaugsmi.

Šodienas cilvēku dzīves ritms tiecas veidoties neatkarī-

gāk no dabas cikliskajām norisēm. Dienas un nakts pulse-

jumam, gadalaiku mijai civilizācija cenšas piešķirt savu

ritmiku ar aktivitātes atslābumiem vai kulmināciju. Senāk,

kad pārmaiņas dabā ietekmēja dzīvi, tās ritējumu dziļāk,
tās laikposmu maiņa tika uztverta spilgtāk un telainak.

To pierāda arī nedaudzi Latvijas mākslas pieminekļos

1. attēls



136

saglabājušies sižeti ar ga-

dalaiku atainojumu.
Četru gadalaiku mai-

nība un regulāra atkārto-

šanās vēsturiski ir kļuvusi

par laika simbolu, par pa-

gājības un tapšanas, par

dzīves un nāves simbolu.

Gadalaikus bieži attēloja
kā augļus, zvērus vai amo-

rus jau vēlajā antīkajā
mākslā un senkristiešu ka-

takombu glezniecībā.
Arī agrajās lielajās kul-

tūrās (Nīlas un Eifratas

deltās) gadalaikiem sa-

karā ar dzīvības un ražas

ritmu bija liela nozīme.

To tēlains atspoguļojums
visbiežāk tika ietverts mi-

toloģiskos motīvos.
2. attēls

Gadalaiku ciešā saistība

ar cilvēka ražošanas dar-

bību (aršana, vīna darī-

šana, pļauja) un atbilstošā raža — rozes, vārpas, vīnogu
ķekari — kļuva par laika simboliem. Šādi atveidojumi ne-

reti bija cieši saistīti ar divpadsmit mēnešiem, rādot atbil-

stošas darba ainas — aršanu, sēju (pavasaris), labības

un siena pļauju (vasara), vīnogu novākšanu (rudens), kā

arī medības, kas notiek abos pēdējos gada ciklos.

Četru gadalaiku motīvi sevišķi iemīļoti bijuši baroka

laikmeta dārzu skulptūrā. Tie bieži ietverti alegorisku per-

sonifikāciju formā (Flora, Vesta v. c). Vēlāk gadalaikus
atveido kā alegorisku sievietes figūru, kas rotāta ar attie-

cīgiem atribūtiem: pavasarim galvā puķu vainags, vasarai

rokā sirpis un vārpas, rudenim rokā pilnības rags ar aug-

ļiem vai vīnogas, ziemai pie kājām ogļu pavards.

Pēdējā laikposma mākslā gadalaiki tēloti samērā maz,

tādēļ sevišķi svarīgi saglabāt esošos šī žanra pieminekļus.
Vienu no plašākajiem gadalaiku atainojumiem Latvijas
mākslas pieminekļos atrodam Rundāles pils Baltajā zālē,
kur griestu plastikā četru gadalaiku personifikācijas attē-

lotas ar plašu pavadošo elementu līdzdalību — ar augļiem,
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3. attēls 4. attēls

dzīvniekiem, puķēm, tāpat zemes, gaisa, ūdens un uguns
simboliskiem atveidiem.

Arī Burtnieku pils dārzā saglabājies viens no šāda rak-

stura mākslas darinājumiem. Tā ir kādreizējās Kirova

parka strūklakas kopija, kas darināta pagājušā gadsimta
otrajai pusei raksturīgajā eklektiskajā manierē. (Skat.
1. attēlu.) Četru gadalaiku personifikācijas te izvietotas

ap lielu barokālu vāzi, kura kalpojusi par strūklakas uz-

tvērēju (Burtnieku pils dārzā vāzi izmanto puķēm). Pava-

saris, kā tas bieži tika darīts klasiskajā mākslā, atveidots

ka Flora ar puķu vainagu galvā un puķu vītni rokā. (Skat.
2. attēlu.) Salīdzinājumā ar pārējām skulptūrām pava-
sara alegorija rādīta kustīgāka, un tas arī atbilst šī gada-
laika dinamikai. Vasara tēlota kā viegla tērpa apņemta mei-

tene, kas ar kustību norāda uz ūdens vilinājumu (pēc sā-

kotnējās ieceres skulptūru grupai jāatrodas ūdens baseina

centrā). (Skat. 3. attēlu.) Rudens rāda strēlnieku ar loku,
kas atgādina šī gadalaika saistību ar medību sezonu. Zie-

mas skulptūrā visvairāk izpaužas eklektisms. Figūru ietver

antīkās tradīcijās veidota zvērāda. Klasicisma elementiem
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pretrunīgs ir sadzīviskais slidu piestiprināšanas moments.

(Skat. 4. attēlu.)
Saudzējamos mākslas pieminekjos ierakstīta kultūras un

estētiskās domas attīstības vēsture, tādēļ tie saglabājami
nākamajām paaudzēm.

J. Rožanskis, V. Viktorovs

CIKLISKO DABAS PARĀDĪBU UN DABAS

KATASTROFU ATSPOGUĻOJUMS MĪTOS

Miti, teikas un leģendas ir plašs, bagāts un daudzu nozaru zināt-

niekiem ļoti vērtīgs avots, kas liecina par pirmatnējās sabiedrības

cilvēku dzīves apstākļiem, zināšanām un ticējumiem. Nostāsti tajā
laikā apmierināja zinātkāri par pasaules rašanos un svarīgākajiem

faktoriem, kas ietekmē cilvēku dzīvi, sniedza vienotu fantastisku

priekšstatu par tām norisēm, par kurām fragmentāros pieredzes datus

sakopot zinātniski pamatotā sistēmā vēl nedeva iespēju nepietiekami
augstais ražošanas un sabiedrisko attiecību līmenis. Mitoloģija pir-

matnējā sabiedrībā ne tikai apmierināja izziņas tieksmi: tai bija dau-

dzas citas funkcijas. Kulta svētki, fiksējot noteiktus momentus gads-
kārtu ciklā, dažā ziņā aizstāja kalendāru, bet šo svētku ārējām

izpausmēm — rituālajām maskām, teatralizētajiem tēlojumiem un

kulta dejām — bija noteikta estētiska iedarbība. Ar mītiem saistītie

aizspriedumi deva savu sankciju kopienā obligātajām morāles un

uzvedības normām.

Mitoloģiskajam pasaules uzskatam ir raksturīga dabas spēku antro-

pomorfizēšana: dabas parādības iztēlojas kā cilvēkiem līdzīgu —■
kaut arī dažreiz daudz spēcīgāku — būtņu darbību. Tā, piemēram.

Kamčatkas iedzīvotāji kamčadali uzskatīja, ka zem zemes darbojas
milzis jeb dievs Tnile, kuram ir tāds pats dzīves veids kā kamčada-

liem: lielu daļu laika viņš pavada, braucot suņu vilktās kamanās. Kad
Tniles suns nopurina sniegu vai ķer blusas, izceļas zemestrīce. Lat-

viešu teikās stāstīts, ka zvēri izrakuši Daugavu, ka velns gribējis
aizdambēt Ventu vai Gauju utt.

Gadalaiku mija ļoti gleznaini attēlota sengrieķu mītā par zemes

auglības dievieti Dēmetru, kurai pazemes valdnieks Aīds nolaupījis
meitu Persefoni. Sērojot par Persefoni, Dēmetra aizmirst rūpēties par
dzīvības uzturēšanu un ražu, tādēļ zemes virsū iestājas rudens un

ziema un visam dzīvajam draud bojāeja. Tad dievu valdnieks vZevs

nolemj atļaut Persefonei atgriezties pie mātes un pusgadu pavadīt
zemes virsū. Persefones atgriešanos pavasari sveic visa daba, un pus-
gadu Dēmetra rūpējas par zemes ražu. Līdzīgi mīti ir arī citām

tautām, tikai tuksnešu joslas iedzīvotājiem ļaunākais gadalaiks ir

nevis ziema, bet vasara, kad karstā saule daudzkārt izdedzina neap-
ūdeņojamos laukus un ganības. Dažkārt arī upju uzplūdu nav pietie-
kami, tādēļ ļaudīm draud bads.

Šādas briesmas atspoguļo seno ēģiptiešu mīts par labsirdīgo, de-

vīgo dievu Ozirisu, ko nogalina viņa Jaunais brālis Sets. Tikai ar
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lielām pūlēm Ozirisa sievai Izidai izdodas viņu atdzīvināt. Līdzīgs
ir Divupju zemēs — šumērijā, Akadā, Babilonijā v. c. — izplatītais
mīts par auglības dievu Tamuzu, kas mirst, nevarēdams izturēt va-

saras karstumu. Viņa sieva Ištara (Astarte) dzīva dodas uz pazemes
(mirušo) valsti un ar lielām pūlēm un lieliem upuriem atdabū Tamuzu

virszemē. Citādi ir mīti, kas vēsta par notikumiem, kuri, pēc seno

cilvēku izpratnes, bijuši vienreizīgi. Ir ļoti vilinoši sasaistīt šādus

mitoloģiskus vēstījumus par lielām katastrofām ar klimatiskām vai

ģeoloģiskām izmaiņām zemes virskārtā pēdējos gadu tūkstošos, taču

pašreiz, kad nav iespējams precīzi noteikt kāda mīta izcelšanās vietu

un laiku, atšķirt aizguvumus no oriģināldarinājumiem, kad zināša-

nās par dabas apstākļu izmaiņām pagātnē ir vēl tik daudz baltu

plankumu, šāds uzdevums kopumā vē! nav atrisināms. Tā, piemēram,
šodien vēl pāragri spriest, vai visām Divupju zemju tautām pazīs-
tamajā teikā par Gilgamešu, kas radusies Sumērijā apmēram 111 gadu
tūkstotī p. m. ē., minētie plūdi, kuros esot noslīkuši gandrīz visi

cilvēki (šo leģendu I gadu tūkstotī p m. ē. aizguvuši bībeles rak-

stītāji), atspoguļota kāda reāla dabas katastrofa, vai te izpaužas
vienīgi dzīves nedrošība Tigras un Eifratas lejtecēs regulāro plūdu
dēļ. Tāpat grūti sasaistīt ar konkrētu vietu daudzu tautu leģendās
sastopamo nožēlu par pagātnes «zelta laikiem», kuri zuduši, vai nu

saduroties pārcilvēciskajiem spēkiem, kā tas bija senajiem grieķiem,
vai pašu cilvēku vainas dēļ, kuri, tīkodami pēc atziņas koka aug-
ļiem, pazaudējuši paradīzi, kā tas minēts senebreju leģendās. Pa-

gaidām nav iespējams arī sengrieķu rakstnieka Hēsioda darbā «Teo-

gonija» attēloto dievu cīņu pret titāniem, kuras gaitā karotāji apmē-
tājuši cits citu ar klinšu bluķiem, sasaistīt ar noteiktu ģeogrāfisku
vietu un noteiktu zemestrīču vai vulkānu izvirdumu periodu. lespē-

jams, ka mītu radītāji arī paši nav visu to pārdzīvojuši un pie šādas

interpretācijas nonākuši, vērodami dabas katastrofu, rezultātus —

sadragātus un nekārtīgi izsvaidītus klinšu bluķus, gluži tāpat kā citi

sengrieķu domātāji, atraduši kalnos gliemežvāku paliekas, secināja,
ka tur kādreiz viļņojusi jūra. Zīmīgi, ka Hēsioda minētā dievu un

titānu cīņa, gluži tāpat kā Homēra aprakstītais Trojas karš vai

Odiseja ceļojumi turpinājušies desmit gadu, tātad ļoti ilgi vai neno-

sakāmi ilgujaiku, jo leģendu rašanās periodā gadu skaitīšanu vēl

nepazina.
Visdetalizētākā laika skaitīšana ilgiem periodiem pastāvēja senajā

Indijā. Saskaņā ar hinduisma mitoloģiju «Brahmas diena» (Kalpa)
ilgst 4 milj. 320000 gadu. Sis periods savukārt iedalās četros apakš-
periodos, kas ilgst 1 milj. 728 000, 1 milj. 296 000,8 milj. 640 000 un

432 000 gadu. Katrs nākamais apakšperiods ir sliktāks par iepriekšējo.
Tagad cilvēki dzīvo ceturtajā (vissliktākajā) apakšperiodā, kas sācies
(pārrēķinot mūsu gadu skaitīšanas sistēmā) 3102. gadā p. m. ē. un

ilgs vēl apmēram 427000 gadu. Pēc tam sāksies jauna «Brahmas
diena» ar vislaimīgāko apakšperiodu Protams, šāda periodizācija ir
fantastiska: lai gan vissliktākā perioda sākums aptuveni sakrīt ar

kopienas lekārtas sairšanas un ekspluatatoru šķiru veidošanās laiku,
tomēr tā atspoguļo augstu abstraktās domāšanas līmeni.

Šķiru sabiedrības pastāvēšanas laikā Ēģiptes un vēl jo vairāk

Divupju zemju zvaigžņu pētnieki zināja arī Mēness un planētu kustību
ciklus, kas ilgst gadu desmitus un pat gadsimtus, prata pa-

Saules un Mēness aptumsumus, taču saskaņā ar šajā laikā

valdošajiem reliģiskajiem uzskatiem deva šīm parādībām mitoloģisku
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izskaidrojumu. Izvēršot daudzu zemeslodes rajonu ģeoloģisko un

arheoloģisko izpēti — pakļaujot dažādu tautu mītus vienveidīgai
formalizācijai un sistematizācijai, izmantojot aizvien modernākas

uzkrāšanas un loģiskās apstrādes ierīces, it īpaši elek-

tronu skaitļojamās mašīnas, izmantojot apzināto faktu daudzpusīgai
analīzei dažādas no humanitāro zinātņu viedokļa netiešas pētniecības
metodes — ziedputekšņu analīzi, kas dod iespēju noteikt izmaiņas augu
valstī gadu tūkstošos, koku gadu riņķu identifikāciju, kas dod iespēju
aptuveni raksturot augu augšanas apstākļus kādā gadā vai ilgākā
laikposmā, nosakot radioaktīvā oglekļa, kālija vai citu elementu

radioaktīvo izotopu sairšanas pakāpi kādās atliekās un citus pieturas
punktus, kuru skaits un precizitāte zinātnes attīstības gaitā joprojām
pieaugs, palielināsies arī iespējas izmantot mītus kā konkrētu noti-

kumu fantastiskas, poetizētas, taču dažkārt diezgan precīzas liecības.

R. Tavare

NAIVĀS DIALEKTIKAS ELEMENTI

LATVIEŠU FOLKLORĀ

Tautas mutvārdu daiļrade ir uzlūkojama ne tikai par

neizsīkstošu tikumisko un estētisko vērtību krātuvi, bet

tā ir nozīmīga arī kā filozofisko uzskatu priekšvēstures
avots. Dabas filozofijas iedīgļi latviešu folklorā cieši sa-

vijas ar dabas poetizāciju. Tā, piemēram, dziļu estētisko

pārdzīvojumu var izraisīt saulei veltītās četrrindes:

Noriet saule vakarā,
Zeltābolu mētādama;
No rītiņa uzlēkdama.
Sijā tīru sudrabiņu.

<FS, 1838, 5681)

Saule brida jūriņā,
Samta svārkus sacēlusi;
Ne tai mirka zelta kurpes
Ne sudraba ielociņi.

(FS, 1463, 86)

Taču tās liecina ne tikai par folkloras teicēja estētisko
kultūru un māksliniecisko talantu, bet arī par dabas novē-

rotāja un domātāja spējām. Folkloras tēlainība (metafo-
risms, alegorijas, simbolika) ir ne tikai mākslinieciskās

daiļrades rezultāts, bet arī senā, laikmetu gaitā pārveidotā
pasaules skatījuma piemineklis. Arī filozofiskās domas

pirmsākumi — stihiskā materiālisma un naivās dialektikas
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elementi — meklējami tieši folklorā. To noteica materiāli

praktiskās darbības vajadzības, vēlāk arī cilvēku garīgā

prasība izprast lietu un parādību īpašības un savstarpē-

jās sakarības. Taču sabiedrības sociāli ekonomiskās un

garīgās dzīves, īpaši abstraktās domāšanas zemā attīstī-

bas pakāpe vēl neļāva izprast objektu būtību, saskatīt to

cēloņsakarības. Līdzās pareiziem un precīziem empīris-
kiem vērojumiem pastāvēja to fantastiski, bieži vien māk-

slinieciski tēlaini skaidrojumi, kas nozīmīgi tikai ar savu

estētisko un lidz ar to arī kultūrvēsturisko vērtību.

Senais cilvēks stipri izjuta savu atkarību no dabas, tā-

pēc arī centās to izzināt un izprast visā tās daudzveidībā

un mainīgumā. Arī latviešu tautas dziesmās ietverti spilgti
dabas procesu atainojumi. Tā, piemēram, ūdens un akmens

ir divi matērijas veidi, kam tautas iztēle piedēvējusi sau-

les mūžu, tātad ilgu, šķietami bezgalīgu pastāvēšanu. Un

tiešām, paskatoties uz vareno laukakmeni krustceles vai

upes stāvā krasta klintīm, liekas, ka šo smagumu izkus-

tināt vai sagraut varētu tikai pārdabiski spēki. Tāpēc arī

teiku fantastika akmeņu pārvietotāja uzdevumu parasti
uztic mitoloģiskajam velnam. Tautas dziesmas turpretī

pievēršas nevis fantastiskam cēlonības skaidrojumam, bet

gan reālu empīrisku vērojumu atspoguļojumam. Doma par

to, kā mainās reljefs, kā ūdens izskalo klintis
1

grauž ak-

meņus, atsedzot krasta iežus, spilgti izteikta šādas tautas

dziesmās:

Sausi koki, zaļi koki,

Visi trūka gabalos;
Pušu plīsa smilšu kalni,

Akmeņiem dancojot.
(LTD, X, 2080)

Es gulēju saldu miegu
Jūras kāpas maliņā.
Odens dzied, akmens raud,
Kalnmaliņa vizuļoja.

(LTD, I, 1478)

Tautas dziesmās izteikta dziļa doma — mainās ne tikai

kalni, akmeņi, ūdeņi, bet visa daba. Arī saulei un zemei

ir bijis sākums, arī tās ir mainīgas. Pie tam tautas dzies-

mas to nesaista ar pārdabisku spēku darbību, kas dažādās
formās parādās teikās, kurās atbilstoši žanra specifikai
iespējama arī lielāka kristīgās reliģijas ietekme nekā sais-

tītajā valodā sacerētajās, relatīvi nemainīgajās četrrindēs.
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Ja arī teikas savu mitoloģisko personāžu darbību parāda
maksimāli tuvu reālam, cilvēku veiktam fiziskajam dar-

bam (rakšana, vešana, mešana v. tml.), tad tautas dzies-

mas par zemes un saules izmaiņām runā kā par seniem,

tāliem, bet gluži reāliem procesiem, piemēram:

Kas to teica, kas redzēja,
Ka jūrāi miežus sēja?
Tad jūrāi miežus sēja,
Kad Saulīte meita bija

(LD, 33808)

Ne vakar tā dieniņa,

Kad Saulīte brūte bij':
Tad Saulīte brūte bij,
Kad Zemīte rādījās

(LD, 33869)

Ar ūdeņu nerimtīgās tecēšanas un debess spīdekļu gai-
tas vērojumiem saistās vairums naivās dialektikas atziņu
latviešu folklorā:

Divi vien, divi vien,
Kas miedziņa negulēja:
Viens bij jūru ūdentiņš,
Otra saule debesīs.

(FS, 1276. 3662)

Tautas dziesmas atzīst, ka dabā vienmēr notiek kustība,

pie tam šī kustība nav stihiska, haotiska, bet gan ritmiska

un likumsakarīga. Dziļš dabas vērojums ietverts četrrindē:

Ei, Saulīt, Mēnestiņ,
Kā jūs skaisti mijaties:
Kur Saulīte ziemu tek,
Tur vasaru Mēnesnīca.

(LD, 33735)

Vasarā saule ir augstu, ziemā — zemu, turpretī mēness

ziemā augstu, vasarā — zemu. Cilvēki bija ievērojuši arī

to, ka Sietiņš ziemā pie nakts debesīm iet to pašu ceļu,
kādu vasarā pa dienu iet saule. Siem vērojumiem bija tīri

praktiska nozīme laika noteikšanā.

Tautas dziesmas spilgti parāda diennakts mijas vēroju-
mus, saistot to galvenokārt ar saules gaitu. No rīta Saule,

grezni tērpta, ar zelta kumeļiem izbrauc pa dižās debesu

sētas vārtiem, lai sāktu savas darba gaitas. Lai gan ku-

meļi piekusuši, Saule atbild:
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Lai tie svīda, lai tie kusa,
Dusināt nevarēju,
Dusināt nevarēju,
Līdz uzlēca mēnestiņš.

(FS, 72, 10939)

Kaut arī daža tautas dziesma mēģina noskaidrot, «kur

Saulīte nakti guļ», un izsaka domu, ka tas varētu būt

«pašā jūras dibenā uz pelēka akmentiņa», vairums

dziesmu ar lielu pārliecību to noliedz. īpaši uzsvērta Sau-

les ātrā gaita, viņas čaklums.

Kas to teica, tas meloja,
Ka Saulīte nakti guj.
Vai Saulīte tur uzlēca,

Kur vakar norietēja?
(LD, 33813)

Es ar Sauli saderēju
Reizē tikt Vāczemē;
Vēl es teju kājas āvu.

Jau Saulīte Vāczemē.

(FS, 49, 1760)

Daudz interesantu vērojumu sniedz gadalaiku mijas at-

spoguļojums tautas dziesmās. īpaši svarīgi bija pareizi
zināt pavasara, līdz ar to dabas atmodas un lauku darbu

sākumu. Tautas dziesmas tēlaini stāsta par Saules prom-
būtni ziemā: Saule vai Saules meita ir ieslēgta ledus kalnā

(TD, 55079) vai aizbraukusi ar visām savām meitām uz

kādu tālu zemi, parasti — «pār jūriņu Vāczemē». Ja va-

sarā valda Saule, tad ziemā galvenais debesu spīdeklis —

Mēness. Tuvojoties pavasarim, Saule atgriežas, bārdamās

ar Pērkonu, kas sadusmots par to, ka Saule savu meitu

izdevusi par sievu Auseklim (LD, 34047, 4, 17 v. c).
Tautas ticējumos ar pavasari saistās vesela virkne atzī-

mējamu dienu, no kurām īpaši nozīmīga ir Ūsiņa (Jurģa)
diena. Šajā laikā agri rītos pie debesīm spilgti parādās
Pēgass un Andromeda. Tiem nobālot, ap to pašu vietu uz-

lec Saule. Tas varētu būt pamats ticējumam, ka Saule at-

brauc spožos ratos ar zirgu dieva Osiņa zirgiem, iezīmē-

jot pavasara sākumu.

Pār kalniņu Osiņš jāja
Ar akmiņa kumeliņu;
Tas atnesa kokiem lapas,
Zemei zaļu āboliņu

(LTD. 11. 3105)
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Interesanta ir arī pavasara jeb Kāpostu Māras diena,
kas atzīmēta 25. martā. To saukuši par kustoņu dienu un

atmodas dienu (LTT, 22378). Pavasara Māras, tāpat ari

tautā atzīmētajām Ģertrūdes (17. martā) un Bendika

(21. martā) dienām ir samērā līdzīgas parašas, kas vēlāk

saplūst ar kristīgās baznīcas ieviesto Lieldienu tradīcijām.
Galvenais šeit ir mīlestība pret dabu, prieks par dabas

atmodu, par visu dzīvo, kas ce|as augšā pēc ziemas sa-

stinguma. Pavasara Māras dienā, pēc _tautas ticējumiem,
nedrīkstēja nevienu zariņu, nevienu lapiņu no meža nest

mājā, lai mājā nenāktu čūskas.

Dabas pilnzieds, saules un uguns spēks slavināts pla-
šajā Jāņu dziesmu ciklā un ar šiem svētkiem saistītajās

paražās.

15. augustā un 8. septembrī atkal parādās Māras die-

nas, tikai šoreiz runa ir par vasaras Māru un rudens

Māru, ko ticējumos sauc arī par Lielo Māru. Lai gan da-

tumi sakrīt ar kristīgās baznīcas svētku dienām, pēc ticē-

jumiem un parašām redzam, ka tautas sabiedriskajā psi-

holoģijā ar šīm dienām galvenokārt saistīts gadalaiku un

lauku darbu cikla atspoguļojums. Ja Pavasara Māra pie-
vēršas dabas atmodai, tad Rudens Māras tradīcijas runā

par rudens iestāšanos. Tā, piemēram, tārpi un čūskas no

šīs dienas salienot savās alās uz ziemas gulu.
Gadalaiku un lauku darbu ritma atspoguļojumu mēs va-

ram saskatīt visos senajos svētkos.

Folkloras materiāli liecina arī par cēloņsakarības meklē-

jumiem. Senais cilvēks intuitīvi nojauta, ka dabas parādī-
bas atrodas savstarpējā atkarībā un mijiedarbībā. Dialek-

tiskais jautājums par cēlonību izvirzījās tieši darba pro-

cesā, kas lika saprast, ka ikvienai parādībai ir savi cēloņi,
savs gals un sākums. Praksē cilvēks apguva konkrētas cē-

loņsakarības un pēc to analoģijas savā iztēlē iedomājās
cēloņsakarības arī visplašākajā, kosmiskā mērogā. Se-

višķi spilgti tas parādās teiku fantastiskajos tēlos, sižetos

un motīvos, kas stāsta par kosmisko ķermeņu un meteoro-

loģisko parādību, zemes, ezeru, upju, mežu un purvu, kā

arī to nosaukumu rašanos, par dzīvnieku un augu izcelša-

nos, par cilvēka, viņa ārējā izskata un rakstura īpašību
rašanos un veidošanos.

Raksturīga iezīme cēloņsakarības skaidrojumā tautas

fantāzijā ir pilnīgi atšķirīgu parādību saistīšana cēloņu
un seku attiecībās, ja starp tām pastāv kādas ārējās pazī-



mes (krāsas, skaņas v. tml.) līdzība. Dabā dažādas parā-
dības eksistē vienlaicīgi vai arī viena pēc otras. Teiku sa-

cerētāju apziņā tādos gadījumos labāk pazīstamā parādība
(parasti cilvēku rīcība, attiecības, darbības rezultāti) tiek

uzskatīta par cēloni, mazāk pazīstamā (parasti dabas ob-

jekti, stāvokļi) — par sekām. Arī starp parādībām, kas

laika ziņā stāv ciešā sakarā, tautas apziņa nereti cenšas

saskatīt cēloņsakarības. Taču tautas dziesmas liecina arī

to, ka cēloņsakarību meklējumos cilvēki tomēr centušies

nepazaudēt parādību objektīvo jēgu. Tā, piemēram, vai-

rākos variantos uzsvērta doma: «Dzied, gailīti, vai ne-

dziedi, nebūs gaismas vakarā.»

Tātad folklorā varam atrast liecību dabas dialektiskās

izpratnes sākotnēji vēl naivajām formām visā to daudz-

veidībā un daudzšķautņainībā.

V. Bodniece

KĀ MAINĪJUŠIES UZSKATI PAR DABU

Dabas vērotāji jau no seniem laikiem nevarēja nepama-

nīt, ka ne tikai jauna mēness vietā parādās vecs, ziemas

vietā nāk vasara, no kāpura attīstās tauriņš, jūras vietā

paceļas sauszeme, bet ka vispār dabā vienmēr viss kustas

un mainās. Arī dabas pētnieku uzskati par dabu ir mainī-

jušies, nereti pat radikāli. Mūsu filozofija noliedz dogmas
un māca, ka viss vienmēr mainās un attīstās, arī apziņa.

Zinātņu vēsturiskās attīstības izklāsts aizņem daudzus sē-

jumus, un nav mūsu uzdevums to šeit atstāstīt. Bet šaja
kalendāra nodaļā par izmaiņām dabā un sabiedrības at-

tieksmē pret dabu nevar neminēt dažus spilgtākus momen-

tus, kā zinātnieki mainījuši savus uzskatus par visparas-

tākajiem dzīvniekiem, augiem un zemes ķermeņiem, ne-

reti pasludinādami iepriekš izteiktajam viedoklim gluži

pretēju viedokli, jo attīstība taču ir pretstatu cīņa.

Vergturu sabiedrībā Ēģiptē, Indijā, Ķīnā un Grieķijā
sākotnēji valdīja reliģiskā visa esošā radīšanas ideja. To-

mēr dažos šī perioda rakstos jau atspoguļojas uzskats par

organisko būtņu dabisko izcelšanos un pasaules materiali-

tāti. Piemēram, seno ēģiptiešu literārajā darbā «Arfista

dziesma» uzsvērts, ka nekādas dvēseles nemirstības nav,

145
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ka ķermenis pēcnāves pārvēršas trūdos un zinātne no-

liedz aizkāpa valstību.

Arī seno indiešu «Dzīvības grāmatā», kas sarakstīta

VIII gs. p. m. ē., tiek atzīta pasaules materialitāte. Viss

esošais, pēc seno indiešu priekšstatiem, veidojies no 4 kom-

ponentiem: zemes, ūdens, gaisa un ētera.

Sengrieķu filozofi Taless, Anaksimandrs un Anaksimens

(VI gs. p. m. ē.) uzskatīja pirmmatēriju par visa eksistē-

jošā sākumu un atzina matērijas mūžīgo kustību. Herak-

līts mācīja, ka viss esošais atrodas mūžīgā kustībā un

pretstatu cīņa ir būtības un izziņas pamats, bet kosmosu

nav veidojis ne dievs, ne cilvēks.

Šajā periodā bija izplatīta dzīvo organismu dabiskās iz-

celšanas ideja. Taless domāja, ka viss dzīvais cēlies no

ūdens, Anaksimens — no «zemes gļotām», Anaksi-
mandrs — no mitruma, bet cilvēks cēlies no kaut kādas
citas dzīvnieku sugas un sākumā atgādinājis zivi. Vēlāk

Leikips (500.—440. g. p. m. ē.) un Demokrīts (460.—
371. g. p. m. c.) izveidoja atomisko teoriju, saskaņā ar

kuru visa pasaule un arī dzīvie organismi sastāv no sīkām

nedalāmam daļiņām — atomiem un veidojušies pašraša-
nas ceļa. Arī izcilais sengrieķu zinātnieks Aristotelis

(384.-322. g
L

p. m. ē.) ir dzīvo organismu pašrašanās
idejas piekritējs. Tā peles un čūskas, pēc Aristoteļa uz-

skata, radušās no zemes, vardes un zivis — no dūņām,
kukaiņi — no trūdošām lapām utt. Minēto sengrieķu iz-

pratnē dabā viss ir savstarpēji saistīts, atrodas mūžīgā
kustībā, nav ne dieva, ne cilvēka radīts, bet attīstījies da-

biski.

Organismu pašrašanās ideja pauda materiālistiskus uz-

skatus, bija pretrunā ar tolaik Grieķijā valdošajiem ideā-

listiskajiem uzskatiem par visa dzīvā dievišķo radīšanu un

tāpēc bija progresīva. Senie grieķi centās atrisināt svarī-

gāko no bioloģijas jautājumiem — kā tapis dzīvais, bet

sava laikmeta zemā zinātnes līmeņa dēļ nespēja to izdarīt.

Arī viduslaikos (V—XVII gs.) šo svarīgo jautājumu ne-

varēja atrisināt. Šajā periodā visu sabiedrisko dzīvi

Eiropā sev pakļāva reliģija (kristietība). Feodālisma sa-

biedriski ekonomiskie apstākļi stipri bremzēja zinātnes at-

tīstību; valdīja abstraktā sholastika, dabas eksperimentāla

pētīšana bija aizliegta. Cilvēka ķermeni uzskatīja par grē-

cīgu dvēseles apvalku, un baznīca kategoriski aizliedza to

pētīt.
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Par slimību rašanos joprojām valdīja no tālas pagāt-
nes — verdzības laikmeta pārmantotais uzskats, saskaņā
ar kuru kāds ļauns slimības gars jeb velns ielien cilvēkā

un padara to slimu, turklāt izskaidrojot to kā dieva sodu.
Baznīcas valdošo konservatīvo dogmu aizsargāšanā no

progresīvo zinātnieku uzskatiem tika iesaistīta arī vidus-

laikos bēdīgi slavenā inkvizīcija, kuras «centību» vaja-
dzēja izbaudīt ne vienam vien «ķecerim», t. i., cilvēkam,
kurš savos uzskatos bija novirzījies no baznīcas ideolo-

ģiskā kursa.

Šajā laikā radās daudz kļūdainu uzskatu par organisko
pasauli. Domāja, ka dabā viss jau iepriekš noteikts «pirm-
radīšanā». Jo sevišķi uzplauka māņticība. Daudzi uzska-

tīja, ka ne visi dzīvnieki rodas no saviem vecākiem. Pie-

mēram, angļu zinātnieks R. Ross apgalvoja, ka bites un

lapsenes rodoties no govs mēsliem, bet peles Āfrikā — no

Nīlas upes dūņām. Ticēja arī tam, ka mušas rodas no pūs-
tošas gaļas utt.

Tikai XVII gs. otrajā pusē, Eiropas garīgās atmodas

laikā, sāka pārvērtēt iepriekšējos uzskatus. Radās pret-
stati senajiem viedokļiem. Anglijā nodibinājās t. s. nere-

dzamā kolēģija, kuras locekļi turējās pie principa: «Mēs

neticam nekam, ko nevaram pārbaudīt paši savām acīm,

saviem mēriem un svariem, mēs neticam nekam citam kā

tikai tam, ko rāda eksperimenti.» «Neredzamās kolēģijas»
locekļu vidū bija tādi izcili zinātnieki kā R. Boils un I. Ņū-
tons. «Neredzamie» atklāti darboties nevarēja, jo dabas

eksperimentāla pētīšana bija aizliegta. Viņi eksperimen-

tēja slepeni, pārbaudīja un pilnīgi apgāza senos apgalvo-

jumus. Vēlāk no «neredzamās kolēģijas» izveidojas Angli-
jas karaliskā zinātņu biedrība.

Itāļu zinātnieks F. Redi (1626—1698) ar vienkāršu eks-

perimentu pierādīja, ka no trūdošas gaļas pašas nerodas

mušas, kā domāja agrāk: mušas rodas no oliņām, kas uz-

dētas uz gaļas.
XVIII gs. itāļu zinātnieks L. Spalancani (1723—1799)

eksperimentāli pierādīja mikroorganismu pašrašanās ne-

iespējamību un apgāza Dž. Vidhema uzskatus par to, ka

no auna cepeša sulas taukiem rodoties «sīki zvēriņi».
XIX gs. franču zinātnieks L. Pastērs (1822 —1895) pētīja
mikroorganismu dzīvības norises un pierādīja, ka trūdē-

šanu un rūgšanu izraisa mikroskopā saskatāmas sīkbūt-

nes — mikrobi. L. Pastērs un R. Kohs ar saviem darbiem



148

pierādīja, ka zināma slimība rodas no zināmas sugas mik-

robiem, kuri spējīgi nonāvēt vislielāko un visstiprāko dzīv-

nieku. Tātad tika pierādīts, ka dzīvie organismi nerodas

paši no sevis. Ja tā, tad radās doma, ka dzīvība eksistējusi
mūžīgi.

Tajā laikā sāka pārvērtēt arī zināšanas citās jomās. Tā,

piemēram, zinātnieki neko negribēja dzirdēt par meteorī-

tiem, kurus tolaik sauca par aerolītiem. Vai nu pats
fakts — meteorītu nokrišana uz zemes tika noliegts, vai

arī to izskaidroja citādi — kā vulkānu izvirdumus vai no

augsnes iznestus akmeņus. A. Lavuazjē 1772. gadā rak-

stīja: «Akmeņu krišana no debesīm ir fiziski neiespē-
jama.» Meteorīti esot zemes akmeņi un rodoties zibens

iespaidā. Tajā pašā laikā Rietumeiropā zinātnieki, kuri

baidījās sakompromitēties, lika izmest no muzejiem daudz

meteorītu. Šo rīcību XVIII gs. krievu zinātnieks Hladnijs
trāpīgi nosaucis par «zinātnisku vandālismu». Tāpat tika

kategoriski aizliegti tautu nostāsti un teikas par dažādiem

neparastiem dzīvniekiem. Negatīva attieksme pret šiem no-

stāstiem kādu laiku atturēja zinātniekus no šo ziņu pār-
baudes. Tomēr vēlāk atklājās, ka dažādās zemeslodes vie-

tās sastopamas dažas maz izpētītas dzīvnieku sugas ar

neparastu izskatu un neparastu izturēšanos, un tas bija
par cēloni fantastiskiem nostāstiem un leģendām (piemē-

ram, par sirēnām, jūras govīm, vampīriem v. c).

Pārvērtējot zināšanas, tika noliegta dzīvības pašrašanās
iespēja, meteorītu esamība un vēl daudz kas cits, taču tur-

pmākajā zinātnes attīstības gaitā daudzas atziņas bija at-

kal jāpārskata un daži agrākie uzskati jāatsauc. Vispirms
tas attiecināms uz dzīvības izcelšanos.

Dzīvības mūžīgās pastāvēšanas teorijas neatbild uz jau-
tājumu, kā radies dzīvais vispār un kā tas radies uz mūsu

planētas. Atbilde uz šo jautājumu ir ietverta dialektiski

materiālistiskajos uzskatos par matērijas kustības for-

mām. Pamatā ir F. Engelsa doma, ka dzīvība jāizprot kā

viens no matērijas kustības veidiem, proti — bioloģiskais
kustības veids. Tātad vajag izzināt organiskās matērijas
attīstības vēsturi. F. Engelss savā darbā «Dabas dialek-

tika» parāda, ka dzīvība uz mūsu planētas ir izveidojusies
noteiktā tās attīstības stadijā. Mūsdienu zinātne šo domu

apstiprina. Dzīvība uz zemes ir izveidojusies pašrašanās
ceļā, abiogēni, no neorganiskām vielām zemes attīstības

agrajās stadijās. Plašas pasaules zinātnieku aprindas
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mūsdienās atzīst, ka dzīvības izcelšanās ir likumsakarīgs
Visuma attīstības procesa rezultāts un ka tas ir izzināms.

Ir atrasti arī konkrēti šīs problēmas risināšanas ceļi, pie-

mēram, vērojumi uz citām planētām, uz mūsu zemes un

eksperimentālie pētījumi laboratorijās. Arī jautājums par

meteorītu eksistēšanu ir skaidrs, un mūsdienās neviens

vairs nešaubās, ka tie var krist no debesīm. (Papildināju-
mus skat. 7., 11., 15., 31., 35., 43., 47., 51. un 86. lpp.)

P. Zvidriņš

IEDZĪVOTĀJU SKAITA DINAMIKA LATVIJĀ

Arheologu pētījumi liecina, ka apdzīvotas vietas Latvi-

jas teritorijā bijušas jau apmēram pirms 9 tūkstošiem

gadu. Statistikas dati par iedzīvotāju skaitu ir gan tikai

par pēdējiem 800—900 gadiem, turklāt par pirmajiem 5—

6 gadsimtiem tie vēl precizējami. Uz speciālu pētījumu

pamata zinātnieki spriež, ka iedzīvotāju skaits tagadējā
Latvijas teritorijā XIII gs. bijis apmēram 200 tūkstoši.

Agrākos gadsimtos iedzīvotājiem lielu postu nodarīja
pastāvīgie kari, neražas gadi un epidēmijas. Piemēram,
mēra epidēmijas laikā 1709.—1712. g. Rīgā vien nomira
60 tūkstoši cilvēku. Un tomēr 1750. gadā iedzīvotāju skaits

Latvijā jau sasniedza 500 tūkstošus. Nākamajos 100 gados
iedzīvotāju skaits palielinājās vēl straujāk. Tas izskaidro-

jams ar iedzīvotāju iebraukšanu no citiem Krievijas apvi-
diem, kā arī ar zināmu mirstības samazināšanos. 1800.

gadā Latvijas iedzīvotāju skaits bija 725 tūkstoši, bet

1863. gadā — 1265 tūkstoši. Pirmās Viskrievijas tautas

skaitīšanas laikā 1897. gadā iedzīvotāju skaits Latvijā bija
1929 tūkstoši, t. i., tuvojās diviem miljoniem. Interesanti

izsekot, kā šai laikā mainījušās pilsētu un lauku iedzīvo-

tāju skaita attiecības.

Dati liecina, ka 1800. gadā bijuši tikai 53 tūkstoši pilsēt-
nieku jeb 7,3% no iedzīvotāju kopskaita. Līdz 1863. gadam
pilsētnieku īpatsvars divkāršojies. Pilsētu augšanu sevišķi

stimulēja dzimtniecības atcelšana un iedzīvotāju pārvieto-
šanās brīvība. Strauji augošā rūpniecība prasīja arvien

jaunas darba rokas. Auga vecās pilsētas, veidojās jaunas.
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Laikā no 1863. gada līdz 1897. gadam vien pilsētu iedzīvo-

tāju skaits palielinājās vairāk nekā 3 reizes. Turpmākajos
17 gados, t. i., līdz 1914. gadam, iedzīvotāju skaits strauji

palielinājās gan pilsētās, gan arī laukos. ledzīvotāju ko-

pējais pieaugums bija 623 tūkstoši cilvēku, galvenokārt uz

dabiskā pieauguma rēķina.

Pirms pirmā pasaules kara Latvijā bija jau 2,5 milj.

iedzīvotāju, kas ir maksimālais iedzīvotāju skaits visa

Latvijas vēsturē. Kaut gan lielākā daļa iedzīvotāju (62%)
joprojām dzīvoja laukos, tomēr Latvija bija viens no

Krievijas visrūpnieciskākajiem un arī vairāk urbanizēta-

jiem rajoniem. Rīga bija kļuvusi par trešo lielāko pilsētu

cariskajā Krievijā.

Lielu postu Latvijas iedzīvotājiem nodarīja' pirmais pa-
saules karš. Tūkstošiem cilvēku gāja bojā, evakuējās uz

lekškrieviju vai izbrauca uz ārzemēm. Ekonomika bija
stipri iedragāta. No 1914. gada līdz 1920. gadam Latvijas
iedzīvotāju skaits bija samazinājies gandrīz par 1 miljonu.
Visvairāk bija sarucis darba spējīgā vecuma iedzīvotāju,
it īpaši vīriešu skaits. Pirms kara gūtie panākumi Latvijas
industrializācijas virzienā būtībā bija zaudēti. Tās atjau-
nošanu neveicināja arī buržuāziskās Latvijas agrārā poli-
tika. Notika darbaspēka piespiedu novirzīšana uz lauk-
saimniecību. Industriālajās nozarēs nodarbināto skaits

strauji samazinājās, turpretī lauksaimniecībā nodarbināto
skaits palielinājās. Rezultātā pilsētu iedzīvotāju īpatsvars
samazinājās no 38% 1914. gadā līdz 24% 1920. gadā.

Buržuāziskās Latvijas valdība bija ieinteresēta iedzīvo-

tāju skaita palielināšanā, tomēr dabiskais pieaugums pēc
kara bija neliels. ledzīvotāju skaits palielinājās galveno-
kārt uz to cilvēku rēķina, kuri atgriezās no bēgļu gai-
tām. ledzīvotāju mehāniskais pieaugums 1920.—1925. g.

bija 200 tūkstošu cilvēku. 1925. gadā organizētā tautas

skaitīšana liecināja, ka iedzīvotāju skaits salīdzinājumā ar

1920. gadu pieaudzis par 249 tūkstošiem, tomēr tas bija
ievērojami mazāks nekā pirms kara un pat mazāks nekā

1897. gadā. Nākamajos 5 gados iedzīvotāju skaits pieauga

par 55 tūkstošiem, un šie gadi dabiskā pieauguma ziņā
bija visražīgākie visā buržuāzijas valdīšanas laikā. No

1930. gada līdz 1935. gadam iedzīvotāju skaits Latvijā pa-

lielinājās vēl par 50 tūkstošiem cilvēku. Turpretī laik-

posmā no 1935. gada līdz 1939. gadam iedzīvotāju skaits
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Latvijas iedzīvotāju skaita dinamika

samazinājās par 66 tūkstošiem, kaut gan dabiskais pie-
augums šai laikā bija 40 tūkstošu cilvēku. Tas izskaidro-

jams galvenokārt ar daudzo repatriantu izbraukšanu uz

fašistisko Vāciju. Tādējādi otrā pasaules kara priekšva-
karā, 1939. gadā, Latvijas iedzīvotāju skaits bija 1885 tūk-

stoši jeb par 678 tūkstošiem mazāks nekā pirms pirmā pa-
saules kara.

ledzīvotāju skaita kopējie zaudējumi otrā pasaules kara

un vācu fašistiskās okupācijas rezultātā sasniedza gandrīz
trešdaļu no republikas iedzīvotāju skaita. Tika izjaukta
normāla iedzīvotāju dzimumu un vecuma struktūra, kas

ilgu laiku negatīvi ietekmēja Latvijas PSR iedzīvotāju
atražošanās režīmu.

Statistikas dati liecina, ka tikai 1950. gadā iedzīvotāju
skaits Padomju Latvijā pārsniedzis pirmskara līmeni. Ik-

gadējais iedzīvotāju kopskaita pieaugums kopš 1951. gada
lielākoties svārstījies robežās no 0,7 līdz 1,5 procentiem.
Tas veidojies gan dabiskā, gan arī mehāniskā pieauguma
ietekmē. 60. gadu otrajā pusē sakarā ar dzimstības sama-

zināšanos dabiskā pieauguma nozīme iedzīvotāju kop-
skaita pieaugumā sāka samazināties.

Pirmajā padomju varas pastāvēšanas laikā organizētajā
tautas skaitīšanā Latvijā 1959. gadā saskaitīja 2 miljonus
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93 tūkstošus iedzīvotāju. Lielākā to daļa, proti — 56% dzī-

voja pilsētās. Kopš 1959. gada iedzīvotāju skaits sistemā-

tiski pieauga, tomēr pieauguma tempi bija gausi. Līdz

1970. gadam, kad notika otrā tautas skaitīšana, Latviju

iedzīvotāju skaita ziņā apsteidza Kirgīzija, Tadžikija un

Armēnija. 1970. gadā Padomju Latvijā bija 2 miljoni
364 tūkstoši iedzīvotāju. Tikai Igaunijā un Turkmēnijā to

bija vēl mazāk.

Tautas skaitīšanu starplaikā pilsētu iedzīvotāju skaits

regulāri pieauga, bet lauku iedzīvotāju skaits saruka: pil-
sētu iedzīvotāju īpatsvars pieauga līdz 62%, par 6 pun-

ktiem pārsniedzot Vissavienības vidējo rādītāju. Tikai

Igaunijā šis rādītājs bija vēl augstāks nekā pie mums.

Arī 70. gados iedzīvotāju skaits Padomju Latvijā nepār-
traukti pieaug. Kopš tautas skaitīšanas aizvadītajos 5 ga-

dos iedzīvotāju skaits republikā palielinājies aptuveni par

100 tūkstošiem iedzīvotāju. Pilsētu iedzīvotāju īpatsvars
jau sasniedzis 65 procentus.

M. Dzelmīte

LATVIJAS MEŽU PLATĪBU

IZMAIŅAS GADU GAITĀ

Mežs dod ne vien koksni, bet arī patīkamu iespēju ogot,

sēņot, riekstot vai gluži vienkārši ieelpot spirgto gaisu un

vērot krāsu un smaržu gammu, ko tas sniedz dažādos ga-

dalaikos. Mežs dzīvo garu un vērtīgu mūžu. Arī mežam ir

sava vēsture.

Pēcledus laikmeta sākumā, klimatiskajiem apstākļiem
strauji uzlabojoties, sāka dominēt mežu veģetācija. Bez-

mežu jeb «parkveida» ainavu apmēram 9000 gadu pirms
mūsu ēras nomainīja vienlaidus bērzu un priežu meži.

