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ZEM 1987. GADA ZĪMES

let dzijumā un plašumā mūsu sabiedrības lielo pārvērtību pa-

ātrinājuma process, kuru noteicis PSKP XXVII kongress. Process,

kurš prasa katram no mums: «. . . Plaši, ļeņiniski izsvērt laiku,

kurā dzīvojam, un izstrādāt reālistisku, vispusīgi pārdomātu rī-

cības programmu, kas organiski savienotu mērķu diženumu un

iespēju reālismu, partijas plānus — ar katra cilvēka cerībām un

ilgām.» (PSKP CX ģenerālsekretārs Mihails Gorbačovs.)

Un dziļumā un plašumā jāiet mūsu dabas un pieminekļu kop-
šanas un aizsardzības darbam. Tā ir konsekventi pildāma direk-

tīva: «Paaugstināt dabas aizsardzības pasākumu efektivitāti. Pla-

šāk ieviest mazatlikumu un bezatlikumu tehnoloģijas procesus.

.Attīstīt kombinētās ražotnes, kas nodrošina dabas resursu, izej-
vielu un materiālu pilnīgu un kompleksu izmantošanu, izslēdz vai

būtiski samazina kaitīgu ietekmi uz apkārtējo vidi.» (PSRS Ekono-

miskās un sociālās attīstības pamatvirzieni 1986.— 7990. gadam
un laika posmam līdz 2000. gadam.)

Līdz ar to vairs nepastāv tāds jautājums: vai mēs to varam, vai

mēs to spējam? Mums tas ir jāvar, un mums tas ir jāspē jf
Gan šodienas un rītdienas dzīves vārdā, gan ar valsts, uzņēmumu

un sabiedrības līdzekļiem, gan ar gudru zinātnisko prātu un pil-

sonisko sirdsapziņu.
Un spēki mums nav mazie. Latvijas Dabas un pieminekļu

aizsardzības biedrība savās rindās šobrīd vieno vairāk nekā

>408 tūkstošus individuālo biedru 4605 pirmorganizācijās un vai-

rāk nekā 3500 kolektīvo biedru — ražošanas uzņēmumu, orga-

nizāciju, iestāžu.

Un līdzekļi mums tiek doti lieli. Sai piecgadei republikas mē-

rogā vien Dabas aizsardzības un racionālas izmantošanas mērķ-

programmas īstenošanai paredzēts dot 780 miljonus rubļu.

Kur un kā šos spēkus un līdzekļus virzīsim un liksim? Acīm-

redzami pamatā tajās pašās jomās, kurās līdz šim. Tikai — ener-

ģiskāk, efektīvāk, paliekošāk. Jo tā visa ir mūsu pašu, mūsu tēvu

un mūsu dēlu bagātība — mūsu daba, mūsu vēsture, mūsu pie-

minekļi. Bagātība, kuru apzināt un apzināties, iemīlēt un mīlēt,

sargāt un pasargāt gan ar apziņu, gan ar emocijām Jūs mudina

Jusa kalendārs.

Redkolēģija
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JANVĀRIS ZIEMAS MĒNESIS

Saules Mēness

Da
turas

Vārda dienas

lēkts
kulmi-

nācija
riets

Sa-

tumst lēkts

h m h m s h m h m bm h m

C I Laimnesis, Solvita

Pt 2 Indulis, Ivo

S 3 Miervaldis, Ringolds
Sv 4 Spodra, Ilva

1001

1001

10 01

1000

13 26 53

27 22

27 50

28 17

16 53

16 54

16 55

1656

18 32

18 33

18 34

18 35

11 55 18 04 M '

12 14 1951 0 3

12 24 21*32 0

12 30 23 06 Z

P 5 Sīmanis, Zintis

O 6 Spulga. Arnita

T 7 Rota, Zigmārs. Juliāns

C 8 Gatis, Ivanda

Pt 9 Kaspars
S 10 Tatjana
Sv II Smaida, Franciska

1000

9 59

9 59

958

9 57

9 56

955

28 45

29 II

29 38
30 04

30 29

30 54

31 18

1658

16 59

17 01

17 03

17 04

17 06

17 08

18 36

18 37

18 39

18 40

1841

18 43

18 44

12 35 - Z

12 38 0 34 A

12 43 I 59 3

12 47 3 22 A

12 54 4 46 Vr
13 04 6 10 Vr1

13 21 7 32 D

P 12 Reinis, Reinholds

O 13 Harijs, Ārijs. Aris, Aira

T 14 Roberts. Raitis

C 15 Fēlikss, Felicita

Pt 16 Lidija, Lida

S 17 Tenis
Sv 18 Antons, Antis

954

9 53

9 52

951

950

9 49

9 47

31 41

32 04

32 26

32 48

33 09

33 29

33 49

17 09

17 II

17 13

17 15

.17 17

17 19

1721

18 45

18 47

18 48

18 50

18 52

18 53

18 55

13 50 8 48 D

14 35 9 49 D

15 40 10 30 Vz

16 59 10 55 ©.

18 23 II 10 L

19 47 II 20 L

21 10 II 26 Li

P 19 Andulis, Alnis

O 20 Oļģerts. Aļģirts
T 21 Agnese, Agnija
C 22 Austris

Pt 23 Grieta

S 24 Krišs, Ksenija
Sv 25 Zigurds. Sigurds

9 46

9 44

9 43

941

9 40

938

9 37

34 08

34 26

34 44

35 00

35 16

35 32

35 46

17 23

17 25

17 27

17 29

17 31

17 33

17 36

18 56

18 58

1900

1902

19 03

19 05

19 07

22 31 1131 J

23 55 11 34 J

—
1138 Sv

1 19 II 42 Sv

2 48 11 47 <Z
4 25 11 57 Sk

606 1214 Stļ

P 26 Ansis, Agnis
O 27 lize. Ildze. Izolde

T 28 Kārlis, Spodris
C 29 Aivars, Valerijs
Pt 30 Valentīna, Pārsla

S 31 Tekla, Violeta

9 35

9 33

931

929

9 28

9 26

36 00

36 13

36 25

36 36

36 46

36 56

17 38

17 40

17 42

17 44

17 47

17 49

1909

19 II

19 12

t9 14

19 16

19 18

7 45 12 45 Sl ;

9 04 13 46 M

951 1517 M

l()!7 170 •

10 30 18 51 0
10 37 20 32 Z

Saulei

apak-

šēja Uzaust

kulmi-

nācija

Saules

lēkta

azi-

muts

Saules

maksi-

mālais

aug-
stums

Dienas
ilgums

Mēness /

Ap. 16 I pl. 8* I
Per 28 I pl. 14 Jļ

Fāzes

h m h m h m

1.1 1 27 8 22

10. I 131 8 20

20. I I 34 8 11

30 I I 37 7 58

134°

132

128

123

10°

II

13

15

6 52

7 10

7 41

8 19

3 7. I p|. 1 3i-
® 15. 1 pl. 5 31i

Z 23. I pl. 1 40

• 29. I pl. 16 45i
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1. Jaungadasvētki.
*

12. Pirms

75 gadiem (1912) dzimis PSKP

CX Politbiroja loceklis PSRS

Augstākās Padomes Prezidija
loceklis Kazahijas KP CX pir-
mais sekretārs Dinmuhameds

Kunajevs. ' 20. Dzimis (1926)
PSKP CX Politbiroja loceklis

KPFSR Ministru Padomes

priekšsēdētājs Vitālijs Vorot-

ņikovs. * 21. Miris Vladimirs

Iljičs Ļeņins (1870—1924).
*

22. (9.) Krievijas pirmās revo-

lūcijas sākums — 1905. gada

Asiņainā svētdiena.
*

25. Dzi-

mis (1928) PSKP CX Politbi-

roja loceklis PSRS ārlietu

ministrs Eduards Sevard-

nadze.

1. Pirms 60 gadiem (1927) dzimis fiziķis tehnisko zinātpu doktors Latvijas PSR

ZA akadēmiķis Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes un tehnikas darbi-

nieks Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts Jurljs Mihailovs.

2.—4. Pirms 45 gadiem (1942) vācu fašistiskie okupanti Ančupānu kalnos zvēriski

izrēķinās ar Rēzeknes apriņķa Audriņu ciema mierīgajiem iedzīvotājiem.
4. Pirms 65 gadiem (1922) dzimis rakstnieks un literatūrzinātnieks filoloģijas

zinātpu kandidāts Latvijas PSR ZA akadēmiķis Latvijai PSR Nopelniem bagā-
tais kultūras darbinieks Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts Jānis Kalniņš.

5.—11. Pirms 70 gadiem (1917) pirmā imperiālistiskā kara frontē tiek izvērsta

Jelgavasoperācija — notiek tā sauktās Ziemassvētku kaujas, kurās krīt daudz

Sibīrijas un latviešu strēlnieku.

10. Pirms 120 gadiem dzimusi viena no pirmajām latviešu sievietēm revolucionā-

rēm Luize Tiesniece (1867—1955).
11. Pirms 100 gadiem dzimis militārais darbinieks Pēteris Urda (1887 — 1939),

1905.—1907. gada ciņu dalībnieks. 1918. gadā — Iskolastrela priekšsēdētājs.
14. Pirms 100 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks Kārlis Dirba

(1887—1969), ASV Komunistiskās partijas Latviešu frakcijas biroja un organi-
zācijas «Amerikas latviešu strādnieku vienība» CX sekretārs.

14. Pirms 100 gadiem dzimis revolucionārās kustības un tautas izglītības darbinieks

viens no Skolu muzeju biedrības dibinātājiem bērnu svētku iniciators un

organizētājs novadpētnieks Vilis Jansons (1887—1918).
15. Pirms 70 gadiem (1917) dzimusi valodniece filoloģijas doktore Zviedrijas

Karaliskās sabiedrisko zinātņu akadēmijas akadēmiķe Lundas, vēlāk Stokhol-

mas universitātes profesore Velta RQķe-Draviņa.
16. Pirms 60 gadiem(1927) dzimis farmakologs medicīnas zinātņudoktors profesors

Jānis Susters.

i6. Pirms 90 gadiem dzimis padomju militārais darbinieks, PSRS Revolucionārās

kara padomes loceklis PSRS aizsardzības tautas komisāra vietnieks Gaisa Kara

Spēku priekšnieks Jēkabs Alksnis (1897—1938).

Pirms 75 gadiem(1912) janvārī Rīgā sāk iznākt literāri sabiedrisks unzinātnisks

lurnāls «Domas» (redaktori E. Pipiņš (Vizulis) un A. Upīts), kas veicina latviešu

demokrātiskās literatūras un kritikas attīstību.
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MEŽS DZĪVO - UN GAIDA MŪS

Mežs nu ir kā jauna, tīra, tikko no spiestuves nākusi grāmata, kurā var

izlasit tik daudz. Gluda, pūkaina sniega sega klajas pār ciņiem un ieplakām. Uz

katra zara sniega pārslu veidoti raksti un ornamenti, katram celmam - balta

cepure. Skiet, ka šaja sniega valstībā nav nevienas dzīvas būtnes, viss dzīvais ir

kaut kur noslēpies. Taču, ieklausoties un palūkojoties uzmanīgāk, dzīvību mežā

ari tagad var atrast, turklāt visai daudzveidīgu.
Piesnigušā meža dažkārt var redzēt, kā sīlis sniega rok alu pie kāda lielāka

celma, uzmeklēdams tur rudeni sūnas noglabātas ozolzīles. Pa egļu zariem lēkā

zīlītes, bet biezajā eg|u pamežā rosās zeltgalvītis apmēram divreiz mazāks put-

niņš par Silīti.