Klimatiskajiem apstākļiem tālāk uzlabojoties, apmēram
3500 gadu pirms mūsu ēras Latvijas teritorijā plaši izpla-

tījās platlapju ozolu un ošu meži. Šodien platlapju meži

aizņem tikai 0,4% no visas mežu teritorijas, turklāt ar

lielu vīksnas, gobas, liepas, kļavas un skābarža piejau-
kumu. Par šiem senajiem mežiem liecina M. Galenieces

veiktā sporu putekšņu analīze, apdzīvoto vietu nosau-

kumi utt.
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Tieši Latvijas teritorijā cilvēks parādījās samērā vēlu,
kad cilvēce jau bija pārdzīvojusi ne tikai pirmatnējā bara

laikmetu, bet arī ģints iekārtas sākuma posmu. Domā-

jams, ka pārejas periodā no akmens uz bronzas laikmetu

(1800.—1500. g. p. m. ē.) Latvijas teritorijā sākusi attīstī-

ties lopkopība un zemkopība. ledzīvotāji tad apmetās pils-

kalnos, lai nodarbotos ar līdumu zemkopību, protams, vis-

vairāk dedzinot vērtīgos ozolu un ošu mežus, kuri aizņēma

auglīgāku augsni. Ar m. ē. I—IV gs. sākās tīrumu zem-

kopība, divlauku sistēma, bet ar XI—XII gs., lauksaimnie-

cībai kļūstot intensīvākai, — trīslauku sistēma, taču tas

nenozīmē, ka līdumu zemkopība būtu pilnībā izspiesta.

ledzīvotāju skaita periodiskā samazināšanās karos un

sērgās bieži vien veicināja atmatu un tīrumu aizaugšanu
un mežu atgriešanos agrākajās augšanas vietās. Vēlāk

daļu šo mežu atkal pārvērta līdumos, un tā mežu un lauk-

saimniecības zemju platība pastāvīgi mainījās.
Arī krustnešu iebrukums XII gs. veicināja tīrumu aiz-

augšanu Latvijas teritorijā. Dabiskās atjaunošanās ceļā
mežu sastāvs stipri mainījās, palielinoties mazvērtīgāko
sugu īpatsvaram.

Redzamas izmaiņas sabiedrības dzīvē un līdz ar to mežu

attīstībā notika XVI—XVII gs. Visvairāk materiālu sa-

glabājies par Kurzemes hercogistes mežsaimniecību un

mežu likumiem. Muižnieki ieguva plašas tiesības inten-

sīvi izmantot mežus kuģu būvei, potaša, piķa, darvas,
pelnu, ogļu utt. ieguvei. Tas nodarīja lielu postu mežiem.

Rezultātā, piemēram, Jelgavas apkārtnē un citu rūpniecī-
bas centru tuvuma jau juta mežu trūkumu. Tajā pašā laikā

vēsturiskajos datos minēti vēl lieli pirmatnējā meža ma-

sīvi: gandrīz nepārtraukti meža masīvi ir no Stendes līdz

Ventspilij, ap Enguri, Lejaskurzemē un citur. No otras

puses, bija stingri noliegts dedzināt jaunus līdumus, lai iz-

vairītos galvenokārt no mežu ugunsgrēkiem, tomēr zem-

nieki slepus centās šādā veidā iegūt jaunas lauksaimnie-

cības zemes. Izdodot meža likumus un rīkojumus, vienlai-

kus tika likts pamats mežsaimniecībai. Vēl kapitālisma at-

tīstības sākumā jauni meža likumi balstījās uz tiem pa-
šiem Kurzemes hercogistes likumiem.

Ja pirmatnējās kopienas iekārtā mežus iznīcināja neap-

zināti, lai iegūtu eksistences līdzekļus, tad līdz ar šķiru
sabiedrības izveidošanos feodālismā un jo sevišķi kapitā-
lismā šī iznīcināšana kļuva arvien intensīvāka un nežēlī-
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gāka, lai iegūtu pēc iespējas lielāku pelņu. Spilgti izpaudās
šķiru attiecības: zemniekiem un sīkajiem zemniekiem ne-

bija brīv cirst pat atsevišķus kokus, nerunājot par vienlai-

dus mežu, bet baroni nepazina šo tiesību ierobežojumus.
Latvijā šis laikposms parādīts R. Blaumaņa novelē «An-

driksons».

Vēsturiskie dati liecina par mežu nesaudzīgu izmanto-

šanu arī buržuāziskās Latvijas laikā. Ar katru tās pastā-
vēšanas gadu mežu kopplatība jūtami samazinājās. Ja

1923. gadā tā bija apmēram 1780,4 tūkst, ha, tad 1935.

gada — 1746,9 tūkst. ha. Šajā laikā par 7,2% samazinā-

jās valsts mežu platības, bet palielinājās galvenokārt pri-
vāto mežu platības.

Kāda bija mežu izmantošanas kārtība, var spriest pēc
Meža departamenta paskaidrojuma 1935. gadā izdotajā
grāmatā «Latvijas mežu statistika»: «Stingri pieturēties

pie pieņemtās gada normas neizdodas, jo, sevišķi pēdējos

gados, valsts saimniecība prasa Meža departamentam pār-
sniegt tāmē paredzēto normu.» Tā, piemēram, 1931. gadā
no katra hektāra meža vidēji izcirta 5,21 m 3 koksnes,

pārsniedzot normu par 76%. Pilnīgi netika ievēroti ikga-

dējie meža pieauguma apmēri. Tā saimniekojot, mežus

izcirta desmit un vairāk gadu uz priekšu (papildus ikga-

dējam pieaugumam izcērtot vēl desmitgadēju mežu pie-

augumu) .

Pēc buržuāziskās Latvijas valdības gāšanas pozitīvas

izmaiņas Latvijas mežos nenotika sakarā ar Lielo Tēvijas
karu. Kara gados mežus nocirta vai nopostīja apmēram

desmitgadīga pieauguma apmērā. Vislielākie postījumi
tika nodarīti Saldus, Aizputes un Liepājas mežrūpniecības
saimniecību teritorijās.

Pieaugušo koku krājumi Latvijas mežos turpināja strauji
samazināties arī pēc kara.

Kopšanas un sanitārās cirtes kavēja mežu piesārņotība
ar kara tehniku utt. Lielus zaudējumus nodarīja vējgāzes
un meža kaitēkļi. Vienlaikus sakarā ar tautsaimniecības

atjaunošanu strauji auga pieprasījums pēc kokmateriāliem.
Pēckara perioda mežu izmantošanas tāme bija 2 milj. m

3,

bet pieaugušo koku izmantošanas apjoms bija ievērojami
lielāks. Tā, piemēram, vēl 1957. gadā izciršanas norma

bija pārsniegta par 44%. Tikai sākot ar 1961. gadu, izman-

tošanas apjoms sakrita ar gadā noteiktajiem izciršanas

apmēriem. Zināma negatīva ietekme bija arī tam, ka mežu



155

audzēšanas un ekspluatācijas jautājumus risināja atse-

višķi. Mežu izmantotāji tādā gadījumā nebija ieinteresēti

rūpēties par paplašinātu atražošanu, galvenais bija eks-

pluatācijas plāns. Būtiskas izmaiņas notika 1957. gadā,
kad ieviesa kompleksās mežrūpniecības saimniecības, ku-

ras pastāv vēl šodien, vidēji gadā izcērtot mežus 9 tūkst,

ha, bet atjaunojot 12 tūkst, ha platībā.
Mežu paplašinātās atražošanas darbu pārtrauca 1967.

un 1969. gada vējgāzes. Visvairāk bija cietuši apgabali
gar Baltijas jūru un Rīgas jūras līci. Šeit septiņu mež-

saimniecību teritorijā bija iznīcināti vairāk nekā 50%
briestošas un pieaugušas audzes, bet sšpadsmit saimnie-

cībās vairāk nekā 30%- Tautsaimniecībai nodarītie zaudē-

jumi bija sevišķi lieli tāpēc, ka visvairāk cieta tieši brie-

duma un pieaugušā vecuma audzes. Līdz ar to būtiskas

izmaiņas notika arī sugu sastāvā. 1969. gada vētrās, kad

lapu koki bija bez lapām, vairāk cieta tieši skuju koki. Tas

negatīvi ietekmēja jau tā ne visai labvēlīgo sugu sastāvu

Latvijas mežos. Pēc vētrām izstrādāto koku daudzums ap-

joma ziņā atbilda 14 gadiem paredzētajam mežu izmanto-

šanas apjomam. Tas nozīmē, ka galveno cirsmu izmanto-

šanas apjoms katru gadu līdz 1975. gadam tika samazi-

nāts salīdzinājumā ar 1966. gadu par 30%. Mežsaimniecī-

bas galvenie uzdevumi devītajā piecgadē bija pilnīgi pa-

beigt vētrā cietušo koku platību atjaunošanu un pasargāt
meža audzes no pārmērīgas izciršanas. Liela nozīme šajā
ziņā bija arī 615,1 tūkst, ha II grupas mežu pārskaitīšanai
I grupas mežā, tādējādi samazinot II grupas mežu platī-
bas par 33,6%.

Mūsdienu zinātnes un tehnikas progresa apstākļos meža

nozīme palielinās. Mežs ir ne tikai materiālu un izejvielu
piegādātājs. Mežs vispirms ir dabas faktors, kas veic kli-

mata un ūdens režīma regulēšanas, augsnes aizsardzības,
kā arī sanitāri higiēniskās funkcijas. Mūsu dienas mežam

ir īpaša nozīme kā iedzīvotāju atpūtas vietai.

Nevar samierināties tikai ar to, ka Latvijas teritorijas
mežainums (37%) uzskatāms par optimālu un arī mežu iz-

vietojums atzīstams par tautsaimniecības struktūrai atbil-

stošu. Optimalitātes kritērijs ir ne tikai mežu platība, bet

arī koku vecums, sugu sastāvs utt., un tie šodien nebūt

nav apmierinoši.

Pagaidām šo mežu labvēlīgo faktoru nozīme nav ma-

temātiski aprēķināma, taču skaidrs ir tas, ka, plānojot
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vieta. Pasākumi, kas palielina mežu kompleksa produkti-
vitāti, pašreiz ir sabiedrības uzmanības centrā.

Lai iedzīvotājiem nodrošinātu pilnvērtīgus darba un at-

pūtas apstākļus, uz vienu iedzīvotāju nepieciešama 0,4 —

0,5 ha liela zaļās zonas platība, bet uz katru pilsētas
iedzīvotāju tā ir tikai 0,13 ha. Neatrisinātu jautājumu ir

daudz, taču ir skaidrs, ka «vienas dienas saimnieku» laiks

sen pieder pagātnei un atbildes uz neatrisinātajiem jautā-
jumiem tiek intensīvi meklētas. Viens no pirmajiem un

svarīgākajiem uzdevumiem ir mežu vērtības noteikšana,

lai saimnieciskais aprēķins būtu zinātniski pamatots un

republikas mežu resursu paplašinātā atražošana segtu zi-

nātnes un tehnikas progresa ietekmē augošo pieprasījumu.
Tikai sekmīga administratīvo un ekonomisko vadības me-

tožu apvienošana dod redzamu rezultātu un ekonomisko

efektu mežu izmantošanā. Tas jāievēro ari turpmāk, sastā-

dot un pildot tautsaimniecības perspektīvos un kārtējos
plānus.

V. Gaross

LATVIJAS NOZĪMĪGĀKO MEDĪBU

DZĪVNIEKU SKAITA DINAMIKAS VĒSTURE

Vissenākajos laikmetos visur tur, kur dzīvojuši cilvēki

un dzīvnieki, pēdējie ir medīti. Tādēļ cilvēks atsevišķos
laika posmos ļoti lielā mēra ietekmējis dzīvnieku sugu sa-

glabāšanos un to skaita dinamiku. Folklora un vēsturnieku

pētījumi liecina, ka Latvijas teritorijā dzīvojušās baltu

ciltis jau pirms vairākiem tūkstošiem gadu galvenokārt
nodarbojušās ar zemkopību un lopkopību, taču arī medī-
bām ir bijusi liela nozīme viņu dzīvē. Teritorijas apdzīvo-
tība pamazām pieauga, bet lielo dzīvnieku skaits kļuva
arvien mazāks. Vietējiem iedzīvotājiem medības adminis-

tratīvi tika ierobežotas jau ar XVI gs., atstājot bez iero-

bežojumiem vācu muižniecību. Ar XVII gs. medības tika

reglamentētas arī muižniecībai.

Pēdējā gadu tūkstotī tika iznīcināts taurs, sumbrs un

meža cūka, pēdējos simts gados — bebrs, lācis, tinis

(daudzrija) un lidvāvere. Vairs neperēja gulbji un zosis.

Sī gadsimta sākumā reaklimatizēti staltbrieži. 1927.

gadā no Norvēģijas ieveda bebrus, ieklejoja un uz dzīvi

156
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Dzīvnieku skaits no 1914. gada līdz 1974. gadam

apmetās meža cūkas. Pēdējos desmit gados atkal paretam

ieklejo lāči. Daudzās vietās jau vairākus gadu desmitus

ligzdo gulbji. 1948. gadā ievests un diemžēl iedzīvojies

jenotsuns, ko tautā sauc par jenotu. Būdams mūsu faunai

svešs plēsējs, tas nodara lielu postu, tādēļ jācenšas to

iznīcināt.

Tabulas dati rāda pēclējos sešdesmit gados un it īpaši
padomju varas gados veikto pasākumu rezultātā notiku-
šās būtiskās izmaiņas dzīvnieku sugu skaitā.

Laikā no 1923. gada līdz 1940. gadam uzskaitīti tikai

valsts mežos dzīvojošie dzīvnieki, tādēļ to faktiskais skaits

bija lielāks. Dažādos gados atšķirīgas bijušas arī uzskai-

tes metodes. Šo iemeslu dēļ tabulas datu precizitāte ir

ļoti nosacīta, īpaši attiecībā uz putniem un zaķiem. Tomēr

lielos vilcienos tā stāvokli raksturo pietiekami labi.

Gadi

Nr.

p. k.

Dzīvnieku

nosaukums
1914 1923 1940 1947 1958 1967 1974

1- Aļņi 4000 85 935 107 2188 12 797 21 67i

2. Staltbrieži 500 128 1286 419 1141 3264 742,

3. Stirnas 90000 8537 42 316 11 908 17 908 54 661 62 274

4. Meža cūkas 20 347 947 1050 983 5354 13 580

5. Bebri 59 61 88 200 90

6. Jenoti 1999 12 508 9448

7. Vilki 50 222 17 1100 212 10 52

8. Lūši 20 50 93 233 76 6 214

9. Zaķi (pelē-
kie un bal-

tie) 400000 38677 50 796 35 688 38 831 90 828 72924

10. Medņi 7000 1639 4900 2700 3555 4305 2883

nav

datu 38 5261. Rubeņi 150000 27 401 31 000 30 510 47417
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Ļoti strauji pēckara gados pieauga aļņu un meža cūku

skaits. Vispirms nozīmīgs daudzums aļņu sāka uzturēties

Vidzemē un Latgalē. Kurzemē pat tagad atsevišķos rajo-

nos to ir nedaudz. Bet pirms kara ievērojama daļa no to-

reizējā (kaut arī nelielā!) aļņu skaita dzīvoja tieši Kur-

zemē, taču kara gados aļņi tika pilnīgi izšauti.

Meža cūkas līdz 1940. gadam pastāvīgi neuzturējās re-

publikas daļā, kas ir Daugavas labajā krasta. Kara un

īpaši pēckara gados meža cūkas izplatījās pa visu repub-

liku, un šodien to areāla ziemeļu robeža ir pie Ļeņingra-

das, bet austrumu robeža tuvojas Maskavai. Meža cūku

izplatību veicināja to mērenā izšaušana, piebarošana ziema

un bagātīgā barības bāze lauksaimniecības zemes. Tas

viss palīdz cūkām pārziemot.
Staltbrieži līdz 1940. gadam, kā arī pēckara gados uz-

turējās Kurzemē un Zemgales rietumu daļā. 30. gadu bei-

gās tos pārvietoja arī uz Smilteni un Taurkalni. Taču kara

gados saglabājās tikai Smiltenes rajonā ievestie stalt-

brieži, un no tiem ļoti lēnām izveidojās Smiltenes popu-

lācija. Arī Kurzemē staltbriežu skaits kara gados ļoti

stipri samazinājās, tomēr to palika pietiekami daudz un

populācija ātri atjaunojās un pamazām paplašina savu

areālu. Pašreiz staltbriežu skaits ir diezgan liels, un tie

nodara jūtamus postījumus lauksaimniecības kultūrām,

tādēļ tos sāk medīt intensīvāk.

Pēdējos gados staltbriežus vēl pārvietoja uz Jaunjelga-
vas, Jēkabpils un Kokneses mežu masīviem. Nav šaubu,
ka ar laiku arī šajos rajonos staltbriedis kļūs parasts dzīv-
nieks.

Vilku un lūšu skaits kara gados stipri palielinājās. In-

tensīvi medījot, šo dzīvnieku skaitu izdodas samazināt

tiktāl, ka tie nespēj nodarīt nozīmīgus zaudējumus meža

un mājas dzīvniekiem. Bet pietiek tikai kādu laiku plēso-
ņas saudzēt, un to skaits ļoti ātri palielinās. Tādēļ ļoti
uzmanīgi jāseko šo dzīvnieku populācijai un savlaicīgi jā-
regulē to skaits, jo pilnīgi iznīcināt šos dzīvniekus arī

nedrīkst.

Stirnu šodien ir pietiekami, un jāizmanto vismaz 70—

80% no to pieauguma. Stirnu skaitu periodiski samazina

bargas ziemas. Kritušo stirnu ir vēl vairāk, ja stirnas maz

medī un populācijā uzkrājas daudz vecu īpatņu, kas, pro-
tams, bargā ziemā ātrāk krīt. Visumā republikā stirnu

skaitu vēl iespējams palielināt par 20—30%. Mednieku
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un dabas draugu galvenais uzdevums ir samazināt stirnu

krišanu bargās ziemās. Ja normālās ziemās nokrīt vājākie
eksemplāri, par to nav jāuztraucas, jo klimats ir viens no

faktoriem, kas precīzi veic selekciju un savlaicīgi atbrīvo

populāciju no mazvērtīgākiem īpatņiem.
Tabulas dati liecina, ka pēdējos sešdesmit gados ļofi

samazinājies zaķu, rubeņu un medņu skaits. Nav lielu ce-

rību, ka tuvākajā nākotnē izdosies to skaitu jūtami pavai-
rot, jo šo dzīvnieku skaita samazināšanās galvenais cēlo-

nis ir to normālai dzīvei nepieciešamo vietu likvidācija
(lauksaimniecības mehanizācija, ķimizācija, sējumu struk-

tūras izmaiņas, meliorācija, krūmāju un veco mežaudžu

izciršana, jaunaudžu izretināšana utt.). Negatīvi šīs sugas
ietekmē arī sīko plēsoņu (lapsu, jenotu, caunu), kā ari

pārliecīgi lielais apkārtklejojošo kaķu un suņu skaits. At-

liek vienīgi cerēt, ka ar laiku dzīvnieki pielāgosies jauna-

jiem apstākļiem un ka arī cilvēks meklēs iespējas situāci-

jas uzlabošanai.

K. Brikmane, L. Tabaka

IZMAINĀS LATVIJAS AUGU SUGU SARAKSTS

Agrāk nepieredzēta vēriena dabas pārveidošanas pasā-
kumi mūsu dienās rada krasas izmaiņas arī savvaļas aug-

stāko augu — ziedaugu un paparžaugu florā. No vienas

puses, līdz ar piemērotu augteņu izzušanu var izzust ari

retākās augu sugas, no otras puses, tālie un ātrie trans-

porta sakari rada iespēju ieviesties tādiem augiem, ku-

riem dabiskā ceļā nebūtu iespējams nokļūt pie mums. Ir

ļoti svarīgi gan no zinātniskā, gan no praktiskā viedokļa
šai ziņā vienmēr būt lietas kursā par pašreizējo stāvokli

republikā, tāpēc augu izplatības noskaidrošana ir viens no

mūsu botāniķu pamatuzdevumiem, un ļoti noderīgi te butu

arī ikviena augu valsts pazinēja novērojumi.
Šoreiz gribam atzīmēt dažus interesantākos datus, ko

pēdējos gados noskaidrojuši Latvijas PSR ZA Bioloģijas
institūta botāniķi.

Pirmo reizi mūsu republikā Kurzemes ziemeļu daļā at-

rasti Igaunijā sastopamie brūnganie baltmeldri

(Rhunchospora fusca (L.) Ait. fil.). Jaunas ziņas iegūtas
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arī par daudzu retu sugu izplatību. Orhideju dzimtas augs

sarkanā cefalantēra (Cephalanthera rubra (L.)
L. C. Richard) pēc daudziem gadiem atkal atrasts Mazir-

bes apkārtnē, bet tās pašas dzimtas mušu ofrīda

(Ophrgs insectifera L.) jaunā atradnē — Engures ezera

tuvumā. Liliju dzimtas augs rūtainā fritillārija
(Fritillaria meleagris L.) Lielupes krastos netālu no Kaln-

ciema konstatēta rajonā, kur tā augusi arī šā gadsimta
30. gados. Pēdējā laikā nebija konkrētu datu par vair-

pumpuru sūrenes (Poltjgonum viviparum L.) at-

radnēm Vidzemes ziemeļu daļā, tāpēc iepriecināja šī auga
konstatēšana 1974. gada vasarā susinātā zāļu purvā uz

ziemeļiem no Valmieras. Tika pārbaudītas no literatūras

zināmās dzeltenās kurpītes atradnes Vidzemē:

Kusas — Zelgauskas rajonā un Āronas upītes krastos arī

tagad atrasti šo augu eksemplāri. Jaunas dzeltenās kurpī-
tes atradnes konstatēja Latgalē — Idricas upes krastos.

Augstos gaiļpiešus (Delphinium elatum L.), kuri

galvenokārt bija izplatīti Daugavas ielejas applūdinātajā
posmā starp Koknesi un Pļaviņām, atklāja lielākā dau-

dzumā arī Daugavas pietekas Poguļankas krastos. 1974.

gada vasarā Latgalē, netālu no Rēzeknes Gaiduļu ezera

apkārtnē, atrada ziedošus alpu linlapes (Thesiutn
alpinum L.) eksemplārus. Arī par šā auga sastopamību
pēdējos gadu desmitos trūka konkrētu ziņu. lepriecinoši
bija atzīmēt meža nārbuļu (Melampyrum sylvaticum
L.) atradni Janopoles mežā, vienīgajā lielākajā meža pla-
tībā Rēzeknes tuvumā. Meža nārbuļi republikā sastopami
reti, biežāk Kurzemē; Vidzemē to vairāk ir ziemeļaustrumu
daļā. Latgalē bija zināma kādreizējā atradne Kārsavas

apkārtnē, kur pēdējā laikā augs netika atrasts.

No retāk sastopamiem augiem vēl var atzīmēt dobos

cīrulīšus (Corydalis cava (Mill.) Schvveigg.) Kuldī-

gas apkārtnē, Riežupes krastos, pūkaino asinszāli

{Hijpericum hirsutum L.) Bēnes un Dobeles apkārtnē,
krāšņo neļķi (Dianthus superbus L.) Kuldīgas ra-

jonā, Spriņčupes ielejā, čemurziežu dzimtas augus — lie-

lās zvaigznītes (Astrantia major L.) Zemgalē, ne-

tālu no Skujaines upes krastiem un Sniķeres apkārtnē,
makstainos stobuļus (Conoiselinum vaginatum
(Spreng.) Thell.) Pededzes krastos pie Annām, mā-

nīgo knīdiju (Cnidium dubium (Schkuhr) Thell.)
Burtnieku ezera krastos pie Sedas ietekas, Ikšķilē un An-
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nenieku apkārtnē, brūnos dižmeldrus (Cyperus
fuscus L.) pie Apšuciema un Sesavas upes krastā Naudī-

tes apkārtnē, graudzāli ūdeņu avoteni (Catabrosa
aguatica (L.) Beauv.) Rīgas jūrmalā, Dubultos un Mel-

lužos, smiltāju esparseti (Onobrgchis arenaria

(Kit.) DC.) Valkas apkārtnē, Lugažos. No retākām nezāļu

sugām var pieminēt mazās brūnvālītes (Sangui-
sorba tninor Scop.) Tukuma rajonā, Zentenes apkārtnē.

Patīkams ir fakts, ka daudzas retas savvaļas augu su-

gas vēl joprojām ir sastopamas, kaut gan to augšanai pie-
mērotās platības aizvien samazinās. Tomēr jāuzsver ari,

ka lielākajā daļā pieminēto atradņu augu eksistence jau
ir stipri apdraudēta.

Vairāku iemeslu dēļ diezgan liela sugu daudzveidība sa-

stopama Rīgas tuvākajā apkārtnē. Zināma nozīme ir tam,
ka Rīga ir svarīgs transporta kustības centrs. Bieži vien

bez īpašiem pētījumiem nav iespējams precīzi pateikt, vai

augs ir ieceļojis pats vai ieviesies ar tiešu vai netiešu

cilvēka līdzdalību.

No Rīgas tuvākajā apkārtnē konstatētajiem augiem var

minēt pūkaino aslaiviņu (Oxytropis piloša (L.)
DC.) Lielupē, Gailijas pazvērēs (Erucastrum gal-
licum (Willd.) O. E. Schulz) Slokā, Austrijas tra-

gantzirņus (Astragalus austriacus Jacq.), mazās

eragrostes (Eragrostis tninor Host) Rīgas, Cenas un

Slokas dzelzceļa stacijās un Ķemeros, kompasa salā-

tus (Lactuca serriola Tom.) Slokā un Rīgā (arī Sabilē

un Brocēnos). Puķu zirnīšiem līdzīgā smaržīgā bum-

buļu dedestiņa atrasta Daibē, kā arī Silenes ap-
kārtnē.

Pēc pamatīgākiem pētījumiem bieži vien ir jāmaina uz-

skats par atsevišķu sugu sastopamību. Sistemātiski no-

vērojumi dod iespēju izsekot izmaiņām augu izplatībā, kas

dažos gadījumos pat nedaudz gadu desmitos ir diezgan
ievērojamas. Tā, piemēram, liekas, ka par retu uzska-

tītā grīšļu suga Hartmaņa grīslis ir mūsu republikā
izplatīta (bieži sastopama Kurzemē, Vidzemē, Zem-

galē). Šķiet, ka biežāk sastopama arī graudzāle
Langsdorfa ciesa (Calamagrostis langsdorfli £Lk.)
Trin.). Kā uzskatāmu piemēru pašreizējai straujai augu

izplatībai var minēt parasto parīsu (Leersia ory-

zoides (L.) Swartz) un maigos doņus (Juncus tenuis

Willd.). Parīss laikā no gadsimta sākuma līdz mūsu die-
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nām plaši izplatījies republikas upēs un ezeros no aus-

trumu daļas līdz Kurzemes piekrastei. Maigo doņu izpla-
tības sākums novērots vēlāk, ap 50. gadiem, un pēdējo
20 gadu laikā arī tie jau izplatījušies diezgan tālu un sa-

stopami gan Latgalē un Vidzemē, gan arī Kurzemē.

J. Eiduks, I. Grosvalds

VIETĒJO DERĪGO IZRAKTEŅU

IZMANTOŠANA SENĀK UN TAGAD

Vietējo derīgo izrakteņu — laukakmeņu un dzeramā ūdens

izmantošana Latvijā sākās līdz ar pirmo cilvēku ierašanos, vairāk

nekā B—98—9 tūkstošus gadu pirms mūsu ēras. Ar laukakmeņiem izlika

pavardus, no tiem gatavoja cirvjus un ķīļus.
Apbedījumu apbēršanai lietoja krāsu zemi — sarkano okeru,

4. g. t. p. m. ē. vidū, piejaucot tiem organiskas vielas un saberztus

gliemežvākus, sāka izmantot mālus keramikai. 2. g. t. p. m. ē.

jau izgatavoja pirmās cilvēku skulptūras no māla un dzintara

rotas lietas — riņķīšus un piekariņus. 3. g. t. p. m. ē. dzintara iz-

strādājumi bija izplatīti visā Latvijā. Lāča un aļņa dzintara figūru

fragmenti liecina par akmens laikmeta cilvēka dotībām dzintara ap-

strādē.

Tajā pašā laikā celtniecībā izmantotas smiltis. Lubānas zemie-

nes purva apmetnēs virs kūdras pavardu vietās atrastas uzbērtas

smilšu kārtas. Tas liecina, ka senais cilvēks pazinis kūdras degt-
spēju. lespējams, ka kūdra jau toreiz lietota kā kurināmais.

Teikas un nostāsti vēstī, ka sen izmantotas minerālavotu

dziednieciskās īpašības. Ģipsi saturošie «acu avotu» ūdeņi novērsa

acu iekaisumus, bet «svētavotu» minerālūdeņi dziedināja iekšķīgas un

ārīgas kaites.

2. g. t. p. m. ē. Latvijā ieradās baltu ciltis — tagadējo iedzīvotāju
priekšteči. Viņi no akmens izgatavoja slīpētus kaujas cirvjus ar iz-

urbtu kāta caurumu, šajā laikā izplatījās t. s. auklas un agrā tekstila

keramika. Māla masai piejauca sasmalcinātus zvirgzdus.
2. g. t. p. m. ē. vidū Latvijas iedzīvotāji iepazina bronzu. Aļālus

sāka izmantot ne vien keramikā, bet arī metalurģijā — tīģeļu un

lejamo formu izgatavošanai. Mālu liesināšanai lietoja smiltis. Dzīvo-

jamās mājās ienāca māla klons. Dzelzs Latvijas teritorijā parādījās
ap 1. g. t. p. m. ē. Ar mūsu ēras sākumu dzelzs darba rīki Latvijā
pilnīgi aizstāja akmens un bronzas izstrādājumus. 2. g. t. m. ē.

dzelzs iegūšanai te jau izmantoja vietējo purva rūdu — limonītu.

Ap 1. g. t. p. m. ē., kad radās pirmās nocietinātās apmetnes,
vaļņu celšanai un stāvo nogāžu nostiprināšanai sāka izmantot

smilts-grants iežus, laukakmeni un mālus. Lai izbūvētu stipri
nocietinātas pilis, kuras apjoztu augsti vaļņi un dziļi grāvji, m. ē.

V—XIII gs. celtniecībā pamazām intensīvāka kļuva minēto iežu un

dolomītu izmantošana.
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1. attēls. Javu saistvielu ražošanas attīstība Latvijā

V—IX gs. māla trauku darināšanai lietoja grozāmo koka paliktni.
Līdzšinējo pavardu vietā parādījās akmens krāvuma un māla-kleķa
krāsnis. Konstatēta arī pirmā podnieku krāsns.

X gs. beigās trauku darināšanā ieviesās podnieka ripa. Dzelzs un

tērauda ieguves prasme sasniedza senās Krievzemes un Silēzijas
līmeni. Vietējie kalēji jau zināja Damaskas tērauda noslēpumu.

XIII gs. zemgaļu pilīs krāšņu būvē izmantoti arī ķieģeļi. Tēr-

vetē kādas krāsns apmetums rotāts ar unikālu zīmējumu, kas attēlo

stabulnieku.

Par dolomīta izmantošanas sākumu kaļķu dedzināšanai Latvijā
uzskatāma XII gs. otrā puse, kad Kokneses pilskalnā uzbūvēta pirmā
akmens celtne, no kuras saglabājusies tikai neliela kāpņu nožogojuma
daļa. lespējams, ka tā bijusi pareizticīgo baznīca, kas minēta jau
Indriķa Livonijas hronikā.

Tālāka dolomīta lietošana kaļķu ražošanā ir saistīta ar vācu iebru-

kumu Latvijā. 1185. gadā bīskaps Meinhards ataicināja no Gotlandes

akmeņkaļus, kas uzcēla Ikšķilē mūra baznīcu un pili, bet 1186. gadā
Mārtiņa salā iepretī Salaspilij — otru pili. Feodālajā Livonijā, lat-

viešu daļā, XII—XVI gs. pavisam tika uzceltas ap 100 mūra pilis.
XVII gs., hercoga Jēkaba valdīšanas laikā, Kurzemē strādāja jau

apmēram 25 kaļķu apdedzināšanas krāsnis, kas katra deva 300—600
la.'-tu (1 lāsts = 12 mucām =ap 1050 kg) produkcijas gadā. Lielas

kaļķu ražošanas manufaktūras izveidojās Salaspilī un Ikšķilē.
1691/1692. gadā ražoja 2460 lāstu kaļķu. Pēc šiem nedaudzajiem
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pieturas punktiem un statistikas datiem ir mēģināts 1. attēlā parādīt
dolomītkajķu un citu javu saistvielu ražošanas dinamiku.

XV gs. javn saistvielu ražošanai sāka izmantot ģipšakmeni.
To apstiprina Rīgas Pētera baznīcā 1408.—1410. g. celtā pilona javas

paraugs. XVIII—XIX gs. daudz ģipšakmeņu izvests uz Pēterburgu.
Skulptora Grafa meistarīgie ģipša rotājumi Rundāles pilī iepriecina
mūs vēl šodien.

XVII gs. kļūt par izejmateriālu kaļķu ražošanai pienāca kārta

kaļķakmenim. Pīlesmiestā (Nīgrandā) darbojās ceplis, kas ap-

gādāja Kuldīgu un citas hercogistes pilsētas ar baltkaļķiem. Kaļķus
izmantoja arī dzelzs, stikla un ādu rūpniecībā.

Plašāka mālu izmantošana sākās ar ķieģeļu ražošanu XIII gs.

pirmajā pusē. Vispirms no tiem izlika mūra piļu un baznīcu logu un

durvju apmales, vēlāk veidoja arī velves. Rakstisku liecību par ķieģeļu
un kaļķu dedzināšanu šajā laikā sniedz pāvesta legāta Modenas Vi-

juma 1226. gada spriedums Rīgas patriomonātā apgabala robežu jautā-

jumā. XIII gs. ķieģeļi kopā ar dolomītu guldīti arī Rīgas pilsētas
sienās. Bija jāpaiet vairākiem gadu simtiem, līdz tie* kļuva par sienu

un jumtu galveno būvmateriālu.

XVII—XVIII gs. jau darbojās daži desmiti ķieģeļcepļu, no kuriem

lielākie piederēja Rīgai un Jelgavai. 1746. gadā Jelgavas ķieģeļnīca
ražoja 69 400 ķieģeļu un 57 750 kārniņu, bet 1757. gadā Rīgas ķieģeļ-
nīca — 169200 ķieģeļu.

XIX gs. ķieģeļu ražošana stipri paplašinājās. 1857. gadā Kurzemes

guberņas cepļos vien izdedzināja 16,4 milj. ķieģeļu un kārniņu.
Arheoloģiskajos izrakumos Rīgā, Trokšņu ielā, pie pilsētas mūriem

atrastie stikla gabaliņi un krellītes liecina, ka XIV gs. te iegūts
bezsārmu svina-alvas silikātu stikls. XVII gs. hercoga Jēkaba laikā

Kurzemē jau darbojās apmēram desmit stikla fabrikas. Tās ražoja ne

vien traukus, bet arī logu stiklu un kristālstiklu. Stikla rūpniecība iz-

mantoja vietējās izejvielas — kvarca smiltis un dolomītkajķus.

Lapu koku mežiem bagātos apvidos noorganizēja pelnu ieguvi un

ierīkoja potaša vārītavas stikla un ziepju rūpniecības vajadzībām.
Turpretī mežiem nabagās vietās nereti kā kurināmo izmantoja kūdru.

XVI—XVII gs. galvenais izejmateriāls dzelzs un tērauda iegūšanai
joprojām bija purva rūda. Tās izmantošana sevišķi uzplauka
hercoga Jēkaba laikā, kad dzelzs cepļi darbojās Baldonē, Engurē,
Skrundā, lecavā un citur. Tomēr ar XVI—XVII gs. arvien vairāk

dzelzsrūdas ieveda no ārzemēm, līdz XVIII gs. vietējās rūdas ieguve
apsīka.

XVII—XVIII gs. mediķi sāka pievērst uzmanību minerālavotiem,
it sevišķi sēravotiem, pie kuriem izveidojās dziedniecības iestā-

des: 1739. gadā — Bārbelē, 1780. gadā — Baldonē, bet 1838. gadā —

Ķemeros.
XIX gs. otrajā pusē līdz ar kapitālisma attīstību Latvijā strauji

pieauga kaļķu un ģipša ražošana, parādījās jaunas javu saistvielas —

portlandcements un romāncements. 1868. gadā nodibināja Rīgas ce-

menta fabriku, kas portlandcementu ražoja no importēta krīta un

vietējā Ķengaraga māla, bet romāncementu — no Salaspils dolomīt-

merģeļa. Portlandcementa ražošanai tika izmantoti arī vietējie sald-

ūdens kaļ ķ ieži.

Intensīvi ieguva ģipšakmeni, ko sūtīja uz Pēterburgu, kā ari

izmantoja vietējās ģipša un cementa rūpniecības un lauksaimniecības

vajadzībām. Pirmā pasaules kara priekšvakarā pēc ģipša ieguves ap-
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2. attēls. Būvkeramikas un silikātu ķieģeļu ražošanas attīstība (pieau-
gums) Latvijā.

joma (3 milj. pudu — 49,1 tūkst, t) Kurzemes un Vidzemes guberņas
ieņēma otro vietu Krievijā.

Ķieģeļu ražošanā notika lielas pārmaiņas. 1872. gadā Valgundē
sāka darboties pirmais Hofmaņa loka ceplis, kas ražoja ap 5 milj.
ķieģeļu gadā.

Ap 1870. gadu sākās Rīgas «būvju drudzis». Lai apgādātu celtnie-

cību ar ķieģeļiem, Lielupes baseinā 1901. gadā loka cepļu skaitu

palielināja līdz §3, tādējādi ražojot ap 120 milj. ķieģeļu gadā.
1912. gadā tika sasniegts rekords — ap 230 milj. ķieģeļu (skat. 2. at-

tēlu).
Līdzās būvkeramikai Latvijā uzplauka smalkkeramika. Ar ieves-

tajiem izejmateriāliem — baltajiem māliem, kaolīnu, laukšpatu un

kvarcu — strādāja Kuzņecova porcelāna un fajansa fabrika un Je-

sena porcelāna fabrika. Visā Latvijā, it īpaši Latgalē, uzplauka pod-
niecība. Tālu aizskanēja Latgales Silajāņu keramiķu slava.

XIX gs. beigās, kad tika ierīkoti alus brūži, attīstījās pudeļu
stikla ražošana. Vidzemē sāka darboties daudzas stikla fabrikas, t. s.

glāzšķūņi. Lielākā stikla fabrika šai laikā bija Beka stikla fabrika

R'gā, Iļguciemā.
Vitāli svarīga kļuva Rīgas apgāde ar ūdeni 1903. gadā šo problēmu

atrisināja, piegādājot labu dzeramūdeni no Baltezera apkārtnes.
Arvien lielāku piekrišanu guva sērūdens un dūņu dziedniecība, par

ievērojamu balneoloģijas centru izveidojās Ķemeri.
Pirmais pasaules karš stipri izpostīja vietējo derīgo izrakteņu un

apstrādes rūpniecību. Buržuāziskās Latvijas laikā tā nesasniedza

pirmskara līmeni. Sašaurinājās māla ķieģeļu, kaļķu, romāncementa,
stikla un porcelāna ražošana. Palielinājās vienīgi portlandcementa un

ģipša izlaide.

Portlandcementam līdz 1929. gadam izmantoja saldūdens kaļķ-
iežus, bet pēc tam Brocēnu kaļķakmeni. Atradnes tuvumā
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uzbūvēja cementa fabriku. Kaļķakmeni sāka izmantot, lai apdedzinātu
kaļķus, kas bija nepieciešami Jelgavā, Liepājā un Krustpilī uzbūvēto

cukura fabriku vajadzībām.
Ģipšakmens un būvģipsis atrada plašu noietu ārzemēs.

Uz javu saistvielu bāzes nelielos apmēros sāka ražot jaunus izstrā-

dājumus — silikātu ķieģeļus, šīferi, gāzbetonu un ģipša sauso apme-
tumu — rigipsu.

Vietējām podzola smiltīm uzmanību pievērsa stikla un

porcelāna fabrikas, bet krāsu zemēm — ķīmiskā fabrika «Nitra».

Kopš 1935. gada intensīvi sāka izmantot Latvijas brūno zeltu —•
kūdru.

Jaunu lapaspusi Latvijas derīgo izrakteņu izmantošanā pavēra pa-

domju laiks. Ar katru gadu paplašinājās mūsu silikātu rūpniecība un

citas tautsaimniecības nozares, kas izmantoja Latvijas dzīļu bagā-
tības. 30 gados ir izaugusi spēcīga javu saistvielu rūpniecība, kas

1973. gadā deva 886 tūkst, t portlandcementa, 343 tūkst, t kaļķu un

120 tūkst, t būvģipša, radot varenu bāzi saliekamā dzelzsbetona,

šīfera, gāzbetona, sausā apmetuma un citu efektīvu sienu un jumtu
materiālu ražošanai.

Senajam celtnieku draugam — māla ķieģelim radies jauns varens

sabiedrotais — silikātu ķieģelis. 1973. gadā izlaida 248 milj. māla ķie-

ģeļu un 283 milj. silikātu ķieģeļu.
No darbnīcu šaurības iziet daudzie «Latvijas keramikas» cehi, kas

ražo vietējā māla keramikas izstrādājumus. Agrāko slavu atgūst
Rīgas porcelāna fabrika. Tā var lepoties ar savām plānsienu servīzēm

un trauku dekoratīvo noformējumu.
Varenu soli savā attīstībā sper stikla rūpniecība. «Latvijas stikla»

ieņēmumos strādā daudzas augstražīgas automātiskās līnijas. Ra-

žojot šķirnes traukus, nav aizmirsta arī stikla pūtēju meistarība. Ap

10% no visām Padomju Savienības elektrospuldzēm dos Rīgas elek-

tiospuldžu fabrika.

Bez tradicionālajiem stikla, keramikas un javu saistvielu izstrādā-

jumiem radīti jauni daudzsološi materiāli: stikla šķiedra un audums,
stikla mozaīkas plāksnītes, minerālvate, keramzīts, fibrolīts un ģipša
skaidu paneļi.

Pārmaiņas redzam ik uz soļa. Lai varētu apgādāt visas šīs rūp-
niecības nozares ar izejmateriāliem, neredzēti kāpināta derīgo izrak-

teņu ieguve, kuras apjoms 1972. gadā sasniedza 14 milj. t. Mūsu

republikā ir apmēram 70 derīgo izrakteņu ieguves vietas, kuru dotas

izejvielas pārstrādā un izmanto apmēram 100 rūpnīcas un patstāvīgi
cehi, kā arī enerģētikas uzņēmumi 1972. gadā ieguva 2,3 milj. t

kūdras, 2 milj. m 3 dolomīta, 1,7 milj. t. kaļķakmens, 1,5 milj. m3
grants-smilšu iežu, 1 milj. m 3mālu, 0,5 milj. m 3 smilšu un 0,4 milj. t

ģipšakmens.
Attīstoties sabiedrībai un tehnikai, lielas pārmaiņas notikušas de-

rīgo izrakteņu izmantošanā.

Pirmatnējam cilvēkam pietika ar nedaudziem derīgajiem izrakte-

ņiem, pietika ar akmens darba rīkiem un māla traukiem. Dzelzs

iezvanīja jaunu ēru cilvēces attīstībā. Latvijā par vienuno svarīgākajiem
izrakteņiem kļuva purva rūda, bet pagāja laiks un tai bija jānoiet no

skatuves, dodot vietu vērtīgākajām ievestajām dzelzsrūdām.

Feodālismā pie mums iemācījās izmantot arī dolomītu, kaļķakmeni,
ģipšakmeni un smiltis, jo bija radusies vajadzība ražot jaunus ma-

teriālus — kaļķi, ģipsi, stiklu un ķieģeļus.
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Veselu apvērsumu celtniecībā radīja cements un dzelzsbetons, ku-
riem vajadzīgi tie paši sen pazīstamie materiāli — kaļķakmens, mālt,
ģipšakmens, dolomīts un grants.

Nākotnē mēs varam raudzīties droši: praktiski neizsmeļami fp
musu republikas dolomīta un mālu krājumi, lielas ir mušu, smilšu-

grants iežu un kūdras bagātības, pietiekamas kaļķakmens, ģipšakmens
un smilšu nogulas.

Mūsu uzdevums ir celt gaismā un racionāli izmantot Latvijas ze«

mes dzīļu bagātības.

I. Brīdaks

RAŽOŠANAS UN SADZĪVES

ATKRITUMU IZMANTOŠANA UN UTILIZĀCIJA

Runājot par atkritumiem, parasti iedomājas vai nu namu pagal-
mos stāvošus konteinerus, ap kuriem vējš dzenā nevērīgi nomestas

papīra atliekas, vai arī sarūsējušas skārda bundžas un stikla lauskas

populāro atpūtas vietu apkaimē.
Mūsu dienās jautājums jāskata plašākā, globālā mērogā.
Reizēm avīzēs lasām, ka Londonā vai Ņujorkā «smoga» dēļ atkal

bijuši daudzi nāves gadījumi. Šeit rūpnīcu un automašīnu izsviestās

gāzes kopīgi ar citiem gāzveidīgiem atkritumiem ir izveidojušas atmo-

sfērā slāni, kas pastāvīgi apdraud pilsētu iedzīvotāju dzīvību.

Vai arī cits gadījums, kad VFR ķīmiskie koncerni iepludina ražoša-

nas atkritumus Remā, tādējādi saindējot upes lejasteci, kas savukārt
ietekmē šo rajonu iedzīvotāju veselību.

Tātad jēdziens «atkritumi» ir daudz plašāks.
Visus ražošanas un sadzīves atkritumus pēc to fizikālās dabas

ledala 3 grupās: gāzveidīgos, šķidros (kanalizācijas) un cietos.

Visu šo atkritumu izmantošanas problēma ir ļoti plašs un tehniski

sarežģīts jautājums. \Tāpēc šoreiz aplūkosim tikai cieto atkritumu

utilizācijas un izmantošanas aspektus.
Vai atkritumus var izmantot?

Lauku ciematu apstākļiem tuvinoties pilsētu apstākļiem un pastā-
vīgi uzlabojoties pilsētu dzīvokļu labiekārtojumam (ūdens, kanalizā-

cija, gāze, centrālapkure), nemitīgi pieaug mājsaimniecības un komu-

nālo atkritumu daudzums. Tas ne vien kvantitatīvi pieaug, bet ari

dažādojas ar jauniem atkritumu veidiem (plastmasas izstrādājumi
un flakoni, sintētikas un stiklšķiedru audumi utt.), kas sarežģī šo

atkritumu likvidāciju.
Lai pilsētās radītu un uzturētu normālus sanitāri higiēniskos ap-

stākļus, jāorganizē mājsaimniecības un komunālo atkritumu savlai-

cīga savākšana un otrreizēja izmantošana vai likvidēšana.

Viens no galvenajiem atkritumu likvidācijas veidiem ir izgāztuves,
kur otrreizējai pārstrādei atlasa tikai daļu izejvielu. Tomēr izgāz-
tuves aizņem plašas teritorijas pilsētu tuvumā, bet tas no ekono-

miskā, estētiskā un sanitāri higiēniskā viedokļa nav vēlams.

A\askavā ir uzbūvētas dažas rūpnīcas atkritumu utilizācijai un sa-

dedzināšanai. Arī Kijevā, Ļeņingradā un citās pilsētās jau darbojas
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speciālas rūpnīcas, kuru uzdevums ir augstā tehniskā līmenī pār-
strādāt atkritumus organiskajā mēslojumā un iegūt izejvielas otr-

reizējai pārstrādei.
Tomēr pagaidām šīs rūpnīcas var pārstrādāt tikai dažus procentus

no visiem atkritumiem.

Atkritumu izmantošana un pārstrāde vairumam pasaules lielāko

pilsētu ir sarežģīta problēma, kuras atrisināšanai tiek meklēti da-

žādi ceļi.
Daļu sadzīves atkritumu vēl joprojām izved uz izgāztuvēm.
Dažās VFR pilsētās atkritumus izmanto piepilsētas apvidus reljefa

izlīdzināšanai, lai vēlāk tur ierīkotu automašīnu stāvvietas, parkus,
stadionus. Pievestos atkritumus izlīdzina un sablīvē speciāli šim no-

lūkam ražoti smagsvara veltņi, kas sapresē ļoti blīvā slānī visus

atkritumus, ieskaitot nolietotas automašīnas un ledusskapjus.
Taču pilsētās, kur brīvu teritoriju nav un gruntsgabali ir ļoti

dārgi, vienīgā iespēja, kā likvidēt atkritumus, ir celt atkritumu pār-
strādes vai sadedzināšanas rūpnīcas.

Holandē apmēram pusi no visiem pilsētu atkritumiem pārstrādā
mēslojumā. Atkritumu sadedzināšanā iegūto siltuma enerģiju izmanto

siltumapgādē, kā arī siltumenerģijas iegūšanai. Radušos izdedžus

izmanto ceļu būvniecībā.

Japānas firma «Tedzuka kusan» no atkritumiem ražo būvblokus.