Pēc sniega atstatam lielām, dziļām pēdām var redzēt, kur pa priežu jaunaudzi
bridis mūsu mežu lielākais dzīvnieks alnis, mielodamies ar priežu jaunajiem dzinu-1
miem. Laucēs un nelielos klajumos sniega sega ir izvandīta, redzamas dažāda,
lieluma pēdas un izkašņāti tumši plankumi — tur ir ganījušas stirnas vai staltbrieži,

uzmeklēdami brūkleņu, melleņuun viršu zaļās, sulīgas galotnītes. Sī barība stirnām

un staltbriežiem ziemā ir absolūti nepieciešama un to nespēj aizvietot ne skujas,
nedz ari meža dzīvniekiem iekārtotais barotavas izliktais siens un āboliņš. Kad

sniega sega mežos ir ļoti bieza un meža dzīvnieki nespēj atkašņat meža zemsedzes

augus, daudz stirnu un staltbriežu nobeidzas, dažkārt pat tieši pie barotavām, kur

redeles ir pilnas ar sienu.

Sniegā ka ar arklu izartas vagas parada, kur aizgājušas meža cūkas. Ziemā
tās apvienojas baros, pa vairākām meža cuku ģimenēm kopā. Bara vadone parasti,
ir viena no vecākajām, pieredzējušākajam cūkām. Lielākie meža kuili dzīvo ptf;:
vienam un tikai nesta laīkā pievienojas baram.

Dažviet sniegā redzamas nelielu,apaļupēdu virtenes — tur savās medibu gaitās
ir aizslīdējusi kuplaste lapsa. Bet, kur mazliet seklāki iegarenu pēdu pāri, tur,

peles un vāveres medīdama, aizcilpojusi skaistule meža cauna. Tās radinieces

akmeņu caunas pedu pārus dažkārt var ieraudzīt ari netālu no cilvēku mītnēm, pie
sabrukušām ēkām. Akmeņu cauna no savas meža radinieces atšķiras galvenokārt ar'

baltu pakakli (meža caunai pakakle dzeltena) un ar kailiem ķepu spilventiņiem
(meža caunai tie ir apauguši ar matiem).

Baltais zaķis, kas pelēko vasaras tērpu, ziemai iestājoties, apmainījis pret
sniegbaltu, saglabādams melnus tikai ausu galiņus, meža laucēs un pie grāvmalās
augošiem kārklu puduriematstāj savdabīgo pēdu četriniekus: šaurus priekšējo ķepu
un platus pakaļējo ķepu pāra nospiedumus, kā ari raksturīgas spiras, kas atgādina
lazdu riekstus.

Dažuviet sniegā redzami vāveru pēdu sīkie četrinieki, kuru virkne parasti
sākas pie vienas egles vai priedes saknēm un izbeidzas pie otra koka, kurā vāvere-

uzrāpušies. Turpat uz sniega parasti palikušas rūpīgi apgrauzto un izlobīto egles
čiekuru serdes, kā ari apgrauzti priedes čiekuri un visapkārt izmētātas čiekuru,

zvīņas, kad mazā kuplaste seklas ir izēdusi. Dažviet pie dobumainiem kokiem var

atrast izmētātas ozolzīļu čaumalas. Tas norāda, ka vāvere ir šeit brokastojusi, iz-

lietojot rudeni pašas savāktās un koku dobumos noglabātās zīles. Šādiem barības-

rezerves krājumiem vāveru dzīvē ir liela nozīme, jo, pārtiekot ziemā tikai no svaigi
ievāktiem skuju koku čiekuriem, tai ik dienas vidēji «jāpārstrādā» apmēram 30;

eg|u čiekuru vai 300 priežu čiekuru.

Kur sniegā redzamas lielas,apaļas pēdas gandrīz taisnā virtenē, tur ir aizgājis!
kaķu dzimtas pārstāvis — lūsis, meklēdams kādu neuzmanīgu vai vārgu stirnu vai-

balto zaķi, kas ir lūšu galvenābarība. Lūsis, pateicoties savām lielajām, pūkainajām

ķepām, pārvietojas pa mežu pilnīgi bez skaņas. Lieliskā redze dod tam iespēju*
medījumu ieraudzīt jau lielā attālumā, klusu piezagties, ar pāris lieliem lēcieniem

to sasniegt un satvert asajos zobos. Lūsis nekad negaidamedījumu pienākam, gulē-ļ
dams uz koka zara, kā tas pilnīgi aplam dažkārt tiek attēlots uz pastkartēm un

grāmatās. Vispār lūsis nelabprāt kāpj kokos — to lielākoties dara tikai jaunie

dzīvnieki, ja tos vajā suņi.



Paretam gadās ieraudzit ari lielu, iegarenu pēdu virteni, ko atstājuši vilki. Tie

ziemā parasti uzturas kopā veselām ģimenēm, taču pārvietojoties ķepas liek cits

cita pēdās tik precīzi, ka tikai pieredzējuši mednieki spēj noteikt, vai aizgājis
viens vai, piemēram, septiņi vilki.

Saja laikā intensīvi noris meža cirsmu izstrādāšanas darbi, jo parasti ir aiz-

salusi un kļuvuši pārejami un pārbraucami meža strauti un purvu slīkšņas. Tādēļ

janvāris ienes dažādu skaņu un trokšņu jūkli pat visnomaļākajos mežu masīvos

un nostūros: dzied motorzagi, rec traktori un dūc smagie kravas automobili, gādājot
visām tautas saimniecības nozarēm tik loti nepieciešamos kokmateriālus. Mūsdienas

pat skuju koku zarus, kurus agrāk cirsmās sadedzināja ka mežizstrādes atkritumus,

savāc un aizved uz speciāliem pārstrādes cehiem, kur no priežu skujam izgatavo
ārstniecības preparātus (karotina pastu, hlorofillnu v. c.J, bet no egļu skujam -

lopbarības miltus un vel dažādu citu produkciju Atskujotos zarus sasmalcina

un pārvērš tehnoloģiskajās skaidās, lai vēlāk pārstrādātu skaidu platēs.
Vērojot cirsmās trokšņaino mežizstrādes procesu, no pirmā acu uzmetiena

šķiet, ka tam vajadzētu aizbaidīt projām visus meža dzīvniekus. Taču notiek

pilnīgi pretējais: vistramīgākie mežu iemītnieki — staltbrieži, kā ari stirnas un

a|ņi lielā skaitā salasās tieši intensīvas mežizstrādes rajonos. Tuvojoties vakara

krēslai, tie jau redzami blakus cirsmām, pacietīgi gaidot, kad mežstrādnieki dosies

mājup. Un, tikko cirsmu pamet pēdējais traktors un mežstrādnieku brigāde, te

cits pec cita ierodas stirnas un aļņi, bet pēc tam ari staltbrieži un zaķi, lai pa-
mielotos ar nogāzto apšu un citu lapu koku pumpuriem un sulīgo mizu.

Bez tam saulainās un atkušņu dienas novēja aizsargātas meža laucēs, galveno-
kārt sniega iedobumos ap veciem celmiem, var sastapt ari dažu sugu kukaiņus:
'mitrenes, daudzkājus, bezspārnu mušas, skorpionmušas, bezspārnu panglapsenites.
Daži kukaiņi, piemēram, sniegodiņi, veic pat nelielus pārlidojumus.

Tātad mežā dzīvība rosās arī šaja laika, tikai ta ir mazliet pierimusi.
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FEBRUĀRIS SVEČU MĒNESIS

Saules Mēness

Da
ļums

Vārda dienas

lekts
kulmi-

nācija
riets

Sa

tumst
lekts

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

Sv I Brigita, Indra 9 24 13 37 05 1751 19 20 10 42 22 06 Z

P 2 Spīdola
0 3 Aīda. Ida

T 4 Daila. Veronika

C 5 Agate, Selga. Silga
Pt 6 Dārta. Dace

S 7 Nelda. Rihards

Sv 8 Aldona

9 22

920

9 18

9 15

9 13

9 11

909

37 13

37 20

37 26

37 32

37 37

37 40

37 43

1754

1756

17 58

18 00

18 03

18 05

18 07

19 22

19 24

19 26

19 28

19 30

19 32

19 34

10 47 23 35 2]
10 50 — Ai
10 56 101 Aj
11 01 2 27 3
II 10 3 53 Vr

1124 5 19

11 48 6 37 D*j

P 9 Simona, Apolonija
O 10 Paulina, Paula

T 11 Laima, Laimdota

C 12 Karlina. Lina

Pt 13 Malda. Melita
S 14 Valentīns

Sv 15 Alvils, Olafs. Aloizs

9 07

9 05

9 02

900

858

8 55

8 53

37 46

37 47

37 48

37 48

37 47

37 45

37 43

18 10

18 12

18 14

18 16

18 19

1821

18 23

19 36

19 38

19 40

1942

19 44

19 46

19 48

12 27 7 45 D

13 27 8 31 V;
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P 16 Jūlija. Džuljeta
O 17 Donats, Konstance

T 18 Kora. Kintija
C 19 Zane, Zuzanna

Pt 20 Vitauts. Smuidra

S 21 Eleonora

Sv 22 Ārija, Rigonda

8 51

8 48

8 46

8 43

841

8 38

8 36

37 40

37 36

37 31

37 26

37 20

37 14

37 07

18 26

18 28

18 30

18 32

18 35

18 37

18 39

19 50

19 52

19 54

19 56

19 58
20 00

20 02

2142 9 45 J

23 06 9 47 S»

9 52 S-

0 35 9 57 S*

2 08 10 04 Sl

3 46 10 17 (Jf
5 24 10 40 Sl

P 23 Haralds, Almants

O 24 Diana, Dina

T 25 Alma

C 26 Evelīna, Metra

Pt 27 Līvija. Liva. Andra

S 28 Skaidrīte. Justs

8 33

831

8 28

8 26

8 23
821

36 59

36 51

36 42

36 32

36 22

36 12

1841

18 44

18 46

18 48

18 50

18 53

20 05

20 07

20 09

20 II

20 13

20 15

6 50 11 25 S"

7 48 12 43

8 20 14 24 M

8 36 16 09 0.
8 45 17 53 0

8 51 19 30 tf

Saules

apak-

šēja Uzaust

kulmi-
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Saules

lēkla

azi-

muts

Saules
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mālais
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stums

Dienas

ilgums
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Ap. 9. II pl 19"

Per 25 II pl 19

Fāzes

h m h m h m

I. II 137 7 55

10.11 138 7 39

20. II I 37 7 18

28.11 136 6 58

121°

116

109

104

16°

19

22

25

8 27

9 07

9 54

10 32

3 5. II pl. 19:

<S> 13. II pl. 2356

ci 2i. ii pi. nl
• - II pl. 3!
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8. Aeroflotes diena.' 17. Dzimis

(1918) PSKP CX Politbiroja locek-

lis PSRS Augstākas Padomes Pre-

zidija loceklis Ukrainas KP CX

pirmais sekretārs Vladimirs Scer-

bickis. * 23. Padomju Armijas un

Jūras Kara Flotes diena.
*

25. At-

klāts (1986) PSKP XXVII kon-

gress.

3. Pirms 20 gadiem(1967) atklāts Mālpils meliorācijas Tautas muzejs — vienīgais
Padomju Savienībā.

4. Pirms 85 gadiemdzimis militārais un armijas politiskais darbinieks 201. latviešu

strēlnieku divīzijas komisārs Edgars Birzitis (1902—1941); kritis pie Jelaginas

kaujās par Maskavu.

7. Pirms 90 gadiem dzimis ģeogrāfs un ģeogrāfijas zinātņu vēsturnieks ģeogrā-
fijas zinātņu doktors Latvijas PSR ZA akadēmiķis viens no Latvijas PSR

Zinātņu akadēmijas dibinātājiem Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes

darbinieks profesors Matvejs Kadeks (1897— 1950).
9. Pirms 80 gadiem dzimusi Latvijas PSR Tautas dzejniece Latvijas PSR ZA

korespondētājlocekleLatvijas PSR Nopelniem bagātā kultūras darbiniece PSRS

un Latvijas PSR Valsts prēmiju laureāte Mirdza Ķempe (1907—1974).
11. Pirms 100 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks 1905.—1907. gada

revolūcijas kaujinieks Padomju Latvijas valdibas loceklis 1919. gadā Rūdolfs

Dreimants (1887 1945).
11. Pirms 80 gadiem dzimis ģeologs paleontologs ģeoloģijas un mineraloģijas

zinātņu kandidāts Pēteris Lieptņš (1907- 1964) — viens no ievērojamākajiem
galvenā devona lauka un Baltijas ģeoloģijas un stratigrāfijas pētniekiem,
vairāku jaunatklāto fosilo molusku un citu fosilās devona faunas pārstāvju

pirmnoteicējs.
19. Pirms 50 gadiem (1937) dzimis PSKP CX loceklis Latvijas Komunistiskās

partijas CX pirmais sekretārs Boriss Pugo.
25. Pirms 250 gadiem dzimis Baltijas vācu vēsturnieks un publicists Tērbatas

Universitātes goda doktors Augusts Hupels (1737—1819); sarakstījis «Topo-
grāfiskās ziņas par Vidzemi un Igauniju» (1774—1782) v.c. darbus, kas ir

vērtīgs avots Baltijas vēstures un etnogrāfijas izpētē, kā arī vācis latviešu

tautasdziesmas.
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MEŽS DZĪVO - UN GAIDA MŪS

Lai gan ari februāri mežos vel gul biezas sniega kupenas un pa meža stigām
un izcirtumiem dejo sniegputeņu virpuli, daudziem meža dzīvniekiem tas jau ir

mīlestības atmodas mēnesis. Riesta laiks iestājas vilkiem, lapsām, lūšiem un zaķiem,

bet meža caunām noris tā sauktais maņu ļeb neīstais riests.

Vilki ir monogami dzīvnieki. Apmēram trīs gadu vecuma nodibinājis ģimeni,
vilku pāris turas kopa visu mūžu, kas ilgst 15 20 gadu. Riesta laikam iestājoties,

pajūk rudeni izveidojušies vilku bari, kas īstenība ir vilku ģimenes, kurās ietilpst
veco vilku pans, viņu mazu|i un iepriekšējā gada vilcēni, kas uz laiku atgriezušies

pie vecākiem. Vecie vilki aizraida projām visus jaunos vilkus un turpina dzīvot

kopa divi vien. Viņi izvēlas vietu midzenim,kur jāpiedzimst jaunajam metienam. Ja

midzenis iepriekšējā gadā nav traucēts, vilku pāris to izmanto vēlreiz.

Vilku tēviņu savstarpējas cīņas «dāmu» dc) riesta laika parasti noris tikai starp

jaunajiem vilkiem, kuri partneres vēl nav izvēlējušies No vecajiem vilkiem sa-

censība piedalās tikai tie, kuriem dzivesbiedrenes gājušas bojā. Taču šīm cīņām

nav tāda asiņaina rakstura, ka to dažkārt lasām dažos preses izdevumos Ka katras

dzīvnieku sugas, ta arī vilku riesta ciņas daba ir stingri reglamentējusi, ļaujot
dzīvniekiem noskaidrot, kurš no viņiem spēcīgāks, bet pasargājot no nozīmīgiem

miesas bojājumiem.
Dzīvnieku riesta «divkaujām» ir vairākas kopīgas pazīmes: cikstoņi lēnam

tuvojas, uzmanīgi vēro viens otru un tajā pašā laika cenšas ieņemt iespējami

draudīgākas pozas, izdara dažādas rituālas kustības, lai pretinieku iebiedētu.

Vairāku savvaļas dzīvnieku sugu tēviņi šadā veidā novērtē viens otra spēkus,
un «divkauja» beidzas bez cīņas, ar vājākā bēgšanu.

Vilku nesta ciņu norisei ir dažas īpatnības: tie, pietuvojušies viens otram,

parasti metas cīņa. Taču vājākais nebēg projām, bet, atzīstotpretinieka pārākumu,

nogulstas uz muguras zemē. Kad viens no cīkstoņiem šādā veidā ir atzinis sevi par

uzvarētu, otrs nekavējoties ciņu izbeidz. Sāda dabas izstrādātā riesta ciņu «regla-
menta» ievērošanas bioloģiskā nozīme ir tāda,ka ciņas uzvarētie dzīvnieki, kas bieži

vien ir jauni un veseli, paliek dzīvi un var sekmīgi attīstīt savus spēkus un

turpmākajos gados atkal doties riesta cīņas un uzvarēt, lai turpinātu savu sugu.

Bet apgabalos, kur vilku maz, vientuļās vilku mātītes riesta laikā dažkārt aiz-

vilina sev līdzi liela auguma mājas suņus. Šādiem dzīvnieku pāriem dzimst tā

sauktie vilku-suņu hibrīdi. Tie ir bīstamāki par vilkiem, jo parasti ir drošāki,

ilgi uzturas ari apdzīvotu vietu tuvumā un bieži uzbrūk mājlopiem.
Februāri riesto ari parastās rudās lapsas. Sajā laikā tās gan lielākoties uzturas

alās, taču gadās novērot, ka vairāki lapsu tēviņi, dzīdamies pa pēdām paka| mātī-

tei, savā starpā laiku pa laikam plūcas. Dažreiz rīta un vakara krēslas stundās izdo-

das redzēt arī lapsu tēviņu «dejošanu». Lai savaldzinātu savu izredzēto, lapsu
tēviņš, pacēlies pakaļkājās, visādi gorās tās priekšā un solo uz divām kājām

apkārt, gluži kā dejodams fokstrotu. Laikam jau tādēļ šis dejas nosaukums,

tulkojot no angļu valodas, arī nozīme lapsas solis. Tāpat agrās rīta un vēlās va-

kara stundās var dzirdēt lapsu nešanu, ar ko lapsu mātīte aicina pie sevis tēviņu.

Rējieni atkārtojas ik pēc 10—15 sekundēm, tie ir garāki nekā suņa rējieni un

vairāk atgādina aizsmakušus kliedzienus.

Lūšu riestošanu, kas arī noris februāri, novērot izdodas tikai ļoti uzmanīgiem
dabas draugiem, jo lūsis ļoti labi dzird, mīl klusumu un uzturas galvenokārt
lielos meža masīvos. Lūši necieš troksni un tādēļ pamet apvidu, kur notiek meža

darbi ar mehānismiem vai rok grāvjus ar ekskavatoriem. Lūši pārvietojas galveno-
kārt krēslas stundās un pa naktīm, taču riesta laikā tie klejo pa mežu arī dienā, un

tad cilvēkam dažkārt uzsmaida liela laime — redzēt šo skaisto meža kaķi slīdam kā

parādību pa piesnigušo mežu.

Taču riesta laikā, kad jaunie tēviņi meklē sev «līgavas», rīta un vakara

krēslas stundās klusos meža nostūros izdodas dzirdēt lūša ņaudēšanu, kas atgādina

mājas kaķa ņaudēšanu, tikai rupjākā balsī. Ļoti reti laimējas redzēt lūšus mīlinā-

mies. Viņu mīlas spēle atgādina mājas kaķu rotaļāšanos, taču lūšu riesta rota|ās•



ietilpst kaķu dzimtas dzivniekiem visai neparasta izdarība: lūši badās apmēram tā-

pat, kā to dara jēri.
Februāri pirmo reizi riesto arī abas mūsu zaķu sugas. Balto zaķu riests noris

meža, galvenokārt sūnu purvu malās, bet pelēko zaķu krūmājos un laukos Sāja
laika zaķus var bieži redzēt arī dienā, kad dažreiz pat vairāki tēviņi dzenas pakal
mātītei vai kad zaķu tēviņš, gluži kā medību suns, laiku pa laikam ozdams mātītes

pēdas, seko tai. Riesta laikā arī starp zaķu tēviņiem notiek cīņas, un tas lielāko-

ties izskatās visai komiskas. Cīkstoņi, piecēlušies j>aka|kājās, sit viens otram ar

priekšķepām un cenšas pretiniekam iekost.

Februāri mežos var sastapt dzenājamies ari meža caunas, taču tas ir tikai

«māņu» riests. Tā cēlonis ir iepriekšēja gada vasara apaugļoto caunu mātīšu dig|u
attīstības atjaunošanās, izbeidzoties latentajam laikposmam. Si procesa ietekmē

krasi palielinās caunu aktivitāte, kas izraisa «maņu» riestu.

Sajā laikā sāk riestot arī meža pūces. Pūču tēviņa riesta saucienos vakarā ir

gaudojošas skaņas: «Hu-hu-huuuuuh! ...» Mātītes kliedziens ir griezīgs: «Kuvik,

kuvik! . . » Tautas nostāstos tas ir iztulkots kā vistu kūtiņas meklēšana, jautājot:
«Kur vīst, kur vīst?

..
.» Kaut meža pūces riesta laikā, it īpaši naktis, izdod vēl

ari citādas skaņas, tik dažādas un dīvainas, ka dažkārt negribas ticēt, ka tās pieder
vienam un tam pašam putnam.

Lai gan februāri mūsu republikā novērojams diezgan liels sals, lielo egļu

biezākajos galotņu zaros jau vij ligzdas un dēj olas krustknābji. Tie ir mazliet

lielāki par zvirbuļiem, tēviņi — sarkani, mātites — zalgandzeltenas.

Krustknābju klātbūtni meža var konstatēt pēc daļēji izlobītiem, sniegā no-

kritušiem čiekuriem, kā arī aplūkojot egļu galotnes, kur krustknābji karājas,

pieķērušies čiekuriem, kurus «apstrādā». Pārlidojot no koka uz koku, krust-

knābji izdod diezgan zemas skaņas: «Gip, gip ..
.»

Tie savu nosaukumu dabūjuši neparastā, sakrustotā knābja dēj. ar kuru var at-

vērt sasalušo egļu un priežu čiekuru zvīņas un izlobīt sēklas. Riestošanai tāpat
sāk gatavotiesarī Latvijas mežu vislielākie putni — medņi. Ja,ejot pa mežu, sniegā

ieraugāt medņa pēdas — triju pirkstu nospiedumus, tad apskatieties rupigak
vai gar pēdu rindu nav redzamas ari nolaistu spārnu ievilktas svītras. Ja ir, tas

nozīmē, ka tepat tuvuma mednis ir izvēlējies sev pavasara riestošanas vietu, uz

kuru būs vērts vēlāk atnākt.
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MARTS SĒRSNU MĒNESIS

Saules Mēness

Da

tums
Vārda dienas

lēkts
kulmi-

nācija
riets

Sa

tumst lēkts riets

hm hms h m h m h m h m >

Sv I Ivars, Ilgvars 8 18 13 36 01 18 55 20 17 8 56 2103 Z

P 2 Lavīze, Luīze. Laila 8 16 35 49 18 57 2020 9 00 22 32 A
O 3 Tālis. Marts 8 13 35 37 18 59 20 22 9 04 — A

T 4 Alise. Auce 8 10 35 24 1902 20 24 9 09 0 01 Vr

C 5 Austra. Auroru 8 08 35 11 1904 20 26 9 17 1 29 Vr

Pt 6 Vents. Centis 8 05 34 57 1906 20 28 9 28 2 58 Vr

S 7 Klla. Elmira 8 02 34 43 19 08 20 30 9 47 4 21 3
Sv 8 Dagmāra. Marga. Margita 8 00 34 29 19 10 20 33 10 20 5 35 D

P 9 Ēvalds 7 57 34 14 19 13 20 35 1112 6 31 Vz

O 10 Silvija, Laimrota, 7 54 33 59 19 15 20 37 1222 7 06 Vz

Liliana

T II Konstantīns. Agita 7 52 33 44 19 17 20 39 1344 7 27 Vz

C 12 Aija, Aiva. Aivis 7 49 33 28 19 19 20 42 15 09 7 39 Ļ
Pt 13 Ernests, Balvis 7 46 33 12 19 21 20 44 1635 7 46 L