Tie ir pilnīgi ūdensnecaurlaidīgi, bez jebkādas smakas un izturīgi.
Pašlaik no tiem būvē ceļus, bet paredzēts būvēt arī dzīvojamos na-

mus. Jauno materiālu iegūst, dažādus atkritumus presējot zem

100—200 atmosfēru spiediena. Sapresētos blokus stiegro ar metāla

tīklu, pārklāj ar plānu skārdu un pēc tam noasfaltē vai nobetonē.

Attīstītākajās Eiropas kapitālistiskajās valstīs pastāv galvenokārt
atkritumu sadedzināšanas rūpnīcas. Visvairāk to ir Anglijā.

Arī ASV galvenais virziens pilsētu atkritumu pārstrādē ir to

sadedzināšana. Šādas rūpnīcas prasa lielākas vai mazākas dotācijas,
ko sedz ar paaugstinātu samaksu par pilsētas atkritumu izvešanu.

Francijā savukārt pārsvarā ir uzņēmumi un rūpnīcas, kas atkritu-

mus pārstrādā mēslojumā — parasti kompostā. Ir vairākas franču

firmas, kas specializējušās atkritumu pārstrādē lauksaimnieciski iz-

mantojamā mēslojumā.
Amerikāņu firma «Combustion power eompanv, Inc.» izmantojusi

raķešbūvētāju pakalpojumus un 1973. gadā Kalifornijas štatā uzbū-

vējusi jaunu iekārtu «CPU-400», kas pamatojas uz jauniem princi-
piem pilsētu atkritumu pārstrādē.

Speciāli greiferi atkritumus ar konveijeru padod uz atkritumu

sasmalcinātavu. Tālāk atkritumi nonāk pneimatiskajā separatorā, kas

tos sadala smagās frakcijās (metāls, stikls utt.) un vieglās frakcijās
(papīrs, lupatas, gumija, plastmasa utt.). Pirmās nonāk speciālā
moduļa kombainā, kur tās sagatavo otrreizējai izmantošanai. Vieglās
frakcijas novirza regulējošā konteinerā kas nodrošina pamatiekārtas
nepārtrauktu darbību vairākas stundas. Sasmalcinātās vieglās frak-

cijas no konteinera ar dozatoru padod sadedzināšanas iekārtā —

reaktorā, kas darbojas pēc «verdošā slāņa» principa, šajā reaktorā

inertās daļiņas samaisās ar degošajām daļiņām un maisījums atrodas

suspendētā stāvoklī, pateicoties ieplūstošā gaisa slāņa darbībai.

Degšana 820°C temperatūrā «verdošajā slānī» nodrošina ne tikai

sasmalcināto atkritumu daļiņu ātru un pilnīgu sadegšanu, bet arī

atkritumu sairšanas produktu lidojošo frakciju izdegšanu. Tas dod
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iespēju sasniegt joti augstu aizplūstošo gāzu attīrīšanas pakāpi. Spe-
ciāls divpakāpju gāzes filtrs uzķer visas cietās daļiņas (kā organis-
kas, tā minerālas dabas), kas atrodas reaktorā iegūtās gāzes plūsmā.
Tālāk attīrītā gāze nonāk turboģeneratorā, kas ražo elektroenerģiju.

Pašlaik no katrām 80 t atkritumu iegūst apmēram 1000 kW elektro-

enerģijas. Firmas speciālisti izskaitļojuši, ka 1975. gadā, ja visus
atkritumus pārstrādās «CPU-400» iekārtas, būs iespējams iegūt
117X10kWh elektroenerģijas.

Kapitālieguldījumi iekārtā ir 15 tūkst, dolāru uz vienu tonnu pār-
strādājamo atkritumu diennaktī, bet-, ņemot vērā ienākumus no iegū-
tas elektroenerģijas un otrreizēji izmantojamo izejvielu pārdošanas,
izdodas segt apmēram visus ekspluatācijas izdevumus. Tas liecina,
ka «CPU-400» ir visekonomiskākā atkritumu sadedzināšanas iekārta

salīdzinājumā ar citām sadedzināšanas krāsnīm.

Apkopojot mūsu zemes un ārzemju pieredzi cieto atkritumu izman-

tošanā, iezīmējas divi galvenie perspektīvie virzieni, kādos attīstās
atkritumu likvidācijas un pārstrādāšanas tehnika.

Pirmais virziens — atkritumu sadedzināšana, iegūstot siltumu vai

elektroenerģiju, otrais virziens — atkritumu pārstrādāšana mēslojumā
ar paātrinātām biotermiskām metodēm.

Musu zemē sakarā ar nepieciešamību piepilsētas zonās ierīkot

saimniecības pilsētu pilnīgai nodrošināšanai ar agrajiem dārzeņiem
izvirzās prasība pēc papildmēslojuma ražošanas. Labu mēslojumu
var iegūt, uzbūvējot modernas pilsētu atkritumu pārstrādes rūpnīcas.
Tāds projekts izstrādāts arī Rīgai. Sī rūpnīca likvidēs atkritumu iz-

gāztuves Rīgā un nodrošinās piepilsētas sovhozus un kolhozus ar

augstvērtīgu kompostu.
Musu republikā tiek meklētas arī citas iespējas, kā izmantot pil-

sētu atkritumus. 1974. gada vasarā Latvijas PSR Komunālās saimnie-
cības ministrijas kolēģijas sēdē izskatīja Cēsu pilsētas Komunālo

uzņēmumu kombināta galvenā inženiera b. Gudrā priekšlikumu par
Cēsu pilsētas atkritumu izgāztuves rekonstrukciju. Priekšlikums pa-
redz izbūvēt speciālu krāsni atkritumu sadedzināšanai, pie tam iegūto
siltumu izmantos ūdens sildīšanai. Tāpat paredzēta pilnīga otrreizējo
izejvielu utilizācija, kas dos kombinātam papildu ienākumus un uz-

labos apvidus sanitāri epidemioloģisko stāvokli.

I. Ļuļko

GAISA UN ŪDENS PIESĀRŅOJUMA IZPĒTE

Reizē ar zinātnes un tehnikas straujo attīstību ir izvir-

zījusies jauna, mūsdienām raksturīga problēma — apkār-
tējās vides aizsardzība. Ūdens un gaiss ir galvenie ba-

seini, kuros uzkrājas cilvēka darbības rezultātā radies

piesārņojums. Lai to ierobežotu un regulētu, jāsāk ar novē-

rojumiem, precīzu uzskaiti un reģistrāciju. Tikai vadoties

pec konkrētiem novērojumu rezultātiem, var tālāk plānot
pasākumus apkārtējās vides piesārņojuma samazināšanai.
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Pētīt apkārtējās vides piesārņojuma kompleksu ir Lat-

vijas PSR Hidrometeoroloģiskā dienesta pārvaldes uzde-

vums. Lai to veiktu, noorganizēts plašs novērošanas pun-

ktu tīkls. legūtos paraugus analizē Hidrometeoroloģiskās
observatorijas ūdens un atmosfēras gaisa ķīmiskā labo-

ratorija. Tā nosaka dažādu cieto piejaukumu (putekļu,
sodrēju), oglekļa oksīda (tvana gāzes), slāpekļa sēra gā-
zes un vairāku citu vielu koncentrāciju.

Tā kā galvenie atmosfēras piesārņotāji ir kokapstrādes
un naftas uzņēmumi, pilsētas katlumājas, kas izmanto

cieto kurināmo, un autotransports, tad galvenie novēroša-

nas punkti koncentrēti republikas lielākajos rūpniecības
centros — Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Valmierā, Ventspilī
un Jūrmalā.

Apkārtējās vides piesārņojuma pētīšanā sadarbojas vai-

rākas iestādes un organizācijas. Hidrometeoroloģiskā die-

nesta pārvalde kopā ar Sanitāri epidemioloģisko staciju

atklāj galvenos gaisa piesārņotājus un nosaka tiem spe-

ciālu pastiprinātu kontroles režīmu. Mitrās, miglainās die-

nās, kad piesārņojums visātrāk var sasniegt kritisko ro-

bežu, lielāko rūpnīcu apkārtni novēro ar modernu aparātu

apgādāts autobuss, kas uz vietas izdara arī_ atsevišķas
analīzes, sagatavojot operatīvu informāciju rūpnīcas va-

dībai.

Lai mazinātu atmosfēras gaisa piesārņojumu Rīgā,
veikti vairāki pasākumi. Piemēram, smagais autotransports
ir aizvirzīts prom no pilsētas centrālajām maģistrālēm.
Lai ierobežotu automašīnu apstāšanos, kad, turpinot dar-

boties dzinējam un nepilnīgi sadegot gāzēm, rodas sevišķi

augsts piesārņojums, pilsētas galvenajās ielās izkārtota

nepārtraukta «zaļā viļņa» kustība. Tehniskajās apskatēs
Valsts autoinspekcijā pārbauda arī automašīnu izplūdes
gāzu sastāvu, tāda pati kontrole notiek uz ielām.

Pilsētas attīstības perspektīvajos plānos paredzēts lie-

lākās gaisa piesārņotājas rūpnīcas pārvietot ārpus pil-
sētas.

Cieša kontaktā ar republikas Meliorācijas un ūdens-
saimniecības ministriju tiek novērotas upes, ezeri, kanāli

un citi ūdensbaseini. Lielu darbu veic zonālās valsts ūdens

inspekcijas. Sadarbojoties daudzu nozaru speciālistiem,
uzsākta kompleksa Lielupes ūdeņu sastāva izpēte. Tās re-

zultāta izstrādāti praktiski ieteikumi Lielupes ūdens atve-

seļošanai. Pirmā prognoze, kas vēstīja, ka 1974. gada pa-
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vasarī upē gaidāms zems ūdens līmenis, deva iespēju uz-

ņēmumiem, arī Slokas celulozes un papīra kombinātam,
savus lielākos notekūdeņus izvadīt vēl pirms plūdiem.
Vēss laiks paaugstina ūdens pašattīrīšanās spēju.

Hidrometeoroloģiskā dienesta pārvalde no novēroju-
miem un uzskaites turpmāk pāries uz iespējamās piesār-

ņojuma pakāpes prognozēšanu. Jau tagad ir skaidra pie-

sārņotības atkarība no dažādiem meteoroloģiskiem fakto-

riem, no ūdens līmeņa upēs, no pavasara plūdu norises.

Zinot šo apstākļu savstarpējo ietekmi un mijiedarbību,
kļūst iespējams prognozēt apkārtējās vides piesārņojumu.
Tam ir sevišķi liela nozīme, lai lielākie gaisa piesārņotāji

varētu savlaicīgi noregulēt savu kurtuvju darbību, saga-

tavoties kritiskajiem apstākļiem, tādējādi samazinot iespē-

jamo piesārņojuma devu.

Šobrīd arvien pieaug Hidrometeoroloģiskā dienesta pār-
valdes sniegtās informācijas apjoms. Dzīvojot un strādā-

jot cilvēkam nevar nerasties atkritumi, taču mums jāzina
to apjoms un dabas pašattīrīšanās iespējas, lai piesārņo-

jums neizraisītu apkārtējā vidē nelabojamas, neatgrieze-
niskas sekas.

M. Kasparovica

DABAS RESURSI UN TO

APGUVES PAPLAŠINĀŠANĀS LAIKA GAITĀ

Visi apkārtējās vides elementi, kas kalpo cilvēku sa-

biedrībai, nav viennozīmīgi. Atsevišķi izdalāmi dabas
resursi — dabas ķermeņi un enerģija, kuri pie pastā-
vošā ražošanas spēku attīstības līmeņa ir izmantojami
materiālās un nemateriālās ražošanas sfērā. Pārējie dabas

vides elementi pieskaitāmi pie dabas apstākļiem.
Galvenie kritēriji, kas nosaka dabas elementu iekļau-

šanu dabas resursos, ir tehniskās iespējas, ekonomiskā

nepieciešamība (patēriņš), izmantošanas mērķtiecība un

noteikta attiecīgo dabas elementu izpētes pakāpe.
Visa cilvēces attīstības vēsture liecina, ka dabas resursu

sastāvs nepārtraukti ir mainījies, galvenokārt paplašinā-
jies. Uzskata, ka mezolīta sākumā, t. i., apmēram pirms
15 tūkstošiem gadu, pasaules iedzīvotāju kopskaits bijis
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daži miljoni. Neolīta sākumā, VII gadu tūkstotī p. m. ē.,
šis skaitlis nebija lielāks par 10 miljoniem. Jaunās ēras

sākumā pasaules iedzīvotāju skaits sasniedza 200—

250 milj. cilvēku. Palielinoties pasaules iedzīvotāju skai-
tam un apdzīvotības areāliem, paplašinājās apgūto re-

sursu ģeogrāfija un izmantošanas apjoms. Ražošanā pa-

kāpeniski iesaistīja arī jaunus, līdz tam nepazītus resur-

sus. Katrā vēstures periodā cilvēcei ir bijušas risināmas

citādas ar dabas resursiem saistītas problēmas un uzde-

vumi. Cilvēku sabiedrības attīstība nav šķirama no dabas.

Sis process vienmēr bijis sarežģīts un pretrunīgs, tāpēc
sabiedrības un dabas mijiedarbība attīstījusies pa spirāli.
Cilvēku sabiedrībai bija jācīnās ar dabu. Sevišķi civilizā-

cijas sākumā cilvēkiem bija «jāizrauj» no apkārtējās vi-

des savai eksistencei nepieciešamie dabas priekšmeti. Iz-

gatavojot un lietojot darba rīkus, cilvēki ne tikai pārvērta

apkārtējo ainavu, bet arī pilnveidoja sevi, savas darba

iemaņas un ražošanas pieredzi. Jo pilnīgāki kļuva ražoša-

nas līdzekļi, jo daudzveidīgāk izmantoja dabas resursus

ražošanas vajadzībām.

levērojamā progresīvā angļu zinātnieka Dž. Bernāla,
kā arī citu zinātnieku pētījumi dod iespēju vispārīgākos
vilcienos izsekot, kādi bijuši galvenie jaunie ražošanas

līdzekļi un ražošanā no jauna iesaistītie dabas resursi da-

žādos cilvēku sabiedrības attīstības periodos. Ar atsevišķu

piemēru palīdzību caur gadu tūkstošus vecu laika prizmu
ielūkosimies cilvēces pagātnē.

Akmens laikmetā cilvēki darba rīkus un ieročus dari-

nāja no akmens, lai gan liela nozīme bija kaulam un ko-

kam. Paleolīta cilvēku galvenie ražošanas rīki bija rupjie

akmens darinājumi, loks, laiva, tīkli v. c. Ar šiem rīkiem

viņi medīja plēsīgos zvērus, lai iegūtu gaļu un ādas, zve-

joja, vāca savvaļas augu augļus un saknes.

Neolītā cilvēki bija jau iemācījušies izgatavot slīpētus
akmens rīkus. Eksistences līdzekļu iegūšanai lietoja ak-

mens cirvi, kapli, saimniecībā izmantoja primitīvas rokas
dzirnavas. Viņu rīcībā bija darba lopi. Tas deva iespēju
paplašināt aramzemes apguvi, pārnest savvaļas augus
citā vidē un pārvērst tos par kultūraugiem. Aramzemes

platības palielināja uz izdedzināto mežu platību rēķina,
bet stepes sāka izmantot lopu ganīšanai. Gadu tūkstošu

ritējumā darba rīki kļuva arvien sarežģītāki un daudzvei-

dīgāki. Notika pāreja no akmens uz metāla darba rīkiem.
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Bronzas laikmetā (111 gadu tūkstotī — I gadu tūkstoša
sākumā p. m. ē.) cilvēki iemācījās kausēt metālus — varu,

alvu, zeltu un bronzu (vara un alvas sakausējums) — un

gatavot no tiem rīkus. Celtniecībā sāka izmantot būvak-

meņus. Šinī periodā cilvēki jau mehāniski pievadīja ūdeni

laukiem — sākās irigācija. Ainavā parādījās kanāli un

dambji. Lauku apstrādei izmantoja darba lopus — vēršus,

zirgus, kamieļus. Jaunu nozīmi ieguva mežu izmantošana,

jo sāka ražot kokogles. Meža stepē un vietām arī jaukta-
jos mežos plašāk izplatījās zemkopība.

Radās nepieciešamība gatavot izturīgākus darba rīkus.

Cilvēki iemācījās iegūt dzelzi. Dzelzs laikmetā dzelzi lie-

toja galveno darba rīku un ieroču pagatavošanai (Ēģiptē
un Mezopotāmijā no II gadu tūkstoša p. m. ē.; Eiropa no

I gadu tūkstoša p. m. ē.). Latvijā plašāka vietējas dzelzs

ieguve no purva rūdas sākās tikai m. ē. II gs. Cilvēki

prata izgatavot ūdensratus, stikla izstrādājumus, krāsvie-

las. Plaši attīstījās amatniecība. Tas radīja nepieciešamību
lielos apjomos līdztekus dzelzij izmantot arī varu, cinku,

svinu, zeltu, sudrabu, alvu un citus metālus. Dzelzs priekš-
metu arvien plašāka izmantošana bija saistīta ar amatnie-

cības atdalīšanu no zemkopības, kas veicināja pilsētu at-

tīstību (I gadu tūkstotī p. m. ē.). Tirdzniecības pilsētu
attīstība jūru piekrastēs veicināja juras piekrastu apguvi.

Ap m. ē. 150. g. parādījās pirmās ūdens dzirnavas, bet

ap 1000. gadu — vējdzirnavas. Simts gadu vēlāk izgud-

roja jūras kompasu. Tas paplašināja cilvēka varu pār juru.
Vēl pēc simts gadiem parādījās pulveris. Tas radīja ne-

pieciešamību iegūt un ražot sēru.

Ap 1500. gadu ražošanā bija jau iesaistīti daudzi jauni
derīgie izrakteņi: bismuts, kobalts, niķelis, dzīvsudrabs

v. c. Parādījās čuguna, papīra un vadmalas izstrādājumi.
Tecināja spirtu. Šinī periodā pilsētu iedzīvotājiem radās

pastiprināta vajadzība pēc ūdens. Cilvēki piespieda arvien

jaunus un jaunus dabas spēkus kalpot strauji augošās
amatniecības vajadzībām. Kultūraugu vidū nozīmīgu vietu

ieņēma tehniskās kultūras, arī kokvilna, cukurniedres v. c.

Lielo ģeogrāfisko atklājumu laikmets XVIII gs. noveda

pie tehniskās revolūcijas. Pēc padomju akadēmiķa S. Stru-
miļina pētījumiem, rūpniecības apvērsums Rietumeiropā
notika XVIII gs. beigās, bet cariskajā Krievijā XIX gs.
30. gados. Šis apvērsums bija saistīts ar akmeņogļu iz-

mantošanu kurināšanai un čuguna ražošanai, kā arī ar
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tvaika mašīnu izmantošanu tekstilrūpniecībā. Sāka ražot

lauksaimniecības mašīnas. Metālu ražošana stimulēja
dzelzceļa transporta attīstību, bet tas savukārt veicināja
jaunu un jaunu dabas resursu iesaistīšanu ražošanā.

XIX gs. ir tērauda gadsimts. Gadsimta beigās izgudroja
iekšdedzes dzinēju-. Līdz ar to palielinājās naftas ieguve
un naftas produktu izmantošana. Ar tvaika turbīnu ievie-

šanu ražošanā savukārt bija iespējams lielos rūpnieciskos
apjomos izstrādāt elektrisko enerģiju. Ražošanas elektri-

fikācija gadsimtu mijā radīja otru rūpniecības apvērsumu.
Hidroelektrostacijas pilnīgāk izmantoja upju ūdeņu ener-

ģiju.

Kapitālisma ražošanas spēki attīstījās kolosālos apmē-

ros, tāpēc bija nepieciešams plašāk un daudzpusīgāk iz-

mantot pasaules dabas resursus — derīgos izrakteņus,
mežus, zemi, saldūdeņus v. c. Sāka izmantot Āfrikas un

Dienvidamerikas tropu mežus, Antarktikas ūdeņus, Zie-

meļamerikas tundru. Miljoniem cilvēku pasaulē strādāja,
lai šos resursus iegūtu un izmantotu. XX gs. 20. gados
rūpnieciski ražoja celulozi, viskozi no koksnes, benzīnu

no oglēm un plastmasas. Krasi palielinājās brūnogļu, naf-

tas, kā arī vieglo un reto krāsaino metālu ieguve.

levērojamais padomju zinātnieks V. Vernadskis sniedz

apkopotus datus par to ķīmisko elementu skaitu, kuri iz-

mantoti ražošanā dažādos vēstures periodos.

Dati rāda, ka XX gs. sākumā cilvēce jau izmantojusi di-

vas trešdaļas no visiem zināmajiem ķīmiskajiem elemen-

tiem. XX gs. pirmajā pusē pasaules rūpnieciskās ražošanas

tempi bija tik strauji, ka otrā pasaules kara laikā ražošanā

iesaistīja visus tolaik pazīstamos retos un vieglos metālus.

Vienlaicīgi notika pāreja uz kompleksu minerālu un orga-

Elementu skaits

Vēstures periods
absolūti

% no

kopskaita

Senie laiki

Līdz XVIII gs.
XVIII gs.
XIX gs. sākums

XX gs. sākums

19

26

28

50

59

21,3
29,3

31,4

56,1

66,3
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nisko izejvielu izmantošanu. 50. gados sāka izmantot

atomenerģiju un ražot sintētiskās šķiedras — kapronu v. c.

XX gs. otrajā pusē sākās polimēru gadsimts. lemācījies

iegut_ labumus no zemes un okeāna, XX gs. vidū cilvēks

pārgāja uz šelfa un kosmosa iekarošanu. Lai uzbūvētu

mākslīgos Zemes pavadoņus un starpplanētu stacijas,
praktiski jālieto visi Mendeļejeva tabulā iekļautie elementi.

XX gs. sākumā cilvēce necieta no tā, ka neieguva daudzus
šodien zināmus retos un izkliedētos krāsainos metālus.

ledomāsimies, kas notiktu 70. gadu vidū, ja pēkšņi vairs

neražotu tikai divus no šiem metāliem — tantalu un va-

nādiju. To uzreiz izjustu simtiem miljonu pasaules iedzī-

votāju, jo apklustu televizori un magnetofoni, darbu pār-
trauktu skaitļošanas centri utt.

XX gs. cilvēks arvien plašāk apgūst dzīvo un nedzīvo

dabu, arvien daudzpusīgāk izmanto bezgala dažādos da-

bas elementus. XX gs. 70. gados jēdziens «dabas resursi»

ir stipri paplašinājies un turpina strauji paplašināties.
Dabas resursi ir ne tikai augsne, meži, pļavu un ganību

augājs, derīgie izrakteņi, upju un ezeru ūdeņi, okeānu,

upju un ezeru zivju bagātības, kažokzvēri utt., bet arī

Antarktīdas un Arktikas salu ledus bruņas, zemes mūžī-

gais sasalums, atmosfēras skābeklis, Pasaules okeāna un

pazemes ūdeņi, saules enerģija un atmosfēras mitrums utt.

Nepārtraukti notiek dziļa resursu pārvērtēšana. Viens

no tipiskākajiem dabas resursu izmantošanas virzieniem

XX gs. ir to kompleksa izmantošana. lespējamo komplek-
sās izmantošanas virzienu līdz šim noteicis un arī turpmāk

noteiks zinātnes un tehnikas progress, kā arī tas, ka zemes

dzīļu resursi ir izsmejami.
Mūsdienu tehnika pavērusi plašas iespējas pilnīgāk

un saprātīgāk izmantot esošos izsmejamos resursus. Pa-

stāvot noteiktam ražošanas spēku attīstības līmenim, kat-

ram dabas elementam ir citādas ekonomiskās izmantoša-

nas iespējas. Attiecīgā vēstures periodā, pat būtiski mai-

noties tehniskajām iespējām, atsevišķu dabas elementu

izmantošana var izmaksāt dārgi. Tādēļ to apguve dotajā
laikposmā var būt ekonomiski nemērķtiecīga. Piemēram,
līdz pat mūsdienām jūras nevar uzskatīt par saldūdens re-

sursiem, kaut arī tehniski to ūdens atsāļošana ir apgūta.
Bez izsmejamajiem resursiem ir vēl neizsmeļami re-

sursi — saules radiācija, gaiss, ūdens. Saules enerģiju
iepriekšējās paaudzes izmantoja ārkārtīgi maz. Šodien



176

saules siltumu izmanto augļu žāvēšanai,-sāls ieguvei un

ūdens sasildīšanai. Lielu interesi izraisa saules elektro-

stacijas, saules enerģijas izmantošana kosmosa kuģos utt.

Tuvākās nākotnes uzdevums ir saules enerģijas izmanto-

šana rūpniecības vajadzībām. XX gs. ir mainījies priekš-
stats par Zemes atmosfēru. Gaisu izmanto ne tikai elpo-
šanai: gaiss ir kļuvis par rūpniecības izejvielu, atmosfēra

ir svarīgs satiksmes ceļš, kuru nevajag ne būvēt, ne re-

montēt, tikai jāraugās, lai to nepiesārņotu. Neiedomājami
plaši izmanto arī artēziskos baseinus. Mainījies priekš-
stats arī par augsni. Šodien svarīgi ir ne tikai tas, ka

augsnes erozija atņem lauksaimniecībai teritorijas, bet

arī ka erozijas putekļi piesārņo atmosfēru un piedūņo
ūdenskrātuves.

Minētie fakti rāda, ka esošie resursi ir nepārtraukti jā-

pārvērtē, jāskata citā rakursā, jo to izmantošanas apjoms
un intensitāte XX gs. palielinājušies paātrinātos tempos.
Arvien vairāk pieaugot iedzīvotāju blīvumam un paaug-
stinoties urbanizācijas pakāpei, svarīgu vietu jau ieņē-
muši vides resursi, kurus cilvēki tieši neizlieto, bet

no kuriem atkarīga cilvēku veselība, darbaspējas un lab-

sajūta. Pie tiem pieder tīrs gaiss, mērenas temperatūras,
saules gaisma ar pietiekamu ultravioleto starojumu un

pat tāds «nemateriāls resurss» kā klusums. Cilvēkiem šinī

tehnikas gadsimtā ir vajadzīga dabas varenība un skais-

tums, harmoniskas skaņas (jūra un meža šalkas, čalojoši
strauti, putnu dziesmas). Apkārtējās vides elementus, kas

iedarbojas uz cilvēku estētisko uztveri, ļauj atgūt ne tikai

garīgos, bet arī fiziskos spēkus, sauc par dabas ga-

rīgajiem resursiem. Ne velti medicīnā parādījies
jauns termins «ainavu terapija». Līdz ar straujo tehnikas

attīstību arvien vairāk jau zināmo dabas elementu iegūst

jaunu nozīmi un bagātina esošos resursus.

Tanī pašā laikā tehnikas progress ir vedis un ved uz

atsevišķu dabas elementu izslēgšanu no resursu skaita.

Paplašinoties lielražošanai, par resursiem pārstāj būt

sīkas derīgo izrakteņu atradnes, jo šodien tehniski ir ne-

izdevīgi veidot jaunas nelielas raktuves. Arī sīkās upes un

upītes pārstāj būt hidroresursi, kurus agrāk varēja saim-

nieciski izmantot. Savvaļas krāsvielu augus un ārstniecības

zāles izmanto maz, jo tos aizstāj sintētiskie ražojumi v. c.

Tāpēc parādās jauns jēdziens — bijušie resursi,
kuri vairs neatbilst jaunajām prasībām.
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Visa minētā rezultātā dabas un sabiedrības savstarpē-

jās iedarbības jomā smaguma centri ir pārvietojušies. Vis-

pirms cilvēka prāts strādāja, lai varētu valdīt pār dabas

spēkiem un izmantot tos cilvēka labā. Vēlāk radās nepie-
ciešamība pētīt, vai esošo zemes resursu pietiks, ņemot
vērā strauji augušo ražošanas apjomu un iedzīvotāju
skaitu. Pašreiz uzmanību saista tas, ka straujā industriali-

zācija, urbanizācija un dabas resursu intensīvā izmanto-

šana maina dabas vides galvenās īpašības. Nepieciešams
savas un nākamo paaudžu vārdā veikt dabas vides aiz-

sardzības pasākumus. Katras paaudzes morāls pienākums
ir atstāt nākamajai paaudzei dabas resursus labākā stā-

voklī un lielākā daudzumā, nekā tie saņemti no iepriekšē-
jās paaudzes.

M. Cielēna

SABIEDRĪBAS NODROŠINĀŠANA

AR DABAS RESURSIEM NĀKOTNĒ

Dabas resursu pētīšana ir kļuvusi par vienu no visaktuālākajām
mūsu dienu problēmām. Dabas resursi atrodas gan vairāku zinātnes

nozaru, gan pasaules ekonomiskās politikas fokusā. Starptautiskos
forumos, sākot ar ANO un beidzot ar šauri specializētiem reģionā-
liem simpozijiem, aizvien biežāk tiek apspriesti jautājumi par pasau-
les iedzīvotāju nodrošinātību ar nepieciešamajiem dabas produktiem
un par cilvēces attieksmi pret tiem. Dabas resursu izmantošanā cil-

vēce ir nonākusi pie zināma sliekšņa. Straujā iedzīvotāju skaita un

katra indivīda prasību augšana ir novedusi pie tā, ka vairāku dabas

resursu sāk trūkt vai trūks tuvāko gadu laikā. Bet dabas vielas un

dabas spēki ir pirmavots visiem cilvēku ražojumiem. Lai kā attīstītos

zinātne un tehnika, cilvēks kā bioloģiska būtne nespēj «izlēkt» no

dabas vides. Gluži otrādi — viņa prasības pret dabu kļūst lielākas.

Tāpēc šodien ikvienam sabiedrības loceklim jāapzinās, ka dabas re-

sursu daudzums ir ierobežots un, turpinot to izmantošanu līdzšinējā
tempā un līdzšinējām metodēm, cilvēce zāģē zaru, uz kura pati sēž.

Bez gaisa cilvēka eksistencei vēl absolūti nepieciešami trejādi
resursi — pārtika, ūdens un enerģija. Tāpēc arī šajā rakstā aplūko-
sim, kā cilvēce nodrošināta tieši ar šiem resursiem. Jāaizrāda, ka

pastāv dažādi viedokļi par šīs nodrošinātības pakāpi, bet bieži vien

tie vairāk atspoguļo autoru temperamentu nekā objektīvo realitāti.

Tāpēc centīsimies balstīties uz zinātniskās pētniecības iestāžu un atse-

višķu autoritatīvu zinātnieku datiem.
Pārtikas resursu galvenais avots ir lauksaimniecība.

88% visas cilvēces patērētās pārtikas iegūst no aramzemes; tikai

apmēram 9% dod ekstensīvie ganību zālāji un apmēram 3% okeāns.
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Lai gan ir teorētiski pamatoti un dažos gadījumos arī praktiski reali-
zēti citi pārtikas ieguves paņēmieni — organiskā sintēze, baktēriju
izmantošana organisko vielu ražošanā, tomēr vēl ilgi pārtikas ražo-

šanas pieauguma galveno daļu dos lauksaimniecība, kuras produkciju
var kāpināt, pirmkārt, palielinot sējplatību un mājlopu skaitu, otrkārt,

paaugstinot kultūraugu un mājlopu ražību. Pašreiz aramzeme aizņem
1,5 mljrd. ha, t. i., 10,7% no sauszemes, ap 0,4 ha uz katru pasau-
les iedzīvotāju (PSRS 0,94 ha, Latvijas PSR 0,66 ha). Katram ap-
strādātas zemes hektāram pasaulē jāpabaro 2,5 cilvēki. Faktiski minē-

tais skaitlis ir samazināts šādu iemeslu dēļ: daļu apstrādāto zemju
aizņem papuves, vismaz vienu desmito daļu aizņem pārtikā nelieto-

jamās kultūras, daļu aizņem lopbarības kultūras, kuru efektivitāte ir

tikai 10—15% (t. i., mājlopiem uz 1 vienību cilvēku pārtikā izman-

tojamā produkta vajag 7—lo reizes vairāk kaloriju), 10—20% ražas

aiziet zudumā kaitēkļu dēļ. Un diemžēl tanī pašā laikā kapitālistis-
kajā pasaulē notikusi arī mākslīga lauksaimniecības attīstības brem-

zēšana. Piemēram, ASV 60. gados samazināja sējplatības apmēram

par 20 milj. ha. Sīs platības tagad gan atkal tiek steidzami apgūtas.
Pēc ANO Pārtikas un lauksaimniecības jautājumu komisijas datiem,
aramzemes platību pasaulē ir iespējams palielināt apmēram divas

reizes. Tālāka platību palielināšana prasa ievērojamus kapitālieguldī-
jumus. Tas nozīmē, ka pārtikas ražošanas kāpināšanā jābalstās
galvenokārt uz ražības celšanu. lespējas to darīt ir plašas, jo star-

pība starp vidējo ražību pasaulē un iegūtajām maksimālajām ražām

ir ļoti liela, piemēram, kviešiem vidējā ražība pasaulē ir 15 cnt/ha,
maksimālā — pāri par 100 cnt/ha, kukurūzai attiecīgi 20 un pāri
par 120. Pie tam šie rādītāji nav robeža, jo straujā ģenētikas un

selekcijas attīstība sola jaunus panākumus kultūraugu ražības pa-

augstināšanā. Jau tagad t. s. zaļā revolūcija, t. 1., jaunu augstražīgu
šķirņu ieviešana, apturējusi labības ražošanas krišanos uz katru iedzī-

votāju attīstības ceļu ejošajās valstīs. Indijā, piemēram, 6 gadu laikā

kviešu kopievākums pieauga no 12 līdz 26 milj. t. Domājams, ka

«zaļā revolūcija» uz zināmu laiku, uz 15—20 gadiem, apturēs pārtikas
krīzi šajās zemēs, un pa šo laiku izdosies noregulēt iedzīvotāju skaita

pieauguma tempus. Interesanti pieminēt kāda optimistiska japāņu
autora atzinumu, ka arī pašreizējā sējplatība, nodrošinot tanī tādas

ražas kā Japānā, varētu pabarot 21 mljrd. cilvēku.

Akadēmiķis A. Fersmans nosaucis ūdeni par visnozīmīgāko
minerālu, kuram nav aizstājēju. Kopīgais ūdens patēriņš pasaulē
tūkstoš reižu pārsniedz visu citu izejvielu patēriņu kopā. Bet vel

gluži nesen visā pasaulē, izņemot arīdos rajonus, ūdens resursi, tāpat
kā gaiss, bija ārpus ekonomiskajām attiecībām. Odens resursiem atšķi-
rībā no citiem dabas resursiem ir dažas specifiskas pazīmes, nozīme

un uzskaites īpatnības. Odens ir principā neizsmeļams, jo atrodas

nepārtrauktā apkārtriņķojumā. Sajā apkārtriņķojumā kopīgais ūdens

daudzums uz zemes nesamazinās, kaut gan notiek tā pārdalīšana
laikā un telpā. Tomēr dažādi apkārtriņķojumā posmi pēc to saimnie-

ciskās vērtības nav viennozīmīgi un tiek izmantoti dažādā mēra.

Tāpēc, strauji pieaugot ūdens patēriņam atsevišķos pasaules rajonos,
viens vai otrs riņķojuma posms tiek izsmelts (upes, augsnes mit-

rums). Kopīgie ūdens krājumi uz zemeslodes ir 1,4X1018
m3, no ku-

riem 97% ir sāļūdens. Saldūdens upēs un ezeros ir apmēram
400xl012

m3, pazemē — 300X1012
m3. Izmantošanai katru gadu pie-

ejami dp 60x1o2 m 3 saldūdens. Pašreizējais pieprasījums ir ap
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1/30—1/60 no šī daudzuma, ja uz katru iedzīvotāju patērē vāji at-

tīstītās valstīs 20—50 m3, augsti attīstītās valstīs 800—1500 m3.

Summāra stabilā gada notece uz katru pasaules iedzīvotāju pašreiz
ir gandrīz 4 tūkst. m 3. Liekas, nebūtu vietas bažām par ūdens resursu

izsmelšanu. Tomēr daudzās vietās jau ir sasniegta saldūdens patēriņa
iespējamā robeža. Vairākās valstīs ūdens trūkums ierobežo tautsaimnie-

cības attīstību, turklāt ne tikai tādas ūdeni patērētāja nozares kā

ķīmiskā rūpniecība, bet pat tūrisma attīstību (piemēram, Bermudu

salās). Ir autori, kas paredz, ka 2000 gadā būs vieglāk nodrošināt

cilvēci ar pārtiku nekā ar ūdeni.

Ļoti stipri saldūdens problēmu saasina ūdens piesārņošana. Pašreiz

notekūdeņu tilpums pasaulē ir ap 443 km3 gadā. Tas ir relatīvi ne-

daudz, bet piesārņo 12—15 reizes lielāku tīra ūdens daudzumu. Odens

patēriņš aug nevis paralēli iedzīvotāju skaitam, bet daudz ātrāk, jo
to prasa kā dzīves standarta paaugstināšanās (liels ūdens patēriņš
komunālajā saimniecībā), tā arī lauksaimniecības intensifikācija un

rūpniecības attīstība. Ja pieņemam, ka 2000. gadā ūdens patēriņš uz

katru iedzīvotāju būs ap 2000 m 3 un iedzīvotāju skaits 6 mljrd., tad

cilvēcei vajadzēs ap 12xl012
m 3 saldūdens gadā. Vienlīdzības zīmi

starp pieprasījumu un resursiem varēs likt 2050. gadā.

Cilvēces rokās ir daudz līdzekļu, kā novērst saldūdens deficītu un

nodrošināties ar optimālu saldūdens daudzumu. Pats galvenais uzde-
vums pašreiz ir novērst ūdens piesārņošanu, racionalizēt un regulēt
ta izmantošanu, piemēram, ieviešot rūpniecībā t. s. sauso tehnoloģiju
un noslēgtu iekšēju ūdens apgādi, t. i., izmantojot vienu un to pašu
ūdens daudzumu vairākas reizes. Daudzos rajonos lietderīgi ir realizēt

arī ūdens resursu teritoriālu pārkārtošanu. Piemēram, Ziemeļamerikā
projektē ūdens novadīšanu no Aļaskas un Ziemeļkanādas uz ASV

dienvidu štatiem un Meksiku, kas dos iespēju apūdeņot 16 milj. ha;

Eiropai ūdeni var dot Baltijas jūra, kur upju notece pārsniedz iztvai-

košanu par 600 km 3 gadā, t. i., par apmēram divām trešdaļām no

Eiropas ūdens patēriņa. Lielas augstas kvalitātes ūdens rezerves

glabājas polārajos ledos. Palētinoties atsāļošanas izmaksām, par ne-

izsmeļamu saldūdens avotu kļūs okeāns. Daudzās saimniecības no-

zarēs iespējams izmantot arī sāļu ūdeni. PSRS un ASV veic kopīgus
pētījumus šajā virzienā. Vēl tālākā perspektīvā nav izslēgta iespēja

saprātīgi pārkārtot ūdens apkārtriņķojumu dabā, iedarbojoties uz gal-
venajiem šī procesa ķēdes locekļiem — atmosfēru un okeānu, un vadīt

atmosfēras tvaiku pārnešanu un kondensāciju.

Runājot par tiem resursiem, kas ir pamatā darba līdzekļu ražošanai,
mūsu dienās visasāk izvirzās jautājums par nodrošinātību ar ener-

ģijas resursiem. Pēc ANO Ekonomiskās sadarbības un attīs-

tības organizācijas datiem, 60.—70. gados enerģijas patēriņš pasaulē
vidēji pieaudzis par 49% gadā. Prognozē, ka enerģijas kopīgais
patēriņš pasaulē pieaugs no 50 trilj. kW/h 1970. gadā līdz 230 trilj.
kVV/h 2000. gadā un 1800 trilj. kW/h — 2050. gadā. Pašreiz uz katru

iedzīvotāju pasaulē vidēji patērē ap 1500 kW/h. 1974. gada pasaulē
patērēja vairāk nekā 9 mljrd. t nosacītā kurināmā. Pēc zviedru zināt-

nieka K. Larsa aplēsēm, kopējie atjaunojošies enerģijas resursi pasaulē
aprēķināti uz 350 391 trilj. kW/h gadā. Visi organogēno minerālu

resursi var dot 431 500 trilj. kW/h. Urāna resursi, aplēsti atkarībā no

cenas, var dot no 1,5 līdz 100000 trilj kW/h. Enerģijas resursi dei-

terija tipa kodolreaktoriem — 300000 000 trilj. kW/h. No šī kolosālā
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potenciālā enerģijas daudzuma cilvēces pašreiz izmantojamie ener-

ģijas resursu veidi ir ļoti niecīga daļa. Mūsu dienās balstās galveno-
kārt uz vieglāk izmantojamiem un lētākajiem organiskas izcelsmes

resursiem, kas visi kopā ir niecīga daļa no potenciālajiem enerģijas
krājumiem. Piemēram, tiek izmantota tikai viena astoņsimtā daļa no tā

enerģijas daudzuma, ko dod saule viena gada laikā. Savukārt minēto mi-

nerālu resursu grupa pēc iekšdedzes motora izgudrošanas kurināmā bi-

lancē aizvien vairāk palielinās naftas īpatsvars. Akmeņogles, kas veido

apmēram 88% no kopīgajiem organogēno kurināmo izrakteņu krā-

jumiem, kapitālistiskajās valstīs sedz tikai 25% kurināmā un ener-

ģijas bilancē. Zems ir arī ūdens enerģijas izmantošanas koeficients —

tikai ap 5% no iespējamā. Tāpēc izpētīto naftas resursu un ieguves
apjoma skaitļi bīstami strauji tuvojas. Pēc akadēmiķa N. Semjonova
aplēsēm, no krājumiem, kas piemēroti ieguvei 20 gadu laikā, zināmo

organogēno minerālu resursu cilvēcei pietiek tikai 80 gadiem. Ja pie-
ņem, ka ģeoloģiskie pētījumi un resursu izmantošanas koeficienta uz-

labošana dos iespēju palielināt šos resursus 8 reizes, tad tos izsmels

apmēram 140 gadu laikā. Urāna un torija krājumu, ņemot vērā

2000. gada patēriņa līmeni, pēc akadēmiķa N. Meļņikova aprēķiniem,
pietiks apmēram 300 gadiem.

Kā redzam, cilvēce ar pašreiz izmantojamiem enerģijas resursiem

nav nodrošināta uz tūkstošiem gadu. Daudzas valstis jau tagad jūt
krasu kurināmā un enerģijas resursu deficītu un savas prasības
apmierina importējot. Piemēram, Rietumeiropas valstis ar ievestu

kurināmo sedz divas trešdaļas sava patēriņa (1960. g. — 30%),
Japāna — deviņas desmitdaļas. Tomēr padomju zinātnieki jautājumā
par cilvēces nodrošinātību ar enerģijas resursiem ir optimistiski no-

skaņoti. Visi līdzšinējie aprēķini balstās uz «klasisko» izsmeļamo

organogēno kurināmā resursu un hidroresursu uzskaiti. Bet iespē-
jama arī principiāli jaunu enerģijas veidu izmantošana, kā arī esošo

izmantošanas lietderības koeficienta uzlabošana.

Strauji pilnveidojas atomenerģijas izmantošana. Pašreizējo reak-
toru vietā ieviešot reaktorus ar ātro neitronu plūsmu, kuriem ir daudz

augstāks lietderības koeficients, potenciālie urāna krājumi it kā palie-
linās 500 reizes. Plašas perspektīvas paver magnetohidrodinamiskie
ģeneratori, kas siltumenerģiju tieši pārvērš elektriskajā enerģijā. Gan-

drīz neizmantota vēl ir paisuma-bēguma, vēja un saules enerģija.
Zelta laikmetu šajā ziņā atklās smagā ūdeņraža kā enerģijas avota

izmantošana.

Protams, pašreiz, kad pasaules enerģijas bilancē nafta un gāze

aizņem apmēram divas trešdaļas (ASV pat 77%), enerģijas problēma
tiek gandrīz identificēta ar naftas problēmu. Gadā iegūst ap 2,7 mljrd.
t naftas, un līdz šim (1960.—1970. g.) ieguve dubultojusies 10 gadu
laikā. Ja tā dubultosies arī katros turpmākajos 10 gados, tad zināmo

naftas krājumu pietiks 30—50 gadiem. Nākotnē naftas ieguvē liela

nozīme gan būs arī degslānekļiem un bituma smiltīm, kuros ir vairāk

naftas nekā visos zināmajos naftas krājumos. Naftas ierobežotais

daudzums un ļoti nevienmērīgais izvietojums (88% no nesociālis-

tisko valstu naftas iegūst attīstības ceļu ejošajās valstīs) veicināja

enerģijas krīzes izraisīšanos kapitālistiskajā pasaulē, kaut gan šai

krīzei pirmām kārtām ir politiski un ekonomiski cēloņi, pie kuriem

kavēties nav raksta uzdevums. Arī dabas gāzes krājumi nav neizsme-

ļami. Daudzās valstīs jau tagad jūtama tās samazināšanās. Paredz

2000. gadā apmēram 1/3 gāzes iegūt, gazificējot ogles.
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Enerģijas problēmas k|uvušas starptautiskas. 1974. gada aprīlī
notika ANO Ģenerālās asamblejas VI sesija, kas pirmo reizi šīs

organizācijas vēsturē bija sasaukta, lai apspriestu problēmu par kuri-

nāmā un enerģijas resursiem un valstu savstarpējiem ekonomiskajiem

sakariem. Pirmie divu pasauļu sadarbības rezultāti jau redzami: PSRS

gāzes vads sasniedzis Rietumeiropu, izstrādāts naftas vada Tjumeņa—
Nahodka projekts Japānas apgādei, tiek domāts par PSRS enerģijas

resursu izmantošanu ar ASV līdzdalību. Tas viss, bez šaubām, lab-

vēlīgi ietekmēs pasaules apgādi ar enerģiju tuvākajā laikā un dos

atelpu, lai varētu meklēt jaunus tehniskus risinājumus citu ener-

ģijas veidu izmantošanai.

Mūs, protams, interesē jautājums, kā uz pasaules iedzīvotāju un

resursu attiecību fona izskatās PSRS. Pārtikas kaloriju patēriņš uz

iedzīvotāju PSRS pārsniedz vidējos rādītājus. Aramzemes daudzums

uz katru iedzīvotāju ari pārsniedz pasaules vidējos radītājus. Musu

aramzemes fondi gan izvietoti augstākos platuma grādos un tapec

saņem mazāk siltuma nekā pasaulē vidēji, tāpēc nevar but tik pro-

duktīvi. Galvenais kopražas palielināšanas avots arī Padomju Sa-

vienībā ir ražības celšana, jo starp vidējo un maksimālo ražību pastāv

liela atšķirība. Uz katru iedzīvotāju Padomju Savienībā ir 20 tūkst.

m 3tekoša ūdens, kas vairāk nekā 3 reizes pārsniedz pasaules vidējos

rādītājus. Taču ūdens resursu teritoriālais sadalījums ir ļoti nelabvē-

līgs, jo 86% ūdens tek uz ziemeļiem pa mazapdzīvotiem rajoniem. Art

tā sezonālais sadalījums ir nelabvēlīgs — 70—90% aiztek pavasari.

Tāpēc lai to ūdens daudzumu, ko saņem Padomju Savienības terito-

rija, varētu uzkrāt un sadalīt atbilstoši pieprasījumam, ir jāveic

dārgi hidrotehniskie darbi. Visas saimniecības nozares kopa izmanto

apmēram 12,5% no upju noteces, kas ir jau 30—40% no praktiski

viegli iegūstamā ūdens. Saldūdens kopīgais patēriņš PSRS pašreiz sak

pārsniegt 200 km 3 gadā un turpina pieaugt. Odens «rekreacijai» palie-

kot pašreizējā stāvoklī, arī mūsu valstī var rasties asa deficīta situā-

cija.
Padomju Savienība ir vienīgā lielvalsts pasaulē, kas nodrošināta ar

visām galvenajām minerālu izejvielām. Mums ir pietiekami lieli da-

žādu izejvielu (akmeņogļu, dabas gāzes, kūdras, dzelzsrūdas, man-

gāna, niķeļa, dzīvsudraba, molibdena, antimona v. c.) krājumi.