S 14 Matilde. Ulrika 7 44 32 55 19 23 20 46 18 00 7 52 .1

Sv 15 Amilda, Amalda 7 4! 32 38 19 26 20 48 19 25 7 55 ©

P 16 Guntis. Guntars 7 38 32 21 19 28 20 51 20 50 7 59 Sv

O 17 Ģertrūde. Gerda 7 35 32 04 19 30 20 53 22 18 8 02 Sv

T 18 Ilona. Adelīna 7 33 3147 19 32 20 55 23 51 8 07 Sv

C 19 Jāzeps 7 30 31 29 19 34 20 57 -
8 12 Sk

Pt 20 Made, Irbe 7 27 3112 19 36 2100 129 8 24 Sk
S 21 Una. Dzelme. Benedikts 7 25 30 54 19 38 21 02 3 09 8 42 St

Sv 22 Tamāra. Dziedra 7 22 30 36 19 41 2104 4 39 9 19 (2

P 23 Mirdza. Žanete 7 19 30 18 19 43 2107 5 46 10 24 M

O 24 Kazimirs 7 16 30 00 19 45 21 09 6 24 1157 M
T 25 Māra. Mārīte. Marita 7 14 29 42 19 47 2112 6 44 13 39 0

C 26 Eiženija, 2enija 7 11 29 23 19 49 2114 6 55 15 21 0

Pt 27 Gusts. Gustavs. Talrits 7 08 29 04 19 51 2116 7 01 1658 Z

S 28 Gunta. Ginta. Gunda 7 06 28 47 19 53 2119 7 06 18 31 Z

Sv 29 Aldonis. Agija 8 03 14 28 29 20 55 22 21 8 10 21 02 •

P 30 Nanija, Ilgmars 8 00 28 11 20 58 22 24 8 13 22 31 A

O 31 Gvido. Atvars 7 57 27 53 21 00 22 26 8 18 -
A

S'ul"
Saules Saule»

S,UJ? Men"&

"£".:* li
. »*"• augstums ■££ Dienas Ap 9. III pl 14"

sēja Uiaust
yļ% w.

malai» Pfr 34 m p, 22
ku'ml

mut» no lidt •"«■ 7
nācija stums Fāzes

hmhm tam h m hm hm

1. III 1 36 656 103° 1037 O 7. III pl. 14 59

10. III 134 6 32 97 — — 29 1121 © 15. III pl 16 14

20.111 131 6 04 89 12 02 1501 33 1209 <£ 22. III pl. 1923

21. III 131 601 89 1156 1507 33 12 13 # 29. III pl. 16 46

30.111 2 28 6 34 82 12 09 16 48 37 12 58

Piezīme. Vasaras laiks no 29. marta
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2. Dzimis (1931) PSKP CX Polit-

biroja loceklis PSKP CX ģenerāl-
sekretārs PSRS Augstākās Pado-

mes Prezidija loceklis Mihails

Gorbacovs.
*

8. Starptautiskā Sie-

viešu diena.
*

14. Miris Kārlis

Markss (1818—1883). '

15. Dzī-

vokļu un komunālās saimniecības

un sadzīves pakalpojumu darbi-

nieku diena.
*

17. Vispasaules
Juras diena.

*

18. Parizes Komū-

nas diena.
*

27. Starptautiskā
teātra diena.

1. Pirms 45 gadiem (1942) sākas Latviešu strēlnieku divīzijas cīņas Staraja
Rūsas rajonā.

1. Pirms 45 gadiem (1942) LK(b)P CX birojs pieņem lēmumu par partizānu
kustības izvēršanu okupētajā Latvijā.

4. Pirms 55 gadiem (1932) dzimis neiroķirurgs medicīnas zinātņu doktors Lat-

vijas PSR Valsts prēmijas laureāts profesors Raimonds Ķikuts.
9. Pirms 65 gadiem (1922) dzimis betona tehnoloģiskās reoloģijas speciālists

tehnisko zinātņudoktors Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes un tehnikas

darbinieks Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts profesors Georgijs Kunnoss.

10. Pirms 80 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks un padomju darbi-

nieks Latvijas PSR Nopelniem bagātais ekonomists Arnolds Tabaks (1907—

1982).
17. Pirms 120 gadiem dzimis ginekologs LU medicīnas godadoktors Latvijas PSR

Nopelniem bagātais ārsts viens no Latvijas Sarkana Krusta biedribas dibinātā-

jiem profesors Ernests Putniņš (1867—1962).
18. Pirms 75 gadiem dzimis valodnieks un folklorists viens no latviešu padomju

valodniecības pamatlicējiem un izveidotajiem vispusīgs baltologs un latviešu

literārās valodas vēsturnieks filoloģijas zinātņu doktors Latvijas PSR ZA

korespondētājloceklis profesors Arturs Ozols (1912—1964).
20. Pirms 70 gadiem (1917) tiek ievēlēta pirmā Rīgas Strādnieku deputātu pa-

dome.

22. Pirms 70 gadiem (1917) nodibināts Iskosols — 12. armijas kareivju deputātu
padomes izpildkomiteja, kuras vadibu sagrāba meņševiki un eseri, to pārvērz-
dami par paklausīgu buržuāziskās Pagaidu valdības ieroci.

28. Pirms 60 gadiem (1927)dzimis valsts darbinieksun lauksaimniecības ekonomists

ekonomisko zinātņu doktors Latvijas PSR ZA korespondētājloceklis Latvi-

jas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Latvijas PSR Dabas

un pieminekļu aizsardzības biedrības priekšsēdētājs (kopš 1984. g.) Latvijas
PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks Latvijas PSR Valsts prēmijas
laureāts Kazimirs Spogis.

28. Pirms 80 gadiem dzimusi partijas darbiniece un partizānu kustības dalībniece
Elvira Dzērvite (1907—1942); kritusi varoņa nāvē kaujā pie Baltinavas.

31. Pirms 100 gadiem dzimis ievērojamais Latgales vēstures pētnieks profesors
Bo|eslavs Breigo (1887—1957); par zinātniskiem pētījumiem Briseles universi-

tāte viņam 1933. gadā piešķīra vēstures doktora grādu.
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MEŽSDZĪVO-UNGAIDAMŪS

Meži vēl pilni ar sniegu, bet ap lielāko koku saknēm, galvenokārt dienvidu

pusē, sniegs jau nokusis. Pirmie uz to atsaucas bērzi un sak briedināt pumpurus,

tādēj lielo koku zaru vainagi top blīvāki, bet jaunaudzes — violetas. Tas norāda, ka

bērzos ir sākusies dzīvības sulu cirkulācija.
No ziemas sastinguma mostas arī pārējie koki. Piesaulē augošajām eglēm atve-

ras čiekuri, un no tiem sak birt sēklas, kas ar savuspamujupalīdzību, gluži kā mazi

helikopteri, aizlido un nosēžas uz sērsnas garozas. Vēja nestas, tas slīd pa sērsnas

gludo virsmu un izcirtumos iekrīt ap celmiem izveidojušās sniega bedrēs, lai

pavasarī uzdīgtu.
Atveras ari melnalkšņu sīkie čiekunņi, un no tiem sniegā izbirst sīkas,

spārnotas sēklas. Tās gaida pavasara palu ūdeņus, lai kopa ar tiem izklīstu pa

strautu un upju palienām, kur sēklas varētu uzdīgt
Marta beigās sak ziedēt kokaugi, kas apputeksnejas ar vēja palīdzību. Tiem

jāuzzied, iekams meži nav salapojuši, lai vējš ziedputekšņus varētu iznēsāt, brīvi

skrienot cauri bezlapu mežaudzēm. Pirmie uzzied baltalkšņi, tiem seko melnalkšņi

un lazdas. Lazdu ziedēšanas laiks, kad pat neliela pavasara vēja plūsma sacel veselus

ziedputekšņu mākoņus, izraisa cilvēkos priecīgas emocijas, jo tas taču nozīmē pava-
sara iestāšanos. Dzejnieks Vilis Plūdonis poēma «Uz saulaino tali» rakstīja:

«Manas dzimtenes mežos jau lazdas kūp, / Un pēdējais ledus upēs jau brūk . . .»

Siltos pavasaros martā uzzied ari pirmais biškopība nozīmīgais kokaugs
blīgzna jebpūpolvītols. Vēl kailajos mežos siltās dienās šo vītolu var atrast pēc bišu

un kameņu sanešanas izplaukušajos dzeltenajos (vīriešu kārtas) un pelekzalajos
(sieviešu kārtas) pūpolos.

Bet staltbriežu buļļiemsak nokrist skaistie ragi. Tie no jauna ataugs lidz pirma-
jām rudens salnām, kad sāksies staltbriežu nests. Staltbriežu bu||u nomestos ragus
mežā visbiežāk var atrast virsājos, bet dažkārt arī tīrumos, pērnajos cukurbiešu

laukos, kur aizmirsta kāda biešu lapu čupa.
Turpinās lapsu riests. Zaķiem marta beigās sāk atnesties pirmie zaķēnu me-

tieni («sērsnu bērni»). Jenotsuņiem izbeidzas ziemas gula, un to atbrīvotās alas

lielākoties aizņem lapsas.
Rubeņu gaiļiem mart.i jau ir izaugušas biezas, purpursarkanas uzacis, un, lai

gan rubeņu riests vēl nav sācies, tie jau sāk skali rubināt, tupēdamikoku galotnēs.
Medņi turpina ar spārniem sniegā iezīmēt riestošanai izvēlētās vietas.

Sāk riestot lielāka un skaistāka pūce — ūpis, kas Latvijā jau kļuvis par lielu

retumu. Pa naktīm mežos lielākoties izvēlētajās ligzdošanas vietās var dzirdēt

ūpju dobjos kliedzienus «u-hū» vai «uhuhu-uhuhū», kas daudziem cilvēkiem iz-

raisa bailes un ir devuši pamatus pasakām par pašu nelabo.

Martā arī kraukļu pāris uzmeklē savu pērno ligzdu, parasti kādas lotiaugstas
priedes galotnē, kurā šie putni ligzdo daudzus gadus no vietas, ik gadus mājokli
tikai pielabojot. Sajā laikā var novērot arī kraukļu pāra riesta lidojumus, lielāko-

ties virs mežu masīva, kur atrodas ligzda. Putni, spārnus gandrīz nemaz nevicinot,

riņķveidīgi planē, gan paceldamies augstāk, gan nolaizdamies zemāk. Tagad
kraukļu parastā dobjā sauciena «ronk-ronk» vai mazliet augstākos toņos izkliegta
«kruk-kruk» vietā skan diezgan melodiskais «klong-klong». Mēneša vidū kraukļu
mātīte jau tup ligzdā un perē.

Martā pie mums atgriežas pelu klijāni. Siem skaistajiem putniem, kuru

galvenā barība ir peles un citi sīki grauzēji, dažkārt nākas ciest par vanagu

grēkiem, jo pēc ārējā izskata pe|u klijāns mazliet atgādina vistu vanagu, kurš

dažkārt uzbrūk vistām,kā arī citiem mājputniem. Taču, kaut cik uzmanīgi aplūkojot

tupošus vai lidojošus putnus, peju klijānu var viegli pazit. Mugurpuse tam brūna,
vēders iedzeltens, ar brūnganiem, neregulāriemplankumiem, lidojumā bieži planē.
It kā apzinādamies, ka tas cilvēkiem nekā ļauna nedara, pe|u klijāns nebaidās

no tiem un bieži vien tup telefona stabu galos ceļmalas, uz zārdu kokiem tīrumos

un pastaigājas pa nopļautām pļavām, ko nekad nedara vistu vanags. Bet marta ,



beigās riesta lidojumos pelu klijāni uzlido augstu gaisa un tad ar sakļautiem spār-
niem krit lejup. Viņu riesta saucieni ir melodiski un atgādina kaķa ņaudēšanu.

Martā atgriežas ari cīruļi. Lauka cīrulis viens no pirmajiem ar savu priecigo
dziesmiņu ziņo par pavasara tuvošanos. Tas dzied, ceļoties spārnos un plivinoties
gaisā. Agros pavasaros, kamēr tīrumos vēl nav kukaiņu, kāpuru un zālaugu sēklu,

kas ir lauka cīruļu galvenā barība, tie pārtiek no ziemāju labības asniem un lapām,
ēd citus mīkstus augus. Priecājoties par cīruļu dziesmām, mums ir grūti iedomāties

un samierināties ar nesimpātisko faktu, ka Itālijā šos dziedātājus medī, ķer tīklos

un piegādā restorāniem.

Drīz pec lauka cīruļa musu mežos ierodas ari retāk sastopamais sila cīrulis.

Sis mazputniņš atšķirība no lauka cīruļa dzied, ne tikvien lidojot, bet arī tupot
kāda koka galotnē, uz elektrolīniju vadiem un stabu galiem. Sila cīruļa dziesma

ir samērā skaļa un tādēļ diezgan tālu dzirdama, melodiska un veidojas no atseviš-

ķām strofām. Dziesma sastāv no svilpieniem, un to var attēlot apmēram kā

«tī-ē, tī-ē, tī-ē . . .». Visbiežāk to var izdzirdēt sausos, saulainos priežu mežos, ar

viršiem apaugušu izcirtumu un izdegu tuvumā.

Reizē ar cīruļiem atlido arī mājas strazdi, kas mit mežmalu koku dobumos,

cauros ceļmalu vītolos, kā arī mākslīgi izgatavotos būrīšos pie cilvēku mītnēm.

Pirmie parasti ierodas tēviņi. Tiem ir melnas spalvas ar metālisku spožumu un

gaišiem plankumiem mugurpusē. Tēviņi izvēlas dzīvesvietu un, skaļi dziedot,

aicina pie sevis mātītes, kas parasti ierodas mazliet vēlāk. Ar dziedāšanu mājas
strazdi ziņo ari varbūtējiem sāncenšiem, ka vieta aizņemta. Mājas strazdu dziesmā

ir daudz dažādu skaņu, to skaitā arī daudzu citu dzīvnieku balsu atdarinājumi:
vālodzes svilpiens, sīļa ķērkšana, žagatas žadzināšana, vistas kladzināšana un pat

< suņa riešana.

Mazliet vēlāk par mājas strazdiem sarodas arī melnie mežastrazdi. kas ir

mazliet lielāki un ar garu asti, tēviņi — melni, ar dzeltenu knābi, mātītes —

tumšbrūnas. Pavasarī lapkoku mežos tie šķirsta pērnās koku lapas gluži kā

grāmatu, meklējot zem tām sliekas un kukaiņus.

Melnais mežastrazds dzied, visbiežāk tupēdams koku augšējos zaros vai arī

sakaru līniju stabu gala. Dziesma tam ir skaļa, melodiska. Atšķirībā no daudziem

- dziedātājputniem tas savas dziesmas strofas nekad neatkārto.

Ap šo pašu laiku atgriežas ari lielākie no mūsu mežastrazdiem — silastrazdi,

kuriem mugura ir pelēka, vederpuse — iedzeltena, ar melniem, īeapaļiem planku-
miem.

Silastrazdam ir skaļa, skaista dziesma, skaistākā no visiem mežastrazdiem.

'Sis putns dzied ari pa dienu, bet visvairāk ritausma, dažkārt neļaudams medniekiem

saklausīt medņu riesta dziesmu.

Tāpat ierodas ari plukšķi —
vismazākie mežastrazdi: ar brūnu muguru, bālganu

vēderu un rūsganiem sāniem un spārnuapakšpusi. Sim putnam ir balta uzacu svītra,
kas saskatāma jau no tālienes. Iztraucēts, ka ari pie ligzdas šis putns izdod plukšķo-
šas skaņas, no kā ir dabūjis ari savu nosaukumu.
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SULU MĒNESIS

VASARAS LAIKSAPRĪLIS

Saules Mēness

Da

turas
Vārda dienas

lēkts
kulmi-

nācija
riets

Sa

tumst
lēkts riets

hm hms hm hm h m h m

T 1 Dagnis, Dagne
C 2 Irmgarde
Pt 3 Daira, Dairis

S 4 Valda, Herta

Sv 5 Vija. Vidaga

7 55 14 27 35 2102 22 29

7 52 27 18 2104 22 31

7 49 27 00 2106 22 34

7 47 26 42 2108 22 37

7 44 26 25 21 10 22 39

8 25 0 00 Vr

8 33 I 30 Vr

8 48 2 58 D

9 15 4 19 D

10 00 5 23 Vz

P 6 Zinta. Vīlips
0 7 Zina. Zinaīda. Helmuts

T 8 Edgars, Danute. Dana

C 9 Valerija
Pt 10 Anita. Anitra. Zīle

S II Hermanis, Vilmārs

Sv 12 Jūlijs, Alnis

7 41 26 08 21 12 22 42

7 39 25 51 21 15 22 44

i 7 36 25 34 21 17 22 47

7 33 25 17 21 19 22 50

7 30 25 01 2121 22 52

7 28 24 44 2123 22 55

7 25 24 29 2125 22 58

11 04 «i 07 3
12 21 6 32 Vz

13 46 6 47 L

1511 656 L

16 35 7 0t J

18 00 7 06 J

19 25 7 10 J

P 13 Egils. Nauris

O 14 Strauja, Gudrīte

T 15 Aelita, Gastons

C 16 Mintauts, Alfs

Pt 17 Rūdolfs. Viviana

S 18 Laura, Jadviga
Sv 19 Vēsma, Fanija

7 22 24 13 2127 23 01

7 20 23 58 2129 23 04

7 17 23 43 2132 23 06

7 15 23 28 2134 23 09

- 7 12 23 14 21 36 23 12

7 09 23 00 21 38 23 15

7 07 22 47 2140 23 18

20 54 7 13 Sv

22 26 7 17 ®
7 22 Sk

0 05 7 32 Sk

1 48 7 47 St
3 25 8 18 St

4 42 9 15 M

P 20 Mirta, Ziedīte

O 21 Marģers, Anastasija
T 22 Armands, Armanda,

Spartaks
C 23 Jurģis. Juris, Georgs
Pt 24 Visvaldis, Nameda

S 25 Līksma. Bārbala

Sv 26 Alīna. Sandris, Rūsiņš

7 04 22 34 21 42 23 21

7 02 22 21 2144 23 24
6 59 22 09 21 46 23 27

6 57 2157 2149 23 30

6 54 2146 2151 23 34

6 52 2135 2153 23 37

6 49 2125 2155 23 40

5 28 1040 M

551 12 21 Vz

6 04 14 01 C

6 12 1537 0

617 1709 Z

621 18 38 Z

6 24 20 07 A

P 27 Tāle, Raimonda

O 28 Gundega. Terēze

T 29 Vilnis, Raimonds. Laine

C 30 Lilija. Liāna

6 47 21 15 21 57 23 43

6 44 2106 2159 23 47

6 42 20 57 22 01 23 50

6 40 20 49 22 04 23 53

6 28 2134 A

•

6 41 — Vr

6 54 0 33 D

Saules
c iSaules

■P" lēkta
4*j4 Uzausi

*

kulmi-

nācija
muU

c , Saules
Saules

m»««i

augstums ZVt.i. Dienas

viT, 30°
"*■■'»

ilgums

Mēness

Ap «i IV pl 11"

Per. 18 IV pl 21

Fāzes

h m h m h di h m h m

1. IV 228 628 81°
10. IV 2 25 6 00 74

20. IV 2 23 5 26 68

30. IV 2 21 4 51 61

12 01 16 55 37° 1307

1128 17 23 41 13 51

10 58 17 48 44 14 38

10 33 1809 48 15 24

3 6. IV pl. 11 49

© 14. IV pl. 6 32

£ 21. IV pl. 2 16
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3. Dzimis (1923) PSKP CX Polit-

biroja loceklis PSKP CX sekre-

tārs Ļevs Zaikovs. *

5. Ģeologu
diena.

*

7. Vispasaules veselības

diena. *

12. Kosmonautikas diena.

Vispasaules aviācijas un kosmo-

nautikas diena.
'

12. Valsts Pret-

gaisa aizsardzības karaspēka
diena.

*

18. Starptautiskā piemi-
nekļu un ievērojamu vietu diena.
*

19. Padomju zinātnes diena.
'

22. Dzimis Vladimirs I|jičs Ļe-
ņins (1870—1924). *

24. Starp-
tautiskā jaunatnes solidaritātes

diena.
*

27. Dzimis (1923) PSKP

CX Politbiroja loceklis PSRS

Valsts drošības komitejas priekš-
sēdētājs Viktors Cebrikovs. ' 26.

Vispasaules pilsētu sadraudzības

diena.

t. Pirms 90 gadiem dzimusi revolucionārās kustības dalībniece un partijas darbi-

niece leva Pliesmane (1897 1964).
9. Pirms 70 gadiem (1917) Rigā tiek atklāts Latviešu strēlnieku pulku 1 kongress,

kurā ievēlē Iskolastrelu — Latviešu strēlnieku pulku apvienotās deputātu
padomes izpildkomiteju.

15. Pirms 10 gadiem (1977) saskaņā ar Latvijas PSR Ministru Padomes lēmumu

Latvijā izveidota aizsargājamo dabas objektu sistēma, kurā ietilpst 1202

objekti 215 917 ha kopplatībā.
15. Pirms 150 gadiem dzimis pedagogs valodnieks un publicists jaunlatviešu

kustības dalībnieks Atis Kronvalds (1837 -1875).
23. Pirms 65 gadiem (1922) dzimusi ķīmiķe organiķe ķīmijas zinātņu doktore

Latvijas PSR Nopelniem bagātā zinātnes un tehnikas darbiniece Latvijas PSR

Valsts prēmijas laureāte Marija Slmanska.
25. Pirms 125 gadiem dzimis bibliotekārs latviešu zinātniskās bibliogrāfijas

pamatlicējs tagadējās Latvijas PSR ZA Fundamentālās bibliotēkas Latviešu

literatūras nodaļas izveidotājs Jānis Misiņš (1862—1945).
25. Pirms 230 gadiem dzimis ķīmiķis un farmaceits Pēterburgas ZA akadēmiķis

Baldones un Ķemeru minerālūdeņu pētnieks Tobiass Lovics (1757—1804).
28. Pirms 75 gadiem dzimis astronoms fizikas un matemātikas zinātņu doktors

Latvijas PSR ZA Radioastrofizikas observatorijas dibinātājs Jānis Ikaunieks

(1912- 1969).
28. Pirms 25 gadiem (1962) ar Latvijas PSR Kultūras ministrijas rikojumu no-

dibināts Doma muzejs.
29. Pirms 150 gadiem dzimis viens no pirmajiem latviešu grāmatu izdevējiem

tulkotājs un publicists Kārlis Stālbergs (1837—1895).
29. Pirms 70 gadiem (1917) Valmierā atklāts Vidzemes bezzemnieku un lauk-

strādnieku kongress, kas nolemj katrā pagastā dibināt bezzemnieku padomi.

Pirms 85 gadiem (1902) nodibina Baltijas Latviešu sociāldemokrātisko strād-

nieku organizāciju — pirmo latviešu sociāldemokrātisko grupu apvienibu, uz kuras

bāzes 1904. gadā tiek nodibināta Latviešu Sociāldemokrātiskā strādnieku partija.
Pirms 70 gadiem izveidots Iskorads — 12. armijas tranšeju strādnieku deputātu

padomes izpildkomiteja.
Pirms 70 gadiem nodibināta LSD Latviešu strēlnieku pulku organizācija.
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MEŽSDZĪVO-UNGAIDAMŪS

Ari šajā mēnesī uzzied vairākas kokaugu sugas, kuru ziediem apputeksneties

palīdz vējš. Uzzied parasta vīksna, parastā goba un parastā apse. Apse pieder pie
divmāju kokiem. Vīrišķo koku ziedi ražo tikai ziedputekšņus, un ziedu spurdzes
tūlīt pēc noziedēšanas nobirst, bet sievišķie koki ražo sēklas, un to ziedu spurdzes
turas kokos līdz vasaras sakumam, kad seklas izbirst un ar vieglām lidpūkam iz-

platās lielos attālumos.