Katrs Padomju Savienības iedzīvotājs ir 3 reizes labāk nodrošināts

ar enerģijas resursiem nekā pārējā pasaule. Tāpēc mūsu valstij
ir tik labi priekšnoteikumi smagās rūpniecības attīstībai, kas ir

ekonomiskās un politiskās varenības materiālais pamats. Padomju

Savienība ar saviem dabas resursiem, protams, nenorobežojas no

pārējās pasaules, jo tas runātu pretī tautu sadarbības pamat-

principiem. Tāpēc viss, kas skar cilvēci kopumā, skar ari musu

zemi un rosina iesaistīties kopīgā darbā par dabas resursu

racionālu izmantošanu un pavairošanu. Tikai visai cilvēcei saskaņoti

sadarbojoties un izmantojot mūsu dienu zinātnes un tehnikas sasnie-

gumus, varēs likvidēt vai vismaz atvirzīt «bada efektu» resursu sfērā

līdz tālākai nākotnei, kad zinātne radīs jaunas, varbūt šodien vēl pat

neapjaustas iespējas cilvēku nodrošināšanai ar visu eksistencei nepie-

ciešamo. Tāpēc vispirms jau tuvāko gadu laikā jārealizē galveno dabas

resursu uzskaite un vērtēšana planētas mērogā.
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G. Eberhards

DABAS AIZSARDZĪBAS UZDEVUMI

NĀKOTNES ASPEKTĀ

Mūsu dienās dabas aizsardzība ir kļuvusi par vienu no

visaktuālākajām problēmām pasaulē. Prese, radio, televī-

zija, periodika un speciālā literatūra ik dienas sniedz mil-

zumu informācijas par pašreizējo stāvokli un pasākumiem
dabas izmantošanā un aizsardzībā. Taču ne mazāk mūs

interesē jautājums, kas mūs sagaida tuvākajā nākotnē un

attālākajā perspektīvā, pēc 50—100 gadiem, un kas jādara
šodien, lai nodrošinātu šo nākotni. Daudzos jautājumos,
bez šaubām, pat grūti iedomāties tālākā risinājuma iespē-

jas, taču pašos nozīmīgākajos, ņemot vērā tiklab sabiedrī-

bas attīstības likumsakarības un intereses, kā tehnikas un

zinātnes iespējas un attīstību, var paredzēt arī, kas jauns,

nozīmīgs gaidāms dabas aizsardzības sfērā.

Ja tagad visā pasaulē vērojama aktīva dabas pārveido-

šana, tad tālākā nākotnē sagaidāma dabas globāla re-

konstrukcija, t. i., ne tikai atsevišķu daudzveidīgā dabas

kompleksa komponentu, bet veselu lielu teritoriālu dabas

sistēmu rekonstrukcija valstu vai pat kontinentu mērogā.

Daļēji atsevišķu nelielu vai vidēji lielu ekonomisku rajonu
vai pat valstu ietvaros šis process notiek jau patlaban. Lai

dabas pārveidošana un rekonstrukcija būtu pamatota, at-

bilstu dabas racionālas izmantošanas prasībām un ne tikai

dotu maksimālo efektu ražošanas spēku attīstībā, bet no-

drošinātu optimālus dzīves un ražošanas apstākļus kā

mums, tā nākamajām paaudzēm, šai pasākumu sistēmai

jābūt stingri zinātniski pamatotai. Bet kā ir īstenībā?

Cilvēce dabu intensīvi izmanto un pārveido jau gadsim-
tiem ilgi, bet vienotas zinātnes, kas pamatotu un noteiktu

pareizāko visa dabas kompleksa izmantošanu, vēl nav.

Racionālas dabas izmantošanas un dabas aizsardzības zi-

nātniskie pamati un teorija tikai veidojas. Šādu teorijas at-

palicību no prakses noteica ne viens vien objektīvs un sub-

jektīvs faktors — vēl samērā zemais dabas procesu un

likumu izziņas līmenis, tehniskās iespējas un ekonomiskās

prasības, aprobežotie subjektīvie uzskati par dabu un tās

izmantošanu un arī tas, ka zinātne par dabas izmantošanu

ir jauna kompleksa zinātne, kas veidojas uz vairāku šauru,
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speciālu dabas zinātņu bāzes. Tāpēc viens no visaktuālā-

kajiem mūsdienu un ari tuvākās nākotnes uzdevumiem ir

izstrādāt zinātnisku teoriju, kas pamatotu praktiskās dar-

bības virzienus un vērienu.

Otrs ne mazāk nozīmīgs uzdevums ir vienotas dabas

aizsardzības sistēmas izveide. Šī sistēma ietver, pirmkārt,

vadības, vienota visas valsts dabas izmantošanas un aiz-

sardzības dienesta un kontroles koordinācijas_ orgānu iz-

veidi līdzšinējo nozaru dienestu vietā, otrkārt, vienotu

valsts ilgtermiņa dabas izmantošanas un pārveidošanas

perspektīvo plānu izstrādi. Sinī aspektā mūsu valstī pē-

dējos gados tiek veikti visai svarīgi pasākumi (dabas re-

sursu izmantošana un atjaunošana, dabas aizsardzības

iekļaušana tautsaimniecības plānos, sakot ar 1974. gadu,

speciālu valsts budžeta asignējumu atvēlēšana, sakot ar

1975. gadu, v.c.).

Treškārt, nepieciešams sagatavot dabas izmantošanas

un aizsardzības speciālistus un izveidot attiecīgu izglītības

sistēmu. Galvenos dabas izmantošanas principus atspo-

guļo valsts Konstitūcija un detalizēti arī PSRS un savie-

noto republiku likumdošana par dabas izmantošanu. Tieši

šai ziņā sociālisma zemēs paveikts jau liels darbs.

Tāpat jāizvērš pētījumi par dabas un sabiedrības mij-
iedarbību un to attiecību tālāku attīstību, it sevišķi to psi-

holoģisko un estētisko aspektu Pašreiz

šiem jautājumiem liela vērība tiek veltīta vairākas valstīs

(CSR, ASV, VFR v. c).
Taču būtu maldīgi domāt, ka vitāli svarīgos dabas ra-

cionālas izmantošanas un aizsardzības uzdevumus šobrīd

ir un arī turpmāk būs iespējams risināt tikai speciāliem
valsts un starptautiskiem dienestiem un organizācijām,

pamatojoties uz zinātnes atziņām un rūpīgi izstrādātu

likumdošanu. Gluži tāpat kā tagad pirmšķirīga nozīme būs

visas sabiedrības, ikviena pilsoņa apzinātai, pareizai at-

tieksmei pret dabu un aktīvai darbībai, kas vērsta uz sau-

dzīgu un zinātniski pareizu dabas izmantošanu, tikai

jaunā kvalitātē. Vārdu sakot, radikāli jāpārkārto dabas

aizsardzības sabiedrisko organizāciju struktūra un kvali-

tatīvi jāuzlabo tās darbība. Jāpalielina šo organizāciju
tiesības. Acīmredzot jāpanāk cieša sadarbība ar valsts iz-

glītības sistēmas iestādēm, lai tādējādi tās kļūtu par va-

došiem sabiedrības audzināšanas un izglītošanas sistēmas

centriem dabas racionālas izmantošanas un aizsardzības
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troles sabiedriskās funkcijas.
Viens no galvenajiem dabas aizsardzības organizāciju

uzdevumiem ir plaša un lietišķa jaunatnes iesaistīšana da-

Oas aizsardzības pasākumos. Līdzšinējā sabiedrisko orga-

nizāciju darbība, arī mūsu republikā, ir visai pieticīga. Bet

tieši jaunatne ir rezerve, kas veidos mūsu nākotnes sa-

biedrību. Tā, piemēram, uz mūsu planētas jauniešu (ve-

cumā līdz 25 gadiem) ir pāri par 30% no iedzīvotāju
skaita. Sevišķi plaša jaunatnes kustība par dabas aizsar-

dzību mūsu dienās vērojama attīstītākajās kapitālistiska-
jās valstīs, kur apkārtējās vides aizsardzības problēmas
ir sevišķi asas. Aktīvas centralizētas jaunatnes organizā-

cijas darbojas Anglijā, Zviedrijā, Dānijā, Norvēģijā, Beļ-

ģijā, Somijā, VFR v. c. Liela daļa no tām- apvienotas
Starptautiskajā jaunatnes dabas pētīšanas un aizsardzī-

bas organizācijā.

Visbeidzot, kad runājam par dabas aizsardzības uzde-

vumiem tiklab tuvākas, kā tālākas nākotnes skatījumā, ir

ļoti svarīgi, lai katrs sabiedrības loceklis saprastu, ka ar

dabas aizsardzību nedrīkst identificēt pilnīgu un absolūtu

visas dabas, katrai dabas zonai un valstij raksturīgo da-

bas kompleksu pilnīgu saglabāšanu tādā izskatā un tādā

teritoriālā izplatībā, kādu tie aizņem tagad vai aizņēmuši
senāk. Tehniskās revolūcijas laikmetā, palielinoties ekono-

miskās attīstības tempiem un apjomiem, ko diktē sabied-
rības pieaugošās prasības un straujā iedzīvotāju. skaita

palielināšanās, nepieciešama arvien plašāka dabas pārvei-
došana un dabas apstākļu izmantošana, tātad pirmatnējās
dabas un daļēji jau pārveidotās dabas kompleksu arvien

dziļāka un plašāka pārveide un to produktivitātes palielinā-
šana. Tas ir objektīvs, neizbēgams process. Tātad nākotnē

paplašināsies un dominēs radikāli pārveidotas, kvalitatīvi

augstvērtīgas kultūrainavas, bet vienlaikus zinātniski pa-

matotās proporcijās saglabāsies arī pirmatnējie unikālie

dabas veidojumi un kompleksi, lai nodrošinātu dabas

līdzsvaru, kā arī zinātnes, kultūras un rekreācijas in-

tereses un vajadzības. Sinī nolūkā mūsu republikā jau
tagad strādā pie teritorijas ainavu funkcionālo kategoriju
izveidošanas. Bet tas savukārt nosaka nepieciešamību iz-

veidot atšķirīgas teritoriālas dabas aizsardzības sistēmas.
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DABAS

UN PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBA

L. Eihmanis

RAŽENU DARBA CĒLIENU DABAS AIZSARDZĪBĀ

Katrs gads iezīmē jaunas aprises padomju cilvēku dzī-

ves augšupejā, mūsu Dzimtenes plauksmē un varenības

stiprināšanā. Straujiem soļiem virzās uz priekšu zinātnes

un tehnikas progress, dzimst jaunas ražošanas nozares,

vēl nebijušos tempos aug jau esošās. Ik gadus mūsu ze-

mes kartē parādās jauni rūpniecības centri, pilsētas un ap-
dzīvotas vietas. Radikāli mainījušies agrākās dabas aina-

vas vaibsti, arvien noteicošāki tajos kļūst industriālie ak-

centi. Cilvēka un dabas attiecību problēma iegūst plašāku
un nozīmīgāku skanējumu. Lai cik svarīga loma būtu da-

bai kā estētiskam faktoram, kas apmierina mūsu intelek-

tuālās prasības, galvenokārt tā tomēr ir visu cilvēka

eksistencei nepieciešamo produktu un izejvielu avots, vie-

nīgā vide un apstākļu kopums, kurā iespējamas mūsu dzī-

vības funkcijas. Daba dāsni sniedz savas ne ar ko neatvie-

tojamās bagātības, līdz zināmai robežai tā arī dziedē cil-

vēku saimnieciskās darbības negatīvo seku cirstās brūces.

Tomēr tās pašatjaunošanās un pašattīrīšanas spējas nav

neierobežotas, tāpat kā nav neizsmeļamu dabas resursu.

Pienāk brīdis, kad ražošanas un citu atkritumu pieaugošie

apjomi kļūst biosfērai par apgrūtinājumu, ta pati saviem

spēkiem vairs netiek galā ar svešķermeņu kravu. Talkā ir

jānāk cilvēkam.

Mums jāpalīdz dabai, liekot lietā visu zinātnes un teh-

nikas sasniegumu arsenālu. Apkārtējās vides tīrības sa-

glabāšana, dabas resursu saimnieciska izmantošana —

tas ir vienīgais ceļš uz veselību un garu mūžu, tās ir pa-
tiesas rūpes arī par nākamo paaudžu likteni.

Padomju valstī, kur pastāv princips «visu cilvēkam,
visu cilvēka labklājības vārdā», nežēlo spēkus un līdzekļus
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šīs vitāli svarīgās problēmas risināšanai. Par to gādā par-

tijas un valsts orgāni, zinātniskās pētniecības institūti,

saimnieciskie vadītāji un darbaļaužu sabiedriskās organi-

zācijas.
Arvien nozīmīgākus pasākumus mūsu republikā veic, īs-

tenojot PSKP CX un PSRS Ministru Padomes lēmumus

par dabas aizsardzības pastiprināšanu un dabas resursu

izmantošanas uzlabošanu. Kopš 1974. gada dabas aiz-

sardzības jautājumi tiek atspoguļoti tautsaimniecības

attīstības valsts plānos. Desmitās piecgades laikā krasi

jāsamazina rūpniecības, transporta, lauksaimniecības un

komunālās saimniecības negatīvā ietekme uz apkārtējo

vidi, jāveic efektīvi pasākumi dabas resursu atjaunošanā
un potenciāla nostiprināšanā. Tuvākajos gados viens no

neatliekamākajiem uzdevumiem visiem rūpniecības, lauk-

saimniecības un komunālās saimniecības uzņēmumiem, kā

arī vietējām darbaļaužu deputātu padomēm būs panākt,
lai pilnīgi pārtrauktu neattīrītu notekūdeņu ievadīšanu

ūdenskrātuvēs un nodrošinātu atmosfērā izvadāmo gāzu
attīrīšanu no kaitīgiem piemaisījumiem atbilstoši noteik-

tajiem normatīviem. Vispirms tas saistīts ar attīrīšanas

iekārtu jaudas ievērojamu kāpinājumu, siltumapgādes cen-

tralizāciju un daudzu sīko katlumāju likvidēšanu.

Tomēr, raugoties no nākotnes viedokļa, izšķīrējs fak-

tors apkārtējās vides tīrības saglabāšanā ir progresīvu
tehnoloģisko risinājumu ieviešana ražošanā. Jaunajā piec-
gadē tautsaimniecībā plašāk jāpraktizē ūdens atkārtota

izmantošana, bezūdens tehnoloģiskie procesi, iekārtu her-

metizācija, izejvielu pilnīga un kompleksa izmantošana,

vērtīgu produktu ieguve no notekūdeņiem un rūpnieciska-
jām gāzēm, vienlaikus izslēdzot to kaitīgo iedarbību uz

dabu un cilvēku.

Šodien aktuāls uzdevums ir maksimāli ierobežot atmo-

sfēras piesārņošanu ar iekšdedzes dzinēju izplūdes gāzēm.

Uzlabojot autotransporta tehnisko apkopi un ekspluatā-
ciju visās autosaimniecībās un traktoru parkos, jāpanāk,
lai toksisko izplūdes gāzu daudzums tuvākajos gados
samazinātos vismaz 3 reizes. Par to atbildīgs arī katrs in-

dividuālā transportlīdzekļa lietotājs.
Plašs vēriens būs lauksaimniecībā izmantojamo zemju

produktivitātes celšanas darbiem, meliorācijai un pret-
erozijas pasākumiem. Republikas mežu bagātības vairos

desmitajai piecgadei paredzētā izvērsta mežu atjaunoša-
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nas, kopšanas un aizsardzības programma. Lai mūsu gal-
dam netrūktu vērtīgo zivju produktu, jāintensificē zivju
audzēšana iekšējos ūdeņos, jāvairo to bagātības upēs un

ezeros, jāattīsta ezeru un dīķu saimniecības.

Minētajā laikposmā tālāk tiks izkoptas darbaļaužu at-

pūtas zonas un aizsargājamie dabas objekti, turpināsies
Gaujas nacionālā parka izveide. Šo republikas krāšņāko
dabas ainavu un veselības avotu liktenis un uzplaukums
cieši jo cieši saistīts ar mūsu aktīvu līdzdalību visai tau-

tai piederošo bagātību saglabāšanā un vairošanā.

Rūpes par apkārtējās vides tīrību, saudzīga un saimnie-

ciski tālredzīga attieksme pret dabas bagātībām aptver jo
plašu pasākumu diapazonu. Kopumā tā ir problēma, kura

nav atrisināma, rīkojoties izkliedētiem spēkiem, tāpēc ne-

pieciešama visu līdzekļu un organizatoriskā darba mērķ-

tiecīga virzība, kompleksa pieeja. Šajā ziņā par ietekmīgu
sviru jākļūst kompleksajām programmām dabas aizsar-

dzībā un dabas resursu racionālā izmantošanā periodam
līdz 1990. gadam. Šo programmu izstrādē un īstenošanā

izšķīrēja nozīme būs darbaļaužu kolektīvu aktīvai līdzda-

lībai un radošajai iniciatīvai.

Prasmīgi izmantojot sociālistiskās saimniecības lielās

priekšrocības un visas sabiedrības aktīvu atbalstu, jauna-

jam, 1976. gadam un sekojošajai desmitajai piecgadei jā-

kļūst par mūsu lielo nodomu realizācijas un panākumu
posmu, raženu darba cēlienu dabas krāšņuma un bagātību
vairošanā.

A. Katlaps

PLAŠĀKU VĒRIENU DABAS UN PIEMINEKĻU

AIZSARDZĪBAS BIEDRĪBAS DARBAM!

Pildot PSKP XXIV kongresa norādījumus, mūsu valstī tiek veikti

svarīgi dabas aizsardzības pastiprināšanas un dabas resursu racio-

nālas izmantošanas pasākumi. Nozīmīgs ir arī darbs, kas veicams

vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzībā, tautas revolucionārās

kustības un progresīvā kultūras mantojuma izpētē un novadpētnie-
cības attīstīšanā.

Dabas pieminekļu aizsardzība ir ļoti daudzpusīgs darbs, un panā-
kumi tajā nav domājami bez visas sabiedrības aktīvas līdzdalības.
Valsts orgāni un amatpersonas vien nevar nodrošināt katra aizsargā-
jamā dabas objekta un kultūras pieminekļa pastāvīgu uzraudzību,
nevar izsekot it visur dabas bagātību pareizai un racionālai izmanto
sanai un visu nepieciešamo tehnoloģisko prasību ievērošanai ražošanā.
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lai apkārtējā vide būtu pasargāta no piesārņošanas. Te talkā jānāk
visai sabiedrībai, katram darba vietas kolektīvam. Taču vēl lielāka

nozīme ir tam apstāklim, ka, iesaistot šai valstiski svarīgajā pasā-
kumā plašu sabiedrību, mēs veidojam katrā tās loceklī saudzīgu at-

tieksmi pret mūsu Dzimtenes dabas bagātībām, tās skaistumu un kul-

tūras mantojumu, mācām ne tikai dzīvot šodienai, bet domāt arī par

rītdienu, par to, kādu mēs atstāsim savu planētu nākamajām paau-

dzēm.

Sai ziņā esam veikuši zināmu darbu. Lielu atsaucību sabiedrībā

gūst visas publikācijas presē, radio un televīzijas raidījumi par dabas

un kultūras pieminekļu aizsardzības tēmām un problēmām. Dabas un

pieminekļu aizsardzības darbā piedalās sabiedriskās inspekcijas. Tau-

tas kontroles grupas un posteņi rūpējas par ražošanas tehnoloģijas
ievērošanu, cīnās pret apkārtējās vides piesārņošanu. Arī viens no

tautas brīvprātīgo kārtības sargu pamatuzdevumiem ir piedalīties
dabas bagātību aizsardzībā, kā arī cīnīties pret malu medniecību un

malu zvejniecību.
Taču vislielākais sabiedriskais spēks dabas un pieminekļu aizsar-

dzībā ir Latvijas PSR Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība.

Tās rajonu un pilsētu nodaļas ar dabas un pieminekļu aizsardzības

sabiedriskās inspekcijas un biedrības aktīvistu spēkiem regulāri rīko

reidus, lai pārbaudītu aizsargājamo dabas objektu un kultūras pie-
minekļu stāvokli, kontrolē, lai saimnieciskās darbības rezultātā netiktu

piesārņota apkārtējā vide un tiktu ievēroti likumi, partijas un valdības

lēmumi par dabas un pieminekļu aizsardzību, par dabas resursu racio-

nālu izmantošanu. So darbu veicina arī konkursi un skates, ko bied-
rība rīko kopīgi ar ministrijām un resoriem. Liels ir biedrības iegul-
dījums vietējas nozīmes dabas un kultūras pieminekļu uzskaitē un

apzināšanā. Svarīgu propagandas darbu veic tautas universitāšu
dabas aizsardzības fakultātes.

Plašs un daudzpusīgs šodien ir kļuvis Dabas un pieminekļu aizsar-

dzības biedrības darbs. Pēdējos gados tā ir skaitliski un kvalitatīvi
izaugusi un nostiprinājusies, ir iezīmējies noteikts tās darbības lauks

un uzkrājusies praktiskā darba pieredze. Biedrības rajonu un pilsētu
nodaļās koncentrējas visi vietējie dabas un pieminekļu aizsardzības

darba jautājumi. Arī biedrības Centrālā valde, tās prezidijs un sektori

ir vieta, kur republikā regulāri tiekas ministriju un resoru vadītāji,
kas pārzina atsevišķus dabas un pieminekļu aizsardzības jautājumus
Taču jaunās un pastāvīgi augošās prasības pastiprināt dabas aizsar-

dzību rada nepieciešamību vērst biedrības darbu vēl krietni plašāk,
darboties vēl aktīvāk.

Pašreiz ļoti svarīgi ir aktivizēt sabiedrību cīņai pret dabas un ap-
kārtējās vides piesārņošanu ražošanas uzņēmumos, saimniecībās,
apdzīvotās vietās, darbaļaužu masu atpūtas vietās. Sai ziņā liela

nozīme ir biedrības pirmorganizācijām, kurām vajadzētu būt katrā

uzņēmumā, kolhozā, padomju saimniecībā un mācību iestādē. Ražo-
šanas uzņēmumos un saimniecībās pirmorganizācijām vispirms va-

jadzētu rūpēties par augstu ražošanas kultūru un tehnoloģijas ievē-

rošanu, palīdzēt administrācijai veikt pasākumus, kas nepieļautu ap-
kārtējās vides piesārņošanu, sekot attīrīšanas ierīču pareizai eksplua-
tācijai. Skolās un mācību iestādēs pats galvenais uzdevums būtu

ieaudzināt jaunatnē mīlestību pret dabu, saudzīgi izturēties pret tās ba-

gātībām un progresīvo kultūras mantojumu, kā arī palīdzēt nākamajiem
speciālistiem apgūt pamatīgas zināšanas un izpratni par dabas aizsar-
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dzību un dabas resursu pareizu izmantošanu. Visām pirmorganizācijām
vēl plašāk vajadzētu organizēt sabiedrību apdzīvojamo un ražošanas

teritoriju labiekārtošanai, apzaļumošanai un izdaiļošanai, it sevišķi

jaunajos dzīvojamos masīvos, saimniecību centros, ražošanas uzņē-
mumos.

Sadarbībā ar Zinību biedrību jāveic plaša dabas aizsardzības un kul-

tūras pieminekļu propaganda, vairāk jāpopularizē dabas un pieminekļu
aizsardzības likumības un tiesiskie pamati. Lielas iespējas ir izvērst

vēl plašāk tautas universitāšu dabas aizsardzības fakultāšu darbību.

lespaidīgs spēks ir dabas un pieminekļu aizsardzības sabiedriska

inspekcija. Ja pārdomāti organizē tās darbu, izraugās tam īstus entu-

ziastus un zinātājus, sabiedriskā inspekcija var kļūt par ļoti iedarbīgu
un aktīvu palīgu dabas un pieminekļu aizsardzības valsts iestādēm un

inspekcijām. Saziņā ar dabas un pieminekļu aizsardzības sabiedriska-

jiem inspektoriem biedrības pirmorganizācijas var organizēt no savu

biedru vidus posteņus un patruļas, izraudzīties atbildīgos, kas rūpētos

par atsevišķu dabas objektu un kultūras pieminekļu aizsardzību un

sabiedrisko uzraudzību.

Risinot praktiskā darba jautājumus, biedrībai vienlaikus nepiecie-
šams pastiprināt sadarbību arī ar zinātniskās pētniecības un kultūras

iestādēm, aicinot zinātniekus un kultūras darbiniekus vēl rosīgāk pie-
dalīties mūsu republikas dabas un pieminekļu aizsardzībā.

V. Ozola

JAUNO KULTŪRAS AINAVU VEIDOJOT

Cilvēks un daba
...

Tie nav pretstatāmi jēdzieni, jo ari

cilvēks ir daļa no diženā dabas mehānisma. Cilvēks ir vis-

augstāk attīstītā, visapzinīgākā dabas būtne. Viņa spēkos
ir noturēt dabas harmonisko līdzsvaru, palīdzēt tai, ja
kaut kur radusies disonanse. Bet tieši cilvēks nodara da-

bai arī vislielāko ļaunumu.
Mūsdienu augsti attīstītā civilizācija, planētas strauji

augošais iedzīvotāju skaits prasa arvien vairāk izmantot

dabas resursus. Bet šie krājumi nav neizsmeļami...
Viena no dabas bagātībām ir ainavu estētiskā kvalitāte.

Mums ir žēl, kad, būvējot hidroelektrostacija iet bojā
iežu atsegums upes krastā, jo tam piemīt unikāls skais-

tums. Ar skumjām noraugāmies, kā mirst zaļoksnējas

priedes piepilsētas zaļajā mežu rotā, kad celtnieki tur rok

pamatus jaunā mikrorajona dzīvojamam ekam. let bojā
skaistums, kas veidojies gadu simteņos un priecējis ne-

skaitāmas paaudzes.
Un tomēr ar zināmiem zaudējumiem ir jāsamierinās.

Gūstot vienu, kaut kas ir jāupurē. Arī dabai. Civilizācijas

attīstības process nav apturams.
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Viena no mūsu laikmeta raksturīgām iezīmēm ir pastip-
rināta iedzīvotāju koncentrēšanās apdzīvotās vietās. Aug
pilsētas. Arvien jaunas un jaunas piepilsētu teritorijas,
kur pārsvarā bija dabas elementi, «apēd» blīva apbūve.
Taču cilvēka darbība, veidojot pilsētas un citas apdzīvotas
vietas, nedrīkst būt tikai ar negatīvu ievirzi pret ainavas

estētisko raksturu. Nav noliedzams, ka būvdarbi lielākā

vai mazākā mērā iznīcina dzīvo dabas ainavu, bet to re-

zultātā jāveidojas jaunai — kultūras ainavai. Un estētis-

kās kvalitātes ziņā tai jābūt līdzvērtīgai vai pat bagātākai
par iznīcināto.

Kultūras ainavas komponenti ir daudzveidīgi. To lielākā

daļa ir cilvēku roku darinājumi. Ainavas telpisko vieno-

tību sašķeļ ēku un celtņu apjomi, ainavas plakni sagraiza
ielu un ceļu lentes, taču šo elementu izvietojums ainavā

nav bezjēdzīgs. Tiem piemīt cilvēkiem saprotama secība,
harmonisks ritms. Mūsdienu kultūras ainava tomēr negūs

pilnvērtīgu estētisko skanējumu bez dzīvās dabas frag-
mentiem.

Lauku ainava patlaban pārdzīvo lielas pārvērtības. Pa-

stiprināti veidojas jaunas apdzīvotas vienības — ciemati,

vienlaicīgi izzūd viensētas. Meliorācijas vilnis skar pur-

vainās ieplakas, atstājot aiz sevis zaļojošus tīrumus. Vei-

dojas jauna lauku kultūras ainava.

Ciematu celtniecība un meliorācijas pasākumi ir ļoti in-

tensīva iejaukšanās ainavas dabīgajā ritumā. Veicot šos

darbus, mēs daudz iznīcinām, bet mums skaidri jāzina, ko

mēs gūsim. Dabai nodarītā pārestība ir jāatlīdzina.
Viensētu likvidācija un jaunu dzīvojamo kvartālu celt-

niecība ciematos ir paralēls process. Vai viensētu zudums
ir zaudējums ainavas estētiskajam vērtējumam? Jā un nē.

Viensēta, kas atrodas meliorējama tīruma vidū, traucē

veikt šo pasākumu, traucē tīruma vērienīgu kopšanu ar

modernām mašīnām. Šādai viensētai neglābjami jāpazūd.
Un kam tad galu galā ir lielāka estētiskā vērtība — vecai,

neapdzīvotai un līdz ar to nekoptai viensētai vai plašam
vienlaidu rudzu laukam, kas stājies vecās viensētas vietā?

Bet ja nu viensēta atrodas klusā meža ielokā vai glez-
nainas upītes līcī un nemaz nestāv ceļā lielajam tīrumam?

Šādu viensētu ainaviski estētiskā vērtība bieži vien ir liela,

šādam ēku pudurim jāļauj dzīvot, bet ne vairs kā vien-

sētai. Saimniecībai taču vajag telpas gan ciemiņu izvieto-

šanai, gan skolēnu vasaras nometnei. Varbūt rokdarbnieču
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pulciņam, varbūt vietējiem medniekiem un makšķernie-
kiem ...

Veidojot jauno dzīvojamo ēku kvartālu ciematā, jāpatur

prātā, ka būvējam ne tikai jaunas mājas, bet veidojam

jaunu ainavu, ne sliktāku par to, kāda bija vecajā, ro-

mantikas apdvestajā un daža laba dzejnieka apraudātajā
viensētā. Nebūvēsim jaunās ēkas tieši visskaistākajā vietā,

bet gan blakus tai. Tad jaunās ainavas estētiskā vērtība

būs divreiz lielāka. Ja jaunā apbūves kvartāla vidū aug
lielu mūžu sasnieguši koki, nesāksim rēķināt, cik kubik-

metru koksnes no tiem varam iegūt. Ļausim tiem dzīvot,

iek|aujot tos jaunajā apbūves struktūrā.

Ko darīt ar koku, kas aug meliorējamā tīruma vidu?

Katrs koks h dzīva būtne. Starp kokiem nav divu gluži
vienādu. Tādēf arī katra koka liktenis jāizlemj atsevišķi.
Jāmeklē kompromiss starp lietderību un estētiku.

Cilvēks un daba
. . Tie nav pretstatāmi jēdzieni. Tiem

jāiet roku rokā. Cilvēks daudz ņem no dabas, bet tam

dāsni jādod arī pretī. Lai neviens nepaliktu zaudētājos —

ne daba, ne mēs. ne nākamās paaudzes.

I. Dulbe

SAGLABĀSIM MAZĀS ŪDENSKRĀTUVES!

Mūsu republikā ir 838 mazas ūdenskrātuves, to skaitā

305 dzirnavezeri (arī nolaistie). Te nav pieskaitītas mazo

hidroelektrostaciju ūdenskrātuves un rūpnieciskie zivju
dīķi. Vairāk nekā 250 ūdenskrātuves no sākumā minēta-

jam gājušas bojā Lielā Tēvijas kara laikā un pēckara ga-
dos nesaimnieciskas ekspluatācijas rezultātā.

Senāk ūdensdzirnavām mūsu laukos bija ierādīta goda
vieta. Tur mala graudus, vērpa vilnu, zāģēja dēļus. Pir-

majos pēckara gados daudzās kara vētras pārcietušajās
dzirnavās bija iekārtotas rajona rūpkombinātu darbnīcas.

Sakarā ar republikas lauku straujo elektrifikāciju dzir-

navu saimnieciskā nozīme ir samazinājusies. Gandrīz vi-
sas ūdensdzirnavas ir pamestas, līdz ar to savā vaļā pa-
mesti dzirnavezeri. Reti kur rūpējas par dambja remontu
un slūžu regulēšanu. Ūdens netraucēti veic savu postošo
darbu

— izgrauž dambjus, iznes slūžas. Gadsimtos cel-
tais un koptais pašu cilvēku nolaidības dēļ iet bojā.
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Maldīgs ir daudzu lauksaimniecības darbinieku uz-

skats, ka līdz ar dzirnavām savu nozīmi tautsaimniecībā

ir zaudējuši arī dzirnavezeri un mazās ūdenskrātuves.

Gluži otrādi — nepieciešamība pēc tām aizvien pieaug.
levērojama ir mazo ūdenskrātuvju saimnieciskā nozīme,

sevišķi apvidus mitruma regulēšanā. Tās var un bieži vien

ir nepieciešams izmantot lauksaimniecības zemju apūdeņo-
šanai un rekreācijai, vietēja rakstura zivsaimniecībai, me-

dību saimniecībai, sporta makšķerēšanai, tehniskā ūdens

apgādei un ugunsdzēsības vajadzībām. Pārtīrot ūdenskrā-

tuves, iegūtās dūņas izmantojamas lauku mēslošanai.

Mazās ūdenskrātuves un dzirnavezeri parasti iekļaujas
apvidū kā savdabīgi un skaisti ainavas elementi. Šādu

ūdenskrātuvju saglabāšanai un atjaunošanai sevišķa uz-

manība pievēršama vienmuļos republikas līdzenumos un

mazūdens apvidos.
Visu teikto pareizi un savlaicīgi sapratusi LPPAB Cen-

trālā valde.

Lai aktivizētu un stimulētu sabiedrību mūsu republikas
mazo ūdenskrātuvju un dzirnavezeru atjaunošanā, eks-

pluatācijā un to apkārtnes labiekārtošanā, kopā ar Latvi-

jas PSR Meliorācijas un ūdenssaimniecības ministriju tā

laikā no 1974. gada 1. janvāra līdz 1976. gada 1. aprīlim
rīko republikānisko konkursu «Saglabāsim mūsu republi-
kas mazās ūdenskrātuves».

Konkursa dalībnieku galvenie uzdevumi ir: atjaunot un

uzturēt kārtībā ūdenskrātuvju hidrotehniskās būves, lab-

iekārtot ūdenskrātuvei piegulošās platības, novākt drupas
pie ūdenskrātuvēm, ja nepieciešams, iztīrīt ūdenskrātuvi

no piegružojumiem un liekiem ūdens augiem, panākt, lai

ūdenskrātuves netiktu piesārņotas ar neattīrītiem notek-

ūdeņiem un citiem atkritumiem._
Konkurss organizēts divās kārtās — rajona vai pilsētas

mērogā un republikas mērogā. Konkursa pirmā kārta beig-
sies 1976. gada 1. februārī, otrā kārta — 1976. gada 1. ap-

rīlī. Pirmo vietu ieguvējus apbalvos ar naudas prēmijām.

Saskaņā ar konkursa nolikumu republikas rajonos iz-

veidotas'rajonu organizācijas komitejas, kas ar konkursa

nolikumu iepazīstinājušas savas pirmorganizācijas, kuru

teritorijā atrodas mazās ūdenskrātuves. Labi strādā Da-

bas un pieminekļu aizsardzības biedrības Rīgas rajona

nodaļa, kur ar konkursa jautājumiem nodarbojas nodaļas

priekšsēdētāja vietniece b. Liniņa. Konkursa gaita ap-
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spriesta valdes sēdēs. Vairākas ūdenskrātuves jau atjau-
notas. Pēdējie labiekārtošanas darbi tiek veikti pie bijušā
Skuķīšu dzirnavezera Tumšupes mežniecībā un pie bijušā
Braukšu dzirnavezera kolhoza «Pabaži» teritorijā. Atjau-
notajā Brankšu ūdenskrātuvē būs mākslīgā sala, ko veido

no buldozera sastumtajiem celmiem, apberot tos ar zemi.

Stučkas rajonā šai konkursā piedalās piecas pirmorga-
nizācijas. Labi strādā Vietalvas ciema pirmorganizācija,
ko vada b. Balodis. Ūdenskrātuvju izveidošana šai ciemā

nav kļuvusi par pašmērķi. To uzdevums būs bagātināt vie-

tējo iedzīvotāju atpūtas brīžus. Liels entuziasts un dabas

draugs ir kolhoza «Odziena» priekšsēdētājs b. Robežnieks.

Viņa vadībā atjaunots bijušās Odzienas muižas parka
dīķis.

Labu iespaidu atstāj Rēzeknes rajona Maltas sovhozteh-

nikuma pirmorganizācijas veiktais darbs. Vecā parka teri-

torijā atjaunota bijušo dīķu kaskāde. Iztīrītas dīķu dobes,
krastos nocirsti liekie krūmi. Nobeigumam tuvojas dīķu
krastu labiekārtošana.

Daugavpils rajona Mičurina kolhozā rīkoja talkas, lai

atjaunotu bijušos dīķus un labiekārtotu apkārtni Dvietes

ciemata centrā. Tas liecina, ka ne vienmēr noteicošais

faktors ir līdzekļi. Galvenais — nepieciešama laba griba

un organizācija. Līdzīgi rīkojās šī paša rajona kolhozā

«Lāčplēsis», kur vispirms dīķi nolaida un iztīrīja, pēc tam

ierīkoja peldētavu. Pašlaik vēl labiekārto apkārtni. Šo

saimniecību vadība rūpējas ne tikai par to, kā kolhoznie-

kus nodrošināt ar darbu, bet arī ar patīkamu un lietderīgu

atpūtu. Vakara stundās bieži var vērot, kā kolhoza mak-

šķernieki velk labus lomus atjaunotajās ūdenskrātuvēs.

No teiktā redzams, ka mazās ūdenskrātuves, lai gan to

platība nav liela, ieņem būtisku vietu mūsu republikas zi-

lajā fondā. To saglabāšana ir neapšaubāmi lietderīga; tās

papildina Latvijas ainavu, ir nepieciešamas musu piln-

vērtīgai atpūtai. Labu veiksmi iesāktajā darbā!

A. Holcmanis

DZĪVIE ARHITEKTŪRAS STILU LIECINIEKI

Ir zināms, ka, attīstoties sabiedrībai un tās sociālekono-

miskajām attiecībām, mainās un progresē arī tās mate-

riālā un garīgā kultūra. Arhitektūra, kas dziļi iesniedzas

cilvēces materiālās kultūras sfērā un vienlaikus atspo-
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guļo tās idejiski estētiskos ideālus, ir cilvēces daudzvei-

dīgā attīstības ceļa spilgta liecība.

Uzmanīgam vērotājam mūsu republikas arhitektūras

pieminekļi ir ne tikai izcili celtniecības mākslas darinā-

jumi, bet arī ļoti uzskatāmi Latvijas vēstures procesu at-

ainotāji. Tā, piemēram, viduslaiku pilis un to drupas stāsta

par vācu iekarotāju centieniem apspiest un pakļaut vietē-

jās ciltis. Tas pats attiecināms uz senajām baznīcu cel-

tnēm pilsētās un laukos, jo kopā ar ordeņa karapulkiem
nāca garīdznieki, nesot latviešiem un lībiešiem «krustu un

zobenu». Tātad pati arhitektūras pieminekļu tipoloģija jau
parāda attīstības procesu. Katram vēstures posmam ir

savs būvtips, kas ieguvis pilnīgāko izveidojumu un arhi-

tektūras noformējumu. Sabrūkot Livonijas valstīm, bīs-

kapu un ordeņu varai, nocietinātās pilis zaudēja savu no-

zīmi un sākās saimniecisku centru izbūve. Pirmie lauku

muižnieku mitekļi līdzinājās vienkāršām zemnieku mājām,
taču pamazām izkristalizējās to plānojums un arhitektūra.

Mūsu republikā ir daudz XVIII un XIX gs. muižu kom-

pleksu, kuru centrālā ēka ir plaša lauku aristokrāta pils.

Visaugstākais sasniegums šī būvtipa attīstībā ir grandio-
zās Rundāles un Jelgavas pilis ar greznām zālēm.

Arī pilsētnieku dzīvoklis ir izgājis daudzas attīstības

fāzes. Viduslaiku dzīvojamēka vēl ir primitīva vientelpa,
kurā noris darbs, tirdzniecība un sadzīve («Trīs brāļi»

Rīgā, M. Pils ielā). Vēlāk, kad labklājība pieaug un dzī-

ves stils kļūst izkoptāks, ēkas saturs paplašinās, parā-
dās istabas, kambari, ar laiku arī zāles un reprezentācijas

telpas. XVII gs. un XVIII gs. mijā turīgā tirgotāja nams

jau ir plašs telpu komplekss, kas funkcionāli ir ļoti saza-

rots (piemēram, Dannenšterna nams Rīgā L
Mārstaļu ielā

21). Parādoties pilsonībai, XVIII gs. beigās mājoklis at-

kal reducējas uz nelielu, bet omulīgi un ērti iekārtotu!

dzīvokli. Tādi ir K. Hāberlanda celtie nami Rīgā, Pils!

ielā 9, Smilšu ielā 5, Vecpilsētas ielā 17. Attīstoties kapi-?

tālismam, pilsētās ienāk īres nami, kam ir izkopts dzīvokļu

plānojums un arhitektūra pilsētas centrā, bet primitīvu ļ
strādnieku kazarmju izskats nomalēs.

Tādu pašu garu attīstības ceļu varam vērot mūsu pil-
sētu celtniecībā, kur, piemēram, brīvi, stihiski izveidoju*'
šies plānojumi mijas ar regulāriem, pēc vienotas koncep-j

cijas radītiem pilsētu rajoniem.
Arhitektūras attīstību ietekmē arī jauni būvmateriāli un?
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konstrukcijas paņēmieni. Rodas un cits citu nomaina stilu

formas un elementi.

Mūsu republikas arhitektūras pieminekļos redzam ro-

māņu stilu, gotiku, renesansi jeb manierismu, baroku,_ ro-

koko, klasicismu un ampīru. Tiesa, romāņu arhitektūras

pastāvēšanas laiks bija īss, pieminekļu ir ļoti maz. Gotis-

kās celtnes Rīgā veidotas no ķieģeļiem, turpretī provincē
vairāk lietoti akmeņi. Tādēļ gotiskās baznīcas Cēsis un

Valmierā ir daudz smagnējākas par Jēkaba vai Jāņa baz-

nīcām Rīgā. Kā, pilnveidojoties mūrēšanas tehnikai, ir

mainījušās arhitektūras formas, varam vērot, ja salīdzi-

nām, piemēram, Doma baznīcas un Pētera baznīcas fasā-

des. Dižajā gotikā celtajam Pētera baznīcas altardaļas no-

beigumam raksturīgas plānākas sienas, lielāki logi, ārpusē
iznesti atbalsta stabi — kontrforsi. Smagnējās pārseguma
krusta velves ap XV gs. beigām nomaina daudz izkoptā-

kās un vieglākās zvaigžņu un tīkla velves. Tālākā arhi-

tektūras attīstības gaitā celtņu konstrukcijas atkal vien-

kāršojas, stilu formas kļūst dekoratīvas. Baroka un klasi-

cisma laikā fasāžu un telpu rotājumus parasti veido

apmetumā, kas sedz sienas un lēzenos koka griestus. Vel-

ves sastopamas retāk. Senās akmens vai ķieģeļu grīdas

nomaina dēļi, vēlāk parkets. Pēdējais vēsturiskais stils _—

ampīrs pāriet uz ļoti vienkāršotām, gludām sienu plaknēm
un masām.

Nereti vienā objektā var vērot vairāku arhitektūras stilu

noslāņojumus. Raksturīgs piemērs, kur vienā ēkā var iz-

sekot garākam arhitektūras attīstības posmam, ir Doma

baznīca Rīgā. Parasti šajā ēkā saskata visus Rīgas arhi-

tektūras stilus. Tam ir savs pamats.

Askētiskās un masīvās romāņu arhitektūras stila formas

saskatāmas altārdaļā, kas sastāv no kubisku un pusci-

lindrisku būvķermeņu salikuma. Altāra nobeiguma apakš-
daļa vēl celta' no akmens, kas raksturīgs arī citam Latvi-

jas romāņu stila celtnēm — Ikšķiles baznīcai, bļjušās
ordeņa pils korpusam Skārņu ielā. Baznīcas bazilikāla trīs-

jomu zāle jau ir gotiska. To sedz krusta velves. Gotiskā

arhitektūra dominē Doma baznīcas fasāde, kur redzami

plaši, ar smailloka arkām pārsegti logi un dekoratīvas

arkatūras. Tā kā Doma baznīcas celtniecība un pārbūve
ilga vairākus gadsimtus, blakus smagākam, neveiklākām

agrās gotikas formām sastopami arī vieglāki, vairāk iz-

kopti dižās gotikas elementi, it sevišķi sanu kapellās.
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1. attēls. Doma baznīcas altārdaļa. Ķieģe|u romānikas paraugs —

vienkāršas ģeometriskas kopformas ar atturīgu profilējumu.

Baroka stila formās XVIII gs. beigās veidots plastiskais
torņa nobeigums ar galeriju un izliektie vara jumti virs

altāra daļas. Viens no ievērojamākajiem Rīgas klasicisma

laikmeta pieminekļiem ir Doma kompleksā ietilpstošā bi-

jušās pilsētas bibliotēkas zāle virs krustejas. Visbeidzot,
kad šī gadsimta sākumā zem torņa iekārtoja vestibilu, to

rotāja ar jūgendstilam tipiskiem dekora elementiem.

Interesanti, ka arhitektūras stilu maiņu Latvijas piemi-
nekļos ir noteikuši arī politiskie režīmi. Viduslaikos ro-

māņu un gotikas arhitektūru ietekmēja vācu celtnieki, kas

nāca no dažādiem Vācijas novadiem. Tai sekojošā rene-

sanse parādījās laikā, kad daļa zemes bija pakļauta Poli-

jai, bet Kurzeme, kā arī Rīga uzturēja rosīgus tirdzniecī-

bas sakarus ar Nīderlandi. Nedaudzajos renesanses laik-

meta pieminekļos, arī Jāņa baznīcas altārdaļā un karā

nopostītā Melngalvju nama fasādē bija jūtami šo zemju
arhitektūras iespaidi. Baroka arhitektūrai bijis pat vēl

vairāk avotu. Vidzemes baroku ietekmējusi atturīgā
zviedru arhitektūra, Latgales baroku — dinamiskais itāļu

baroks, kas nonācis tur caur Poliju, bet Kurzemes baroku —
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2. attēls. Rundāles pils iekštelpu rotājumi. Ģipša plastika un griestu
gleznojumi veidoti barokam raksturīgās dinamiskās un kontrastējošās
formās.

galvenokārt Austrumprūsijas krāšņie baznīcu interjeri. Tur-

pretī klasicisms parādījās laikā, kad visa Latvija bijd pa-

kļauta Krievijas impērijai — galvenās stila formas radu-

šas Pēterburgas iespaidā (piemēram, Arsenāls Torņa ielā

Rīgā).
Lai gan Latvijas arhitektūra ir stilistiski ļoti daudz-

veidīga un barojusies no tik daudziem svešiem avotiem,
tā tomēr ir savdabīga ar vienkāršību, konstruktīvo loģiku,
izsvarotajām proporcijām, skopo, bet prasmīgi izvietoto

dekoru. To var izskaidrot ar latviešu meistaru aktīvu līdz-

dalību visos laikos celtniecības procesā. Ir ziņas par lat-

viešu namdaru izcilo nozīmi viduslaiku būvēs. Nereti sveš-

zemju arhitekti ir cildinājuši latviešu mūrnieku, apmetēju
un galdnieku darbu. Tātad tautas celtniecības tradīcijas,
kas apspiestības apstākļos ilgus gadsimtus bijušas kon-

servatīvas un stabilas, ir ietekmējušas stilu arhitektūru.

Vietējo amatnieku darbs sevišķi ir izpaudies plašajā anonī-

majā celtniecībā gan bijušajās Rīgas priekšpilsētās, gan
arī provinces pilsētās. Te baroka un klasicisma arhitektū-

ras formas ir kļuvušas nepārprotami lokālas.
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3. attēls. Arhitektūras
laikmetu pāreja fiksēta

Pētera akadēmijas cel-

tnē. Smagnējā baroka

stilā celta ēka ar du-

bultkolonnām un por-
tiku pauž klasicisma

ieskaņas centrālajā
tornī un kupola noslē-

gumā.

Senās celtnes ieņem nozīmīgu vietu pilsētu un lauku

apbūvē. Taču arhitektūras vēsture liecina par pastāvīgām
ēku funkciju maiņām, no tām izrietošām pārbūvēm un

celtņu paplašināšanu. Vai arhitektūras pieminekļu senā

veidola saglabāšana nav pretrunā ar to izmantošanu prak-
tiskam vajadzībām? Tas ir viens no sarežģītākajiem pie-

minekļu aizsardzības jautājumiem.