Uzzied lapegles: Eiropas lapegle (ar purpursarkaniem ziediem), Sibīrijas
lapegle (ar iesarkaniem ziediem), kā ari citu sugu lapegles. Uzzied divmāju koks

kadiķis, kura sievišķajiem īpatņiem čiekurogas nogatavojas tikai nākamā gada
rudenī. Zied pelēkais kārkls viens no pirmajiem ziedputekšņu un nektāra devē-

jiem bitēm un kamenēm, upju krastos un jūrmalas kāpās zied smilšu vītols.

Ja aprīļa vakaros vai naktīs ceļa gājēju vai mednieku pēkšņi apņem viegla
hiacinšu smarža, tad skaidrs, ka kaut kur tuvuma ir uzziedējusi zalktene necils,

vasarā tikpat kā nemanāms krūms. Ceriņkrāsas ziedu reibinošās smaržas dēl
zalktenes stipri aplauž. Taču katram, kas liek vazē smaržīgos zalkteņu ziedus, ir

jāievēro, ka visas ši auga daļas ir loti indīgas
Kad sniegs mežā vēl pilnīgi nav nokusis, bet no tā jau rēgojas rūsgano

meža skudru pūžņi, skudras no savu mitekļu dziļākajam kamerām iznāk virspusē un

sildās pavasara saulē. So mežam loti derīgo kukaiņu mājokļus mežkopji lielākoties

ir iežogojuši, lai tos neizpostītu meža cūkas un dzilnas.

Aprīli atlido gājputnu lielākā da)a, tajā skaitā arī mežu klusāko nostūru

iemītnieki — melnie stārķi. Melno stārķu pāris gadu no gada dzīvo vienā un tajā
pašā ligzdā, kas no koku zariem uzbūvēta kādā lielā lapu kokā. Apbrīnu pelna
šo putnu orientēšanās spējas, kas tos atved no Āfrikas uz Latviju, uz savu mežu

un koku, kurā atrodas viņu pērnā ligzda.
Purvu tīreļos no rītiem un vakaros atskan trompešu skaņām līdzīgās dzērvju

klaigas, kas liecina par šo lielo, skaisto putnu atgriešanos. Gan visa bara atpūtas,
gan ari barošanās vietās dažas dzērves arvien stāv sardzē, ar īsiem kliedzieniem

savlaicīgi brīdinot pārējās par ienaidnieka tuvošanos. Drīz pēc atlidošanas lielos

klajumos galvenokārt skaidros, saulainos rītos sākas dzērvju riesta «dejas».
Dzērvju tēviņi, nolaiduši lejup spārnus, lēkā un gorās katrs savas «izredzētās»

priekšā, bet pārējās bara dzērves, sastājušās apkārt lokā, uzmundrina dejotājus
ar isiem kliedzieniem.

No Dienvidfrancijas atlido ari tipiskas mežu iemītnieces slokas. Tie ir putni
baloža lielumā, ar lielām, skaistam acīm un garu knābi. Sloku spalvu krāsa tik

loti atgādina nobirušu lapu krasu, ka uz zemes tupošu putnu nevar ieraudzīt, pat

pieejot tam pilnīgi klāt. Tūlīt pēc atlidošanas slokām iesākas nests. Vakaros pēc
saulrieta virs meža jaunaudzēm un tērcēm, lielākoties mitrās mežaudzēs, lēni

šūpodamies, kurkstēdami un pīkstēdami lido sloku gaiļi. Sloku lidojums vakara

krēslā mazliet atgādina sikspārņu lidojumu, un mednieki to sauc par sloku

«vilkšanu». Tā ir viena no skaistākajām parādībām dabas atmodas laikposmā,
un to ir ieteicams noskatīties katram dabas draugam.

Aprīlī beidzot riesto arī medņi. Melnais medņu gailis jau vakarā atlido agrāk
izvēlētajā riesta vietā un iemetas kādas purvmalas priedes zarā vai galotnē, savda-

bīgi nokrekšķinās un, gaidīdams rītausmu, iesnaužas. Tikko svīst gaisma, mednis

sāk savu riesta dziesmu. Salīdzinot ar citu putnu dziesmām, to gan nemaz nevar

saukt par dziesmu, jo tā sastāv no knikšķiem, tarkšķiem, klunkšķiem un šņācie-
niem. Taču šajās skaņās atbalsojas kaut kas no senā akmens laikmeta, kura

liecinieks ir mednis. Dziesmas beigu daļā medņu gailis uz brīdi kļūst kurls. Un to

izmanto mednieki, lai šim loti uzmanīgajam putnam piezagtos šāviena attālumā.

Skaidros, aukstos apriļa rītos tālā apkārtnē laukos var dzirdēt rubeņu riesto-

šanu. Rubeņu gaiļu riesta dziesma ir burbuļojošu skaņu savirknējumi, kuriem

pa vidu atskan šņācieni. Rubeņu riests visbiežāk noris lielās meža pļavās, sūnu

purvos vai viršiem apaugušos klajumos. Vienkopus parasti riesto vairāki gaiļi.



Izvēlētajās riesta vietās rubeņu gaili parasti ierodas |au pievakare, nometas

uz ciņiem, kur sniegs jau nokusis, dažs ierūcas, dažs ari iešņācās. Pārnakšņot

aizlaižas uz tuvāko mežu. Ritausmā, bet dažreiz pat vel pilnīga tumsa rubeņi cits

pēc cita ierodas riesta vietā un nometas zeme. Tikko svīst gaisma, vecākais

gailis sāk rubināt,un tikai pec tam cits pec cita pievienojas pārējie gaiļi. Vecakaļam
rubeņu gailim ir liela loma riesta norise. Mednieki šo gaili sauc par «riesta sa-

saucēju». Tas ka vakaros, tā no rīta riesta vietā ierodas pirmais. Tikai pēc tam

atlido zemāka «ranga» gaiļi. Ja kāds nepieredzējis mednieks nezināšanas pec

nošauj «riesta sasaucēju», pārējie rubeņi riestot ierodas nelabprāt, un šāds rubeņu

riests dažkārt izput.
Rubeņu riestošana ir īpaši skaista parādība, ko ieteicams redzēt katram dabas

draugam, rūpīgi noslēpjoties kaut kur riesta vietas tuvuma. Tas ir neaizmirstams

skats, kad skaistie rubeņu gaiļi, tērpušies vizuļojošos, zilganmelnos «kāzu» tērpos,
zibinādami speciāli riestam izaugušas purpursarkanās uzacis, grozīdami lirai lidzi-

gās astes un laiku pa laikam palēkdamiesun iešņakdamies, griežas riņķi uz nosarmo-

jušās zemes fona. Starp temperamentīgākajiem rubeņiem noris cīņas, kuru gaitā

plikš spārni un lido pa gaisu spalvas.
Pa vidu krāšņajiem rubeņu gaiļiem lēnam staigā gluži necilās, pelēkraibas

rubeņu vistas, nolūkodamas sev «kavalierus». Un, novērojot vistu izturēšanos,
atliek tikai nobrinities, kādel tas dažkārt nepiegriež nekādu vērību kādam izcili

skaistam rubeņu gailim, kas gan skaļi rubina, gan lēka, cenzdamies piesaistīt
sev uzmanību. Toties gadās, ka vairākas vistas pulcējas ap kādu viduvēju rubeni

un pat greizsirdīgi plūcas tā dēl. Enerģiskākā no viņām parasti aiztriec projām

pārējās un aizved iekaroto «kavalieri» sev līdzi.

Ja rubeņu un medņu riesta vietas atrodas netālu cita no citas, medņu vistas

dažkārt sapārojas ar temperamentīgākajiem rubeņu gaiļiem. Sados gadījumos
medņu vistas izperē rubeņu un medņu hibrīdus, ko sauc par raķeļiem. Raķeļi ir

lielāki par rubeņiem, bet mazāki par medņiem.Tie piedalās rubeņu riestos, taču ir

neauglīgi.
Riesto ari visi pie mums sastopamie dzeņi un dzilnas. Uz šo putnu riestošanu

norāda skaļie tarkšķi, kādus dzeņi un dzilnas izraisa, loti ātri bungodami ar knābi

pa īpaši šim nolūkam izvēlētu sausu zaru koka vainaga. Sie tarkšķi ir aicinājums
pretējā dzimuma pārstāvjiem. Bet dižraibie dzeņi bieži apmeklē ari vidēja vecuma

bērzus un gredzenveidīgi visapkārt to gludajiem stumbriem galotnes daļā izkaļ
nelielus caurumiņus, no kuriem dzer saldās bērza sulas. Sos gredzenus ievēro

arī vāveres un laiku pa laikam tur padzeras.
Bez tam aprīli atlido abu musu savvaļas sugu baloži: meža balodis un par to

krietni lielākais lauka balodis, kuri dūdo kokos. Visu dienu var dzirdēt pupuķa
maigo, skanīgo «pu-pu-pu.. .». Olas dej pelēkās vārnas un sīļi. Klusos meža

nostūros meža cūku midzeņos dzimst svītraini sivēni, kurus māte nepieciešamības
gadījumā drosmīgi aizsargā.
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LAPU MĒNESIS

VASARAS LAIKSMAIJS

P 4 Vizbulīte, Viola

O 5 Ģirts. Ģederts
T 6 Gaidis, Didzis

C 7 Henriete, Henrijs
Pt 8 Staņislavs, Stefānija
S 9 Klāvs, Einārs, Ervins

Sv 10 Maija

6 30

6 28

6 26

6 23

621

6 19

6 17

20 22

20 16

20 II

20 07

20 03

19 59

19 56

22 12

22 14

22 16

22 18

22 20

22 22

22 24

0 04

0 08

0 II

0 15
0 19

0 23

0 27

1002

I I 24

12 48

14 11

15 34

1658

18 23

4 34

4 52

5 04

5 II

5 16

5 19

5 23

Vz

■-M
o
L

J

J

Sv

P 11 Milda, Karmena

O 12 Valija, Ināra. Ina. Inārs

T 13 Irēna, Irina. Ira, Iraida

C 14 Krišjānis, Elfa

Pt 15 Sofija. Taiga, Arita

S 16 Edvins, Edijs
Sv 17 Herberts, Dailis

6 15

6 13

6 II

6 09

6 07

6 05

6 03

19 54

19 52

1951

1951

19 51

1951

1953

22 26

22 28

22 30

22 32
22 34

22 36

22 38

031
0 35

0 39

0 44

0 48

0 53

0 58

19 54

21 31

23 14

058

2 27

3 25

5 26

5 31

5 39

5 52
6 16

7 03

8 22

Sv
Sk

®
Sk

St

St

M
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1. Darbaļaužu starptautiskās
solidaritātes diena.

*

5. Dzimis

Kārlis Markss (1818—1883).
'

5. Preses diena.
*

7. Radio

diena, visu sakaru nozaru dar-

binieku svētki. *

8. Starptau-
tiskā Sarkanā Krusta diena.
*

9. Uzvaras svētki.
*

10. Dzi-

mis (1923) PSKP CX Polit-

biroja loceklis PSRS Ministru

Padomes priekšsēdētāja pir-
mais vietnieks Heidars Ali-

jevs. *

18. Starptautiskā mu-

zeju diena.
'

19. V. I. Ļeņina
Vissavienības pionieru orga-

nizācijas nodibināšanas diena.
*

25. Āfrikas atbrīvošanās

diena.
*

28. Robežsargu diena.
*

31. Ķīmiķu diena.

7. Pirms 70 gadiem (1917) Petrograda atklāta KSDS(b)P Viskrievijas VII

(Aprija) konference, kura piedalās arī P. Stučka, J. Lencmanis, P. Eilands,
A. Helmanis, K. Kauliņš, I. Vilks un citi latviešu boļševiki.

9. Pirms 55 gadiem (1932) dzimis patomorfologs medicīnas zinātņu doktors

Henriks Grigalinovičs.
23. Pirms 85 gadiem (1902) dzimusi ārste pediatre medicinas zinātņu doktore

profesore Margarita Kurbatova.