Lielākajos, nozīmīgākajos arhitektūras pieminekļos,
kuru nav daudz, parasti iekārto muzejus. Mūsu republikā
ir vairāki tādi piemēri — muzeji Rīgas pilī, Rundāles pilī,
Doma baznīcā un Kuldīgas Katrīnas baznīcā. Muzeju pa-

redz iekārtot arī Rīgas Pētera baznīcā. Bez tam baznīcu

un piļu zāles ir ļoti piemērotas koncertu vajadzībām; šā-

diem nolūkiem tās izmanto arī Valmierā un Straupē. Vis-

lielākās grūtības rodas ar pilsētu dzīvojamām ēkām, spī-
ķeriem, lauku muižām un baznīcām. Visus arhitektūras

pieminekļus par muzejiem pārvērst nevar, bez tam jāņem
vērā, ka daļa pieminekļu, it sevišķi dzīvojamās ēkas, vē-

lākās pārbūvēs ir zaudējuši sev raksturīgo mākslinie-

cisko un tipoloģisko veidolu, kuru restaurējot to ikdienas

praktiskā vērtība kļūst vēl mazāka. Pieminekļu aizsardzī-



4. attēls. Daugavpils cietokšņa kazemati ar masīvajām formām un

bieži lietoto pusloces arku pieskaitāmi ampīra arhitektūrai.

bas teorētiķi uzskata, ka arhitektūras piemineklim ir jā-

izraugās tā plānojuma struktūrai piemērota funkcija. Tā-

tad katram arhitektūras piemineklim var būt savi ierobe-

žojumi un prasības pret nākamajiem nomniekiem, kas

jāapsver katrā gadījumā individuāli.

Ko izvēlēties? Pilsētu pieminekļos lietderīgi iekārtot re-

prezentācijas un kultūras iestādes, radošo savienību na-

mus, klubus, izstāžu zāles, kafejnīcas ar vēsturisku pie-

skanu, nelielus suvenīru un mākslas priekšmetu veikalus,

kioskus. Atsevišķi piemēri mūsu praksē jau ir: Latvijas

Arhitektu savienības nams Torņa ielā Rīgā, iecerēta Rīgas

vēstures muzeja filiāle Dannenšterna namā, kafejnīca se-

najā ratnīcā Aklajā ielā, projektētā Mākslinieku savienības

izstāžu zāle vecajā spīķerī Vecpilsētas ielā 10.

Ne visiem pieminekļiem ir šadi ierobežojumi. Ja aizsar-

dzībā ņemtas tikai fasādes vai ēku ārējais apveids, pave-

ras plašas iespējas modernizēt plānojumu un apgādāt ēku

ar visām labierīcībām. Tipiski šādas rekonstrukcijas pie-

mēri ir dzīvojamie nami Rīgā, Aldaru ielā 11 un Vecpilsē-

tas ielā 9, iecerētā dzīvojamās ēkas rekonstrukcija Cēsīs,

Rīgas ielā 16.
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Tātad ar labu gribu pretrunas starp dzīves attīstību un

arhitektūras mantojuma saglabāšanas nepieciešamību ir

pārvaramas.

Latvijas arhitektūras pieminekļi dod plašu ieskatu vēs-

tures un arhitektūras attīstībā. Liela ir arī to materiālā

vērtība un praktiskā nozīme tautsaimniecībā, un, kaut

gan sociāli ekonomiskie apstākļi Padomju Latvijā ir pa-

visam citi, radikāli mainījusies arī celtniecības tehniski

konstruktīvā bāze, Latvijas arhitektūras pieminekļos uz-

krātās kultūras un mākslas vērtības, dzīves attīstības dia-

lektika var dot ne mazumu ierosmes republikas arhitektū-

ras un pilsētbūvniecības tālākai izaugsmei.

G. Jansons

ARHITEKTŪRAS PIEMINEKĻU

KONSERVĀCIJA UN RESTAURĀCIJA

Lai izprastu tagadni un lemtu par nākotni, jāzina pa-

gātne, jāzina vēsture. Bet tā nav domājama bez vēstures

avotiem, no kuriem visobjektīvākie ir materiālas kultūras

pieminekļi.
Galvenie uz zinātniskiem pamatiem balstītie pieminekļu

saglabāšanas pasākumi ir to konservācija un restaurācija.

Konservācijas mērķis — pēc iespējas mazāk mainot piemi-
nekļu pašreizējo apjomu, ar konstruktīviem vai ķīmiskiem

līdzekļiem apturēt to bojāejas procesu. Zinātniskās restau-

rācijas mērķis — atklāt pieminekļu senās kvalitātes, ko

slēpuši vēlāki pārveidojumi, kā arī, balstoties uz iespējami

objektīvām liecībām, atjaunot zudušo.

Pieminekļu restaurācija ietver vairākus konservācijas
elementus, bet konservāciju nevar realizēt bez daļējas
restaurācijas. Kā vienā, tā otrā pasākumā obligāta ir ori-

ģināla saglabāšana, jo tikai oriģinālam piemīt vēstures

liecības objektivitāte, ko nespēj sniegt pat veiklākais atda-

rinājums.
Mūsu republikā visdažādākos arhitektūras pieminekļu

konservācijas un restaurācijas projektus izstrādā Kultūras

ministrijas Zinātniskās restaurēšanas projektēšanas un

konstruktoru birojs (ZRPKB), bet tos realizē specializēta
buvorganizacija — Zinātniskās restaurēšanas un remontu

pārvalde (ZRRP).
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Pēdējos gados minētās organizācijas, starp citu, veiku-

šas lielu darbu, lai saglabātu divu senu arhitektūras pie-

minekļu atliekas: kādreizējās bīskapa pils un baznīcas

drupas Ikšķilē un bīskapa pils drupas Turaidā. Pirmais

piemineklis* atrodas Rīgas HES applūdināmajā zonā, ot-

rais — Gaujas nacionālā parka teritorija. Atšķirīgas situā-

cijas, atšķirīgi uzdevumi, atšķirīgs darbu raksturs.

Ikšķile ir vieta, kuru piemin jau pirmie Latvijas vidus-

laiku vēstures avoti. Indriķa Livonijas hronikā minētais

ienācēju — kristietības sludinātāju un vietējo lībiešu ko-

pīgais mūra nocietinājums un baznīca ir vecākā līdz šim

zināmā mūra celtne Latvijas teritorijā, Gotlandes akmeņ-

kaļu darbs, kas datējams ar 1186. gadu. Nelielā pils čella

uz Daugavas klinšu krasta. legarenās konfigurācijas teri-

toriju ietvēris kaļķakmens aizsargmūris ar apjomā lielāko

un pamatīgāk būvēto šī kompleksa celtni — baznīcu zie-

meļrietumu stūrī. Šaujamlūku atliekas celtnes sienās ap-

stiprina tās nozīmi pils aizsardzībā.

Tā kā 800 gados Daugavas straume pamazām nodrupi-
nājusi stāvo krastu kopā ar dienvidu mūri un daļu pils
celtņu, sākotnējā pils platība mūsdienās jaušama tikai

aptuveni.

Jau XVI gs. sagrautā pils vairs nav atjaunota. Vairāk-

kārt cietusi arī baznīca — gan karā, gan pārbūves.
XVIII gs. attēlos veco baznīcu redzam kā ļoti vienkāršu

divjomu celtni ar taisnstūra plāna formas altārdaļu.

Torņa nav bijis, tā vietā ir t. s. zvana sieniņa — īpaša iz-

būve rietumu zelmiņa galā. Pēdējā radikālā pārbūve no-

tikusi 1879. gadā, kad celtne paplašināta un pārveidota
eklektiskā gaumē, kā arī uzbūvēts tornis. 1916. gada kau-

jās vācu artilērija celtni sagrāva. Nelieli arheoloģiskie iz-

rakumi 20. gadu otrajā pusē un daļēja gruvešu novāk-

šana — tie būtībā bija visi tolaik veiktie pasākumi.

Padomju varas laikā Ikšķiles pils un baznīcas drupas
kā unikāls celtniecības piemineklis tika ņemtas valsts

aizsardzībā, bet 1960. gadā tika dots uzdevums tā izpētei
un konservācijas darbiem. Arheoloģiskie pārbaudes ra-

kumi un zondējumi deva pirmo ieskatu līdz šim nezinā-

majā pils plānojumā, bet konservācijas-restaurācijas darbi

(sākot realizēt izstrādāto projektu) daļēji novērsa avāri-

jas stāvokli. Tā kā tolaik vēl nebija zināmas pieminekļa
turpmākās saglabāšanas iespējas, izveidojot Rīgas HES

applūdināmo žonu, celtnes senākajās daļās konservācijas
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darbi tika pārtraukti, toties Zinātņu akadēmijas Vēstures

institūts veica plašus arheoloģiskos izrakumus kā pašā
senceltņu kompleksā, tā arī apkārtnē — senajā lībiešu ap-

metnē. Pirmo reizi skatienam atklājās visas zemē saglabā-
jušās pils celtņu atliekas.

1973. gadā tika izstrādāts pieminekļa saglabāšanas pro-

jekts jaunajiem apstākļiem, kad senvieta atradīsies ūdens-

krātuves vidū. Līdzīgos apstākļos nokļuva arī vēstures

piemineklis — Nāves sala, kuras reljefa īpatnības pieļāva
atstāt to virs krātuves līmeņa ne vairs kā simbolisku, bet

kā īstu salu, nostiprinot jaunizveidojušās krasta nogāzes.

Ikšķiles pils un baznīcas drupu vieta izrādījās apmēram
metru zem ūdens līmeņa. Praktiski tas nozīmēja, ka virs

ūdens paceltos tikai drupas, bet zemākās pils celtņu pa-
liekas pilnīgi pazustu dzelmē. Bija skaidrs, ka, neveicot

nekādus pasākumus pret ūdens iedarbību (kā tas bija, pie-

mēram, Koknesē), arhitektūras piemineklis būtu nolemts

bojāejai. Lai ūdens kaitīgāko iedarbību (izskalošanu) no-

vērstu, tika nolemts radīt mākslīgu salu, nepieciešamo ze-

mes daudzumu uzberot līdz atzīmei, kas vairāk par metru

pārsniegtu maksimālo ūdens līmeni krātuvē. Tādā kārtā

skatienam gan pazustu visa atraktā pils daļa, baznīcas

celtnes grīda un sienu apakšējās daļas apmēram 2 m aug-

stumā, bet saglabātos mūru statiskā noturība.

Salas izveidošana sākās 1973. gada rudenī, bet 1974.

gada vasarā pie darba jau ķērās restaurētāji. Līdz rude-
nim bija pabeigti galvenie konservācijas-restaurācijas
darbi — piemūrēti izdrupumi un sienu virspuses nosegtas
ar betonu. Salas nogāzes nostiprinātas ar akmeņu uzbē-

rumu, bet virspuse klāta ar melnzemi — augsni koptam
zālājam. Dzelzsbetona plātņu joslas (gan pašā baznīcas

celtnē, gan pārējā pils teritorijā) izliktas tieši tur, kur zem

uzbērtās smilšu kārtas dziļi pazemē palikušas nozīmīgā-
kās, sienas, dodot iespēju senvietas apmeklētājiem izprast
pirmatnējo plānojumu.

Turaidas bīskapa pils minēta Indriķa Livonijas hro-

nikā ar 1214. gadu. Pils nocietinājumi celti atbilstoši stāvā

Gaujas senkrasta izvirzījumam, uz kura tie atrodas. At-

šķirībā no pirmās bīskapa pils Ikšķilē — kaļķakmens bū-

ves —, kā arī no kaimiņu pilīm Siguldā un Krimuldā, ku-

ras būvētas no laukakmeņiem un šūnakmens kvāderiem,
Turaidas pils ir ķieģeļu arhitektūras paraugs, kur akmeņi

daļēji izmantoti tikai celtņu apakšējās daļās.
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Turaidas pils pusapaļā
torņa drupas 1957. gadā

Atmosfēras iespaidā ķieģeļu celtņu drupas sairst daudz

ātrāk nekā no akmens mūrēto celtņu drupas. Arī Turaidas

pilsdrupas vajadzēja glābt no iznīcības. 1958. gadā tika

pabeigta pils galvenā dzīvojamā torņa restaurācija (arhi-
tekts K. Vikmanis), 1960. gadā Siguldas novadpētniecības
muzeja vajadzībām restaurēja mūra klēti (arhitekts G. Zir-

nis). 1968. gadā tika saņemts restaurācijas uzdevums pē-
dējai kādreizējo nocietinājumu celtnei, kuras drupas bija

saglabājušās relatīvi lielā apjomā. Tas ir pusapaļais tor-

nis (ap XV gs.), no kura bez aizbirušā pagraba pilnā aug-

stumā bija arī trīs virszemes stāvi. No t. s. Lietuvas met-

rikas — 1590. gada pils revīzijas apraksta — varēja se-

cināt, ka bez minētajiem stāviem tornim bijuši vēl divi —

augšējie kaujas stāvi šaušanai. Pēc kāda vecāka zīmējuma
1809. gadā izgatavota gravīra liecina, ka torņa taisno

malu vainagojis trīsstūra zelminis. Nezinot trūkstošo daļu
absolūtos izmērus un arhitektonisko veidojumu, šīs skopās
ziņas varēja uzskatīt par nepietiekamām zinātniski pa-
matotai torņa restaurācijai pilnā augstumā. Tomēr tika



204

Turaidas pils pusapaļais tornis pēc restaurācijas

nolemts to darīt, paredzot restaurētajā tornī turpināt bla-

kus esošajā klētī iekārtoto ekspozīciju.
Lai rastu pamatojumu vairs neesošo stāvu reģenerāci-

jai, autors mēģināja atrast tos telpiskās uzbūves princi-

pus, kurus savā laikā, iespējams, ņēmuši vērā torņa cēlāji
(senie celtnieki nepazina projektu mūsdienu nozīmē: celtni

dabā nosprauda un būvmasas cēla, lietojot zināmus ģeo-
metriskus mēru atvasinājumus. Tas konstatēts, analizējot
daudzu seno celtņu uzbūvi. Ar to arī izskaidrojama seno

celtņu stingrā proporcionalitāte).
Tā kā arī šis pamatojums deva iespēju pieņemt tikai

kādreizējo stāvu augstumu, tādas problēmas kā aiļu iz-

vietojums un izveidojums, jumta konstrukcija, kā arī da-

žādās arhitektoniskās sīkformas vajadzēja risināt, izman-

tojot līdzīgos attiecīgā laikmeta apstākļos citur zināmus

piemērus. Tā tika atveidota, piemēram, kamīna dūmeņa
galva, vējrādītājs, pulksteņa ciparnīca v. c, turklāt zinot,
ka katrai viduslaiku celtnei piemitusi neatkārtojama indi-

vidualitāte, ko mūsdienās, «attiecīgajam laikmetam rak-

sturīgās formas» atjaunojot, vairs atveidot nespējam.
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Tomēr kopā ar atjaunoto sākotnējo apjomu (restaurēto
aizsardzības apeju ieskaitot) tornis ir tuvs savam kādrei-

zējam izveidojumam un sniedz skaidrāku priekšstatu ari

par pārējo pils kompleksu un tā siluetu kopumā. (Skat.
krāsaino attēlu.)

Nākotnē iespējams atrakt, zinātniski izpētīt un konser-

vēt vēl pazemē esošās pārējo pils celtņu atliekas, ierādot

šim senajam materiālās kultūras piemineklim pienācīgu
vietu pārējo Gaujas nacionālā parka pieminekļu vidū.

I. Lancmanis

RUNDĀLES PILS ATJAUNOŠANA

Dažkārt var dzirdēt ekskursantus Rundāles pili izsaucamies: «Es

te biju pirms desmit gadiem, un nekas nav mainījies!» Viņi maldās

Pārmaiņas ir dziļas un būtiskas: tieši atjaunošanas darbu vēriens

piešķīris Rundāles ansamblim_šķietama haosa izskatu, piepildot pili

ar sastatnēm un apkārtni pārvēršot būvbedre.

Kad 1965. gadā tika pieņemts lēmums par Rundāles pils izmanto-

šanu un restaurēšanu, sākās projektēšanas darbi un fasādu atjauno-
šana. 1972. gadā ar griestu gleznojumu konservāciju sākās iekštelpu
mākslinieciskās apdares restaurācija. Bez galvenā_ darbu izpildī-

tāja — Latvijas PSR Kultūras ministriļas Zinātniskas restaurēšanas

un remontu pārvalde — šajā pasākuma ir iesaistītas 11 republikas

un Vissavienības organizācijas. Projektēšanas darbus veic Latvijas
PSR Kultūras ministrijas Zinātniskās restaurēšanas projektēšanas

un konstruktoru birojs, projekta galvenais autors ir arhitekts L. Liepa

Pabeigta griestu gleznojuma restaurācija bijušajā guļamistabā,
pašlaik strādā pie 4 telpu, to skaitā Zelta zāles, gleznu galerijas un

Rožu istabas plafoniem. Restaurēti divu telpu griestu stukas glez-

nojumi, darbi turpinās sešās telpās. Abi restaurācijas darbu veidi ir

svarīgākie, jo skar Rundāles pils lielākās mākslas vērtības — glez-

nojumus un telpu tēlniecisko apdari. No to ātrākas pabeigšanas ir

atkarīgs visa restaurācijas kompleksa noslēgums, tāpēc paralēli strādā

4 grupas: Rīgas Zinātniskās restaurācijas un remonta kantoris, Leņin-

gradas trests «PocpecTaßpauua» un PSRS Mākslas fonda Lietišķi de-

koratīvās mākslas un skulptūras kombināts. Pēdējie divi restaurē arī

kokgriezumus pils piecās kāpņu telpās, no jauna rada bijušās guļam-
istabas paneļus un supraportu ierāmējumus. Ļeņingradieši izgatavo
arī podiņus 22 bojā gājušām pils krāsnīm, ievērojot XVIII gs. tehno-

loģiju un ar roku gleznojot katra podiņa atšķirīgo sižetu; tas pats
attiecas uz holandiešu sienas flīzēm pils telpās.

Nozīmīgu vietu iekštelpu restaurācijā ieņem sienu tapešu atjau-
nošana. Sākotnējās tapetes no zīda, puszīda un spiesta linu auduma,

kas bija ražotas Berlīnē ap 1765. gadu, gājušas bojā jau 1812. gada
kara laikā. 1974. gadā Vācijas Demokrātiskajā Republikā iegūtā

zinātniskā dokumentācija par attiecīgā laika Berlīnes audumu produk-
ciju deva iespēju saskaņā ar 1800. gada pils iekštelpu aprakstu izvēlē-

ties paraugus, pēc kuriem Vissavienības zinātniskās restaurēšanas
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ražošanas kombinātā Maskavā tiek izgatavotas kopijas. Restaurējami
pils parketi, no kuriem divās telpās tie ir sevišķi vērtīgi, jo izgatavoti
pēc pils projektu autora B. F. Rastrelli zīmējuma no parastā un melnā

ozolkoka, palmas, kļavas, sarkankoka un riekstkoka. Tiks saglabātas
arī sākotnējās dēļu grīdas.

Tiek projektēta kondicionētā gaisa apsilde, elektrifikācija, signali-
zācijas sistēma, pārplānoti pils pagrabi, paredzot tur garderobes, -iz-

stāžu zāles un restaurācijas darbnīcu izbūvi.

Jau tiek realizēts pils apkārtnei un parkam izstrādātais meliorācijas
projekts. Lai varētu darboties kanālu sistēma, paredzēts to savienot ar

Bērsteles upīti un uzcelt vairākas slūžas. Lielas pārmaiņas skars

parku. Teritorijā, ko ietver kanāls, visi aleju koki tiks nomainīti un

saskaņā ar Rastrelli projektu veidos franču parku ar cirptiem kokiem,

dzīvžogiem un pergolām. Tiks rekonstruēta daļa no projektā paredzē-
tajiem paviljoniem un bijusī oranžērija. Laukumā pils dienvidu

pusē atjaunos trīs baseinus ar strūklakām, kurus ietvers ornamentāls

parters no cirpta zālāja, samšita un krāsainām smiltīm. Parks kļūs

par savdabīgu muzeju un radīs ideālu ietvaru pils arhitektūrai, vidi,
kas parasti redzama tikai XVIII gs. gravīrās. Parka daļu ārpus ka-

nāla atstās tādu, kāda tā ir pašreiz, atjaunojot vienīgi sākotnējo aleju
tīklu un likvidējot sīko jaunaudzi. Paredzēts restaurēt un rekonstruēt

arī kādreizējās saimniecības ēkas. Bijušajā muižas krogā izbūvēs

restorānu, bet staļļu komplekss ar ratnīcām un klētīm tiks izmantots

kinolektorija, izstāžu zāles un restaurācijas darbnīcu vajadzībām. Tiks

izkopta ainava visās ansambļa aizsardzības zonas robežās. Lai ne-

traucētu ansambļa stilistisko un ainavisko tīrību, jaunā dzīvojamā ēka

muzeja darbiniekiem un skola, kam šajā gadā jāatstāj pils, atradīsies

kilometru tālāk.

Pils iekštelpu mākslinieciskās apdares restaurācijas darbi pašlaik
koncentrējas atsevišķos punktos, lai daļu atjaunoto telpu varētu atvērt

apskatei vēl pirms visu darbu nobeiguma. Šādi punkti veidojas cen-

trālā korpusa vidusdaļā un telpās ap Balto zāli. Šeit varēs redzēt jau

pabeigtu interjeru ar attiecīgu iekārtu — gleznām, mēbelēm un lie-

tišķās mākslas priekšmetiem, kas atbildīs katras telpas sākotnējam iz-

skatam un stila prasībām. Gandrīz visi šie mākslas darbi jārestaurē:
to dara kā muzeja darbnīcās, tā Maskavā un Ļeņingradā.

Pēc visa restaurācijas darbu kompleksa pabeigšanas apskatāmas
būs reprenzentācijas telpas pils austrumu spārnā, bijušie apartamenti
centrālajā korpusā un puse no kādreizējām viesu telpām pils rietumu

korpusā. Puslokā veidotajās staļļu ēkās atradīsies pastāvīga ekspo-
zīcija, kas stāstīs par latviešu tēlotāju un dekoratīvo mākslu

XVI—XVIII gs. Izstāžu telpās mainīsies latviešu tēlotājas un lie-

tišķās mākslas senākā perioda ekspozīcijas. Pirmos atjaunotos inter-

jerus apmeklētāji, cerams, varēs aplūkot 1977. gadā, bet visa Rundāles

pils ansambļa restaurāciju paredzēts pabeigt 1980. gada vasarā.

J. Šmits

NOVADPĒTNIEKU DEVUMS MUZEJIEM

Novadpētniecība ir vispusīga sava novada, apgabala, rajona, pil-
sētas, ciema, apvidus, kolhoza utt. pētīšana, ko veic galvenokārt ar

vietējās sabiedrības spēkiem. Padomju novadpētniecība balstās uz
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niecības uzdevumu īstenošanā.

Tā izzina sava novada dabu un dabas bagātības, vēsturi un kultūru,

saimniecību. Novadpētniecība cieši saistīta ar dabas bagātību, vēs-

tures un kultūras pieminekļu aizsaidzību. Šo darbu veic novadpēt-
niecības muzeji, mācību iestādes, bibliotēkas, pulciņi un tūristu grupas.

XX gs. 20.—30. gados novadpētniecības jomā Latvijā lielu darbu

veica J. Greste, Z. Lancmanis, I. Saule-Sleinis, bet pēckara perioda
novadpētniecībā daudz darījuši A. Galeviuss (Aloja), G. Rauzāns

(Valmiera), M. Rēpele (Valkā), A. Štokmanis (Jēkabpilī) un daudzi

citi.

Jāatzīmē skolotāja Latvijas PSR Nopelniem bagātā kultūras dar-
binieka Jāņa Grestes devums muzejiem. Viņš 20.—30. gados
izveidoja ķīmijas laboratoriju—muzeju Jelgavas 2. vidusskolā, skolu un

derīgo izrakteņu muzejus Rīgā un Rundālē, publicēja atmiņu stāstī-

jumus par R. Blaumani. Pēc Lielā Tēvijas kara J. Greste bija zināt-

niskais līdzstrādnieks Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Ģeoloģijas
un ģeogrāfijas institūtā, kur atstāja plašu derīgo izrakteņu kolekciju.
Liels ir vina devums novadpētniecībā. (Sīkāk par J. Gresti skat.

224. lpp.)
Jēkabpils novadā nenogurstoši darbojās Arnolds Štokmanis,

kas 1920. gadā Jēkabpils 1. vidusskolā nodibināja novadpētniecības
pulciņu, kura savāktie materiāli ir tagadējā Jēkabpils novadpētniecības
un mākslas muzeja pamatā. Kad 1941. gada 1. janvārī muzeju atda-

līja no skolas, A. Štokmanis kļuva par muzeja direktoru.

Nevaram paiet garām arī Madonas novadpētniecības un mākslas

muzeja direktores Elzas Rudenājas ilgajam un sekmīgajam
darbam novadpētniecības laukā. Madonas novada pētīšanas dedzīgā
entuziaste ir apzinājusi un savākusi daudz sava muzeja eksponātu.
Viņa izveidojusi ap sevi kuplu muzeja aktīvistu saimi, kas ir krietni

palīgi muzeja materiālu vākšanas un pētīšanas darbā.

Ar savāktu materiālu daudzveidību un bagātību visā republikā
ir pazīstams M. Rēpeles vadītais skolas muzejs Valkā.

Daudzie rajonu vēstures un dabas pētnieki iededz neatlaidības

un entuziasma uguntiņu savos sekotājos, to rodas aizvien vairāk un

vairāk. Tā skolotājs, novadpētniecības metodiķis un mācību grāmatu
autors Zelmars Lancmanis prata ieinteresēt dabas pētīšanā
savus skolēnus un skolotājus.

Z. Lancmanis piedzima 1883. gada 20. oktobri Jaungulbenes pa-
gastā, 1904. gadā viņš ieguva mājskolotāja tiesības, no 1904. gada
līdz 1915. gadam strādāja par skolotāju Pēterupē, Meņģelē, Mīlgrāvī,
Pļaviņās un Lejasciemā, no 1916 gada līdz 1918. gadam mācījās
Petrogradā Augstākajos ģeogrāfijas kursos. Mūža pēdējā posmā, no

1919. gada līdz 1935. gadam, Z. Lancmanis bija Rīgas 6. pamatskolas
pārzinis. Ar savu daudzpusīgo darbību viņš sekmēja progresīvo mā-

cību metožu ieviešanu skolu darbā. Bez tam Z. Lancmanis pētīja
Latvijas saldūdens kaļķus, osus, Latvijas devona mālus un rakstīja
par ģeogrāfijas un novadpētniecības jautājumiem. Enerģiskais un

daudzpusīgais novadpētnieks palicis neizdzēšamā atmiņā Gulbenes

rajona novadpētniekam Jānim Kučeram. Z. Lancmanis, iespējams,
bija tas, kas ietekmēja visu tālāko J. Kučera dzīves ceļu. (Rakstu par

J. Kučeru skat. 257. lpp.)
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VĒSTURE UN ŠODIENA

A. Puļķis

70

PAR LSDSP PIEVIENOŠANOS KRIEVIJAS

SOCIĀLDEMOKRĀTISKAJAI STRĀDNIEKU PARTIJAI

Ir 1906. gada vasara. Latvijā plosās visnesaudzīgākā
kontrrevolūcija — arestē un sloga cietumos, un nogalina
tautas -cīnītājus, dedzina revolucionāro zemnieku mājas
un skolas, kuru telpās skanējušas revolūcijas laika darbi-

nieku runas un cīņas dziesmas. Šķiet, beidzot valdošās

šķiras varētu uzelpot vieglāk. Tomēr nē — joprojām iznāk

nelegālās Latviešu sociāldemokrātiskās strādnieku parti-

jas (LSDSP) centrālorgāns «Cīņa», visas malas pilnas ar

sociāldemokrātisko organizāciju proklamācijām, kurās

tauta aicināta gatavoties jaunam mēģinājumam izkarot

demokrātisko republiku bruņotas sacelšanās ceļā.

Ļoti asu disonansi vispārējā reakcijas vilnī rada LSDSP

organizētā partizānu cīņa. Viss liecina, ka patvaldības re-

presiju aparātam gan izdevies apspiest revolucionāro kus-

tību tās masu formās, bet sociāldemokrātu partija — šīs

kustības organizētāja — visumā saglabājusies un krāj spē-
kus tālākai cīņai. Policejisko varas iestāžu galvenais uz-

devums ir atrast un padarīt nekaitīgu revolūcijas spēku
kodolu, un šādiem pasākumiem netiek taupīti ne līdzekļi,

ne pūles. Bet kaut daļēji atmaksāties tie būtu varējuši
1906. gada 19. jūlijā pavisam negaidīti, ja vien Jūrmalas

policijai būtu vairāk veiksmes, šajā dienā policisti ieradās

Majoros, Konkordijas ielā 56, ievākt t. s. peldu nodokli,
taču dārzā tos aizturēja kāds vīrietis* un uzsāka sarunu.

Mājā šai laikā notika LSDSP 111 kongress, bet pa saru-

nas laiku tā delegāti paspēja izklīst. Arestējot kongresa

* Tas bija izcilais latviešu revolucionārs, vēlāk — partijas un pa-
domju valsts darbinieks P. Stučka.
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dalībniekus, patvaldības varas iestādes būtu guvušas div-

kāršu panākumu — uz laiku atstājušas bez vadības

LSDSP un reizē aizkavējušas tās apvienošanos ar KSDSP,
kas ir kongresa galvenais vēsturiskais sasniegums.

Latviešu sociāldemokrātu vidū ideja par Krievijas so-

ciāldemokrātisko organizāciju apvienošanos nebija jauna.
Arī LSDSP II kongresa rezolūcijā «Par attiecībām pret
cittautu sociāldemokrātiskām organizācijām» rakstīts:

«... kongress izsaka savu karstāko vēlēšanos, lai šīs na-

cionālās sociāldemokrātiskās partijas taptu apvienotas
vienā vienīgā Krievijas Sociāldemokrātiskā strādnieku

partijā.» Taču šķērslis bija apvienošanās dažādais traktē-

jums. LSDSP rindās tolaik valdīja uzskats, ka kopīgā par-

tija pagaidām jāveido kā uz nacionālā principa bāzes bū-

vēta sociāldemokrātisko organizāciju federācija. Turpretī
V. I. Ļeņins un KSDSP aizstāvēja vienotu centralizētu

partiju un teritoriālo principu vietējo organizāciju uz-

būvē.

Revolūcijas pirmais gads drīz vien parādīja LSDSP

nostājas maldīgumu. Vispirms jau pati LSDS partija savā

teorētiskajā un praktiskajā darbībā stāvēja noteikta inter-

nacionālisma pozīcijās un vienmēr uzsvēra, ka tikai ciešā

sadarbībā ar visas Krievijas tautas masām iespējams sa-

graut carismu. LSDSP rindās bez latviešiem darbojas ne

mazums krievu, vāciešu, lietuviešu, poļu, ebreju. Revolūci-

jai attīstoties, lielajās kopīgās cīņas formās — streikos,
demonstrācijās, kā arī kaujinieku pasākumos jo strauji iz-

zuda atsevišķo nāciju strādnieku savrupība, dodot vietu

Latvijas daudznāciju proletariāta cīņas saliedētībai. Uz

šī augošā kolektīvisma fona sevišķi kolorīti izcēlās fede-

rācijas lielie trūkumi: Latvijā darbojošos federatīvo komi-

teju ietvaros nacionālās organizācijas bieži nespēja vie-

noties teorētiskos jautājumos un ne vienmēr spēja sa-

skaņot savu darbību praktiskās cīņas laukā. Bruņotās
sacelšanās neveiksme un tai sekojošā reakcija visai spilgti
parādīja vienotas centralizētas vadības un kopīgas takti-

kas nepieciešamību. Tādējādi apvienošanās ar KSDSP

1905. gada beigās un 1906. gada sākumā kļuva neatlie-

kams LSDSP uzdevums.

1906. gada martā, patvaldības terora un revolūcijas at-

plūdu laikā, sanāca LSDSP Pavasara konference. Tās re-

zolūcijā uzsvērts, ka «politiska atsvabināšanas cīņa pret

pastāvošo valsts kārtību var vest pie uzvaras tikai tad, ja



210

visu Krievijas apgabalu un tautību proletariāts cīnās zem

apvienotas, kopējas un centralizētas taktikas». Balstoties

uz šo atziņu, konference izstrādāja noteikumus, lai apvie-
notos ar KSDSP un nacionālajām sociāldemokrātiskajām
organizācijām, kuru pamatā likts teritoriālās autonomijas

princips. 1906. gada aprīlī (10. —25.) Stokholmā notiku-

šais KSDSP IV (Apvienošanās) kongress pieņēma «Nosa-

cījuma projektu Latviešu Sociāldemokrātiskās Strādnieku

partijas apvienošanai ar KSDSP», kas visumā saskanēja
ar LSDSP Pavasara konferences rezolūciju. V. I. Ļeņins
augstu novērtēja kongresā sasniegto un norādīja, ka «ap-

vienošanās stiprina Krievijas SDS partiju» un «lielā mērā

pastiprinās visu Krievijas tautu proletariāta spēku». Lat-

viešu sociāldemokrāti LSDSP 111 kongresā vienbalsīgi

pieņēma KSDSP Stokholmas kongresa izstrādāto apvieno-
šanās projektu un kopīgi ar pārējām Latvijā pastāvošajām
sociāldemokrātu organizācijām (izņemot Bundu) izvei-

doja KSDSP teritoriāli autonomu organizāciju ar nosau-

kumu «Latvijas Sociāldemokrātija». Majoros policijas iz-

traucētā kongresa delegāti tūlīt pat sapulcējās Rīgā un

pabeidza darbu jau kā LSD I kongress.
Vienpadsmit tūkstošu cilvēku lielā revolucionārās cīņās

rūdīto un organizēto Latvijas sociāldemokrātu pulka pie-
vienošanās ievērojami palīdzēja mainīt spēku samēru

KSDSP par labu boļševikiem. Tas izpaudās arī pret meņ-
ševistiskās CX gribu 1907. gada pavasarī sasauktā
KSDSP V (Londonas) kongresa galvenokārt bojševistis-
kajos lēmumos un jaunajā KSDSP CX.

Sākās jauns, centralizētas cīņas posms Krievijas un arī

Latvijas strādnieku kustības vēsturē, un tieši daudznāciju
proletariāta vienotā, centralizētā cīņa bija galvenais

spēks, kas noveda tautas masas līdz 1917. gada Februāra

un Oktobra revolūcijas uzvarām.

J. Druviņš

70

KAUJINIEKU UZBRUKUMS RĪGAS

SLEPENPOLICIJAI

Pēc leģendārā kaujinieku uzbrukuma 1905. gada 6.—

7. septembra naktī Rīgas Centrālcietumam uzbrukums Rī-

gas slepenpolicijai ir otrs nozīmīgākais gadījums, kad no
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cara patvaldības benžu rokām tika atbrīvoti uzreiz vairāki

ievērojami revolucionāri, kuriem draudēja kara tiesa un

tās parastais lēmums — nāves sods.

1906. gada 13. janvārī kratīšanas laikā _A. Dreifogeles
ēdnīcā Rīgā, Dzirnavu ielā 82, policijas pārvaldes darbi-

niekiem laimējās arestēt grupu partijas darbinieku, kuru

vidū bija arī divi LSD CX locekļi — Jānis Luters (Bobis)
un Teodors Kalniņš (Misters). Gan Luteram, gan Kalni-

ņam bija dokumenti uz sveša vārda, pirmais «pec pases»

bija tirgotājs Ādolfs Ādams Karlsons, bet otrais — Frid-

rihs Rozentāls. Taču policijai «pēc drošām aģentūras zi-

ņām» jeb pateicoties nodevēja A. Ziediņa liecībai bija zi-

nāms, ka A. Dreifogeles ēdnīca ir revolucionāru tikšanas

vieta, un daudzus tās apmeklētājus provokators jau bija

aprakstījis. Tātad, neraugoties uz labo konspirāciju, abiem

arestētajiem draudēja lielas briesmas.

Aizturēto 16 cilvēku grupu nekavējoties sadalīja divās

daļās. J. Luteru, T. Kalniņu, aktīvo Rīgas kaujinieku
P. Mežgaili (Lapsu) un M. Grundbergu (Pakelu) no ēdnī-

cas nogādāja izmeklēšanas nodaļā. Jau pirmajā naktī

arestētos nežēlīgi spīdzināja, taču piespiest viņus runāt

neizdevās.

Tajā pašā dienā, kad notika aresti, partijas vadošo dar-
binieku grupa (J. Dubelšteins (Jēpis), R. Dēliņš (Coms),
J. Coke (Brašais), Ģ. Eliass (Straume, Ģeguss), K. Sal-

niņš (Griška), J. Pieče (Auseklis) un citi) izstrādāja pār-
droša pasākuma plānu — mēģināt tikties ar arestētajiem
Karlsonu un Rozentālu, kopā ar pārtikas produktiem no-

dot viņiem ieročus, norunātā dienā un laikā iekļūt slepen-
policijas nodaļā un atbrīvot ieslodzītos.

Produktus pēc dežurējošo slepenpolicijas darbinieku uz-

pirkšanas nesa A. Kalniņa (arestētā T. Kalniņa sieva),
A. Dreifogele un A. Jansone. Viena no viņām arī nodeva

ieročus.

Par to, kā apcietinātie pavadījuši piecas dienas ieslodzī-

jumā, var izlasīt A. Lutera sastādītajā grāmatā par J. Lu-

teru (Bobi), nodaļā «Stāsts par kādu bēgšanu», kura uz-

rakstīta, balstoties uz plaša arhīvu, periodikas un atmiņu
materiāla. Tālāk, analizējot notikumus, kas risinājās Rīgā

trauksmainajās 1906. gada janvāra dienās, mēs galveno
vērību veltīsim tiem jautājumiem, kas varētu ieinteresēt

gan novadpētniekus, gan visus tos, kas pēta mūsu repub-
likas revolucionāro pagātni.



212

Kad tad uzbrukums ir noticis? Paši notikumu dalībnieki

vēlāk atmiņās raksta, ka uzbrukums bija paredzēts 15. jan-

vārī, taču to pēdējā brīdī vajadzēja atlikt, jo slepenpoli-
cijas tuvumā atradās lielas karaspēka vienības. Uzbru-

kums noticis 17. janvārī, un arestētie tika atbrīvoti. Mēs

arī zinām, ka 1906. gadā slepenpolicijas darbiniekiem par
uzbrukuma atlikšanu nekas nebija zināms, vēl vairāk, —

vietējā presē pat par uzbrukumu 17. janvāra rītā nekas

netika ziņots. Tikai pēc divām dienām kādā laikrakstā

parādījās īss ziņojums, ka 17. janvāra vakarā noticis ot-

rais uzbrukums policijas pārvaldei — nezināmas personas
ar revolveriem apšaudījušas policijas ēku.

17. janvārī astoņos un piecpadsmit minūtēs Rīgas poli-
cijas pārvaldes ēkā iegāja četri kaujinieki — J. Dubei-

šteins, R. Dēliņš, Ģ. Eliass un J. Coke. Pārējie atradās sa-

vos posteņos ēkas tuvākajā apkārtnē. Divus kāpņu telpā

aizturēja dežurējošais gorodovojs, bet J. Dubelšteins un

vēl viens kaujinieks iegāja slepenpolicijā. Un te, ja sākam

sīkāk analizēt visus mūsu rīcībā esošos materiālus, rodas

vairākas uzbrukuma dalībnieku versijas. Pasākumu veica

Brašā kaujinieku grupa, ko vadīja J. Čoke un kurā bez

visiem šajā rakstā minētajiem revolucionāriem ietilpa
arī nodevējs A. Ziediņš. Salīdzinot mūsu rīcībā eso-

šos datus, varam secināt, ka visa pasākuma iniciators un

organizators bija J. Dubelšteins, kurš kopā ar J. Coki tad

arī ielauzās aresta telpās. Kāpņu telpā palika Ģ. Eliass

un K. Salniņš. Te jāpiezīmē, ka K. Salniņa piedalīšanās
uzbrukumā nav apšaubāma, bet par ieiešanu policijas pār-
valdes ēkā šodien raksta autora rīcībā pārliecinošu ziņu
vēl nav. Tāpat vēl jāprecizē visas 17. janvāra uzbrukuma

grupas sastāvs. Jau minētajā A. Lutera grāmatā

(199. lpp.) mēs atrodam norādījumu, ka «12 kaujinieki
un divas sievietes ieradās iepriekš norādītajās vietās».

Tātad 14 cilvēki. A. Kalniņas (atkārtoju — uzbrukuma tie-

šās līdzdalībnieces) atmiņās (glabājas LKP CX Partijas
vēstures institūtā) varam lasīt: «Uzbrukumā Rīgas poli-

cijas pārvaldei, dēj arestēto biedru atsvabināšanas ņēma
dalību 12 personas, starp tām četras sievietes un astoņi
vīrieši.» Četru sieviešu vārdi mums ir zināmi, un, ja

pieskaitām tos klāt rakstā jau minētajiem kaujiniekiem,

paliek «brīva vieta», kuru mūsu visu pienākums ir aizpil-

dīt, lai neviens nebūtu aizmirsts. Tāpat gan republikas,
gan Maskavas, Ļeņingradas, Tartu un citos arhīvos ir jā-
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savāc visi dokumenti, kas mums palīdzētu maksimāli pre-
cīzi un pilnīgi restaurēt uzbrukuma sagatavošanos un no-

rises gaitu, neapšaubāmi noteikt tā dalībniekus, un te

plašs un interesants darba lauks gaida ne tikai vēsturnie-

kus, bet arī visus tos, kam dārgs mūsu tēvu un vectēvu

atstātais revolucionārais mantojums.

Ja lasītājiem būtu kādas ziņas, atmiņas, vēstules, do-

kumenti vai citi materiāli, kuriem varētu būt sakars ar

šai rakstā minētajiem notikumiem, lūdzam par to paziņot
redkolēģijai.

Dz. Paeglīte

70

«STRĀDNIEKS» — REVOLUCIONĀRĀS

DOMAS PAUDĒJS

1906. gada 1. janvārī Bostonā revolucionārie latviešu emigranti
sāka izdot sociāldemokrātisko avīzi «Strādnieks». Avīzes mērķi un

uzdevumi bija formulēti tās pirmajā numurā ievietotajā ievadrakstā.
Tajā bija norādīts, ka «Strādnieks» aizstāvēs darbaļaužu intereses cīņā
pret kapitālistisko iekārtu, ka atbrīvot strādnieku šķiru no kapitālisma
jūga var «tikai vienā ceļā — pilnīgi iznīcinot kapitālismu un līdz ar

to algas verdzību...». Avīze publicēja ne vien strādniekiem viegli
saprotamā valodā uzrakstītus teorētiskus rakstus, bet pievērsās arī

aktuālajiem Amerikas un visas pasaules politiskās dzīves jautāju-
miem, sniedza vispusīgu informāciju par strādnieku kustību un cīņu
Amerikas Savienotajās Valstīs un citās zemēs, it īpaši Krievijā.
Bez tam «Strādnieks» publicēja populārus apcerējumus par dabzi-

nātniskiem jautājumiem, iepazīstināja ar labāko cittautu literatūru,

publicēja pašu emigrantu dzejoļus, stāstiņus un tēlojumus. Avīze

atspoguļoja arī latviešu sociāldemokrātisko grupu darbību ASV.

«Strādnieka» pirmais redaktors bija K. Šiliņš, no 1906. gada ok-

tobra — J. Kļava. J. Kļavas vadībā «Strādnieks» ievērojami izauga
un iekaroja plašu lasītāju aprindu simpātijas. Par spīti materiālajām
grūtībām, avīze sekmīgi veica savu revolucionāro emigrantu vienotāja
un politiskā audzinātāja uzdevumu. 1909 gada janvārī par Amerikas

Latviešu sociāldemokrātu koporganizācijas avīzes «Strādnieks» redak-
toru ievēlēja J. Ozolu (Zaru), bijušo LSD CX locekli un «Cīņas»
redaktoru, kurš, glābdamies no cara patvaldības represijām, 1907. gada
oktobrī bija emigrējis uz ASV. J. Ozols bija spējīgs, pieredzējis par-
tijas darbinieks, ieguvis arī augstāko izglītību (beidzis Rīgas Poli-
tehniskā institūta komercfakultāti). Taču viņa partijas darbībā jau
Latvijā iezīmējās oportūnistiskas svārstības. Darbojoties Latviešu

koporganizācijā, J. Ozols noslīdēja samiernieciskumā. Daudzos Ame-
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rikas Sociālistiskās partijas taktikas jautājumos viņš atbalstīja tās

vadītāju oportūnistisko līniju. Tomēr «Strādniekā» šajā laikā tika

publicēti revolucionāro sociāldemokrātu J. Bērziņa-Ztemeļa, D. Bei-

kas (Bernarda), J. Liepiņa (R. Hanzena), K. Stara un citu raksti,
kuri pareizi atspoguļoja strādnieku šķiras cīņas uzdevumus, atsedza

bojševiku un meņševiku idejiskās cīņas būtību.

No 1913. gada novembra, kad par «Strādnieka» redaktoru ievēlēja
latviešu revolucionārās kustības veterānu F. Roziņu, avīze konsekventi

nostājās marksisma-ļeņinisma pozīcijās, cīnījās pret oportūnismu un

centrismu.

Liela nozīme Amerikas revolucionāro latviešu sociāldemokrātu

grupu mobilizēšanai cīņā pret_ oportūnistiem bija LSD IV kongresam,
kas notika 1914. gada janvārī, ļnformāciju par notikušo kongresu
«Strādnieks» sniedza jau 1914. gada 6 martā. Nelielajā rakstiņā
uzsvērts, ka V. I. Ļeņins kongresā referējis par aktuālām KSDSP

šķelšanās problēmām. Sevišķi izcelta V. I. Ļeņina doma, ka starp
boļševikiem un likvidatoriem nevar būt nekāda vienība. 1915. gadā no

janvāra līdz augustam «Strādniekā» tika publicēts kongresa protokolu
komisijas sagatavotais «Paziņojums par IV kongresu». «Strādnieks»
ir vienīgais vēstures avots, kurš saglabājis V. I. Ļeņina kongresā
teiktās runas un galavārda atreferējumu.

Kopš pirmā imperiālistiskā kara sākuma katrā «Strādnieka» nu-

murā īpaša vērība tika veltīta jautājumiem, kas saistīti ar cīņu pret
imperiālistisko karu un sociālšovinismu. Vairākus rakstus par šo

jautājumu uzrakstīja pats redaktors F. Roziņš, kurš jau kara sākumā

bija nostājies bojševiku pozīcijās kara vērtējumā.
1914. gada decembrī «Strādniekā» pirmo reizi latviešu valodā bija

publicēti V. I. Ļeņina raksti «Ķarš un Krievijas sociāldemokrātija» un

«Sociālistiskās Internacionālēs stāvoklis un uzdevumi». Šie raksti
vēlreiz apliecināja, ka KSDS(b)P stingri un nelokāmi aizstāv starp-
tautiskā proletariāta intereses un uzskata, ka imperiālistiskā kara pār-
vēršana pilsoņu karā ir vienīgais un pareizais proletāriskais lozungs.

1915. gada janvārī «Strādnieks» publicēja boļševistiskā žurnāla

«CoiinaJizieMOKpaT» 35. numura apskatu, kurā bija publicēts V. I. Ļe-
ņina darbs «Nedzīvais šovinisms un dzīvais sociālisms». Apskatā
sevišķi izcelta V. I. Ļeņina doma, ka savlaicīgi jāsarauj sakari ar

šovinistiem un nacionālšovinisma aizstāvjiem. Tā paša gada martā

«Strādnieks» publicēja žurnāla «CoiiHajmeMOKpaT» 37. numura apskatu,
sevišķu vērību veltot V. I. Ļeņina rakstam «Krievu Zīdekumi», kurā

V. I. Ļeņins atmasko tās grupas un grupiņas, kuras atbalstīja bur-

žuāzisko valdību kara politiku.
Laikā no 1914. gada decembra līdz 1919. gada decembrim (avīze

decembrī beidza iznākt) «Strādnieks» publicēja vairāk nekā divdesmit

V. I. Ļeņina darbus vai to fragmentus, arī V. I. Ļeņina kapitālo darbu

«II Internacionāles krahs». Šo darbu Latviešu koporganizācijas iz-

devniecība laida klajā arī atsevišķā grāmatā 1000 eksemplāru lielā

metienā. 1916. gada decembrī Rīgā saņēma daudz nelegālās literatū-

ras, ko ieveda no ārzemēm ar Arhangeļskas sakarnieku palīdzību.
Šajā sūtījumā bija arī V. I. Ļeņina darbs «II Internacionāles krahs».

Lai tuvāk iepazīstinātu latviešu strādnieku šķiru ar V. I. Ļeņina
idejiskajiem un teorētiskajiem uzskatiem, parādītu V. I. Ļeņina nozīmi

cīņā ar visāda veida oportūnistiem, 1917. gada maijā «Strādnieks»

publicēja V. I. Ļeņina biogrāfiju. Rakstā vispusīgi atspoguļota
V. I. Ļeņina nozīme cīņā pret narodņikiem un legālajiem marksistiem.
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pret meņševikiem, otzovistiem un likvidatoriem. Rakstā sevišķi izcelti

V. L Ļeņina nopelni cīņā pret imperiālistisko karu.

«Strādnieks» plaši informēja par Februāra buržuāziski demokrātis-

kās revolūcijas notikumiem Krievijā, par V. I. Ļeņina atgriešanos
no emigrācijas, par viņa pirmajām runām Petrogradā.

Lielā Oktobra sociālistiskā revolūcija ļoti ietekmēja strādnieku

kustību ari Amerikas Savienotajās Valstīs. «Strādnieka» ievadrakstos

tika iztirzātas aktuālas starptautiskās komunistiskās kustības problē-
mas, izklāstīti Krievijas Komunistiskās (bojševiku) partijas program-
mas jautājumi.

«Strādnieku» lasīja latviešu revolucionārie emigranti ne tikai Ame-
rikā. Regulāri tas tika sūtīts arī uz Rietumeiropu, kur dzīvoja latviešu

emigranti, nelielā skaitā to sūtīja arī uz Krieviju un Latviju.
No teiktā izriet, ka latviešu sociāldemokrātu avīzei «Strādnieks»

bijusi liela nozīme ļeņinisma propagandā kā latviešu revolucionāro

emigrantu vidū ASV un Rietumeiropā, tā arī Latvijā.
Revolucionārie emigranti, to vidū Krievijas pirmās revolūcijas

kaujinieki un mežabrāļi, pēc Februāra buržuāziski demokrātiskās

revolūcijas atgriezās dzimtenē ne tikai ar lielu praktiskās cīņas pie-
redzi, bet ari ar teorētisku rūdījumu, kas lieti noderēja tālākajā
cīņā par Ļeņina sociālistiskās revolūcijas teorijas īstenošanu.

I. Kadiķe

100

ANSIS BLANKŠTEINS

Pagājuši simts gadi, kopš bijušā Dobeles apriņķa Auces

pagasta «Čuču» kalpa Blankšteina ģimenē 1876. gada
15. septembrī piedzima dēls Ansis, kas vēlāk kļuva par
vienu no aktīvākajiem strādnieku revolucionārās kustības

darbiniekiem Latvijā.
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Pēc tēva traģiskās bojāejas Ansim 16 gadu vecumā bija

jāsāk patstāvīga darba cilvēka dzīve un jāliec mugura

Zemgales lielsaimnieku tīrumos. 1903. gadā, atgriezies no

dienesta armijā, viņš pārcēlās uz dzīvi Rīgā un iekļāvās
tās lielajā proletariāta saimē. 1903. un 1904. gads Rīgas

strādnieku dzīvē saistīts ar revolucionārā noskaņojuma un

streiku kustības pieaugumu, jaunu sociāldemokrātisku

pulciņu organizēšanos. 1904. gada jūnijā nodibinājās Lat-

viešu* sociāldemokrātiskā strādnieku partija, par kuras

biedru decembrī uzņēma arī A. Blankšteinu. Viņa revolu-

cionārā darbība notika galvenokārt Pārdaugavā, it īpaši

Iļģuciemā.
Daudzus gadus vēlāk, dodot A. Blankšteinam ieteikumu

Veco boļševiku biedrībai, M. Veidere rakstīja, ka Ansis

bijis aktīvs boļševiks, biedri viņu vairākkārt sutījušj uz

partijas rajonu un Rīgas pilsētas konferencēm, ievēlējuši
attiecīgajās komitejās par locekli. A. Blankšteins darbojies
arī nelegālajā Sarkanajā Krustā, viņa dzīvoklis izmantots

partijas biedru sanāksmēm.

1905.—1907. gada revolūcija neuzvarēja, bet carisms

bija spiests kaut vai formāli atzīt dažas strādnieku tiesī-

bas, piemēram, tiesības organizēties arodbiedrībās. Boļše-
viki, saglabājot savas partijas nelegālās organizācijas,

izmantoja jebkuru legālu iespēju strādnieku organizēšanai
un audzināšanai. Latvijas Sociāldemokrātija uzdeva

A. Blankšteinam organizēt metālistu arodbiedrību un būt

par tās sekretāru. Lai iegūtu iztiku, viņš strādāja dažādos

Rīgas uzņēmumos, taču bija spiests bieži mainīt darbu, jo
vienmēr un visur centās aizstāvēt strādniekus pret uzņē-
mēju patvaļu, kas pieņēmās spēkā līdz ar reakcijas pa-
stiprināšanos.

1909. gadā A. Blankšteinu arestēja, un veselu gadu vi-

ņam vajadzēja pavadīt izmeklēšanā Guberņas cietumā

Rīgā. Cariskajai tiesai lietisku pierādījumu par viņa dar--

bību nebija, tāpēc par piederību pie LSD A. Blankšteinu

administratīvā kārtā izsūtīja uz Vologdas guberņu.
1912. gadā viņš atgriezās Rīgā un ar segvārdu Avots

atkal aktīvi iesaistījās nelegālajā partijas darbā. Ar Ļenas
zelta raktuvju strādnieku apšaušanu 1912. gadā sākās

jauns strādnieku revolucionārās kustības kāpinājums. Rīgā

vien, pēc oficiālās statistikas datiem, 1912. gadā no 13. līdz

17. aprīlim streikoja gandrīz 17 tūkstoši strādnieku, bet

novembrī — jau 75 tūkstoši. Tajā pašā laikā LSD vadība
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bija noskaņota samiernieciski, jo pēc 1911. gada vasaras

plašajiem arestiem LSD Centrālo Komiteju un laikraksta

«Cīņa» vadību kooptācijas cejā izdevās sagrābt meņševi-

kiem. Sājos apstākļos viens no vissvarīgākajiem partijas
biedru uzdevumiem bija cīņa par jauna LSD kongresa sa-

saukšanu un jaunas vadības ievēlēšanu. Šāds kongress
sanāca 1914. gada janvārī Briselē. Pārdaugavas strādnieki

uz to nosūtīja A. Blankšteinu, ko ievēlēja jaunas boļševis-
tiskās LSD CX sastāvā.

Pēc atgriešanās no kongresa, provokatora nodots,
A. Blankšteins tika .arestēts. Tā kā kompromitējošus ma-

teriālus pie viņa neatrada, tad arī šoreiz tiesa bija spiesta
aprobežoties ar izsūtīšanu uz Narimu. Šis novads bija
viena no visattālākajām un smagākajām izsūtījuma vie-

tām, ekonomiskā un kultūras ziņā viens no visatpaliku-
šākajiem apgabaliem. Te bija smagi klimatiskie un sadzīves

apstākļi. Zemnieku ciemi atradās tālu no administratīva-

jiem centriem. Lai nokļūtu izsūtījuma vietā, revolucionāri

pāris mēnešus pavadīja pārpildītajos arestantu vagonos,

etapu antisanitārajos cietumos, Tomskas guberņas cietumā

un liellaivās, kas veda viņus pa Obu. Sākot ar 1914. gadu,

uz šo novadu tika nosūtīta vesela virkne LSD biedru —

J.. Daniševskis, F. Bernovskis, V. Miške, R. Dreimanis,
J. Pieče v. c, pavisam vairāk nekā 80 cilvēku. Par izsūtīto

dzīvi vēlāk atmiņas atstājis H. Leimanis (Ergs): «Sevišķi
daudz šo apstākļu dēļ nācās ciest biedriem, kuri tika izsū-

tīti pa vienam vai ļoti mazās grupās, nelielos ciemos, tālu

no pasta stacijas. Te nometināto fiziskām ciešanām pie-

vienojās morāliskās. ledomājaties cilvēku, kurš pieradis

pie kulturālas dzīves — grāmatām, laikrakstiem, pieradis

regulāri saņemt vēstules, tagad tās saņēma vienu, divas

reizes gadā!»

Tomēr arī šajos apstākļos revolucionārais darbs neap-
sīka. Narimas pilsētiņā un lielākajās sādžās organizējās
pulciņi, kur studēja K. Marksa, F. Engelsa un V. I. Ļeņina
darbus, svešvalodas, žurnālistiku utt. Tika sasauktas po-
litisko izsūtīto konferences, kurās piedalījās delegāti no

visām apgabala kolonijām.
1916. gadā A. Blankšteinu kopā ar vēl 17 biedriem ieslo-

dzīja Tomskas kazarmās, no kurām viņu atbrīvoja 1917.

gada Februāra revolūcija. Jau 1917. gada maijā A. Blank-

šteins ieradās Rīgā un LSD CX uzdevumā pētīja žandar-

mērijas arhīvus, izmeklēšanu un tiesu materiālus.
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Kad Rīgā ienāca vācu ķeizariskais karaspēks, A. Blank-
šteinu arestēja un ievietoja gūstekņu nometnē, kur viņš
sabija līdz 1918. gada novembrim, t. i., līdz revolūcijai
Vācijā. Atgriezies Rīga, viņš_ iesaistījās pagrīdes darbā un

bija aktīvs 1919. gada janvāra sacelšanās dalībnieks, pēc
tam strādāja Padomju Latvijas lekšlietu komisariātā.

Padomju valdībai atkāpjoties no Rīgas, A. Blankšteins

iestājās Sarkanajā Armijā un cīnījās sākumā Rietumu,
vēlāk Dienvidu frontē gan kā vienkāršs karavīrs, gan kā

politdarbinieks.
Sākoties Padomju Krievijas saimniecības atjaunošanas

un sociālisma celtniecības darbam, A. Blankšteinu no

1921. gada nosūtīja darbā uz Petrogradas (Ļeņingradas)
ostu, vēlāk muitu. Līdztekus viņš veica arī svarīgus parti-
jas uzdevumus — bija 23. un 24. VK(b)P Ļeņingradas
guberņas konferences delegāts, tika ievēlēts Ļeņingradas
guberņas (ar 1929. gadu — pilsētas) Kontroles komisijā,
bet 1929. gadā pārgāja strādāt tās aparātā.

Grūtais revolucionāro cīņu laiks, smagie cietuma, trim-

das un pilsoņu kara gadi iedragāja A. Blankšteina vese-

lību, un 1931. gadā viņš aizgāja pensijā, turpinot aktīvu

sabiedrisko darbību, ko pārtrauca nāve 1942. gadā ielenk-

tajā Ļeņingradā. Apglabāts Lielā Tēvijas kara laikā bojā
gājušo ļeņingradiešu Brāļu kapos.

L. Dūma

100
VIENS NO PIRMAJIEM

1906. gada rudenī Hamburgas tiesa izskatīja Kārļa Zuša

lietu. Viņš tika apsūdzēts ieroču iepirkšanā un to nelegālā
nosūtīšanā uz Latviju. lepakojot ieročus mucās, kas bija
pildītas ar kodīgām ķimikālijām, K. Zutis bija applaucējis
seju. Sī negadījuma sekas pievērsa Hamburgas policistu
uzmanību. Pie apcietinātā tika atrasta revolucionāra lite-

ratūra latviešu valodā.

Kārli Zuti, latviešu profesionālo revolucionāru, tiesā

aizstāvēja ievērojamais vācu sociāldemokrāts advokāts

Kārlis Lībknehts un progresīvais advokāts Hercs. K. Līb-

knehts jau vairākkārt bija aizstāvējis revolucionārus pret
prūšu tiesas vajāšanām. Vēl daudziem atmiņā bija 1904.

gada Kēnigsbergas process, kurā tiesāja vācu revolucio-

nāru grupu par palīdzību «Iskras» un F. Roziņa izdotā
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«Sociāldemokrāta» transpor-
tēšanā uz Latviju. Šī prāva
pievērsa Eiropas sabiedriskās

domas uzmanību K. Lībkneh-

tam, kurš savā runā drosmīgi
atmaskoja carisma prettau-
tisko politiku, kas bija vēr-

sta uz latviešu tautas eko-

nomisko un politisko apspie-
šanu.

Kad 1906. gada rudenī

K. Zutis nonāca prūšu poli-
cijas nagos, K. Lībknehts at-

kal piedāvāja savu palīdzību.
Viņa sagatavotā aizstāvības

runa bija tik prasmīgi vei-

dota, ka tiesa K. Zuti attais-

noja. Savās atmiņās K. Zan-

dersons (Zemītis) stāsta, ka

tiesas prāvas laikā K. Lībknehts viņu steidzīgi izsaucis no

Berlīnes uz Hamburgu, lai pārtulkotu vācu valodā pie

K. Zuša atrasto revolucionāro literatūru. Tūlīt pēc iebrauk-

šanas Hamburgā K. Zandersons saņēmis vēl vienu uzde-

vumu — noīrēt vairākzirgu ekipāžu un tūlīt pēc tiesas

sēdes nogādāt K. Zuti pāri robežai uz Beļģiju. Abi šie

uzdevumi sekmīgi paveikti. Tā, pateicoties vācu un lat-

viešu sociāldemokrātu kopīgām pūlēm, K. Zutis paglabās
no vācu policijas represijām.

Kārlis Zutis dzimis 1876. gada 16. oktobrī Dreiliņu
pagastā zemnieka Indriķa Zuša ģimenē. Viņš baudīja tiem

laikiem lielisku izglītību, studēja Rīgas Politehniskā insti-

tūta Tautsaimniecības fakultātē. Studējot K. Zutis labi

iepazina toreizējo marksistisko literatūru. 1896. gadā viņš
kādu laiku dzīvoja Vācijā, kur uzturēja sakarus ar vācu

sociāldemokrātiem, it īpaši ar strādniekiem. Atgriezies

Rīgā, K. Zutis atveda līdzi aizliegto sociāldemokrātisko

literatūru, arī K. Marksa darbus. Ar tiem K. Zutis iepazīs-
tināja revolucionāri noskaņotos Rīgas Politehniskā insti-

tūta studentus, progresīvās studentu organizācijas «Zem-

galija» biedrus un ar sociālistiskajiem pulciņiem saistītos

strādniekus. K. Zutis aktīvi piedalījās arī Rīgas sociālde-

mokrātiskās organizācijas izveidošanā 1899. gadā.
Gadsimtu mijā K. Zutis jau bija kļuvis par vienu no
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aktīvākajiem Rīgas sociāldemokrātiskās organizācijas
biedriem. Viņš vāca līdzekļus D. Bundžas Amerikas Sa-

vienotajās Valstīs izdotajam mēnešrakstam «Auseklis»,

organizēja revolucionāru lapiņu iespiešanu un izplatīšanu.
1900. gada aprīlī kā viens no Rīgas sociāldemokrātiskās

organizācijas vadītājiem K. Zutis satikās ar V. I. Ļeņinu.

Sajā sanāksmē, kurā piedalījās arī J. Ozols, tika apspriesti
aktuāli latviešu sociāldemokrātiskās kustības jautājumi.
Savās atmiņās par tikšanos ar Ļeņinu K. Zutis raksta:

«Viņa galvenais nolūks mūsu sarunā, kā varējām manīt,

bija, pirmkārt, «pieņemt zināšanai» visu to, kas mūsu so-

ciāldemokrātiskajā strādnieku kustībā bija ievērības cie-

nīgs, un, otrkārt, konstatēt, cik mūsu organizācija varētu

būt izpalīdzīga ārzemēs izdodamā krievu sociāldemokrātu

laikraksta «Iskra» ievešanai Krievijā. Sarunas beigās viņš

mums ar Ozolu lika manīt, ka viņš ir viens no šī laikrak-

sta dibinātājiem. šinī pašā brīdī mums uzausa doma, ka

mēs patlaban runājam ar Ļeņinu.» K. Zutis, kuru pazina
ar partijas segvārdiem Nēģis un Šloss, 1902. gadā bija
viens no Baltijas latviešu sociāldemokrātiskās strādnieku

organizācijas (BLSDSO) dibinātājiem.
Par aktīvu revolucionāru darbību 1902. gadā K. Zuti

arestēja un izsūtīja uz Astrahaņu, vēlāk uz Baku, kā ari

izslēdza no Rīgas Politehniskā institūta.

Sākoties 1905. gada revolūcijai, K. Zutis bija cīnītāju
pirmajās rindās. Vēsturiskajā 1905. gada 13. janvāra
dienā viņš kopā ar J. Ozolu, T. Kalniņu un citiem vado-

šiem LSDSP darbiniekiem organizēja protesta demonstrā-

ciju, runāja strādnieku mītiņos vairākās Rīgas rūpnīcās,
aicinādams strādniekus pārtraukt darbu un pievienoties
ģenerālstreikam.

Sākoties reakcijai, 1906. gadā K. Zutis bija spiests emig-
rēt uz Vāciju, kur LSD Hamburgas grupā turpināja revo-

lucionāro darbību. Te viņš arī nokļuva policijas rokās.

Briselē K. Zutis nodzīvoja vairākus gadus: viņš bija
KSDSP Briseles boļševiku grupas sekretārs, Beļģijā iz-

dotā LSD Ārzemju komitejas orgāna «Sociāldemokrātijas
Vēstnesis» un LSD centrālorgāna «Cīņa» redakcijas kolē-

ģiju loceklis. No 1906. gada līdz 1911. gadam viņš darbo-

jās LSD Ārzemju komitejā, bet 1911. gada septembrī tika

kooptēts LSD CX sastāvā.

Šajos ideoloģisko strīdu gados, kad Latvijas Sociālde-

mokrātijas vadošajos orgānos nostiprinājās meņševiki,
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K. Zutis vienmēr palika uzticīgs strādnieku šķiras revo-

lucionārajiem ideāliem un to uzticīgajiem cīnītājiem —

boļševikiem.
K. Zuša dzīves pēdējie gadi aizritēja radošā kultūras

darbā buržuāziskajā Latvijā, kur viņš atgriezās 1920.

gadā. Pieredzējušais marksists te mēģināja likt lietā sa-

vas lielās zināšanas un prasmi, palīdzot Latvijas Komu-

nistiskajai partijai tās legālās literatūras izdošanā.

K. Zutis mira Rīgā 1943. gada.22. decembrī.

Kārlis Zutis pieder pie tās latviešu revolucionāru pa-
audzes, kura gadsimtu mijā drosmīgi un nešaubīgi uzsāka

cīņu par darba tautas interesēm. 1905. gada revolūciju
viņi sagaidīja jau kā nobrieduši revolucionāri, tos nesa-

lauza arī tumšie reakcijas gadi. Viņu drosme un pašaiz-
liedzība ir ierakstījusi spilgtas lapaspuses latviešu revo-

lucionārās kustības vēsturē.

A. Avišāne

90
JĒKABS PETERSS

Izcilais partijas un padomju darbinieks Jēkabs Peterss

dzimis 1886. gada 3. decembrī Aizputes apriņķī, Briņķu

muižā, kur viņa tēvs strādāja par kalpu. Arī Jēkabs agri

iepazina algādža dzīves sūrumu un muižnieku patvaļu.
Astoņpadsmit gadu vecumā J. Peterss sāk strādnieka

gaitas Liepājas pilsētas ostā. Liepāja XX gs. sākumā bija

izveidojusies par vienu no nozīmīgākajiem Latvijas revo-

lucionārās kustības centriem. J. Peterss aktīvi iekļaujas
Liepājas sociāldemokrātisko strādnieku pulciņu darbā.

1904. gadā viņš kļūst par nelegālās LSDSP Liepājas
organizācijas biedru. 1905. gada revolūcijas laikā viņš

jau ir lielisks propagandists un aktīvs kaujinieks. Re-

volūcijas dienās viņu ievēlē par LSDSP Liepājas komitejas
locekli. No šī laika J. Petersa dzīve ir komunista, cīnītāja
dzīve.

1907. gadā J. Petersu arestē, taču pierādījumu trūkuma

dēļ pēc vairāk nekā gada attaisno. Lai no jauna nekristu

žandarmērijas nagos, 1909. gadā J. Peterss emigrē uz Vā-

ciju, bet vēlāk ar biedru palīdzību pārceļas uz Londonu.

Vairākus gadus J. Peterss (Ješka, Zvanelis) veic aktīvu

partijas darbu ārzemēs: viņš darbojas LSD Londonas

grupā — ir tās rīcības komitejas loceklis.
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Politiskā emigranta dzīve

ir sūra un beztiesīga. J. Pe-

terss Londonā strādā par

drēbnieka palīgu. Nopelnīto
šiliņu tikko pietiek dzīvības

izvilkšanai. 1911. gadā Lon-

donas policija J. Petersu un

vēl dažus politiskos emig-
rantus arestē, apvainojot
līdzdalībā anarhistu organi-
zētā uzbrukumā angļu poli-
cistiem. J. Peterss un viņa
biedri pierāda savu nevainī-

gumu, bet policija šos pierā-

dījumus ignorē, jo tai vaja-

dzīgi vainīgie. J. Petersa un

viņa biedru glābšanā iesais-

tās visu tautību politiskie
emigranti Rietumeiropā un

ASV, kā arī biedri Latvijā. Tiek organizēti protesta mītiņi
un petīcijas, vākti ziedojumi aizstāvības organizēšanai
tiesā. Sabiedriskā doma panāk lietas vispusīgu izskatīšanu,
kuras gaitā tiek pierādīts, ka J. Peterss nav vainojams
viņam inkriminētajā noziegumā. J. Petersu pilnīgi at-

taisno. Tad viņš LSD CX centrālorgānā «Cīņa» rakstiski

pateicas visiem biedriem, «kuri, ziedojot līdzekļus, deva

man iespēju tiesas priekšā pierādīt savu nevainīgumu».
Emigrācijā pavadītajos gados (1909 —1917) J. Peterss

ar lielu aizrautību lasa un studē K. Marksa, F. Engelsa
un V. Ļ Ļeņina darbus, uzmanīgi seko strādnieku kustī-

bas attīstības problēmām Rietumeiropā un Amerikā. Vai-

rākus gadus J. Peterss ar lielu rūpību vada LSD Lon-

donas grupas bibliotēku, kas emigrācijas apstākļos ir

politisko emigrantu izglītības centrs. Bibliotēkā notiek

teorētiskie semināri un diskusijas. Vairākkārt referātus

nolasa arī J. Peterss.

Mīlestība pret grāmatām viņam paliek visu mūžu,
arī vēlākos dzīves gados, kad viņš aizņemts atbildīgā
valsts darbā. īpaši tuva J. Petersam ir Raiņa revolucio-

nārā dzeja un cara patvaldību atmaskojošā Ņekrasova
lirika.

Pec Februāra revolūcijas uzvaras Krievijā to LSD

biedru vidū, kuri nekavējoties atgriežas Latvijā un aktīvi
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iesaistās cīņā par sociālistiskās revolūcijas uzvaru, ir arī

J. Peterss. LSD CX uztic viņam propagandista pienāku-
mus XII armijas karaspēka dāļās. 1917. gada jūlijā LSD

V kongress ievēl viņu par LSD CX locekli. Viņš aktīvi

darbojas partijas presē, publicējot rakstus laikrakstos

«Brīvais Strēlnieks», «Laukstrādnieku Cīņa», «Mūsu

Cīņa» v. c. Tajos J. Peterss atmasko tautiskos liekuļus,
kuri kara gados iedzīvojušies uz tautas posta rēķina.

LSD Vidienas organizācija ievēl J. Petersu par Vis-

krievijas II Padomju kongresa delegātu. Viņš nešaubīgi
balso par vēsturiskajiem dekrētiem — Dekrētu par mieru,

Dekrētu par zemi. Oktobra sociālistiskās revolūcijas die-

nās viņš ir cīnītāju rindās Petrogradā, izpilda Kara re-

volucionārās komitejas locekļa atbildīgos pienākumus.
Pēc Oktobra uzvaras kontrrevolūcija ar dažādiem

līdzekļiem cenšas gāzt tikko dzimušo padomju varu. Or-

ganizējas visdažādākās kontrrevolucionāru grupas,

plaukst spekulācija ar pārtiku un citām pirmās nepiecie-
šamības precēm, parasta parādība ir veco ierēdņu sabo-

tāža valsts iestādēs. Cīņai pret tiem, kas cenšas traucēt

jaunās varas nostiprināšanos, kas grib pagriezt atpakaļ
vēstures ratu, noorganizējas Viskrievijas Ārkārtēja ko-

misija (VĀK) ar Fēliksu Dzeržinski priekšgalā. Par VAK

priekšsēdētāja vietnieku ieceļ J. Petersu. Sajā darbā viņš

iegulda visu savu milzīgo enerģiju. Lai kā J. Petersu

ienīst šķiras ienaidnieki, pat viņi ir spiesti atzīt ši cilvēka

izcilās spējas, aukstasinību un drosmi.

Kad 1919. gada vasarā ģenerāļa Judeniča baltgvardu
armija sāk uzbrukumu Petrogradai, J. Peterss vada pil-
sētas iekšējās aizsardzības štābu. Ja Petrogradas pievārtē
Judeničs cieta pilnīgu sakāvi, tad nenoliedzami šeit lieli

nopelni ir tieši Petersam.

Pēc Judeniča sakāves J. Petersu ieceļ par Kijevas no-

cietinātā rajona komandantu. Kad baltgvardi tuvojas Tū-

ļai, J. Peterss tiek norīkots par pilsētas Revolucionārās

kara padomes priekšsēdētāju.
Pildot šos grūtos un atbildīgos pienākumus, J. Peterss

parāda sevi kā principiālu boļševiku ar milzīgām darba

spējām. V. I. Ļeņins augstu novērtē J. Petersa darbību

pilsoņu kara frontēs. «Viņš ir ievērojams un ļoti uzti-

cams darbinieks,» raksta V. I. Ļeņins 1919. gada 20. ok-

tobrī biedriem Tulā, kuriem radušās domstarpības ar

J. Petersu.
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Kopš 1924. gada J. Peterss savu enerģiju un spējas
veltī partijas darbam. Viņš strādā partijas Centrālajā
kontroles komisijā, ir partijas Maskavas apgabala Kon-

troles komisijas un Strādnieku un zemnieku inspekcijas

priekšsēdētājs, kā arī ieņem citus vadošus amatus.

J. Petersa leģendārās personības piemiņa iemūžināta

Rīgas kinostudijas mākslas filmā «Peterss». Tā stāsta

par J. Petersa vispusīgo darbību Viskrievijas Ārkārtējā

komisijā padomju varas pastāvēšanas pirmajos mēnešos.

A. Vilsons, V. Grāvītis, J. Flugins

100

JĀNIS GRESTE UN PELĒKAIS DĀRGAKMENS

Daudzšķautņainība ir īpašība, kas piemīt kristāliem, dārgakmeņiem
un arī dažiem cilvēkiem. Viens no tādiem cilvēkiem ir LPSR Nopel-
niem bagātais kultūras darbinieks Jānis Greste (1876—1951).

Pēc pamatprofesijas viņš ir skolotājs, pēc praktiskās darbības —

ģeologs, pēc papildnodarbošanās — muzeju darbinieks, pēc dvēse-

les — dzejnieks, pēc dzīves stila- — nemiera gars līdz mūža galam.
Pie tam vēl J. Greste ir viens no redzamākajiem folkloras un litera-

tūrvēstures materiālu vācējiem. Viņa autobiogrāfisko tēlojumu manu-

skripts pašreiz tiek gatavots izdošanai.

Nozīmīgākie no J. Grestes daudzajiem veikumiem apvienojami
divās grupās — dabas un sabiedriskajās zinātnēs.

Runājot par sabiedriskajām zinātnēm, priekšplānā izvirzās pedago-
ģija, ar ko J. Greste saistīts jau kopš dzimšanas (viņa tēvs ir taut-

skolotājs Smiltenes pagastskolā). 1903. gadā J. Greste beidz Pēter-

burgas Skolotāju institūtu, pēc tam desmitiem gadu ,strādā par skolo-

tāju Valmierā, Rīgā, Jēkabmiestā, Jelgavā. Viņa audzēkņu vidū ir tādi

pazīstami kultūras darbinieki kā L. Laicens, K. Übāns, R. Egle v. c.

Skolotāja gaitās noskaidrojas vajadzība saglabāt un darīt pieeja-
mus arī citiem dažādus kultūras vēstures materiālus, un tā J. Greste
nodibina (1923) un vada Rīgā Pedagoģisko muzeju. Sevišķu uzmanību

pelna tā savāktās literatūras daļa, kas ir viens no galvenajiem pamat-
akmeņiem, uz kuriem vēlāk izveidojas J. Raiņa Literatūras un mākslas

muzejs.

Ar eksponātiem īpaši bagāts fonds ir R. Blaumanim. Ar šo latviešu

literatūras klasiķi J. Greste iepazīstas 1902. gadā Pēterburga, kļūstot

par vienu no tā tuvākajiem cilvēkiem līdz rakstnieka nāvei. Kad

1908. gadā Blaumanis dodas savā pēdējā braucienā uz Takaharju

sanatoriju Somijā, viņa pavadonis ir J. Greste. Nozīmīgākais ziņu

avots par šo braucienu, kā arī par rakstnieka pēdējiem sešiem dzīves

gadiem vispār ir J. Grestes atmiņas —
konkrētiem datiem bagātas,

tēlainas un asprātīgas. Daļa no tām vēl glabājas rokrakstā, vairums

publicētas periodikā; apvienotas tās veidotu solīda apjoma sējumu. No

literatūrvēstures viedokļa tas ir J. Grestes lielākais devums.
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Ar dabas zinātnēm ciešākas sai-

tes J. Grestem veidojas kopš
1910. gada, kad viņš sāk studēt

Pēterpilī — vispirms dažus semes-

trus turienes universitātē, pēc tam

Komercinstitūtā (1913—1917). Te

galīgi nostiprinās interese par ģeo-
loģiju. Starp citu, šīs intereses mu-

dināts, J. Greste vēlāk uzraksta

scenāriju vienai no pirmajām labā-

kajām latviešu populārzinātniska-
jām filmām. Tā stāsta par Latvijas
pazemes dzīļu lielāko bagātību —

dolomītu. Filmas nosaukums «Mūsu

pelēkais akmens» kļūst par spārno-
tiem vārdiem, kas labi raksturo arī

pašu J. Gresti un šajā cilvēkā aiz

vienkāršības un šķietamas pelēcības
slēptās intelektuālās un ētiskās ba-

gātības.

Ar lielu entuziasmu J. Greste organizēja un iekārtoja skolu muze-

jus—mācību kabinetus progresīvajā Latvijas skolotāju biedrībā

Martas ielā 5 — 1909.—1910. g, Pēterpilī — 1910.—1921. g., Jēkab-

pils skolā — 1921.—1922. g., Jelgavas 2. vidusskolā — 1922.—1935. g.,
Lielvārdes skolā — 1941. g. v. c. levērojamu vietu tajos ieņēma bagā-
tīgas derīgo izrakteņu nodaļas, un tajā pašā laikā viņš kolekciju
materiālus devīgi izdalīja arī daudzām skolām. Vairāki J. Grestes

organizētie muzeji un savāktās kolekcijas pēc vairākkārtējas apvieno-
šanas tagad atrodas Dabas muzejā.

Kurzemes izstādē 1935. gadā J. Greste iekārtoja izrakteņu nodaļu,
kurā uzskatāmi parādīja vietējo izrakteņu pētīšanas un izmanto-

šanas nepieciešamību. Pateicoties J. Grestes iniciatīvai, 1936. gadā tika

izveidota Zemes bagātību pētīšanas komiteja, vēlākais institūts.

1946. gadā šis institūts tika iekļauts Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas
sistēmā, bet tagad ietilpst PSRS Ģeoloģijas ministrijas sistēmā kā

Vissavienības Jūras ģeoloģijas un ģeofizikas zinātniskās pētniecības
institūta Latvijas ģeoloģijas daļa. Pēc rūpīgiem novērojumiem J. Greste

atklāja Rembates dolomītsmilšakmeņu atradni. Viņš noorganizēja
laukakmeņu reģistrāciju, un viņa iniciatīva stimulēja laukakmeņu,
dolomītsmilšakmeņu v. c. vietējo būvakmeņu izmantošanu arhitek-

tūrā. J. Greste izstrādāja speciāla izrakteņu muzeja struktūras pro-

grammu un objektu eksponēšanas metodiku, noorganizēja un iekārtoja
plašas institūta nodaļas vairākās izstādēs, kā arī institūta muzeju,
kur izvērsa propagandu pret minerālizejvielu nevajadzīgu ievešartu

no ārzemēm. Rezultātā viņam bija jācieš no zināmām ieinteresētām
komersantu aprindām un uz gadu jāzaudē darbs institūtā.

J. Greste publicējis rakstus un grāmatas, kurās, tāpat kā ļoti dau-

dzos priekšlasījumos, saistoši un saprotami stāstīts gan par izrak-

teņiem, gan par cilvēku attieksmi pret tiem. Apmēram 40 gadu
J. Greste ar neparastu pedagoga talantu stāstīja skolnieku grupām
par derīgajiem izrakteņiem. Viņa bijušo skolnieku vidū var minēt
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Ļeņingradas profesoru L. Petrovu. No J. Grestes skolnieku grupām
vēlāk izveidojās Jauno ģeologu pulciņš (tas vēl tagad darbojas pie
Latvijas PSR Dabas muzeja).

Jānis Greste pieder pie tiem jaunās pedagoģiskās kultūras radī-

tājiem, kuri, izaugdami no sava laikmeta dzīlēm, cīnīdamies pret
reakcijas spēkiem un veco, nederīgo izglītības sistēmu, pret despo-
tismu skolā, ir radījuši pedagoģiskas vērtības, kas tālu pāraug sava

laikmeta robežas. J. Greste savus pedagoģiskos uzskatus bija izstrā-

dājis tā laika krievu un pasaules progresīvo pedagogu ietekmē. Viņa
cilvēka un pedagoga personība rūdījās sabiedriskajā aktivitātē un

jauno pedagoģijas problēmu izvirzījumā un risinājumā. Ar kādu prin-
cipiālu drosmi J. Greste aizstāvējis savus skolēnus pret cara žan-

darmērijas represijām, to redzam arī P. Rozīša romānā «Valmieras

puikas», kur rakstnieks savam skolotājam ir uzcēlis jauku pieminekli
dabas zinātņu skolotāja Dzirka|a personā.

Laikposmā starp 1905. gada revolūciju un pirmo pasau'es karu

J. Greste sadarbībā ar tā laika progresīvajiem skolotājiem Ģ. Odiņu,

K. Melnalksni, Z. Lancmani un X- Dēķenu sāka izstrādāt savu skolēnu

radošās aktivitātes un patstāvīgā darba sistēmu un to eksperimentāli
pārbaudīja Ģ. Odiņa vadītajā Tirdzniecības skolā Rīgā. Te sāka izkris-

talizēties jaunas pedagoģiskā darba formas skolas un dzīves, mācību

un ražošanas saikņu izveidē, skolas mācību laboratoriju un skolas

muzeju dibināšanā. So pedagoģiskā darba līniju J. Greste sadarbībā

ar Ģ. Odiņu turpināja arī Petrogradā pēc Oktobra revolūcijas, pieda-
loties jaunās, sociālistiskās skolas celsmē. Savu pilnveidojumu
J. Grestes pedagoģiskā sistēma ieguva it īpaši Jelgavas 2. vidusskolā

un Valsts centrālajā pedagoģiskajā institūtā (arī šīs mācību iestādes

noorganizēja un vadīja Ģ. Odiņš) no 1922. gada līdz 1934. gadam,
kad Gresti, Odiņu un citus progresīvos skolotājus no skolas padzina.
Līdzīgas represijas toreiz bija jāpiedzīvo progresīvajiem izglītības
darbiniekiem arī citās mācību iestādēs.

Šajās impresijās rezumēti vērojumi, kas autoram radušies kopīgā
darbā ar J. Gresti šeit minētajās mācību iestādēs. Tās ar sava lielā

garīga sprieguma vidi kjuva par J. Grestes jauno ceju meklējumu
pedagoģisko laboratoriju, jo sāka strādāt pēc mācību kabinetu sis-

tēmas. Par to, cik silti gudru roku sakurtais pedagoģiskais uguns
kurs Jelgavas 2. vidusskolā (šī skola strādāja bez otrgadniekiem
un bez pazeminātām atzīmēm par uzvedību) apņēma jaunatnes dvē-

seli, ar dziju pateicību starp citiem savās atmiņās runā ari šīs

skolas bijušais audzēknis Lielā Tēvijas kara varonis Imants Sudmalis

J. Greste palīdzēja ari nodibināt radošus kontaktus ar mūsu kultūras

radītājiem — Kaudzītes Matīsu, Aspaziju, Raini, J. Vītolu, E. Meln-

gaili, E. Birznieku-Upīti, A. Brigaderi, P. Rozīti un citiem, kas ne reizi

vien ieradās skolā viņiem sarīkotajos vakaros.

Bija laiks, it īpaši 20. gadi un 30. gadu pirmā puse, kad Latvijā

nebija pilsētas vai apriņķa, kur vairākkārt nebūtu atskanējusi J. Gres-

tes modinātāja un rosinātāja enerģiskā balss, kas jaunatnes izglītības
un audzināšanas problēmas mācīja saprast un atrisināt kā svarīgākās

Gandrīz vai katras nedēļas nogalē ar mācību līdzekļiem un derīgo

izrakteņu paraugiem mugursomā J. Greste devās uz visattālāko Lat-

vijas nostūru skolām, lai palīdzētu skolotājiem atrast pareizo sistēmu
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savam darbam. Turp J. Greste brauca bez atmaksāta komandējuma
lapas kabata, jo ne jau ministrija viņu sūtīja, bet paši skolotāji
aicināja.

Starp daudzajiem J. Grestes noorganizētajiem muzejiem jāmin arī

Latviešu rakstniecības muzejs, kuram J. Greste pats sameklēja ekspo-.
nātus. So muzeju izveidoja nevis ar valsts pabalstiem, bet pašu
skolotāju savāktiem līdzekļiem. Lielo darbu šī muzeja radīšanā

J. Greste veica bez jebkādas atlīdzības. Muzejā saplūda daudz inte-

resantu faktu par mūsu rakstnieku dzīvi un jaunradi. Piemēram,

Rainis šim muzejam nodevis arī dēlīti, uz kura bija sarakstījis
«Uguni un nakti», bet, lai rakstnieks nepaliktu tukšā, Greste viņam
nodeva jaunu dēlīti, ko bija darinājuši Jelgavas 2. vidusskolas

audzēkņi. Ar to bija uzcelts brīnišķīgs staru tilts starp rakstnieku un

viņa jaunatni.
J. Grestes pedagoģiskā sistēma izkristalizējās jaunās pedagoģijas

problēmu un to atziņu teorētiskā pamatojumā un viņa skolotāja darba

praksē. Rezumējot ideālu, kam šī sistēma bija pakārtota, varētu teikt:

īsts cilvēks kā vējš neaizskrien pāri norai, bet ar visu savu būtību

atstāj pēdas dzīvē. Tas ir zinošs, gudrs, prasmīgs, patiess un atbil-

dīgs darba cilvēks, tas ir sabiedrisks cilvēks.

Skolēnu pasivitātes un atmiņas kulta vietā tika likta viņu radošā

aktivitāte, pašdarbība un patstāvība mācību vielas apguvē kā mācību

kabinetos un laboratorijās, tā visā ārpusskolas nodarbību sistēmā.

J. Grestes pedagoģiskā koncepcija sniedza jaunu priekšstatu par sko-

lotāja autoritāti, proti, bargajam un despotiskajam dogmatiķim bija
jāpazūd no skolas, un viņa vieta bija jāieņem skolotājam humānistam,
stingram, bet taisnīgam un konsekventam prasībās, interesantam,

savdabīgam cilvēkam, kas prot atraisīt un izkopt savu skolēnu poten-
ciālos spēkus, organizēt un vadīt viņu personības tapšanu. Tās bija
J. Grestes pedagoģiskās sistēmas vadlīnijas, tās viņš analizēja savās

lekcijās, rakstos, rosinošajās sarunās. Apbrīnojama bija J. Grestes

prasme dzīvi, kodolīgi un lietišķi formulēt savas domas.

J. Grestes sirds un domas, visa viņa dzīve piederēja darba cilvē-

kam, grūtdienim, cietējam, vienalga, vai tas bija viņa lielais draugs
R. Blaumanis vai vienkārša māmiņa, kam Jelgavā uz Lielupes tilta

viņš paņēma žagaru nastu, lai palīdzētu to pārnest mājās, vai tas bija
kādā vientuļā lauku skoliņā neziņā salstošs skolotājs vai zinības

alkstošs skolēns, vai kāds cits, kam bija vajadzīga palīdzīga roka.

Tā J. Greste dzīvoja, meklēja, domāja, strādāja, cieta. Bērnu

dienās J. Grestem visgrūtāk rēķināšanā padevusies atņemšana, toties

dalīt gan viņš savā mūžā iemācījies agri. Viņam arvien bija ko dalīt.

Kad domājam par J. Gresti kā par cilvēku, skolotāju, zinātnieku,

skolotāju audzinātāju un R. Blaumaņa draugu, gribas paklausīt dzejas
aicinājumam meklēt cilvēka dzīves krāsas dabā. Jānis Greste kā ozols

Liedēs krastos ar dziļām saknēm ieaudzis savas tautas izglītībā un

kultūrā, savas tautas progresīvajās tradīcijās. Jānis Greste kā lauzta,
bet nesalauzta priede Latvijas jūrmalas kāpās spītēja negaisiem un

aukām un nelokāms stāvēja jaunās skolas sardzē. Jānis Greste nesa

sevī arī ceļmalas zieda, augstu kalnu zieda dvēseli, kas siltā labvēlībā

sveicināja un mudināja kāpt tikai uz augšu, uz pašām vistālākajām
virsotnēm.
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95
«LATVIJAS REVOLUCIONĀRO CĪNĪTĀJU

PIEMIŅAS GRĀMATA»

Ar «Latvijas revolucionāro cīnītāju piemiņas grāmatas»
I sējuma 1. daļas sagatavošanu darbs pie šā plašā izde-

vuma nav apsīcis.
Pašlaik beidz sagatavot «Piemiņas grāmatas» I sējuma

2. daļu, kurā ievietoti apraksti par 1905.—1907. gada re-

volūcijas uzbrukuma un atkāpšanās perioda aktīvajiem

cīnītājiem. Šajā daļā ir 3 nodaļas. Pirmajā aplūkotas
kara organizācijas Latvijā visā 1905.—1907. gada revolū-

cijas laikā, un ievietoti piemiņas raksti par šo organizā-
ciju biedriem.

Otrajā nodaļā «Kaujinieki» ievietoti piemiņas raksti par
sociāldemokrātiskās partijas biedriem un bezpartejiska-
jiem, kas 1905.—1907. gada revolūcijas laikā lielākajās
Latvijas pilsētās aktīvi piedalījās bruņotajā cīņā pret cara

patvaldību. Kaujinieki apsargāja strādnieku demonstrāci-

jas un mītiņus, izdarīja pārdrošus uzbrukumus policis-
tiem, sodīja provokatorus, atbrīvoja arestētos biedrus. Iz-

cilākie kaujinieku organizētāji un vadītāji Rīgā, Liepājā
un citur bija F. Grīniņš, J. Dubelšteins, K. Salniņš, J. Coke

un citi. 1905. gada septembrī Rīgas kaujinieki veica leģen-
dāro uzbrukumu Rīgas Centrālcietumam. Šo uzbrukumu

ļoti augstu novērtēja V. I. Ļeņins, nosaucot kaujiniekus
par «revolucionārās armijas celmlaužiem». Kaujinieku
cīņa Latvijā apliecināja Latvijas strādnieku šķiras dziļo
uzticību proletariāta partijai un sociālisma idejai. Tā rā-

dīja nemirstīgu varoņdarbu paraugus vēlākajām pa-
audzēm.

Nākamajā nodaļā sakopoti apraksti par aktīvajiem
revolūcijas cīnītājiem Latvijas laukos — mežabrāļiem, rak-

sturotas LSD lauku organizācijas revolūcijas laikā, parā-
dīti galvenie mežabrāļu darbības rajoni 1905. gada bei-

gās un 1906. gadā un doti piemiņas raksti par lauku par-
tizāniem — mežabrāļiem.

Piemiņas grāmatas I sējuma 2. daļas sagatavošanu
sāka ar prospekta sastādīšanu. Par pamatu ņēma 1933.

un 1936. gadā Maskavā «Prometeja» izdotās «Revolucio-

nārās cīņās kritušo piemiņas grāmatas» I un II sējumu,
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tos lielā mērā papildinot ar materiāliem no LKP CX Par-

tijas vēstures institūta partijas arhīva, Latvijas PSR
Centrāla Valsts vēstures arhīva, Latvijas PSR Civilstā-

vokļa aktu reģistrācijas biroja arhīva, no LKP CX Par-

tijas vēstures institūta Rokrakstu fonda un Sabiedriskās

redakcijas materiāliem, Latvijas PSR Sociālās nodroši-

nāšanas ministrijas personālo pensiju materiāliem, ar

materiāliem no Maskavas, Ļeņingradas, Tartu un Min-

skas arhīviem, ar dažādām ziņām, kas iegūtas no grāma-
tām un periodikas. Sastādīto prospekta projektu izsūtīja
visām LKP rajonu komitejām, Latvijas PSR novadpētnie-
cības muzejiem, skolām, kas nodarbojas ar novadpētnie-
cību, vecajiem revolucionāriem, novadpētniecības entu-

ziastiem. Saņemtās atsauksmes lieti noderēja prospekta
pilnīgai nostrādāšanai.

I sējuma 1. daļas sagatavošanā, zinātnisku ekspedīciju
sarīkošanā dažādos republikas rajonos redakcijas kolē-

ģijai daudz palīdzēja LKP Centrālā Komiteja, LKP ra-

jonu komitejas un veco komunistu padomes. Daudz patei-
cības parādā esam arī novadpētniecības muzejiem, sko-

lām, novadpētniekiem, Dabas un pieminekļu aizsardzības

biedrības biedriem, revolucionārās kustības veterāniem,
kas sūtīja savus materiālus, atmiņas, fotouzņēmumus, pa-

līdzēja noskaidrot un precizēt uzvārdus, vietu nosauku-

mus, pēc mūsu lūguma izgatavoja fotogrāfijas un sniedza

citāda veida palīdzību. Sirsnīgi pateicamies viņiem un lū-

dzam palīdzēt arī turpmāk dažādu faktu, notikumu, bio-

grāfisku datu precizēšanā, jaunu, maz pazīstamu revolu-

cionāru «atklāšanā», revolucionāro notikumu apgaismo-
šanā, vietu un nosaukumu precizēšanā utt.

Gaidām vēstules ik dienas. Mūs interesē gan revolu-

cionārie notikumi visos Latvijas novados, gan arī atse-

višķu cīnītāju biogrāfijas dati: vārds, uzvārds, vecums,

ziņas par revolucionāro darbību, atmiņas par cīnītājiem,
vēstules, fotogrāfijas utt.

Mūsu adrese: Latvijas revolucionāro cīnītāju piemiņas
grāmatas redakcijai Rīgā, Raiņa bulvāri 15, LKP CX

Partijas vēstures institūtā.

Vecajos «Piemiņas grāmatas» izdevumos figurē ari

daudzi «Nezināmie revolucionāri», «mežabrāļi» bez vār-

diem, «Nezināmie nošautie» utt. Darīsim visu iespējamo,
lai nebūtu nezināmu varoņu, lai to kļūtu arvien mazāk,
lai tautas piemiņā viņu darbi tiktu saglabāti uz mūžiem!
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AR GAIŠU SIRDSKVĒLI UN MĒRĶU SKAIDRĪBU

Jau bija pagājis gads, kopš bija apklusuši kara dārdi

un Padomju Savienības tautas, dziedējot kara cirstās

brūces, pašaizliedzīgā darbā sākušas atjaunot un attīstīt

ekonomiku un veidot kultūru. Šajos apstākļos no 1946.

gada 13. maija līdz 15. maijam sanāca Latvijas ĻKJS
V kongress.

Četrpadsmit gados pēc LKJS iepriekšējā, IV kongresa
mūsu tautas un komjaunatnes organizācijas dzīvē bija
notikušas milzīgas vēsturiskas pārmaiņas. 1940. gadā Lat-

vijā bija atjaunota padomju vara un uzsākta sociālisma

celtniecība, ko pārtrauca nodevīgais fašistiskās Vācijas
uzbrukums Padomju Savienībai.

Komjaunatnei kā Komunistiskās partijas kaujiniecis-
kam palīgam un rezervei tika veltīta liela uzmanība un

piešķirta svarīga loma Padomju valsts un arī mūsu re-

publikas saimniecisko un politisko uzdevumu īstenošanā.