25. Pirms 70 gadiem (1917) Riga atklāts Latviešu strēlnieku pulku II kongress,
kas pieņem LSD CX ieteikto rezolūciju («17. maija rezolūciju»).

26. Pirms 75 gadiem (1912) dzimusi valodniece toponimiste jeb vietvārdu pētniece
filoloģijas zinātņu kandidāte Vallija Dambe.

31. Pirms 120 gadiem Rīgā dzimis inženieris kuģu buvniecibas speciālists led-

laužu «Pjotr Veļikij» un «Krišjānis Valdemārs» projektētājs viens no Odesas

Politehniskā institūta dibinātajiem un RPI, LU un LVU mācībspēks profesors
Čarlzs Klirks (1867 1942).

Pirms 300 gadiem (1687) Latvijā, Rigā, uzsākta cementa ražošana.

Pirms 100 gadiem (1887) ķīmiķis, tolaik RPI profesors, V. Ostvalds kopā ar

holandiešu zinātnieku J. Vanthofu nodibina un Leipcigā sāk izdot pirmo fizikālās

ķīmijas žurnālu «Zeitschnft fur phvsikalische Chemie».

Pirms 100 gadiem (1887) atklāta Rīgas—Pleskavas dzelzceļa līnija.

Pirms 75 gadiem (1912) RPI profesors K. B. Doss atklāj jaunu minerālu —

melnikovitu.

Pirms 75 gadiem (1912) maija beigās—jūnija sākumā Ķemeros atklāts

elektriskais tramvajs, kas darbojas līdz 1915. gadam.
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MEŽSDZĪVO-UNGAIDAMŪS

Tas ir ziedu, smaržu un putnu dziesmu mēnesis Zied mušu meža koku kara-

liene parasta priede, tās viriško ziedu ziedkopas ir dzeltenas, sievišķie ziedi —i
nākamie čiekuri — ir karmīnsarkani, kviešu grauda lielumā un atrodas jauno, vēl

miksto zaru dzinumu virsotnēs.

Savukārt parastas egles galotnes daļas zaru vusotnos izplaukst nelielas,

dzeltenas vīrišķo ziedu ziedkopas un sarkanvioletie sievišķie ziedi, kas mazliet

atgādina zemenes.

Priede un egle dzeltenos ziedputekšņus ražo milziga daudzumā. Ar tiem

maijā ir pilns gaiss un pārklātas grāvju un ezeru ūdens virsmas. Tautā šo parādību
sauc par «ūdens ziedēšanu» un uzskata par zīmi, ka ezeros un upes var sākt

peldēties.
Reizē ar lapu plaukšanu uzzied parastais ozols. Vīrišķo ziedu brūnganās

spurdzes tam atrodas zaru dzinumu galos, sievišķo ziedu tievo, sarkano stigu

pušķīši — plaukstošo pumpuru virsotnēs. Taja pašā laikā zeltainiem ziediem

uzzied parastā kļava.

Kārpainais jeb āra bērzs zied reize ar lapu plaukšanu Vīrišķo ziedu spurdzes
tam brūnganas, nokarenas, sievišķo za|as, sakuma augšupstavošas, pēc apputek-
snēšanas noliecas. Vēlāk par kārpaino bērzu uzzied puķainais jeb purva bērzs.

Tam ziedi apmēram tādi paši kā kārpainajam bērzam, tikai mazliet sīkāki.

Kad dārzos uzzied ceriņi, mežos jau ir nobriedušas un, pie pukam piestiprinā-

jušās, izlido parastās apses sēklas. Nonākušas augsnē, tās dīgst jau pēc 8 -10 stun-

dām, bet pēc I—2 diennaktīm parādās dīgsti.
Maijā uzzied parastie pīlādži. Uzzied ari ogu krūms korinte, kas savu ziedu

nepatīkamās smaržas dē| ir pasargāts no aplaušanas pat intensīvi apmeklētos
mežos. Korinte ir svešzemju krūms, ieviests Latvijas parkos pirms apmēram 200 ga-"
diem un ar laiku pārgājis savvaļā.

Pavasarīgu noskaņu mežos ienes ziedošie ievu krūmi, kas nav manāmi citos

gadalaikos, bet visā krāšņumā kā ziedu kupenas pēkšņi parādās ziedu laikā. Lapu
žāklēs necili un dzeltenzaļi uzplaukst Eiropas segliņa ziedi. Sie krūmi spilgti izceļas
rudeni ar savdabīgajiem četras da|as sašķēlušamics sarkandzelteniem augļiem, kas

atgādina ziedus.

Vienkārši, zaļgani ziedi uzplaukst paberzām, ko mežā var sastapt noslēpušos,

piespiedušos kādai eglei vai apvijušos jaunai apsei. Tā lapu veids un dzislojums

līdzīgs ceļmalīšu lapām Uzzied ari sarkanais plūškoks, kura lapām ir ļoti

nepatikama smarža. To visbiežāk var sastapt augam pie vecām klētīm, kur tos

kādreiz stādīja žurku un pelu atbaidīšanai.

Mistrotas mežaudzes un eglajos uzzied baltās vizbulītes un meža zaķskābenes,

ar zaļi baltu segu pārklājot trūdošo, nedzivo meža zemsegu. Kada lielā kokā vij
sev ligzdu vistu vanags. Tas ir skaists plēsigais putns ar dzeltenām acīm, pelēk-
brunu muguru un bālganu vēderu ar tumšām šķērssvitrām Egļu jaunaudzēs

apmēram puskoka augstumā vij ligzdu vistu vanagam ļoti līdzīgais, tikai augumā
mazāks, zvirbuļu vanags. Sie abi plēsīgie putni pie mums kļuvuši jau par diezgan
lielu retumu.

Maijā atlido daudzi dziedātājputni un tādēļ iestājas laiks, kad «Dzeguze kūko.

dzied lakstīgala . . .». Dzegužu tēviņi savu ierašanos pieteic ar skalo, visiem pa-

zīstamo kūkošanu. Mātītes uz to atsaucas ar spalgu «ki ki ki ki ki . . .». Ar ārējo
izskatu un lidojuma veidu dzeguze ir ļoti līdzīga zvirbuļu vanagam, tādēļ dažreiz

par dzeguzi saka, ka tas ir putns, kas pavasarī kūko, bet vasarā cāļus ķer. Protams,

ka tā ir aplamība, jo dzeguze pārtiek tikai no kukaiņiem un to kāpuriem, turklāt

ēd arī dažādu meža kaitēkļu matainos kāpurus, ko citi putni neaiztiek.

Liels notikums ir lakstīgalu atgriešanās. Pirmie atlido lakstīgalu tēviņi, ur.

katrs tūdaļ ar skaļu pogošanu paziņo sāncenšiem par savu izvēlēto rajonu, reizē

ari aicinādami pie sevis partneres. Lakstīgalu nav tur, kur tuvumā mīt kaķi, jo tie,'

pa naktīmapkārt klejodami, viegli var noķert kā dziedāšanā aizrāvušos lakstīgalu•
tēviņus, tā arī perētājas mātītes uz zemes ierīkotajās ligzdiņās.



Silos atkal ir sastopams vakarlēpis pelēkbrūns putns apmēram dzeguzes
lielumā, ar gariem spārniem un garu asti. Tas ir tipisks naktsputns, kas dienu

pavada, tupēdams uz zemes vai pieklāj ies koka zaram. Naktis, braucot automašīna

pa meža ce|iem, tas dažkārt pēkšņi un bez skaņas uzšaujas gaisa gluži no riteņu
apakšas. Klusos vakaros un naktis vecos priežu silos diezgan tālu dzirdama kaķa

murrāšanai līdzīga vakarlēpja «vērpšana» «errrrr-arrrrrr . .», kas nepārtraukti
skan vairākas minūtes.

Jau mēneša sakumā ierodas Latvijas mežu spilgtākais putns zalvārna. Tai

ir kanelbrūna mugura, zaļganzila galva un vēders, zila spārnu apakšpuse. Zal-

vārna ir sila lielumā, bieži tup uz sakaru līniju stieplēm.
Reizē ar lapu plaukšanu mežos un birzis atgriežas vālodzes. Tēviņš ir koši

dzeltens, ar melnām spārnu un astes spalvām, mātītei mugura zalganbrūna. vēders

bālgans, ar tumšiem plankumiem. Vālodzes dziesma ir melodisks, locīts svilpiens,
dažkārt ari bridinošs ķērciens: «kreek . ». Tautas ticējumos to uzskata par zīmi,
ka drīz uznāks lietus. īstens mākslas darbs ir vālodzes ligzda, ievīta zaru žaklē,

lielākoties lokanu bērzu galotnēs. Kad koks pilnīgi salapo, ligzda no zemes nemaz

nav saskatāma, jo parasti ir ievīta vislapotākajā vietā. Ar gariem, sīkstiem, sausiem

zālaugu stiebriem tā ir it kā iekārta koka zara, tādēļ latvju dainas tiek saukta par

«šupulīti».

Maijd stirnām, aļņiemun staltbriežiem piedzimst mazuļi. Stirnu āži berž nost no

jaunajiem ragiem mataino ādu, ragi kļūst kaili. Saja laikā stirnu aži, pamanot tu-

vumā kaut ko aizdomīgu, izdod īsus brēcienus, kā mednieki saka «rej». «Rej» ari

stirnu kazas, brīdinādamas savus mazuļus no tuvuma pamanītam briesmām.

Sini laikā dzimst ari lapsu un vilku mazuļi. Lapsu mazuļi atrodas alās, un

tiem parasti nekādas briesmas nedraud Gluži citādi ir vilcēniem, jo tie nāk pasaulē
midzenī, kas atrodas virs zemes vai seklā zemes iedobuma Tādēļ vilku mātite ne uz

brīdi neatstāj savus mazuļus vienus, un barību visai ģimenei piegādā vilku tēviņš.

Tiklīdz vilku mātīte sajūt midzeņa apkaimē cilvēka klātbūtni vai saož midzeņa
tuvumā cilvēka pēdas, ta jau nākamajā nakti aiznes savus mazuļus uz citu — jau
savlaicīgi izvēlētu un attiecīgi sagatavotu «rezerves» midzeni

Meža izcirtumos, it īpaši biļušo kokmateriālu krautuvļu vietas, maija var jau
atrast garšīgās pavasara sēnes — murķeļus.



24

ZIEDU MĒNESIS

VASARAS LAIKSJŪNIJS

Saules Mēness

Da
Vārda dienas

Du-nas

tums lekts
kulmi-

nācija
riets lekts riets

u

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

P I Biruta. Mairita 5 39 14 2115 23 04

□ 2 Emma 5 38 21 24 23 06

r 3 Inta. Ineta 5 37 21 34 23 07

C 4 Elfrida. Sintija 5 36 2144 23 08

Pt 5 Igors. Margots 5 35 21 54 23 09

S 6 Ingrida. Ardis 5 34 22 04 23 11

Sv 7 Gaida. Arnis. Kamena 5 33 22 15 23 12

17 25

17 28

17 30

17 32

17 34

17 37

17 39

9 06 2 57 Vi
10 29 3 11 l.