Par to liecina fakts, ka LĻKJS V kongresa darbā aktīvi

piedalījās vadoši LK(b)P, Padomju Latvijas valdības,

VK(b)P CX, VĻKJS CX un kultūras darbinieki: LK(b)P
CX sekretāri J. Kalnberziņš, A. Pelše, J. Jurgens un I. Ļe-
bedevs, Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija

priekšsēdētājs A. Kirhenšteins, Latvijas PSR Ministru

Padomes priekšsēdētājs V. Lācis, kā arī VK(b)P CX pār-

stāvji un VĻKJS CX sekretārs A. Šeļepins, Tautas rakst-

nieks Andrejs Upīts un dzejnieks F. Rokpelnis.

Kongresā piedalījās 627 delegāti no visām Latvijas PSR

pilsētu un apriņķu komjaunatnes organizācijām, tai skaitā

352 pārstāvji no republikas 19 apriņķiem. Vislielākā dele-

gācija — 257 komjaunieši bija no LĻKJS Rīgas organi-
zācijas. Daugavpils pilsētas un Rēzeknes apriņķa orga-

nizāciju katru pārstāvēja 35 biedri. Kongresa delegātu
vidū bija 64 strādnieki, 19 zemnieki, 430 kalpotāji un in-

teliģences pārstāvji, 35 skolnieki, 274 Lielā Tēvijas kara

dalībnieki. 314 delegāti bija ar Padomju valdības apbal-
vojumiem, 255 bija VK(b)P biedri un biedru kandidāti,

no tiem 191 vadošs komjaunatnes darbinieks. Viņu vidū

bija LĻKJS Liepājas apriņķa komitejas propagandas un

aģitācijas daļas vadītājs, tagad Jūrmalas pilsētas Izpildu
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komitejas priekšsēdētājs Ēriks Baumanis, LĻKJS Vents-

pils apriņķa komitejas pirmā sekretāre, tagad Rīgas Po-

litehniskā institūta pasniedzēja Mirdza Haberkorne-

Zelča, Jelgavas pilsētas LĻKJS komitejas otrā sekre-

tāre, tagad Latvijas PSR izglītības ministre Mirdza Kār-

kliņa un daudzi citi pēckara gados vadoši komjaunatnes
darbinieki, kuri šodien veic atbildīgu partijas, padomju,
saimniecisko un kultūras darbu. Kongresā piedalījās Sten-
des pagasta komjaunatnes pirmorganizācijas sekretārs

Viktors Kupcāns, kura dzīvību 1946. gada 21. septembrī
izdzēsa buržuāzisko nacionālistu bandītu raidītās lodes,
Popes pagasta komjaunatnes pirmorganizācijas sekretāre,

bijusī partizānu vienības «Sarkanā bulta» cīnītāja Rita

Bērente, jaunās ražošanas pirmrindnieces — «Juglas ma-

nufaktūras» audēja Ilga Kiršfelde un rūpnīcas VEF vir-

potāja Lonija Baumane. Komunistu — revolūcijas cīnī-

tāju gvardi kongresā pārstāvēja VK(b)P biedrs kopš
1912. gada, toreiz LK(b)P Rīgas pilsētas Sarkanarmijas
rajona komitejas pirmais sekretārs Alfrēds Spalva.

LĻKJS CX pārskata referātā tika izanalizēta un augstu
novērtēta Latvijas komjaunatnes darbība 14 gados: tās

aktīvā cīņa buržuāziskajā Latvijā par padomju varas at-

jaunošanu, varonība Lielā Tēvijas kara laikā cīņās pret
vācu fašistiskajiem iebrucējiem, kad ar ordeņiem un me-

daļām tika apbalvoti vairāk nekā 7000 Latvijas PSR kom-

jaunieši un jauniešu, un pašaizliedzīgais darbs republikas
tautas saimniecības atjaunošanā.

Kongress rezumēja LĻKJS organizāciju atjaunošanas
un nostiprināšanas rezultātus pirmajā pēckara gadā un

atzīmēja, ka laikā no 1944. gada jūlija līdz 1946. gada
maijam LĻKJS izaugusi skaitliski, nostiprinājusies gan

organizatoriski, gan idejiski un «kļuvusi par nopietnu

palīgu Komunistiskajai partijai visos sociālistiskās celt-

niecības sektoros».

Republikas komjaunatnes organizācijā kongresa priekš-
vakarā bija 18633 biedri, apvienoti 1597 komjaunatnes

pirmorganizācijās. No tām 497 bija pagastu, 182 — ciemu

padomju, 88 — rūpniecības uzņēmumu, 316 — skolu,
20

— arodskolu, 345 — iestāžu, 59 — MTS, MZIP un pa-

domju saimniecību pirmorganizācijas. Republikas laukos

šajā laikā darbojās 6197 LĻKJ-S biedri, apvienoti 718

pirmorganizācijās.

Kongress noteica republikas komjaunatnes organizāci-
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jas svarīgāko uzdevumu — aktīvi piedalīties visas tautas

cīņā par PSRS tautas saimniecības atjaunošanas un at-

tīstības piecgades plāna (1946. —1950. g.) izpildi pirms
termiņa. Šim uzdevumam bija jāpakļauj viss LĻKJS
jaunatnes politiskās audzināšanas darbs. Vajadzēja pa-

plašināt komjaunatnes ietekmi un nostiprināt sakarus

ar jaunatni, audzināt to padomju patriotisma, tautu

draudzības garā un izskaust no zināmas jaunatnes daļas
apziņas buržuāziskās ideoloģijas un vācu fašistiskās oku-

pācijas laika audzināšanas paliekas. Daudz vēl bija jā-
strādā, lai atbilstoši lielajiem sociālisma celtniecības uz-

devumiem pilnveidotu LĻKJS organizatorisko darbu.

Kongresā ievēlēja LĻKJS Centrālo Komiteju: Ar to bei-

dzās demokrātiskā centrālisma organizatorisko principu
ieviešana republikas komjaunatnes organizācijā, ko bija
ievadījušas pilsētu un to rajonu un apriņķu LĻKJS konfe-

rences.

Latvijas komjaunatnes pirmajam pēckara kongresam
bija liela nozīme turpmākā LĻKJS organizatoriskā un po-
litiskā darba pilnveidošanā, republikas jaunatnes spēku
mobilizēšanā cīņai par ceturtās piecgades uzdevumu iz-

pildi pirms termiņa.

SARUNA PAR AUGŠUPEJU

30

Dobeles rajona kolhoza «Nākotne» priekšsēdētāju PSRS Augstākās
Padomes deputātu, Sociālistiskā Darba Varoni Arturu čiksti

intervē S. Ziemelis

Ko jūs, b. Čikste, uzskatāt par kolhoza ekonomikas

ievērojamākajiem sasniegumiem un kādas ir tā attīstības

turpmākās perspektīvas?
Risinot jautājumu par saimniecības specializāciju, kol-

hoza vadība, piedaloties kolhoza aktīvam, izstrādāja eko-

nomiski pamatotu priekšlikumu specializēties piena, gaļas
un cukurbiešu ražošanā.

Lauksaimnieciskās ražošanas speciālisti un aktīvs rūpē-

jas, lai straujāk attīstītos specializētās nozares, lai ātrāk

pieaugtu produktivitāte un darba ražīgums, samazinātos

produkcijas vienības pašizmaksa, lai produkcijas ražo-

šana saimniecībai būtu rentabla. Ja cukurbiešu ražība



Ziemas noskaņa. E. Vēvera krāsu foto
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Ūdeņi vēsta pavasari. M. Kundziņa krāsu foto



Zaļā vasara. M. Kundziņa krāsu foto



Rudens krāsu rotaļa. M. Kundziņa krāsu foto



Tiek restaurēts Turaidas pils pusapaļais tornis. V. Upīša krāsu foto



Mēnešu vinjetēs redzamie minerāli: spirāles centrā — janvāra mi-

nerāls granāts, tālāk — ametists, akvamarīns, dimants, smaragds,

pērle, rubīns, hrizolīts, safīrs, opāls, topāzs, tirkīzs.

R. Kandeļa krāsu foto (no Ļeņingradas G. Pļehanova Kalnu institūta

muzeja kolekcijām)
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; 1969. gadā bija 245 cnt no ha, tad 1972. g — 454 cnt
Ino ha. Ja cukurbiešu rentabilitāte 1968. g. bija 6,8%, tad

i 1972. g. — 68,6%. Ja 1967. gadā no govs izslauca 3288 kg
piena, tad 1974. g. — 4007 kg. Ja piena rentabilitāte

I 1968. g. bija 9%, tad 1973. g. — 28,6%. Ja viena centnera

j piena ražošanai 1968. g. patērēja 10,9 c/st, tad 1973. g. —

15,58 c/st., t. i., darba ražīgums pieaudzis par 51%. Ja

ļ 1967. gadā ražoja 2796 cnt gaļas, tad 1973. g. — 3733 cnt,
f un darba ražīgums pieaudzis par 42%.

Arī turpmākajos gados galvenā uzmanība tiks veltīta,

ļ lai produkcijas ražošana plānveidīgi pieaugtu ar mazāku

i darbaspēka un līdzekļu patēriņu uz tehnikas pilnveidoša-
ļ nas rēķina.

Kolhozs specializējas galvenokārt cūkgaļas ražošanā.

1974. gadā ekspluatācijā tika nodots bekonu audzēšanas

komplekss, kas dos 1000 t cūkgaļas gadā. Darba ražī-

I gurns salīdzinājumā ar 1973. gadu pieaugs par 50%, jo
f visi ar bekoncūku audzēšanu saistītie darbi būs mehani-

zēti. Perspektīvā paredzēts uzcelt slaucamo govju kom-

; pleksu 600 dzīvniekiem, kas dos iespēju kolhozam ražot

' lētu, rentablu pienu.

Ko kolhozs devis savu biedru materiālās labklājības
un kultūras līmeņa celšanai?

75% kolhoznieku dzīvo moderni iekārtotā ciematā

komfortablos dzīvokļos, kuros ir siltais un aukstais ūdens,

centrālapkure, kanalizācija un dabas gāze.. Kolhoza cie-

matā ir plašs klubs, kur regulāri notiek kultūras pasā-
kumi. Ir skola, kurā kolhoznieku bērniem izsniedz brīv-

pusdienas. Kolhozniekiem ir dota iespēja apmeklēt teāt-

rus, koncertus un citus kultūras pasākumus rajona cen-

trā un republikas galvaspilsētā. Sai vajadzībai atvēlēts

autotransports. Kolhoznieki izmanto iespējas doties eks-

kursijās kā pa mūsu republiku, tā arī pa kaimiņrepub-
likām.

Kā aug pašreizējo kolhoznieku jaunā maiņa?

Ja pirms gadiem 25—30 kolhoznieku bērniem uz skolu

bija jāmēro neizbrienamie viensētu ceļi, tad šodien astoņ-

gadīgā skola atrodas ciematā. Tuvākajā nākotnē paredzēts
uzcelt modernu vidusskolu. Pašreiz ceļ bērnudārzu ar

140 vietām. Tas būs apgādāts ar labu uzturu, modernu
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iekārtu un mēbelēm. Pirms dažiem gadiem kolhozā strā-

dāja tikai daži speciālisti ar augstāko izglītību. Šodien
to skaits pieaudzis seškārtīgi. Daudzi kolhoznieku bērni

pēc vidējās mācību iestādes beigšanas kā kolhoza stipen-
diāti dodas uz augstākajām mācību iestādēm, lai apgūtu
dažādas lauksaimniecībai nepieciešamas specialitātes
(ekonomisti, inženieri mehāniķi, zootehniķi), vai mācās

lauksaimnieciska profila tehnikumos.

Gribētos zināt, kādas dabas aizsardzības problēmas
jums jārisina savā saimniecībā.

Saimniecība atrodas Zemgales līdzenumā. Mehanizāci-

jas lietošana nav traucēta drenētās platībās, bet kolhozā

ir diezgan daudz, apmēram 75 km, vaļējo grāvju, kur

mehānismus iespējams lietot tikai grāvju virzienā. Va-

ļējo grāvju kopšana ir darbietilpīga, prasa ikgadēju zā-

les pļaušanu un krūmu izciršanu, aizņem lielas aramze-

mes platības, tāpēc perspektīvā ir jāplāno, kā vaļējos
grāvjus aizstāt ar slēgtajiem, lai izveidotu līdzenus lau-

kus, kas viegli kopjami, planējami un novācami. Kol-

hoza teritorijas panorāmu papildina nelielās savdabīgās
ozolu un bērzu birzis, kas tiek aizsargātas.

Izvirzot jautājumu par kolhoza ciemata un ražošanas

objektu celtniecību tā tuvumā, radās dažādas problēmas:
ciemata apzaļumošana, augļu dārzu un ģimenes dārziņu

ierīkošana, vienotas apkures un apgaismošanas sistēmas

ierīkošana, kā arī ūdens attīrīšanas sistēmas būvniecība.

Kolhozs ir Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības

kolektīvs biedrs. Kā tas šodien izpaužas praksē un kādas

ir jūsu domas par iespējām aktivizēt kolhozniekus no-

sprausto mērķu īstenošanai?

Viens no galvenajiem uzdevumiem ir saglabāt un pa-

pildināt mūsu kolhoza skaisto rotu — savdabīgās birzis,
ieaudzināt kolhozniekos mīlestību un saudzīgu attieksmi

pret dabu. Tās aizsardzībā ir iesaistīti kolhoza speciālisti,
komjaunieši un jaunieši, skola. Mums ir pa spēkam izvei-

dot darbīgu biedrības pirmorganizāciju ar diviem trim

desmitiem aktīvu biedru. Jārisina jautājums par pirmā

Latvijas kolhoza dibināšanas iniciatoru piemiņas sagla-
bāšanu un kolhoza attīstības hronikas veidošanu.
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J. Rudzītis

GAISMAS PILS PIE DOLES

Ar katru gadu mūsu zemē pieaug elektroenerģijas pa-

tēriņš gan rūpniecībā, gan lauksaimniecībā, gan sadzīvē.

No 1924. gada līdz 1973. gadam elektrostaciju jauda palie-

linājusies vairāk nekā 140 reizes, bet elektroenerģijas iz-

strāde — vairāk nekā 580 reizes.

Liela nozīme elektroenerģijas izstrādē ir hidrauliska-

jām elektrostacijām, kuras darbina ūdens un kuras tiek

celtas galvenokārt uz upēm. Ja 1972. gadā hidraulisko

elektrostaciju jauda bija 38,4 milj. kW jeb 18,7% no visu

mūsu elektrostaciju kopējās jaudas un izstrāde 123 mil-

jardi kWh, tad devītās piecgades beigās šie rādītāji jau
bija attiecīgi 42,5 milj. kW un 155 miljardi kWh.

Palielinās arī Padomju Latvijas enerģētikas potenciāls,
īpaši tas sakāms par 30 pēckara gadiem, kad uz Dau-

gavas uzcelta V. Ī. Ļeņina Pļaviņu hidroelektrostacija ar

jaudu 825 tūkstoši kW, atjaunota kara laikā nopostītā

Ķeguma hidroelektrostacija ar jaudu 70 tūkstoši kW un

tiek beigti būvdarbi PSRS 50. gadadienas Rīgas hidro-

elektrostacijā, kuras jauda būs 384 tūkstoši kW.

Rīgas HES ir pati jaunākā spēkstacija, kas atrodas

16 km no mūsu galvaspilsētas. HES uzcelta Doles salā,
vietā, kur jau 1919. gadā plānoja celt Doles HES pirmais
Latvijas Padomju valdības priekšsēdētājs Pēteris Stučka.

Sapņi un ieceres varēja piepildīties tikai mūsu dienās ar

visu brālīgo republiku palīdzību.
Pirms vairāk nekā desmit gadiem Doles salā ieradās

«izlūki» ar uzdevumu sagatavot hidromezgla projektu.
Četrus gadus vairāk nekā 500 cilvēku pētīja un analizēja
rajona dabas un saimnieciskos apstākļus, veica inženier-

tehniskos izskaitļojumus — darīja visu, kas nepieciešams
HES tehniskā projekta tapšanai. Ar kopējiem pūliņiem
HES projekts tika izstrādāts, un jau 1966. gada jūnijā

Daugavas labajā krastā pie Salaspils ieradās pirmie

celtnieki, lai sāktu īstenot Rīgas HES projektu. Viņu uz-

devums bija sagatavot ceļu uz Doles salu, kur vēlāk va-

jadzēja izvietoties visām pagaidu būvēm, kuras nepiecie-
šamas spēkstaciju celtniecībā, sākt būvbedres rakšanu un

likt pamatus celtnieku ciematam gar šoseju Rīga—Mas-
kava.
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Gāja gadi. Kad visa padomju tauta atzīmēja PSRS

50. gadadienu, hidromezgla pamatbūvē iemūrēja piemi-
ņas plāksni un hidrostaciju nosauca šīs slavenās jubilejas
vārdā. Sajā laikā Daugavu no Salaspils līdz Ķekavai

iejoza milzīgs 15 km garš zemes aizsargvalnis, kura uz-

devums ir uzņemt Daugavas ūdeņus, lai izveidotu ūdens-

krātuvi 42 km2 kopplatībā. Auga augstumā arī pašas be-

tona pamatbūves — spēkstacijas ēka un ūdens pārgāzēs
aizsprosts. Un jau 1974. gada 7. novembrī par godu Lie-

lās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 57. gadadienai tika

iedarbināta pirmā turbīna, bet tā paša gada decembrī

rūpniecisko strāvu sāka dot vēl divas turbīnas. 1975. gada
beigās Rīgas HES jau strādā ar pilnu jaudu.

Rīgas HES stāšanās darba ierindā ievērojami uzlabos

Padomju Latvijas apgādi ar lētu elektroenerģiju, it īpaši

patēriņa maksimumstundās. Ik gadus hidroelektrostacija
ražos gandrīz 700 milj. kWh elektroenerģijas, kuras 1 kW

stundas pašizmaksa ir 0,24 kap.

Hidromezgla kopējā izmaksa bija 153 milj. rbļ. Izlie-

totos kapitāllīdzekļus Rīgas HES atražos 5,3 gadu laikā.

Hidroelektrostacijas celtniecībā piedalījās gandrīz 4000

celtnieku liels kolektīvs. Tajā varēja sastapt 20 tautību

pārstāvjus, kuri piedalījušies daudzu hidromezglu celt-

niecībā gan mūsu zemē, gan aiz tās robežām. Celtnieki ar

cieņu min Sociālistiskā Darba Varoņus Serafimu Ļevšinu,
kurš piedalījies GOELRO plānu īstenošanā, Semjonu Ko-

ževņikovu, Vladimiru Kopilkovu, Ceslavu Bogdanoviču,
Aleksandru Kuzņecovu un daudzus, daudzus citus.

Nav tādas republikas, no kurienes uz Doli nebūtu nā-

kuši sūtījumi. Urāli un Ukraina sūtīja metālu un metāla

konstrukcijas, KPFSR — caurules, Karēlija — kokmate-

riālus, Lietuva — cementu; turbīnu iekārtas un mašīnas

piegādāja Harkovas, Maskavas un Ļeņingradas speciā-

listi, automašīnas — Baltkrievijas autobūvētāji.

lespaidīgs ir, spēkstaciju ceļot, veiktā darba apjoms.
No būvbedres izvākti 4,5 milj. m 3 mīksto grunts iežu,
1,7 milj. m 3 klints iežu, uzbērumu izveidošanai izlietoti

12,5 milj. m 3 grants. Betona pamatā ieguldīts 481 tūksto-
tis m 3 monolītā betona, 42 tūkstoši tonnu saliekamā

dzelzsbetona, iestrādāti 23,3 tūkstoši tonnu stiegrojuma,
samontēti 18,3 tūkstoši tonnu iekārtas un metāla kon-

strukciju.
Rīgas HES ūdenskrātuve dos iespēju atrisināt mūsu
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Daugavas aizsprostošana pie Doles 1974. gada 27. septembrī

galvaspilsētā pastāvošo dzeramā ūdens problēmu un pie-
gādāt tehnisko ūdeni Olaines ķīmiskajai rūpnīcai un Rī-

gas TEC-2, kā arī uzlabos esošo dziļurbumu funkcionē-
šanu. Savukārt spēkstacijas darbības radītais ūdens re-

žīms uzlabos Daugavas straumes tīrību Rīgas pilsētas
robežās. Automaģistrāle, kas pāri HES savienos abus

upes krastus, dos iespēju tranzīta transporta kustību no-

virzīt apkārt Rīgai, kas jūtami atslogos galvaspilsētas
ielas, īpaši transporta kustības maksimumstundās. Un vis-

beidzot
— jaunā ūdenskrātuve un Doles salas meža parks

padarīs šo rajonu par rīdzinieku iecienītu atpūtas vietu.

Reizē ar pirmajiem celtniekiem Doles salā ieradās ar-

heologi, lai veiktu arheoloģiskās izpētes darbus ne tikai

Doles salā, bet arī abos Daugavas krastos, vietās, kas ar

HES ūdenskrātuves izveidošanu tiks applūdinātas un ap-

slēptas cilvēka acīm. Gandrīz 11 gadus šeit strādāja Lat-

vijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta organi-
zētās ekspedīcijas arheologa Ādolfa Stubava vadībā. Ar-

heologu īpašu uzmanību saistīja Doles salas dienvidu daļa
ar tai blakus atrodošos Mārtiņa salu, kur tika atklātas lie-

las seno lībiešu apmetnes. Visi arheoloģiskās izpētes darbi
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tika pabeigti 1975. gadā. To rezultāti tiek apkopoti,
sistematizēti, un tuvākajā nākotnē daudzi no šeit iegūta-
jiem materiāliem būs redzami muzeja zālēs. Salā, kas no-

stiprināta ar uzbērumu, vēl ilgi saglabāsies arheoloģiski
izpētītās Ikšķiles baznīcas mūri.

Rīgas HES ūdenskrātuve pārvērtīs dabas ainavu no

Salaspils līdz Ķegumam.
Cilvēks apbrīnojami ātri pierod pie jaunā. Daugavas

krasti kļūs citādi, bet arī tās nebijušais skaistums mielos

acis. Tāpēc visu mūsu republikas dabas draugu pienā-
kums ir vairot un sargāt šo jauno, cilvēka roku radīto

skaistumu.

A. Vīksna

2CO

ZINĀTNE IESĀKĀS ZILOŅA APTIEKĀ

Pašā Rīgas centrā, blakus Domam, Jaunielā 13, atrodas nesen

celtā Zvejnieku kolhozu savienības ēka, kura, pēc vispārējā atzinuma,
labi iekļaujas Vecrīgas arhitektoniskajā ansamblī. Tās vietā kādreiz

atradās aptieka, kura ilgus gadus bija saistīta ar ievērojamā ķīmiķa,
farmaceita, dabzinātnieka un ārsta Dāvida Hieronīma Grin-

de ļ a dzīvi un darbību. Viņa vārdam nav tikai šauri lokāla nozīme:

pārkāpjot Baltijas robežas, Grindeļa mantojums ieņem nozīmīgu vietu

Krievijas zinātnes vēstures attīstībā. 1976. gadā aprit divi gadsimti
kopš D. H. Grindeļa dzimšanas dienas.

Viņš cēlies no Rīgā ienākušās latviešu Grunduļu dzimtas, kuras

uzvārds paaudžu maiņā vāciskojies. D. H. Grindeļa tēvs, mastu

šķirotājs, bija jau diezgan turīgs vīrs un viens no pirmajiem lat-

viešiem, kurš ieguva Rīgas pilsoņa tiesības. Dāvids Hieronīms dzimis

1776. gada 9. oktobri Rīgā. Jau zēna gados viņā iezīmējās divas

zinātniekam tik nepieciešamas īpašības — gaišs prāts un lielas

darba spējas. Grindelis mācījās Domskolā, tad sešus gadus aizvadīja
Ziloņa aptiekas mācekļa gaitās, šajā laikā ieinteresējoties par minera-

loģiju un botāniku. Astoņpadsmit gadu vecumā Grindelis devās uz

Jēnas universitāti, kur pievērsās dabas pētniecībai.
lerauts zinātnes dzīves virpuļos, viņš dzīvi sekoja jaunākajiem

notikumiem ķīmijā, drīz vien sāka izvirzīt savas hipotēzes un teorijas,
piedalījās diskusijās. Sakarā ar ķeizara Pāvila pavēli, kura aizliedza

Krievijas pavalstniekiem studēt ārzemju universitātēs, studijas pār-
trūka. Pa vidām, 1800. gadā, Grindelis Pēterburgā lieliski nokārtoja
aptiekāra eksāmenus un saņēma uzreiz divus aicinājumus — kļūt
par profesoru Pēterburgā un Tērbatā, no kuriem atteicās. 1802. gadā
Jēnā viņš ieguva filozofijas doktora grādu.

Šajā laikā Grindeļa zinātniskā darbība bija izvērsusies jo plaši.
1802. gadā viņš nopirka jau minēto Ziloņa aptieku Rīgā. Jāpiebilst,
ka tolaik aptiekās bija diezgan plašas laboratorijas, tātad arī bāze

zinātniskajam darbam. 1803. gadā Grindelis nodibināja Rīgas ķīmiķu
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un farmaceitu biedrību, kurā bija pirmā Krievijā (pastāvēja līdz

1937. gadam). Vienlaikus viņš sāka izdot Krievijā pirmo farmācijas
un ķīmijas žurnālu «Russisches Jahrbuch der Pharmazie» (iznāca no

1803. gada līdz 1810. gadam). Sie abi veikumi lielā mērā stimulēja

ķīmijas un farmācijas attīstību valstī. Rīga Grindelis bija iepazinies
ar Tērbatas universitātes dibinātāju un pirmo rektoru G. F. Parotu,

ar kuru kopā veica Krievijā pirmos eksperimentus ar galvanisko
elektrību.

Atkārtoti aicināts par profesoru uz Tērbatas universitāti, viņš

1804. gadā arī devās turp un desmit gadus lasīja lekcijas ķīmija
un farmācijā, pāris gadu ieņemdams arī universitātes rektora posteni.
Seit turpinājās dedzīgi un aizrautīgi zinātniskie meklējumi. Bet tad

Napoleona karu rezultātā izcēlās inflācija, profesora alga vairs ne-

spēja nodrošināt Grindeļa materiālo stāvokli, un 1814. gadā viņš

devās atpakaļ uz Rīgu, lai atkal strādātu Ziloņa aptiekā. Studenti

iemīļoto profesoru kājām pavadīja septiņas verstis.

Turpmākie dzīves gadi Grindelim aizritēja Rīgā, taču viņš vēlreiz

atgriezās Tērbatā. Bijušais rektors no 1820. gada līdz 1822. gadam

studēja medicīnu, palaikam aizstādams saslimušo ķīmijas profesoru.

leguvis ārsta diplomu, viņš no 1823. gada līdz mūža beigām bija
Rīgas apriņķa ārsts, gūstot plašu atsaucību pacientos, un vienlaikus

vadīja savu aptieku. D/ H. Grindelis piedalījās 1831. gada holēras

epidēmijas apkarošanā, tāpat citos pasākumos. Mūža nogalē viņš

aizgāja no zinātnes un mira vientulībā 1836. gada 20. janvārī Rīgā.

No D. H. Grindeļa daudzajiem zinātniskajiem tituliem minēsim

vienu: 1807. gadā viņš ievēlēts par Krievijas Zinātņu akadēmijas

korespondētājlocekli. Grindeļa spalvai pieder lielāks skaits grāmatu,
brošūru un rakstu, viņš izdevis vairākus periodiskus izdevumus.

Savā laikā sensacionāli bija Grindeļa pētījumi par mākslīgu asiņu

radīšanu, kuros viņš centās pierādīt, ka elektrolizes ceļā. no sāls,

dzelzs un fosfora savienojumiem iegūtais šķīdums aptuveni atbilst

dzīvajām asinīm, kas gan neattaisnojās Grindelis izpētīja kalcija sāļu

liesmas reakciju un ieteica vairākus himna aizstājējus malārijas
ārstēšanai, kam bija liela praktiska nozīme. Bez tam viņš pievērsās
botānikai, sastādot Baltijas botānikas rokasgrāmatu un aprakstot
vairākas jaunas sugas, veica pirmos sīkākos Ķemeru sēravotu pētī-
jumus un analīzes, tāpat vairākus citus pētījumus.

Grindeļa vārds ir saglabājies zinātniskajā terminoloģija. Savā laikā

populāra bija Tinctura Grindeliae. Par godu viņam nosaukta kurvj-

ziežu ģints Grindelia. 1962. gadā no kāda šīs ģints auga tika izdalīta

grindelskābe, atvasināti sāļi grindelāti un citi ķīmiski savienojumi.

Rīgā saglabājušās divas ar Grindeli saistītas vietas. Viņa vadītā

Ziloņa (agrāk Mazā) aptieka, kā jau minējām, nav saglabājusies.

Taču Grindeļa biogrāfs, pazīstamais ķīmiķis un zinātnes vēsturnieks

akadēmiķis J. Stradiņš un vēsturnieks R. Sirants, kuri šo jautājumu

pētījuši sīkāk, atklājuši, ka blakus mājā, Jaunielā 15. kura ir sagla-

bājusies, atradušās aptiekas palīgtelpas. Pirms astoņiem gadiem

izskanēja ierosinājums ierīkot šajā ēkā aptieku muzeju, tādā kārtā

atslogojot pārblīvētās P. Strādina Medicīnas vēstures muzeja telpas.
Otrs objekts — Grindeļa dzimt?s kapliča — atrodas Pārdaugavā,

Mārtiņa kapos. Vēl šodien labi saglabājusies 1903. gadā liktā piemiņas

plāksne, kuru savam dibinātājam sakarā ar simtgadi veltījusi Rīgas

ķīmiķu un farmaceitu biedrība. Grindeļu dzimtas kapličas tālākai

saglabāšanai tomēr vajadzētu pievērst lielāku uzmanību.
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V. Krūze

100

AUSEKĻA «PEDAGOĢISKĀ GADAGRĀMATA»

Pirms simts gadiem — 1876. gadā — progresīvais dzej-
nieks un pedagogs Auseklis (Krogzemju Mikus) publi-
cēja pirmo plašāko pedagoģisko rakstu sakopojumu lat-

viešu valodā. Viņa «Pedagoģiskā gadagrāmata» pirmo
reizi Latvijā tik plaši izvirzīja daudzus nozīmīgus jau-
natnes audzināšanas un skolu darba jautājumus. Būdams

jūsmīgs dabas apdzejotājs, Auseklis šajā grāmatā nepa-

gāja garām arī cilvēku centieniem izzināt dabu un tās

parādību noslēpumus. Viņš ievērojami tuvojās dabas ma-

teriālistiskajai izpratnei, lai gan toreiz valdošais bija
ideālistiskais pasaules uzskats.

Pagājušā gadsimta 70. gados Auseklis bija viena no

ievērojamākām personībām toreiz vēl topošajā latviešu

pedagoģijā. Viņš daudz domāja par skolu un skolotāju
darba uzlabošanu, nozīmīgākajām audzināšanas problē-
mām. Par šiem jautājumiem viņš publicēja rakstus presē,
runāja skolotāju sapulcēs. Auseklis uzskatīja, ka latviešu

skolotājiem nepieciešama sava pedagoģiskā literatūra, un

acīmredzot bija nodomājis savu izdevumu turpināt. Taču

niknā vajāšana, ar ko pret viņu vērsās vācu mācītāji,

tāpat arī pāragrā nāve (1879. gadā) neļāva šīm iecerēm

piepildīties.
Ausekļa bērnība un jaunība aizritēja laikā, kad Latvijā

pastiprinājās zemnieku antifeodālais noskaņojums pret
vācu baroniem, izplatījās izcilā krievu revolucionārā de-

mokrāta N. Cerniševska idejas. Visu pasauli saviļņoja
Parīzes komunaru varonīgā cīņa, kuras atbalsis sasniedza

arī Latviju. Auseklim bija iespēja iepazīties ar Rietum-
eiropas progresīvo filozofu un rakstnieku paustajām atzi-

ņām. Viņa uzskatus dabas izpratnē nopietni un būtiski

ietekmēja L. Feierbaha materiālisms, tāpēc Auseklis «Pe-

dagoģiskajā gadagrāmatā» izteica domu, ka «cilvēcības

organismu» darina kāds īpašs spēks, taču tas nepastāv
atsevišķi, pats par sevi, bet ir «saistīts pie vielas, pie mie-

sas, bez kā tas nav nedz domājams, nedz nojēdzams».
Ausekļa rakstos atzīmēts, ka dzīvē notiek pilnveidošanās,
atsevišķas parādības noveco un pazūd, ka dzīvē un dabā

notiek cīņa un attīstība. Te viņš jau zināmā mērā tuvojas
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arī dialektikai, taču tā Auseklim visumā tomēr palika ne-

izprasta un netika izmantota, lai izprastu sabiedrības at-

tīstības likumus.

«Pedagoģiskās gadagrāmatas» autors pauda ateistis-

kus uzskatus un, vadīdamies pēc L. Feierbaha atziņām,

konstatēja, ka «cilvēks dievību aizvien tēlo cilvēka veidā»,
tātad reliģiju radījuši paši cilvēki. Auseklis uzskatīja, ka

cilvēks spēj izzināt dabu un to nepieciešams darīt, Lai

varētu dabas parādības un tās bagātības izmantot visas

cilvēces labā. Cilvēku uzdevums — «dabas likumus izdi-

bināt, ievērot un pēc tiem dzīvot».

Tomēr vēl bagātāks ir «Pedagoģiskajā gadagrāmatā»

pausto pedagoģisko atziņu klāsts. Auseklis uzsvēra, ka

skolotājam labi jāpazīst savi skolēni, jāiedziļinās viņu

dvēselē, tikai tad būs iespējams viņus audzināt: «...to

vien var audzināt, ko pazīst», tādēļ pedagogam «jābūt

anatomam, fiziologam un psihologam», viņam «smalki jā-
mācās izšķirt audzēkņu individualitātes un tās katrā

audzēknī jāaudzina atsevišķi». Skolotājam nepieciešams

rūpēties gan par savu audzēkņu fizisko, gan par garīgo
attīstību. «Pedagoģiskajā gadagrāmatā» izstrādāti arī

jaunu tautskolas programmu pamatprincipi, kas pamatos
atšķīrās no toreizējām vācu baronu un_ mācītāju vadīto

skoiu valžu apstiprinātajām programmām. Auseklis par

galvenajiem mācību priekšmetiem uzskatīja fiziku (dabas

mācību), ģeogrāfiju, matemātiku un vēsturi, bet pilnīgi
atmeta ticības mācību, vēlreiz palikdams uzticīgs saviem

ateistiskajiem uzskatiem. Viņš uzsvēra vēstures lielo no-

zīmi, audzinot jauniešus par savas dzimtenes patriotiem.

Tāpat kā ievērojamais krievu pedagogs K. Ušinskis, arī

Auseklis par ļoti svarīgu uzskatīja dzimtas valodas mācī-

šanu, neatsakoties no svešvalodu apgūšanas, taču — tikai

pēc tam, kad pietiekami iemācīta matēs valoda. Asa kri-

tika tika vērsta pret vācu muižnieku_ un mācītāju kun-

dzību latviešu tautas izglītības vadīšanā.

Rakstā «Latviešu tautas dziesmas tautas skolās» Ausek-

lis pierādīja, ka tautas dziesmas_ nav vis «blēņu dzies-

mas», kā tās noniecināja vācu mācītāji un baltvācu pub-
licisti. Tām ir ne tikai vēsturiska, bet arī audzinoša loma

tautas dzīvē: «Estētisks nolūks ir viens no lielākajiem,

kas panākams caur tautas dziesmu kopšanu skolās.» Viņš

minēja veselu virkni tautas dziesmu, kuras apdziedāts
dzimtās zemes dabas skaistums, kas rosina bērnus aplu-
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kot dabu «daijām acīm», mīlēt dzimtās zemes pļavas,
laukus, saudzēt dabu tāpat, kā arājs saudzē savu kume-

liņu. «Tiklība stāv tuvās saitēs ar dailību,» izteicās autors,

parādīdams tautas dziesmu nozīmi skolēnu tikumiskajā

audzināšanā —
audzināšanā darbam, darba mīlestībā,

kas ir bijis latviešu tautas lielākais tikums no vissenāka-

jiem laikiem. Auseklis ieteica izmantot tautas dziesmas

patriotisko jūtu audzināšanai, jo tās iepazīstina ne tikai

ar tautas ierašām un tradīcijām, bet sniedz ieskatu tautas

vēsturē, māca mīlēt un sargāt savu tēvu zemi.

«Pedagoģiskā gadagrāmata» tajā pausto nozīmīgo pe-

dagoģisko atziņu dēļ pagājušā gadsimta 70. gados bija

ievērojama parādība. Toreizējie progresīvie skolotāji tajā

varēja smelties daudz vērtīgu atziņu. Tāpēc šis izdevums

arī mūsdienās prasa nopietnu un rūpīgu_ iedziļināšanos,

tajā ietverto ideju dziļāku analīzi. Ne mazāk izcila nozīme

ir Ausekļa atziņām dabas izzināšanas un pētīšanas jomā.
Daudzi viņa izteikumi skan aktuāli arī šodien. Domājot

par dabas aizsardzības vēstures pētīšanu Latvijā, nepie-

ciešams atcerēties arī Ausekļa «Pedagoģisko gadagrā-
matu».

J. Stradiņš
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MIHALS BORHS — POĻU DABZINĀTNIEKS

NO LATGALES

No tiem nedaudzajiem zinātnes darbiniekiem, kas līdz XX gad-
simtam dzīvoja un darbojās Latgalē, varbūt pašu lielāko vērību pelna
sava laika pazīstamais poļu zinātnieks Mihals Jans Borhs

(1751—1810). Abi gadu skaitļi aiz Borha uzvārda prasa paskaidro-
jumu: dažkārt norāda nepareizu M. J. Borha dzimšanas gadu (dots

1753, jābūt 1751). Tāpat miris Borhs 1810. gada 31. decembrī, tātad

pēc jaunā stila 1811. gadā. Zinātnieks dzimis un miris Varakļānos.
Varakļānos atradās Borha pils, tur saglabājušās Borhu dzimtas ka-

penes. Bet kas tad bija Borhs?

Poļu lielkanclera J. J. Borha dēlu, Vidzemes ģenerālgubernatora
G. Brouna znotu M. J. Borhu vērtē kā nozīmīgu personu Polijas
militāri politiskajā dzīvē XVIII gs. beigās: viņš bija Beļskas vojevoda,
Lietuvas ģenerālkvartīrmeistars, Polijas seima loceklis, ietekmīgs
karaļa Staņislava Poņatovska galminieks, kā arī izveicīgs diplomāts.
Staņislavs Poņatovskis, kā zināms, bija zinātnes un mākslas veicinā-

tājs, un viņa valdīšanas laikā zinātnes attīstība Polijā ieguva plašu
vērienu. Kā grāfs Borhs, tā karalis interesējās par zinātni, litera-

tūru un daiļajām mākslām. Un kā viens, tā otrs vairījās iedziļināties

Polijas sasāpējušajās sociāli ekonomiskajās problēmās, kaut gan poļu
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valsts tajos gados pārcieta asu politisku un ekonomisku krīzi. Taču

mūs Borhs interesē kā zinātnieks.

Laikā no 1776. gada līdz 1777. gadam Borhs izpildīja diplomātisku
uzdevumu Itālijā. Tur angļu ceļotājs P. Braidons nesen bija veicis

Sicīlijas dabas pētījumus, kas saistīja Boihu, un viņš turpināja
salas minerālu un iežu izpēti. Borha darba rezultāti apkopoti vairākās

franču valodā izdotās grāmatās (1777—1782), kas vēlāk tulkotas

arī vācu un zviedru valodā. Tajās Borhs izsacīja domas, kas tikai

krietni vēlāk (pēc Čārlza Laijela darbiem) kļuva par vispāratzītām

ģeoloģijas zinātnē. Tā, piemēram, viņš rakstīja, ka svarīgākie ģeogrā-
fiskie procesi norisot lēni, bez katastrofām. Tādos pašos ieskatos bija
arī J. J. Ferbers, tolaik Jelgavas Pētera akadēmijas dabas zinātņu

profesors. Borhu nodarbināja arī vulkānu veidošanās problēma: viņš

mēģināja izskaidrot vulkānu darbības mehānismu un ar barometra

palīdzību pirmo reizi noteica Etnas augstumu.
1776. gadā Dižonas Zinātņu akadēmijā (Francija) tika nolasīts

Borha traktāts, kurā zinātnieks runā par «indikatoraugiem»: to klā-

tiene norādot uz dzelzs klātieni rūdās un ūdeņos. Tas ir viens no

pirmajiem mēģinājumiem izmantot bioģeoķīmiskas metodes rūdu mek-

lēšanā.

Atgriezies Polijā, Borhs apcerēja iespējas pēc franču parauga izdot

plašu poļu enciklopēdiju. Viņa paša interešu loks patiesi bija enciklo-

pēdisks: līdztekus ģeoloģijai Borhs pētīja arī elektriskas parādības,

sastādīja medicīnas rokasgrāmatu, sacerēja traģēdijas, odas un

politiska satura rakstus, kā arī uzrakstīja sava sievastēva ģenerāļa
Brouna dzīves aprakstu. levērību tomēr pelna fakts, ka J. V. Gēte

savās vēstulēs no Itālijas, gan atzīmēdams Borha darbību, tur-

pat piebilst: «Man gan šķiet, ka grāfa rosīgums pārsniedz viņa zinā-

šanas.»

1790. gadā Borhs devās ceļojumā uz Angliju, bet, atgriezies no

turienes, sabiedriskajā darbā vairs nepiedalījās un kopš 1791. gada

dzīvoja savā dzimtmuižā Varakļānos. Pēc viņa pasūtījuma itāļu ar-

hitekts Macoti uzcēla Varakļānos muižas pili (tā saglabājusies vēl

tagad), ap kuru Borhs izveidoja un iekopa krāšņu parku. Varakļānos

viņš sakopoja plašu bibliotēku, savāca dabzinātniskas kolekcijas, arī

minerālu kolekciju, kuras daļa 1870. gadā tika nodota Kurzemes pro-

vinces muzejam Jelgavā. Borha laikā izveidojās tirdzniecības miestiņš

Varakļāni — tagadējā Varakļānu pilsēta.
M. Borhs sarakstījās ar daudziem ievērojamiem tā laika zinātnes

un literatūras darbiniekiem: Voltēru, Bifonu, Pēterburgas akadēmiķiem

Bernulli un Pallasu v. c. Viņš bija Lionas, Dižonas un Sjenas zinātņu

akadēmiju un vairāku Itālijas mākslas akadēmiju loceklis, kā arī

Pēterburgas Brīvās ekonomiskās biedrības biedrs (kopš 1785. g.).

lepazīšanās ar Borha darbiem jau atklājusi zinātnes vēsturei

nozīmīgus faktus, tāpēc ļoti vēlams Borha zinātniskā mantojuma

apgūšanu turpināt. Tas varbūt parādītu pilnā mērā Borha ietekmi

Polijas zinātnes attīstībā un Latgales kultūras dzīves rosināšana.

Borha dzīves un darbības pētījumi varētu atsegt arī Polijas un

Baltijas zinātnieku kontaktus ar franču un itāļu kolēģiem XVIII gs.,

par ko pašreiz ir ļoti maz ziņu.

Bet Varakļānu novadpētniekiem būtu jārūpējas par Borhu dzimtas

-kapliču, kuras stāvoklis pašreiz izraisa bažas. Tā nozīmīga ne vien

kā pilsētiņas ievērojamākais arhitektūras piemineklis, bet arī kā kultūr-

vēsturiska piemiņas vieta ievērojamam poļu zinātnes pārstāvim.
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M. Galeniece

100

AKADĒMIĶA PĒTERA NOMAĻA ATCEREI

Šā gada 8. augustā paiet 100 gadu, kopš dzimis izci-

lais zinātnieks Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas īstenais

loceklis, Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks, agrono-

mijas zinātņu doktors, profesors Pēteris Nomals.

Vēl un vēl gribas atskatīties uz pašaizliedzīgo darba

mūžu, kas veltīts mūsu Dzimtenes zemes bagātību izpētei
un to iespējamai izmantošanai.

P. Nomals dzimis 1876. gada 8. augustā Sēlpils pagasta
Priekšānu mājās lauksaimnieka ģimenē. Pirmās skolas

gaitas sāk Sēlpils pagastskolā, pēc tam mācās Jēkabpils
pilsētas skolā. Tālākais izglītības cēļš viņam ir tāds pats
kā daudziem latviešu jauniešiem: viņam jāstrādā un jā-
mācās, jo vecāku rocība nav tik liela, lai sūtītu dēlu to-

reizējās dārgajās skolās.

Pēc pilsētas skolas beigšanas P. Nomals iegūst taut-

skolotāja tiesības un vairākus gadus nostrādā par taut-

skolotāju. Vienlaikus viņš papildina izglītību, kā eksterns

iztur vidusskolas pārbaudījumus un iestājas Rīgas Poli-

tehniskā institūta ķīmijas nodaļā. 1910. gadā viņš beidz

institūtu ar pirmās šķiras inženiera tehnologa grādu un

uzslavu.

Jaunais inženieris gadu nostrādā par pasniedzēju teh-

niskajā skolā Tveras guberņā, bet jau 1912. gadā atgrie-
žas Rīgā un sāk strādāt Baltijas Domēņu valdes hidro-

tehniskajā nodaļā. Te P. Nomaļam uztic noorganizēt un

vadīt Purvu pētīšanas laboratoriju, te ar viņa līdzdalību

tiek likts pamats sistemātiskai purvu pētīšanai. Tikko

darbi laboratorijā noorganizēti, sākas pirmais pasaules
karš un iestādi līdz ar darbiniekiem evakuē uz Petro-

gradu. Visu kara laiku P. Nomals strādā par Ziemeļu
frontes hidrotehniskās laboratorijas vadītāju.

1918. gadā P. Nomals atkal atgriežas Latvijā un sāk

strādāt Zemkopības ministrijā par Purvu nodaļas vadī-
tāju un turpina kara laikā pārtraukto darbu. Šai laikā

P
:

Nomals Jau ir plaši pazīstama autoritāte purvu un

kūdras jautājumos, viņam ir vairākas publikācijas par at-

sevišķiem purviem, kūdras siltumspēju, ūdens ķīmisko
sastāvu v. c. jautājumiem.
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1919. gadā padomju vara izdod dekrētu par Latvijas
Universitātes dibināšanu. P. Nomals kā jaundibināmās
universitātes organizācijas komisijas loceklis kopā ar pa-

zīstamajiem zinātniekiem A. Kirhenšteinu, P. Lejiņu v. c.

stājas pie universitātes izveidošanas un drīz pāriet darbā

uz Latvijas Universitāti. Vispirms viņš ir lektors, tad do-

cents, bet no 1930. gada, pēc doktora disertācijas aizstā-

vēšanas, — profesors. Šajā laikā sākas nepārtraukti zi-

nātniskās pētniecības darba gadi.

Izveidojot Universitātē Lauksaimniecības fakultāti,

starp daudzām citām katedrām nodibina arī Purvu mācī-

bas un kūdras tehnoloģijas katedru. Tagad mēs nevaram

pat iedomāties, kādas grūtības bija jāpārvar P. Nomaļam,
katedru dibinot. Daudzi fakultātes locekļi bija pret šādas

katedras dibināšanu, sauca P. Nomaļu par fantastu un

teica, ka viņš operējot tikai ar «nezināmiem lielumiem».

P. Nomaļa atkārtotajam aizrādījumam, ka purvi pēc me-

žiem ir republikas svarīgākais enerģijas avots, sekoja rep-

likas, kas tas par enerģijas avotu, kur 95% ūdens.

Ar enerģisku rīcību tomēr nodibina katedru un pēc ne-

ilga laika ari purvu un kūdras tehnoloģijas laboratoriju,
kuru izveido par fakultātes parauglaboratoriju. Tagad,
kad katedra un laboratorija bija noorganizētas, neatlie-

kams darbs bija noskaidrot purvu bagātības. Valsts purvi
atradās Meža departamenta pārziņa, bet petiti nebija, un

tādēļ arī trūka ziņu par purvu tipiem, to dziļumu, kūdras

botānisko sastāvu un krājumiem, arī par purvu koppla-
tību republikā. Literatūrā bija tikai minēts, ka purvu

platība, jādomā, esot trīsreiz lielāka par ezeru platību.

Tādēļ arī pirmais darbs, ko P. Nomals noorganizē un

vada, ir lielāko purvu rekognoscija jeb zinātniskā inven-

tarizācija.

Šo darbu veic purvu un kūdras pētīšanas laboratorija,

sastrādājot ar Zemkopības- ministrijas Meliorācijas de-

partamenta kūdras nodaļu.

Pirmās purvu pētnieku grupas noorganizēja 1926. gadā.
Šis pirmreizējais izpētes darbs aptvēra visu Latvijas te-

ritoriju, un to pabeidza 1933. gadā. P. Nomals jau pašā
sākumā nostādīja to uz stingri zinātniskiem pamatiem,
neaizmirstot arī kūdras rūpniecības prasības.

Viss darbs norisa divos posmos — purva un tā apkār-
tnes pētījumi un kūdras paraugu apstrāde laboratorijā.
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Bez šī lielā purvu izpētes darba vadības pašaizliedzību
no zinātnieka prasa arī ikdienas problēmas: jāsniedz kon-

sultācijas jaundibinātajai kūdras rūpniecībai, jāizvēlas
jauni izmantošanai derīgi purvi, jāvada purvu projekti.
Lielu vērību zinātnieks veltī arī purvu un purvu ezeru

ūdeņiem, sāk pat pēc ūdens sastāva kūdrā rajonēt purvus.
Daudz pētījumu ir arī par sapropeļa atradnēm gan pur-

vos, gan ezeros. Divi avoti Ķemeru apkārtnē, kurus P. No-

mals pirmais atrada un kuru ūdeni arī izanalizēja, vel

tagad ir pazīstami kā P. Nomaļa avoti.

Ļoti tuvs profesoram ir arī pedagoģiskais darbs. Bū-

dams pārliecināts, ka labai lekcijai nepieciešams demon-

strējamais materiāls, profesors ar lielu aizrautību ķeras
pie purvu muzeja ierīkošanas. Muzejam profesors ziedo

daudz laika — visu viņš pārdomā un izplāno līdz sīku-

miem. Ar lielu bijību viņš aplūkoja katru paraugu, ko

ievāca muzejam. Atceros, reiz, kad pārvedu no dažiem

Kurzemes purviem labus dzelzsrūdas un vivianīta parau-

gus, kā arī sapropeli ar fosiliem ezerriekstiem, profesors
ar lielu sajūsmu tos apskatīja, pats tūlīt sameklēja kastī-

tes, kur paraugus novietot, un vēl piekodināja neko ne-

mest prom, bet visu saglabāt.

Muzejā bija savākts ļoti bagāts materiāls par purvu at-

tīstību, kūdru un tās pārstrādes veidiem. Žēl tikai, ka to-

reizējā universitātes vadība lielāko daļu šī muzeja iznīci-

nāja. Daļu materiālu vēl paglāba Dabas muzejs; tagad
tie atrodas Mālpils Meliorācijas muzejā.

Daudz laika un enerģijas profesors ziedoja arī admi-

nistratīvajam darbam un jaunatnes audzināšanai, veik-

dams katedras vadītāja, dekāna un arī prorektora pienā-
kumus. 1944. gadā viņam uzticēja veikt LVU zinātņu pro-
rektora pienākumus. No 1946. gada līdz 1949. gadam pro-
fesors P. Nomals bija Latvijas PSR ZA Purvu zinību

institūta direktors.

Blakus daudzajiem pienākumiem ikdienas dzīvē profe-
sors visu laiku turpināja zinātnisko darbu. Viņa lielāko

zinātnisko darbu skaits sniedzas pāri 40, un tie aptver vai

visas purvu mācības un purvu izmantošanas nozares.

Starp viņa darbiem ir plaši pazīstamā monogrāfija «Kur-

zemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales purvu apskats»,
kurā sakopoti visi purvu rekognoscijas dati ar ķīmiska-
jām analīzēm un bagātu kartogrāfisko materiālu.

Šī klusā un darbīgā zinātnieka mūžs bijis saistīts ar
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purviem gandrīz četrdesmit gadu. Viņa darbos sakopotās
atziņas un savāktos datus izmanto vēl šobaltdien. Viens

cilvēks ir licis pamatus daudz nozarēm, kurās tagad strādā

vairāki zinātniskie institūti. Profesora dzīve ar nerimtīgo
darba prieku un dziļajām un vispusīgajām zināšanām var

būt piemērs visiem.

S. Cielava

ICO

TEODORU ZAĻKALNU PIEMINOT

Mūsu mākslas literatūrā Teodors Zaļkalns dažkārt salī-

dzināts ar varenu laukakmeni, kas uz mūžiem ielikts lat-

viešu profesionālās tēlniecības pamatos. Šogad aprit
100 gadu, kopš dzimis pats meistars, bet latviešu profe-
sionālā tēlniecība ir vēl jaunāka. Savus_ pirmos asnus tā

sāka dzīt tikai XIX gs. pašās beigās. Tas sākumi saistās

ar trim tēlniekiem — Gustavu Šķilteru, Burkardu Dzeni

un Teodoru Zaļkalnu.
Sevišķi lieli nopelni latviešu profesionālās tēlniecības

attīstībā ir Teodoram Zaļkalnam. Tas izskaidrojams,
pirmkārt, ar to, ka meistara daiļrades diapazons ir nepa-

rasti plašs. Viņš strādājis gandrīz visos tēlniecības vei-

dos un žanros: darinājis skulpturālos portretus, stājskulp-
tūras, medaļas, strādājis pie monumentāliem figurāliem

pieminekļiem. Otrkārt, T. Zaļkalna tēlniecības nozīmi uz

pārējo laikabiedru sasniegumu fona ceļ viņa darbu augsta

mākslinieciskā kvalitāte. Kā izsakās meistara biogrāfs

tēlnieks K. Baumanis savā monogrāfijā «Teodors Zaļ-

kalns», «visu, kam pieskaras Zaļkalna roka, raksturo iz-

cila meistarība». Mākslinieks savā daiļradē nekad nav

apstājies, nav apmierinājies ar sasniegto, visu garo mūžu

viņu pavadījuši nemitīgi jaunas mākslinieciskās kvalitā-

tes meklējumi.
Lielākā daļa T. Zaļkalna stājdarbu glabājas LPSR

Valsts mākslas muzejā, daudzi no tiem izstādīti muzeja

pastāvīgajā ekspozīcijā. Šeit varam aplūkot 1908. gadā
veidoto itāliešu meitenes galvu «Adelīna» — pirmo māk-

slinieka paša rūpīgi veikto_ bronzas lējumu pēc itāliešu

meistaru pārbaudītiem paņēmieniem. Muzejā atrodas arī

niansētā formu veidojumā cirstais un izteiksmē apgaro-

tais «Marmors» (1911) — jaunas sievietes galva, par kuru
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T. Zaļkalna skulptūra «Mā-

miņa» (diorīts, 1915. g)

mākslas kritiķi teikuši, ka «ta ir pati karstā, dievišķā dzī

vība, bet ne vairs marmors».

īpašu vietu T. Zaļkalna daiļradē ieņem viņa diorītā un

granītā cirstie māmiņu tēli («Stāvošā māmiņa» un «Sē-

došā māmiņa»), kas darināti pirmā pasaules kara laika

notikumu iespaidā. Māmiņas ir latviešu bēgles, ko kara

vētras aizrāvušas tālu prom no dzimtajām mājām. Tie ir

dziļi traģiski un reizē tautas neizsīkstošā garīgā spēka
pilni tēli, ko tēlnieks sniedz monolītā kompozīcijā, vien-

kāršotās, bet izteiksmīgās skulpturālās masās. Ar bēgļu

māmiņu tēliem T. Zaļkalns dod lielu ieguldījumu latviešu

akmens tēlniecības koncepcijas aizsākšanā un tālākā at-

tīstīšanā.

Muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā ir arī meistara darinā-

tās animālijas (aizkustinošais bronzas «Jērs», lakonis-

kās plastiskās formās cirstā «Cūka») un citi darbi.

Daudz radoša spēka T. Zaļkalns ziedojis monumentāla-

jai tēlniecībai. Jau 1918. gadā, atsaucoties uz V. I. Ļeņina
monumentālās propagandas plānu, viņš darināja vairākus

krūšutēlus. Svinīgā mītiņā, «Internacionālei» skanot,
1918. gada novembrī Petrogradā, tagadējā Dekabristu
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laukumā tika atklāts T. Zaļkalna piemineklis krievu revo-

lucionārajam demokrātam Nikolajam Cerniševskim, dažus

mēnešus vēlāk (1919. g. martā) pie Baltijas stacijas —

franču revolucionāram Ogistam Blankī. T. Zaļkalns dari-

nājis portretiskus monumentus arī 1905.—1907. gada re-

volūcijas cīnītājam leitnantam P. Šmitam, komponistiem
A. Skrjabinam un M. Musorgskim.

Diemžēl neviens no tajos gados uzstādītajiem vai iece-

rētajiem pieminekļiem nav saglabājies. Par tiem var

spriest vienīgi pēc attēliem, zīmējumiem vai metiem.

'Arī 20.—30. gados, pēc atgriešanās no Petrogradas

Latvijā, T. Zaļkalns piedalījās vairākos monumentālo pie-

minekļu konkursos. Taču šis laiks latviešu mākslā, arī

tēlniecībā, bija ļoti sarežģīts un pretrunīgs. Tāpēc dau-

dzas ieceres nespēja realizēties. Tā netika īstenots viņa

Brāļu kapu skulpturālā ansambļa projekts, Rīgas Brīvī-

bas pieminekļa mets, kā arī iecere piemineklim pirmajā

pasaules karā kritušajiem karavīriem Liepāja.

No monumentālajiem pieminekļiem, ko tēlniekam šajos
gados izdevās realizēt, pirmām kārtām jāmin piemineklis
rakstniekam Rūdolfam Blaumanim (1929). Tas cirsts

gabro stingrā konstruktīvā uzbūvē, plastiski izsvarota

formu modelējumā. Piemineklis tagad atkal atrodas Rīgā,
kanālmalas apstādījumos pie Bastejkalna. Otrs nozīmīgs
T. Zaļkalna piemineklis veltīts jaunlatviešu kustības dar-

biniekam, pedagogam un publicistam Atim Kronvaldam

(1938). Tas ir dinamisks, emocionālas kaismes pilns tēls,
kas atliets bronzā un pacelts uz granīta pamatnes (atro-
das Siguldā pie sanatorijas «Sigulda»). T. Zaļkalns dari-

nājis arī šūnakmenī cirstu cilni pirmajā pasaules karā

kritušajiem karavīriem, kurš 1931. gadā uzstādīts Plācī

(tagadējā Cēsu rajona netālu no Straupes), un granīta
cilni rakstniekam un publicistam Māteru Jurim Kazdangā

(uzstādīts 1935. gadā, atrodas pie Kazdangas sovhoz-

tehnikuma).

Milzīgu ieguldījumu T. Zaļkalns devis memoriālās tēl-

niecības attīstībā. Meistara darināto kapa pieminekļu
skaits sniedzas gandrīz divos desmitos. Pēc sava risinā-

juma tie ir daudzveidīgi: te sastopam gan portretiskus
ciļņus, kas domāti piestiprināšanai pie granīta plāksnes,
gan figurālus, granītā cirstus ciļņus, gan pilnplastikas

(apaļskulptūras) tēlus. Mākslinieks šeit nāk ar jaunām,

Latvijā līdz tam memoriālajā tēlniecībā neparastam kon-
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cepcijām. T. Zaļkalna kapa pieminekļu plastiskās formas

pauž dziļu mieru, līdzsvarotību, atturīgu emocionālo ska-

nējumu, kurā nav vietas ne patosam, ne traģikai. Māk-

slinieks te liek izskanēt pārdomām par cilvēka dzīves un

nāves dabisko likumsakarību, par cilvēka padarītā darba

lielumu, kas ir nemirstīgs un saglabājas nākamajās pa-
audzēs. Vislabāk šo noskaņu vārdos izteic uzraksts uz

grāmatizdevēja Anša Gulbja pieminekļa: «Tāda ir darba

cilvēka dzīve. Paliek viņa celtnes, pats viņš dodas tālāk.»

Visi T. Zaļkalna kapa pieminekļi ir lieli mākslas darbi, no

kuriem sevišķi izceļas divi — pieminekļi dzejniekam Jā-

nim Porukam un Fricim Bārdām.

Lielākā daļa meistara kapa pieminekļu atrodas Rīgā:
Meža kapos (X Porukam, F. Druvai, H. Svābei, A. Gul-

bim, E. Zemgalei, S. Fridrihsonam, J. Spriņģim, M. Mal-

dūtei, E. Jirgensonam), Raiņa kapos (O. Lācim), Miķeļa

kapos (E. un R. Dragoniem) un Mārtiņa kapos (E. Dār-

ziņam). Tikai nedaudzi uzstādīti arī perifērijā: F. Bār-

dām Limbažu rajona Umurgas kapos, J. Brūveram Jēkab-

pils rajona Klauces kapos.
Teodora Zaļkalna mūžs noslēdzās 1972. gada 6. sep-

tembrī, 96. dzīvības gadā. Viņš guldīts Rīgā, Raiņa kapu
smiltājā. Taču par sirmā mākslinieka dzīvi joprojām runā

viņa lielais darbs, viņa atstātais skulpturālo tēlu klāsts,
to liek atcerēties vietas, kur viņš dzīvojis un strādājis.
Allažu pusē vēl saglabājušās mājas «Zaļais kalns», kur

mākslinieks 1876. gada 30. novembrī piedzimis un uz ku-

rieni viņš arī vēlāk daudzreiz braucis «katru sestdienu vai

ik pāris svētdienu». Rīgā, Sarkanarmijas ielā 12, stāv

nams, kur tēlnieks aizvadījis lielu daļu sava mūža, Bi-

ķernieku ielā 13 — darbnīca, kur kopš 1936. gada tapuši

gandrīz visi T. Zaļkalna tēlnieciskie darbi un kur tagad
atvērts T. Zaļkalna memoriālais muzejs. (Sīkāk ar tēl-

nieka dzīves un darba vietām iepazīstina J. Skulmes sa-

stādītais albums «Teodora Zaļkalna dzīves un darba vie-

tas», R., 1972.)

1944. gada rudenī, kad Padomju Armija atbrīvoja Rīgu
no vācu okupantiem, T. Zaļkalns uzsāka pedagoģisko dar-
bību atjaunotajā Latvijas Valsts mākslas akadēmijā, kur

viņš līdz 1958. gadam, līdz sava mūža 82. vasarai, strā-

dāja par profesoru, vadīja skulptūras darbnīcu, tādējādi
kļūstot par skolotāju un audzinātāju visai pēckara gados
akadēmiju beigušo tēlnieku saimei. Ne velti Latvijas
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Valsts mākslas akadēmija tagad nes Teodora Zaļkalna
vārdu.

Padomju valdība augstu novērtējusi T. Zaļkalna radošo

un pedagoģisko darbību: 1945. gadā viņam piešķīra LPSR
Tautas mākslinieka goda nosaukumu, 1947. gadā viņu
ievēlēja par PSRS Mākslas akadēmijas īsteno locekli;
1957. gadā T. Zaļkalnam piešķīra PSRS Tautas māksli-

nieka nosaukumu. 1971. gadā, savā 95. dzimšanas dienā,
tēlnieks kā pirmais no latviešu māksliniekiem saņēma

godpilno Sociālistiskā Darba Varoņa nosaukumu.

J. Urtāns

NEGAIDĪTI ARHEOLOĢISKIE ATKLĀJUMI ALĀS

Daudzas mūsu smilšakmens alas ir iekļautas aizsargājamo pie-
minekļu sarakstos. Speleologi un ģeologi bija pievērsuši uzmanību

Lībiešu Upuralām Svētupes labajā krastā pie Kuiķuļu mājām (Sa-
lacas c. p. Limbažu raj.). 1972. gadā daži speleologi, arheologi
un ģeologi sāka kopīgus darbus šajās alās, bet 1973. gada vasarā
tas tika arheoloģiski izpētītas. Lībiešu Upuralas kā sena kulta

vieta baznīcu vizitāciju dokumentos minētas sākot ar 1641. gadu.
Atbildot jautājumam, vai zemnieki ievēro baznīcas tradīcijas un

kādās vietās tie mēdzot upurēt, Salacas mācītājs teicis, ka zemnieki

upurējot pie «Kuiķuļiem» «zem liela smilšu kalna». Mācītāja sieva

pastaigājoties pat bija salasījusi daļu upurētās naudas. Tātad vēl

XVII gs. kristietība nebija pakļāvusi Salacas novada iedzīvotāju
prātus un mācītājs bijis spiests atzīt, ka pastāv senākas tradīcijas.
Kādreiz Lībiešu Upuralām bija viena ieeja, bet, nobrūkot priekšējās
daļas velvei, izveidojās divas savā ejas. īsākās ejas
garums ir 19,5 m, garākās (ar atzarojumiem) — 47 m. Tās ir garākās
dabīgās alas Latvijā.

Apmēram zem divu metru biezās nobrukumu kārtas atklājās senais

alas pamats, kuru attīrot iegūtas 628 monētas no XIV līdz XIX gs.
Lībiešu Upuralās ziedotās monētas pārsvarā kaltas Rīgā, Tērbatā un

Rēvelē. Atrastas arī Hamburgā, Hesenē, Meklenburgā, Vismārā, Svid-

nicā, Stokholmā, Versterā, Elbingā, Pēterburgā, Pleskavā un Maskavā
kaltas monētas. Interesanti ir vairāki viltojumi — nosudrabotas vara

monētas.

Izrakumu gaitā iegūti vaska gabali, putnu kauli, olu čaumalas, zivju
zvīņas un asakas, kā arī bronzas gredzeni (1—5), saktas (6), sīki

apkalumi (7—8), zvārguļi (9—10), dzelzs sprādze (11—13), drēbju
āķi (14), kaula adata (15), dzelzs kāsis (16), XVII gs. holandiešu māla

pīpju fragmenti (17—18; skat. 1. attēlu). 1739. gadā Salacas baznīcas

vizitāciju protokolā minēts, ka ļaudis alā ziedojuši arī prievītes, vilnu

un karašas, bet tās zemē nav saglabājušās. Atrastais katla turamais

kāsis varbūt skaidrojams kā senatnē godinātais uguns sargs.
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1. attēls.

Lībiešu Upuralās bija daudz sīku oglīšu, kuras radušās, kurinot

uguni. Varbūt uguns kurināšana saistījusies ar kāša pielūgšanu, jo
tas atrasts alas centrā.

Uz alas sienām atklāja senas zīmes — lietuvēna krustu, ar kuru

parasti atbaidīja ļaunos garus, jumja zīmes (2. att.: I—4; jumja
zīmes simbolisks attēls — divas sakrustotas vārpas), slīpos un taisnos

krustus, kā arī vairākas neatšifrētas zīmes (2. att.: 5). Par zīmju
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2. attēls.

senumu liecina tas, ka tās nosūbējušākas vairāk nekā agrāk datē-

jamais uzraksts uz alas sienas:

+ M. BACH + Salis Ao 1664 («Salis» vācu valodā «Salaca»).
Netālu no Lībiešu Upuralām kādreiz augusi svētozolu birzs, kur

ļaudis gājuši upurēt, bet ap 3 km uz ziemeļrietumiem pie Vadamurgas
ietekas Svētupē vēl tagad zaļo divi svētozoli.

Senās upurvietas un arī tādi nosaukumi kā Svētupe, Svētciems,
Oziņi, Pērkoni, Velna ala un Lībiešu Upuralas liecina, ka senatnē šeit

bijis izcils kulta vietu komplekss.
Latvijā zināmas vairāk nekā 20 senās kulta alas. Visvairāk to

ir Gaujas smilšakmens krastos, piemēram, Inčukalna Velna ala, Gūt-

maņa ala, Sietiņieža alas, Liepas Ellīte. Ir ziņas, ka Liepas Ellītē

atrastas upurētas lietas. Arī pie Salacas ir vairākas alas, kurās sais-

tītas ar nostāstiem par upurēšanu. Te var minēt Rozēnu Velna alu,
Mazsalacas Velna alu un Upuralu. Mazsalacas Upuralā zem nobrukumu

slāņa tika atklātas ogles un trauku lauskas. Pie Svētupes atrodas

sīkāk aprakstītās Lībiešu Upuralas, kā arī Svētā ala pie Lāču mā-

jām. Nostāstos minēts, ka senie iedzīvotāji upurējuši arī pie Apes
Raganu alām; Kurzemē pašlaik zināmas 4 alas, kuru nosaukumi no-

rāda, ka tās varētu būt senās kulta vietas — Dundagas Svētmeitu

alas, Rendas Māras kambari un Māras avotiņa ala un Matkules

Velna ala.

Alas vispār un līdz ar to arī kulta alas atrodas lielākoties Latvijas
ziemeļu rajonos, kur kopš vēlā dzelzs laikmeta dzīvojuši lībieši.

Par to liecina arī nosaukums «Lībiešu Upuralas». Tautas nostāstos par
Mazsalacas Upuralu teikts, ka tur arī ziedojuši lībieši. Interesants

arī tāds fakts, ka Svētupes Upuralas atrastas olu čaumalas. Bet olas

kā ziedojums mirušajam kapā dotas līdzi lībiešu vēlā dzelzs laikmeta

apbēdījumos Salaspils «Laukskola» un citur.
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Kulta alas Latvijā parasti sauc par Velna alām un Upuralām, bet

ir ari citi nosaukumi — Gūtmaņa ala, Pētera ala, Ellīte, Svētmeitu

alas, Māras kambari, Raganu alas v. c.

Alas ar savu noslēpumainību iedvesa senajiem cilvēkiem bijību.
Likās, ka tajās mīt pārdabiskas būtnes. Piemēram, Krēsliņu Jāņa
«Latviešu teikās iz Malienas» minēts, ka «zemes dieviņi piemita alas,
zem lieliem akmeņiem, kokos, kalnos. ..». Lai izlūgtos «dieviņu» lab-

vēlību, alās vai to priekšā upurēja drēbju gabalus, monētas, ēdienu,
sīkas rotas lietas, sienās iegrieza maģiskas zīmes.

Šie piemēri rāda, ka mūsu alas līdzīgi citiem aizsargājamiem
pieminekļiem var dot jaunu informāciju seno šķiru sabiedrību ideolo-

ģiskās un materiālās kultūras īpatnību pētniecībā, tāpēc būtu vēlams

Latvijas kulta alas plašāk apsekot un iekļaut aizsargājamo pieminekļu
sarakstos.

T. Zeids

JAUNI LATVIEŠU VĒSTURNIEKU

PĒTĪJUMI PAR RĪGU

Rīgas vēstures pētnieki sevišķi aktīvi ir kļuvuši kopš
1971. gada. Tas izskaidrojams, no vienas puses, ar sa-

biedrības pieaugošo interesi par pilsētu vēsturi vispār.

Latvijā, kur pirms otrā pasaules kara apmēram divas treš-

daļas iedzīvotāju dzīvoja uz laukiem un apmēram viena

trešdaļa pilsētā, tagad šī attiecība ir gandrīz diametrāli

pretēja. No otras puses, Rīgas vēstures jautājumu pētī-
šanu ievērojami stimulēja arī tas fakts, ka Latvijas PSR

ZA Vēstures institūts savos zinātniskās pētniecības plā-

nos iekļāva plašas Rīgas vēstures sastādīšanu (trīs sēju-

mos: «Feodālā Rīga», «Kapitālistiskā Rīga», «Sociālistiskā

Rīga»). Tas lika vēsturniekiem gan pārbaudīt literatūrā

jau pastāvošo jautājumu nostādni, gan arī meklēt jaunus
vēstures materiālus arhīvu fondos. Šo pētījumu rezultāti

atspoguļojas gan daudzos rakstos «LPSR ZA Vēstīs» un

citos periodiskos izdevumos, gan sarakstāmās Rīgas vēs-

tures nodaļās, gan arī atsevišķās monogrāfijas.
Feodālās Rīgas vēstures pētniekus pēdējos gados vis-

vairāk saistījusi Rīgas pilsētas izcelšanās, par ko ļoti
daudz diskutēts vēstures literatūrā. Tā, vēlreiz analizē-

jot jau sen pazīstamos vēstures avotus (T. Zeids), ir iz-

devies parādīt, ka Rīgas kā pilsētas tipa apmetnes sākumi

meklējami jau pirms t. s. Alberta dibinājuma 1201. gadā.
Arvien jaunus pierādījumus šai virzienā gūst arī arheo-

logi. Arheoloģe M. Vilsone devusi plašu publikāciju par
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savu arheoloģisko pētījumu rezultātiem Rīgas pilsētas un

kuģniecības vēstures muzeja 200 gadiem veltītajā rakstu

krājumā, uzsverot pilsētas tipa apmetnes pastāvēšanu

tagadējās Rīgas teritorijā jau XI un XII gs. Te jāmin arī

A. Caunes pētījumi un publikācijas ar vērtīgiem materiā-

liem par Rīgas izbūvi, materiālo kultūru un iedzīvotāju
dzīves veidu arī vēlākos gadsimtos.

Tālāk feodālisma vēstures pētnieku uzmanība īpaši pie-
vērsusies Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, viņu nodarbēm un

sociālajam stāvoklim no XIII gs. līdz XIX gs. otrajai pu-

sei. Ja ilgu laiku vēsturiskās demogrāfijas pētījumi mūsu

republikā bija pamesti novārtā, tad tieši sakarā ar Rīgas
vēstures izpētes aktivizāciju parādījušies pirmie plašākie
pētījumi par Rīgas iedzīvotāju skaitu, kustību un piederību
dažādām sociālām grupām XVIII gs. beigās un XIX gs.

pirmajā pusē. R. Brambe savos rakstos un referātos ļoti
uzskatāmi parādījusi gan avotu un literatūras pozitīvās

puses un trūkumus šo jautājumu izpētē, gan Rīgas iedzī-

votāju pieauguma koeficientu iepriekšminētajos hronolo-

ģiskajos ietvaros un Latvijas lauku lielo nozīmi iedzīvo-

tāju skaita palielināšanā, gan arī iedzīvotāju sociālo

grupu izvietojumu atsevišķās Rīgas pilsētas daļās.

Rīgas pilsētas ekonomiskā bāze feodālisma periodā bija
tās starpnieka tirdzniecība starp Austrumeiropu un Rie-

tumeiropu. Šo problēmu risināšanā daudz darījis V. Do-

rošenko, kas, sākumā pētīdams Latvijas lauku sakarus

ar pilsētas tirgu XVI gs., tagad lielu vietu savos darbos

ierāda Rīgas ārējās tirdzniecības apjomam un raksturam

XIII—XVII gs. Divu citu autoru monogrāfijas — I. Gras-

manes «Daugava un Rīgas eksports XVIII gs. beigās un

XIX gs. pirmajā pusē» (R., 1973) un V. Pāvulānes «Meža

materiālu tirdzniecība Rīgā XVII un XVIII gs.» (R.,

1974) — savukārt atklāj lasītājam ļoti daudz līdz šim

nepazīstamu faktu gan par Rīgas tirdzniecību vispār, gan

arī par atsevišķām tās nozarēm vēlā feodālisma, it īpaši
feodālisma galīga sairuma posmā. Bez tam I. Grasmanes

monogrāfija ļoti spilgti ataino, kā feodālisma galīga sa-

iruma posmā notiek cīņa pret vēl pastāvošajām feodāla-

jām paražām un privilēģijām Rīgas tirdzniecībā, lai tā

pilnā mērā pāraugtu kapitālistiskās formās ar t. s. brīvo

konkurenci pamatā.

Par amatniecisko un rūpniecisko ražošanu feodālajā
Rīgā salīdzinājumā ar agrākiem gadiem, kad parādījās
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J. Jenša apcerējumi par kapitālistiskās manufaktūras at-

tīstību un rūpniecības apvērsumu, A. Zeidas — par zeļļu
stāvokli viduslaiku Rīgas cunftēs, publicējumu ievērojami
mazāk. Tomēr abi vēsturnieki turpina savus pētījumus,
kas atspoguļosies «Feodālās Rīgas» nodaļās par amatnie-

cību un rūpniecību. Turklāt J. Jenšs publicējis vēl īpašu
apcerējumu par papīra ražošanu un tirdzniecību Rīgā
XVIII gs. pēdējā un XIX gs. pirmajā ceturksnī.

Liela uzmanība pievērsta arī iedzīvotāju sociālo noslā-

ņojumu izveidei Rīgas pilsētā, it īpaši divos attīstības

posmos: XIII—XV gs. (T. Zeids), kad noformējās feodā-

lajai Rīgai raksturīgās iedzīvotāju grupas, un XIX gs.

pirmajā pusē (M. Svarāne), kad, vēl valdot feodālismam,

Rīgā jau veidojās proletariāts un buržuāzija. M. Svarane

pētījumos par latviešu sīkburžuāzijas attīstību Rīga ļoti

veiksmīgi izmantojusi vēsturnieku līdz tam maz vēra

ņemto bāriņu tiesas fondu.

Bez sociālās diferenciācijas jautājumiem īpaša uzma-

nība pievērsta arī dažādu sociālo kustību (reformācijas,
kalendāra nemieru, zeļļu streiku un nemieru, iedzīvotāju
nemieru karu periodos utt.) pētīšanai, galveno vietu ierā-

dot Rīgas pilsētas iedzīvotāju zemākajiem slāņiem un

viņu cīņai par sava stāvokļa uzlabošanu.

Latvijas PSR vēsturnieku darbos pēdējā laikā plašāk
aplūkotas arī Rīgas politiskās iekārtas un politiskās vēs-
tures problēmas. Te, no vienas puses, jāatzīmē uz bagā-
tīga arhīvu materiālu pamata veiktie A. Zeidas pētījumi
un publicējumi par Rīgas rātes izveidoto un sīki sazaroto

pilsētas pārvaldes sistēmu, ka arī par t. s. vietniecības
iekārtu Rīgā, kas deva pirmos nopietnākos triecienus feo-
dālas Rīgas pārvaldes sistēmai. No otras puses, izceļami
M. Caunes publicējumi par Rīgas pilsētas cīņu XIII—

XV gs. pret tas feodālajiem senjoriem — Rīgas arhibīs-

kapu un Livonijas ordeni. No vēlāku feodālisma posmu
Rīgas politiskās vēstures pētījumiem lielāka nozīme ir

apcerējumiem par Rīgas pilsētas attiecībām ar Poliju
(V. Dorošenko), kā arī ar Zviedrijas un Krievijas valdī-

bām (Dz. Liepiņa, M. Āboliņa), par Rīgu Livonijas kara

(V. Dorošenko), poļu—zviedru kara (Dz. Liepiņa),
krievu—poļu—zviedru kara (V. Pāvulāns), Lielā ziemeļu
kara (M. Āboliņa) un 1812. g. Tēvijas kara (T. Zeids)
laika v. c. politiskās vēstures problēmām.

No pēdējā laikā veiktiem pētījumiem feodālās Rīgas
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vēsturē vēl jāmin pētījumi par rīdzinieku dzīves veidu

un kultūru XIII—XVIII gs. (A. Zeida, T. Zeids), kur se-

višķa vieta ieradīta darbaļaužu dzīves veidam. Atzīmēja-
mas arī B. Brigeres publikācijas par kultūras dzīvi Rīgā
XVIII gs. beigās un XIX gs. pirmajā pusē, kā arī par pil-
sētas labiekārtošanu. Pētīti arī Rīgas pilsētas sakari ar

laukiem, it īpaši ar tās lauku novadu — patrimoniālap-

gabalu (Dz. Liepiņa), Rīgas pilsētas apbūve un arhitek-

tūra feodālisma periodā (R. Širants, J. Vasiļjevs), kā arī

feodālās Rīgas atveidojums folklorā (A. Ancelāne), attē-

los (R. Sirants) un literatūrā (M. Svarāne).

Bagātīgais pētījumu klāsts Rīgas pilsētas vēsturē ir

droša ķīla nākotnē paredzētajai Latvijas pilsētu vēstures

pētniecībai, jo Rīgai ir bijusi milzīga nozīme visu Latvi-

jas PSR pilsētu vēsturē un attīstībā.

J. Šmits

J. KUČERS

Jānis Kučers piedzima 1901. gada 26. aprīlī Valkas apriņķa

(tag. Gulbenes rajona) Lejas pagasta «Viģupos», bet 1907. gadā ģimene
pārcēlās uz «Zemītēm», novadpētnieka pašreizējo dzīves vietu. Zēns jau
bērnībā guva pirmo ierosmi vākt materiālus par novada dabu, iežus,

vēsturiskus datus, atmiņas, teikas un nostāstus. Jauneklis alka zinā-

šanu, tādēļ sapirka gramatikas, latīņu valodas un vēstures grāmatas
un vakaros daudz laika pavadīja pie lampiņas. Sevišķa interese radās

par ģeoloģiju. Novadpētnieks uzskata, ka vairāk un sistemātiskāk

apkārtnes pētīšanai pievērsies, sākot ar 30. gadiem, tātad pirms vairāk

nekā 40 gadiem. Bet par īsti sistemātiska darba sākumu būtu atzīs-

tams pēckara laiks.

J. Kučers savā dienasgrāmatā sīki norāda, cik drūmas bijušas
fašistiskās okupācijas pēdējās dienas Lejasciema apkārtnē. 1944. gada

augusta dienās vācu fašisti bēga, dzina iedzīvotājus ārā no mājām,

staigāja apkārt dedzinādami, spīdzinādami un postīdami. Vietējie

iedzīvotāji bēga mežos. Ļaudīm acīs iemirdzējās asaras, ieraugot

Padomju Armijas karavīrus. Visi ķērās pie rudens darbiem.

Sirmais novadpētnieks atminas, ka 1945. gada ziemā bijis auksts,

viss izpostīts, trūcis malkas, bijis jāiet mežā un jācērt koki. Mežā

aiz Tirzas upes atradušies krituši Padomju Armijas karavīri. Tie

aizvesti. Slikti iznācis, ka viņš nav painteresējies, uz kurieni aizvesti

kritušie varoņi. Pašreiz pionieri un komjaunieši meklē cīnītāju at-

dusas vietas, arī piederīgie interesējas, tomēr līdz šim nav izdevies

iegūt noteiktākas ziņas. Pētīšanas darbu nevar pamest pusceļā, tas tiks

turpināts.
J. Kučers ir savācis materiālus par 1905. gada Lejasciema pagasta

rīcības komiteju, soda ekspedīcijām, dedzināšanām, sakārtojis

75
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1905.—1907. gada revolucionāru-kaujinieku sarakstus, iekārtojis albu-

mus par 1917.—1919. g. cīnītājiem par padomju varu Lejasciema no-

vadā un 1920. gadā noslepkavotajiem revolucionāriem. Atsevišķa vieta

ierādīta cīnītājiem par padomju varu Lejasciemā 1940.—1941. gadā.
Novadpētnieks ir daudzkārt nācis talkā republikas centrālajiem

muzejiem.
Ar Latvijas PSR Vēstures muzeju J. Kučers sadarbojas jau kopš

1935. gada, kad viņš uzdāvināja muzejam nelielu Lejasciemā atrastu

monētu depozītu. Aktīvs muzeja korespondents J. Kučers ir no

1960. gada. Kopš šī laika sirmais novadpētnieks nodevis muzejam
vairāk nekā 600 eksponātu — vēsturiskus dokumentus, etnogrāfiskos
un arheoloģiskos priekšmetus. Bez tam J. Kučers muzejam iesniedzis

vairāk nekā 100 ziņojumus par arheoloģiskām senvietām, etnogrā-
fiskiem un vēsturiskiem objektiem Lejasciema apkārtnē. Visi ziņojumi
bagātīgi ilustrēti ar fotogrāfijām, zīmējumiem, situāciju plāniem,
uzrakstīti labā, skaidrā valodā. Tie ii vērtīgs materiāls Lejasciema
novada izzināšanā. Arī pēdējā laikā J. Kučers regulāri sadarbojas ar

muzeju, sniedzot ziņas par arheoloģiskiem un vēsturiskiem objektiem,
kā arī palīdzot vākt muzejam nepieciešamos eksponātus.

Latvijas PSR Vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļas darbinieki

ir sevišķi pateicīgi Gulbenes novada pētniekam par 60. gados sa-

vāktajām ziņām par novada pilskalniem, senkapiem, senlietu foto-

attēliem, apkārtnes situācijas plāniem un citiem materiāliem.

Arī Vēstures muzeja etnogrāfi cieši sadarbojušies ar J. Kučeru,

sevišķi 1970. gada ekspedīcijā Lejasciema apkārtnē. Novadpētnieks

iepriekš bija apzinājis objektus, atlika tikai izvēlēties, ko ņemt. Lie-

lākā daļa materiālu bija vērtīgi. Tika iegūti vairāki desmiti priekš-
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metu: darba rīki, trauki, mēbeles, pūra lāde v. c. Novada pētīšanas
entuziasts laiku pa laikam iegriežas muzejā, lai paziņotu par jaunat-

rastiem materiāliem, fotoattēliem, kas saistīti ar noteiktu objektu, ne-

sot līdzi izziņas materiālu. J. Kučers vairākas reizes gadā apmeklē

etnogrāfus. Muzeja darbinieki J. Kučeru raksturo kā augstas klases

aktīvistu un kolekcionāru labā nozīmē. Viņš netur materiālus pie

sevis, bet atdod tos muzejam, iepazīstina ar eksponātiem plašas
sabiedrības aprindas.

Regulāri sakari izveidojušies arī starp J. Kučeru un Latvijas Et-

nogrāfisko brīvdabas muzeju. Novadpētnieks informējis muzeju par

vēsturiskām lietām un vietām, divas reizes gadā rakstījis vēstules

par savu novadu, pastāstījis par rakstnieces Annas Sakses mājam. Ta

muzejs, vadoties pēc J. Kučera norādījumiem, ieguvis vairāk nekā

100 eksponātu.
Daudz entuziasts palīdzējis arī Latvijas PSR J. Raiņa Literatūras

un mākslas vēstures muzejam, dodams materiālus par Gulbenes ra-

jonu, vācot un apkopojot vietvārdus.

Taču J. Kučera īstā sirdslieta ir ģeoloģija. Viņa mājā ir daudz

tuvākajā apkārtnē un visā novadā savāktu iežu kolekciju. Novadpēt-
nieks lasa attiecīgu literatūru, atrastos priekšmetus cenšas izvietot

zinātniski, palīdzējis ģeologiem. Latvijas PSR Dabas muzeja vitrīnās

ir izvietotas J. Kučera nodotās bruņuzivju lauskas — bruņuzivju at-

lieku kolekcija, pavisam 6 gabali. Sie priekšmeti savākti no 1961. gada

līdz 1963. gadam. Bez tam ir daži vēl neapstrādāti akmentiņi.
J. Kučers ilgi staigājis pa Gulbenes, Rankas un Sinoles mežiem,

vākdams teikas un dažādus nostāstus par apkārtni. Viņš uzmērojis
senās upuru vietas. Un cik laika nav iztērēts, meklējot ziņas par

senajām dzirnavām, melderiem, krogiem!
Bez tam J. Kučers ir nolasījis referātu Starprajonu novadpētnieku

konferencē 1961. gadā, darbojies kā Vissavienības Jūras ģeoloģijas

un ģeofizikas institūta zinātniskais korespondents, Latvijas PSR dabas

un kultūras pieminekļu aizsardzības sabiedriskais inspektors, Latvijas

PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta ārštata korespondents.

Viņš daudz' publicējies vietējā presē, informējot rajona iedzīvotājus

par novada vēstures, dabas un kultūras pieminekļiem. J. Kučers

aktīvi sadarbojies ar rakstniekiem un kultūras darbiniekiem: A. Saksi,

K. Egli, K. Krauliņu, R. Sēli, J. Gresti v c.

Pie jauneklīgā entuziasta ir bijuši viesos Latvijas PSR Dabas

muzeja ģeoloģijas nodaļas darbinieki, Pētera Stučkas LVU studenti.

Rosmīgais novadpētnieks daudz palīdzējis Lizuma vidusskolai un

Dobeles rajona Bukaišu astoņgadīgajai skolai novadpētniecības darbā.

J. Kučera mājās bieži viesi ir Lejasciema vidusskolas skolēni. J. Ku-

čers ir atdevis Lejasciema vidusskolai materiālus par Lejasciema

senatni, parādījis partizāna J. Ostrova apmešanās vietas Malu-

muižas' mežos, vadījis skolēnu ekskursiju, lai iepazītos ar Lejas-
ciema floru. .

. _

J. Kučers cenšas ieinteresēt novada pētīšanas darbā jauniešus,

aicina viņus būt dedzīgiem dabas un vēstures materiālu apzinātājiem

un vācējiem, būt neatlaidīgiem savā darbā. Un jaunie pētnieki no

Ļvovas, Lizuma un citurienes ar dziļu cieņu pateicas lielajam dabas

un vēstures draugam par paveikto darbu.

«Apbrīnas un cienās vērts ir tāds cilvēka darbs, kas cenšas saglabāt

nākamajām paaudzēm pagātnes materiālus un liek vairāk milet

šodienu,» apmeklētāju grāmatā raksta Lizuma skolēni.
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MŪSU ATSAUCĪGIE LASĪTĀJI RAKSTA

Lasītājs J. Kaziņš Talsos atsaucas iepriekšējā kalen-

dārā ievietotajā P. Pintāna rakstā izteiktajam aicināju-
mam vākt ziņas par zvejnieku arteļu dibināšanas sāku-

miem 1940.—1941. g. un atsūtījis dažas ziņas par to, ka

Mērsraga zvejnieku kolhoza «1. Maijs» pirmsākumi atro-

dami 1940. gada 26. augustā dibinātajā Engures ezera

zvejnieku artelī «Zvejnieks».
J. Jansons no Jelgavas piesūtījis no vecākiem literatū-

ras avotiem izrakstītu 1789. gadā sastādītā Rīgas pilsētas

mežsargu amata zvēresta tekstu, no kura redzams, ka to-

laik mežsarga uzdevums bijis sargāt mežu robežu zīmes,

neļaut patvaļīgi izvest kokmateriālus, sargāt mežu no

uguns un neļaut medīt putnus to vairošanās laikā.

J. Meisters no Mazsalacas raksta par dažādiem lauk-

akmeņiem, kurus ieteicams saglabāt un izmantot dekora-

tīvos nolūkos pie dzīvojamām un sabiedriskām ēkām, ap-

stādījumos un parkos, par seno cukurfabriku Raunā un

tās dibinātāju, kurš ar strādniekiem ēdis pie viena galda,
par to, kā 1906. gada janvārī Valmieras apkārtnē pie

Mugurupītes dragūni ar pletnēm nežēlīgi situši Jaunatnes

un Vecates muižu zemniekus, kā Ainažos nošāvuši muižas

rentniekus par to, ka tie bija prasījuši atlīdzību par pa-

veiktajiem darbiem, par dekoratīvo koku stādīšanu, dārzu

un parku veidošanu Rīgā pēc Pētera I iniciatīvas, par

lapegļu un ozolu alejām Valmieras rajonā un vajadzību
nokaltušos kokus aizvietot ar jauniem, par to, kā divu

gadsimtu laikā dažādi autori izteikušies par Skaņokalnu

pie Salacas.

J. Ejābs no Berģu ciema raksta par cēlonību un sekām
dabā un sabiedrībā un to nozīmi cilvēces labklājības attīs-

tība.

V. Bērs no Piltenes ziņo par novērotām zalkšu izraisī-
tām skaņām un salīdzina tās ar H. Raita grāmatā «Bur-
vestību liecinieks» minētiem līdzīgiem novērojumiem. Sāda

parādība ir ļoti maz novērota un pētīta, lai gan ir zināms,
ka čūskas tomēr dzird.

V. Miske no Madonas rajona savācis fenoloģiskus no-

vērojumus par 32 gadiem.
J. Catlaks no Jēkabpils atsūtījis jaunus fenoloģiskus

novērojumus, ka ari nostāstus par senu franču kara nau-

das kasi.



M. Zuboviča no Ugāles apkopojusi un atsūtījusi 60 in-

teresantus tautas paņēmienus pēc dažādiem novērojumiem
paredzēt gaidāmo laiku.

Visi, kuri interesējas par fenoloģiskajiem novēroju-

miem, tiek aicināti rakstīt un pieteikties par novērotājiem
LPSR Ģeogrāfijas biedrības fenoloģijas komisijā, Rīgā,
Gorkija ielā 19. No turienes arī mūsu kalendārs saņem

apkopotus fenoloģiskos datus.

J. Zālītis no Liepājas rajona Vecpils ierosina atjaunot
vārdu Jukums kalendārā 9. decembrī. So ierosinājumu
nosūtīsim izdevniecības «Liesma» kalendāru redakcijai.

A. Šiliņš no Gulbenes interesējas par iespējām mācīties

par ornitologu.
Tādas iespējas paver P. Stučkas Latvijas Valsts uni-

versitātes Bioloģijas fakultāte, kur vēstules autors varētu

arī saņemt izsmeļošāku informāciju. Bioloģijas fakultātes

adrese: Rīgā, F. Gaiļa ielā 10.

Vēstulēm, kuras saņemtas pec 1975. gada 1. maija, at-

bildēsim nākošajā kalendārā.
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SATURS

Kalendārijs ar astronomiskiem datiem (A. Asare, M. Dīriķis),

hronoloģiskiem datiem (AI Smilga) un fenoloģisko novēro-

jumu datiem (A. Pastors, E. Sproģe. E. Vimba, G. Lagzdiņš) 4

ZIEMA

V. Gaross. Briežu dzimtas dzīvnieku ragu augšana un maiņa .
53

Ģ. Kasparsons. Vilki un meža ekoloģija 57

A. Mauriņš. Kā dzīvnieki un augi «prognozē» laiku 62

A. Pastors. Ekstrēmais 1975. gada janvāris 65

A. Pastors. Meteoroloģisko elementu gada gaita Rīgā ....
68

PAVASARIS

R. Stalbovs. Zemes racionāla izmantošana paugurainēs ...

71

G. Lagzdiņš. Rāpuļi un abinieki pavasarī 73
G. Lagzdiņš. Krasu izmaiņas Latvijas dzīvnieku pasaulē pavasarī 76

A. Pastors. Ledus sastrēgumi Lielupē 77

H. Mauriņa. No lazdas zieda līdz rudzu ziedam 79

E. Sproģe. Fenoloģisko parādību dinamika 82

VASARA

H. Rubine. Ārstniecības vielu satura izmaiņas augos ....
89

H. Mauriņa. «Ūdeni, kalstam!» 91

A. Kaucis. Kāpēc rūsganās meža skudras ir derīgas 93

7. Edelmane. Augu nosaukumu vākšana 95
Ģ. Kasparsons. Ja iekož odze 1 rso

RUDENS

/. Vīksne. Jaunie naturālisti un putnu migrācijas 101

H. Mauriņa. Augi gatavojas ziemai 103

E. Bērzs. Eirazijas bebra alu arhitektūra 106

/. Reine. 12 minerāli zodiaka un mēnešu apzīmējumos ....
10cS
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IZMAIŅAS DABA

UN SABIEDRĪBAS ATTIEKSME PRET DABU
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	Tirkīzs — debeszils minerāls. Pazīstams kopš III—IV gs. p. m. ē. Austrumtautu loti iemīļots akmens. Persieši ticēja, ka tirkīzs ir no mīlestības mirušu cilvēku kauli.�㈰〰㘳〰㘱〰㜵〰㜲〰㜳〰㜰〱㉢〰㘴〱㉢〰㘷〱〱〰㙢〰㘹〰㘵〰㈰〰㜰〰㘱〰㜶〰㘵〰㘹〰㘴〰㘹〰㉥〰〰〰〰〰〰〰
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	Meteoroloģisko elementu gada gaita Rīgā: 1 — maksimālā gaisa temperatūra, 2 — vidējā gaisa temperatūra, 3 — minimālā gaisa temperatūra, 4 — relatīvais gaisa mitrums %, 5 — ikmēneša maksimālā, vidējā un minimālā nokrišņu summa mm, 6 — ikmēneša vidējais saules spīdēšanas ilgums stundās, — 7 ikmēneša vidējais stundu skaits ar nokrišņiem, 8 — vidējais un maksimālais dienu skaits ar miglu, 9 — vidējais un maksimālais dienu skaits ar puteni, 10 — vidējais un maksimālais dienu skaits ar pērkona negaisu.�〰ㄴ〰ㅡ〰ㄱ〸㌵〰ㄴ〰ㅣ〰ㄴ〰ㅣ〰ㄱ㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㜮㐴‰⸰〠〮〰‴⸲㔠ㄴ㤮㈸′㠲⸹㠠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〴愰〱ㄾ⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਸ⸸㔠〮〰‰⸰〠㐮㠲‱㘱⸰〠㈸㐮㈷⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㐶〰敤〰㔱〰敤〰㔷〰挳〰㑤〰㑣〰㐸〰㔰㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㤮㌱‰⸰〠〮〰‴⸲㔠㈰㌮㜲′㠲⸹㠠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〵㌰〴㐰〵㔾⁔樍名ੑഊTഊ儍名ੑഊ
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