11 52 3 19 L

13 13 3 24 3

14 34 3 29 J

15 57 3 32 J

17 23 3 36 Sv

P 8 Frīdis. Frida. Mundra 5 33 22 26 23 13

0 9 Ligita. Gita ' 5 32 22 38 23 14

T 10 Malva, Anatols 5 31 22 50 23 15

C II Ingus, Mairis. Vidvuds 5 31 23 01 23 16

Pt 12 Nora. Ija 5 30 23 13 23 17

S 13 Zigfrīds. Ainārs. Uva 5 30 23 26 23 18

Sv 14 Tija, Saiva. Sentis 5 29 23 38 23 18

17 40

1742

17 44

17 45

1747

17 48

17 49

18 55 3 40 S*

20 34 3 46 Sk

22 19 3 55 Sk

23 58 4 14 St

— 4 49 ®
I 14 5 56 M

I 56 7 33 M

P 15 Baņuta. Zermena. Vilija 5 29 23 51 23 19

O 16 Justīne. Juta 5 29 24 04 23 20

T 17 Arturs. Artis 5 29 24 16 23 20
C 18 Alberts. Madis 5 29 24 29 23 21

Pt 19 Viktors. Nils 5 29 24 42 23 21

S 20 Rasma. Maira. Rasa 5 29 24 55 23 21

Sv 21 Emīls, Egita. Monvids 5 29 25 09 23 22

1750
17 51

1751

17 52

17 52

17 52

17 53

2 17 9 19 C

2 29 11 03 0

2 36 12 39 Z

241 14 10 £
2 45 15 38 A

2 48 17 04 A

2 54 18 30 A

P 22 Ludmila. Laimdots 5 29 25 22 23 22

O 23 Liga 5 29 25 35 23 22

T 24 Jānis 5 29 25 48 23 22

C 25 Milija. Maiga 5 30 26 01 23 22

Pt 26 Ausma. Inguna. Inguns 5 30 26 14 23 22

S 27 Malvīne 5 31 26 26 23 22
Sv 28 Viesturs, Kitija 5 31 26 39 23 21

17 53

17 53

17 53

17 52

17 52

17 51

17 50

3 00 19 58 Vr,

3 08 2124 Vr

3 24 22 45 D

3 50 23 50 D

•
5 35 0 34 V;

6 53 I 01 Vi

P 29 Pēteris. Pāvils, Pauls 5 32 26 51 23 21

O 30 Tālivaldis. Mareks 5 33 27 03 23 21

17 49

17 48

8 15 1 18 L

9 37 I 27 L

Saules S>U|„ S,UI„
Saules

•Pat< -

lekta augstums
itļt JJ virs 30* m,l,,s

,,ulm■ muts no līdz »u«

nācija stums

Mēness

Per. 13 VI pl 6'

Ap. 28 VI pl 9

Fāzes

h m h m h m h m

l.VI 2 21 45° 9 48 18 55 55°

10. VI 2 23 42 9 43 1902 56

20. VI 2 25 41 9 43 1907 56.5

22. VI 2 25 41 9 43 1908 56.5

3 4. VI pl. 22 51

<S> 12 VI pl. 05(

<£ 18 VI pl. 150?

•
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1. Starptautiskā bērnu aizsardzī-

bas diena.
*

5. Vispasaules ap-

kārtējās vides aizsardzības diena.
*

7. Melioratoru diena.
*

14. Vieg-
lās rūpniecības darbinieku diena.
*

21. Medicīnas darbinieku diena.
*

22. 1941. gadā fašistiskā Vācija

nodevīgi uzbrūk Padomju Savie-

nībai. Sākas Padomju Savienības

Lielais Tēvijas karš pret fašis-

tisko Vāciju. * 27. Izgudrotāju un

racionalizatoru diena.
*

28. Pa-

domju Jaunatnes diena.

2. Pirms 60 gadiem (1927) noslēgts PSRS un buržuāziskās Latvijas tirdzniecības

līgums.
2. Pirms 100 gadiem dzimis literatūras vēsturnieks bibliogrāfs un tulkotājs

Latvijas PSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks Kārlis Egle (1887—1974).
2. Pirms 85 gadiem (1902) dzimis revolucionāras kustības dalībnieks tiesību zi-

nātnieks juridisko zinātņu kandidāts Latvijas PSR Nopelniem bagātais
jurists profesors Oto Grinbergs.

3. Pirms 80 gadiem (1907) Londonā atklāts LSD II kongress, kurā uzstājas
V. I. Ļeņins.

4. Pirms 25 gadiem (1962) Latvijas PSR Ministru Padome pieņēma lēmumu, ar

kuru noteikta 300 m plata josla no Baltijas jūras un Rigas līča krasta linijas

jūras krasta aizsardzībai un aizsargmežu saglabāšanai.
6. Pirms 75 gadiem (1912) Usmas ezerā izveidots Moricsalas rezervāts — vecā-

kais rezervāts Latvijā un otrs vecākais Padomju Savienībā.

7. Pirms 60 gadiem (1927) dzimis ķirurgs medicīnas zinātņu doktors Latvijas PSR

Nopelniem bagātais ārsts Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts profesors
Vilis Purmalis.

17. Pirms 70 gadiem (1917) Rīgā atklāts LSD Jaunatnes savienības I kongress.
19. Pirms 45 gadiem (1942) reidā uz vācu fašistu okupēto Latviju dodas partizānu

pulks «Par Padomju Latviju».
22. Pirms 90 gadiem dzimusi revolucionārās kustības dalībniece dzejniece Marta

Mende (1897—1926).
23. Pirms 65 gadiem (1922) nodibināts tagadējās P. Stučkas Latvijas Valsts uni-

versitātes Botāniskais dārzs.

27. Pirms 125 gadiem dzimis fiziķis RPI profesors Hermanis Pflaums (1862—1912),
kas tūda| pēc Rentgena atklājuma 1896. gada 18. janvārī atkārtojis viņa

eksperimentus, iegūstot pirmās rentgenogrammas Krievijā.
29. Pirms 90 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks padomju valsts

darbinieks partizānu kustības organizētājs Latvijā Ernests Ameriks (1897—

1977).
30. Pirms 90 gadiemdzimis revolucionārāskustības dalībnieks partijas darbinieks

un vēsturnieks vēstures zinātņu kandidāts Jānis Kaimiņš (1897—1976).
30. Pirms 70 gadiem (1917) dzimis fiziogeogrāfs ģeogrāfijas zinātņu kandidāts

Kamils Ramans.
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Ir klāt lielais ogulāju ziedēšanas laiks. Sūnu purvos baltiem ziediem uzzied

pēcleduslaikmeta reliktaugs lācene. Izcirtumos un uz meža grāvju atbertnēm

uzzied meža aveneun tas radinieces parastā kazene un melnā cūcene - biškopībā

nozimigi nektaraugi, no tiem ievāktais medus ir gaišs un smaržīgs. To ziedkopas —

skaras vai ķekari, ogas ir vērtīgs pārtikas produkts un ārstniecības līdzeklis

Mitros mežos un krūmājos, lielākoties saules apspīdētas vietās, sak ziedēt

parastā irbene. Ziedkopas tai ir vairogveida, ar 6—lo cm diametru. Vidējie ziedi,

no kuriem izaug ogas, sīki, iedzelteni, malējie - lieli, balti, sterili. Irbeņu ogas

ir vērtīgs ārstniecības lidzeklis.

Priežu mežu kudrainās ieplakās uzzied nešķiramie draugi augu valsti

zilene un purva vaivariņš. Tie arvien aug blakus, un tādel vaivariņa indīgā smarža

dažuviet ir kļuvusi par cēloni tam, ka zilenes uzskata par neēdamam ogām, jo tās

izraisot galvassāpes un nelabuma sajūtu. īstenība zilenes ir ēdamas ogas
- gluži

tāpat kā mellenes. Pie ogotāju galvassāpēm, ilgstoši atrodoties zileņu un vaivariņu

saaudžu tuvumā, ir vainīgas purva vaivariņa iztvaikotās smaržīgās vielas. Vaivariņš

satur arī glikozīdus un ēterisko ellu, kuras galvenā sastāvdaļa —
ledols

— ir

stipra inde, kas iedarbojas uz cilvēka nervu sistēmu.

Jūnija pēdējā dekāde agrāk par visam citam meža ogām — nogatavojas
meža zemenes. Tas atrodot, cilvēki gan bieži nelasa tikai gatavās ogas vien, bet

noplūc saziedņus ar visiem kātiņiem un trejlapjos sakopotam lapām un izveido no

tiem buķeti, ko dāvināt bērnam vai tuvam, labam cilvēkam. Meža zemenes satur

C vitamīnu un ir daudz aromātiskākas par dārza zemenēm. Tās ēd ar pienu, no

tām gatavo ievārījumu vai sakaltē ārstniecisku uzlējumu pagatavošanai. Tautas

medicīna sakaltētu meža zemeņu uzlējumu lieto pret saaukstēšanās slimībām,
žults un nieru akmeņiem, pret mazasinību. No izkaltētām meža zemeņu lapām
ievelkas garšīga tēja.

Parastajai vīksnai un parastajai gobai jūnijā nogatavojas un nobirst seklas.

Ja šīs seklas ievāc sēšanai meža slādaudzētavās, tās jāizsēj tūlīt pēc ievākšanas,

jo glabājot tām )oti ātri zūd dīgtspēja.
Taču Latvijas mežos ir sastopamas vairākas augu sugas ar ārkārtīgi lielu

sēklu dīgtspēju. Viens no šādiem augiem ir visiem pazīstamā skaista meža puķe —

šaurlapu kazroze jeb ugunspuķe. Tā ražo miljoniem vieglu sēklu ar lidpūkām, kas

izplatās mežos lielās teritorijās un gadiem «iemigušas» gul augsnē, ne ar ko neiz-

rādot savu klātbūtni. Taču, tikko mežu nocērt, bet it īpaši ja tas nodeg, ar koku

pelniem nomēslojotaugsni, izcirtumos (pirmkārt zaru ugunskuru vietās! un izdegu-
mos jau otrajā vasarā ilgā «miegā» gulējušās kazrožu sēklas pēkšņi uzdīgst, un ap-

mēram jūnijā izcirtumus un izdegumus pēkšņi pārklāj kazrozes, lai gan tuvākajā
apkaimē lidz tam nav tikušas manītas.

Uzmanīgi ielūkojoties mežaudžu kokaugu sastāva un koku līdzāspastāvēšanas
attiecībās, var pārliecināties, ka meža klusums un miers, kas vilina cilvēku,

faktiski ir tikai šķietams. Mežaudzēs īstenība noris nemitīga cīņa starp augiem.
Piemēram, tikko dabiski aprnežojušos vai mākslīgi apmežotos izcirtumos spēkojas

zālaugi un koki Loti agresīvā stiebrzāle ciesa nikni uzbrūk jaunajiem, vēl

nevarīgajiem kociņiem, un, ja šo nezāli savlaicīgi neiznīdē, tā rudeni, noliekdamās

zem lietus un sniega smaguma, piespiež jaunos kociņus pie zemes, un tie aiziet

bojā. Savstarpēji konkurē ari dažādu sugu koki: ātraudzīgākie, parasti būdami

saimnieciski mazvērtīgāki, apēno un nomāc lēnāk augošos, vērtīgāko sugu kokus.

Piemēram, bērzi nomāc priedes, baltalkšņi — egles, un, ja mežkopis šajā cīņā

savlaicīgi neiejaucas un neizcērt mazvērtīgos kokus, mežaudzes vērtīgākā da|a

aiziet bojā.

Jūnijā mežos vēl dzied daudzbalsīgs putnu koris, līdz Līgo vakaram (pēc
tautas ticējumiem) skan ari dzeguzes kūkošana. Taču putnu dziesmas pamazām

apklust, jo gandrīz visi putni augu dienu ir aizņemti, barojot savus mazuļus.

Meža sīkie dziedātājputnidzied galvenokārt agri no rīta, jo pa dienu aizņemti

ar mazuļu barošanu, kas prasa lielu piepūli. Piemēram, ar kāpuru un kukaiņu



piciņu knābi putns vienas dienas laikā atgriežas ligzdā: melnais mušķērājs —

560 reižu, pelēkais mušķērājs 480, erickinš — 470, tauku zīlīte — 330, čurk-

ste — 300, mājas strazds 200 reižu. Putnu «darbadiena» vasarā ilgst 17—20

stundu.

Saulainas dienas, pacietīgi un uzmanīgi novērojot apšu alu, var sagaidit, ka

apšu mātite iznes no alas arā šaujoties savus vēl diezgan mazkustīgos āpsēnus.
Pēc kada neilga (tikai āpšiem vien tinama) laika 1a mazuļus savāc (lai neapdeg)
un ienes atpakaļ alā.

Pie lapsu ģimenesalas var novērot jauno lapseņu rotājas. Tie šaja laikā jau ir

|oti kustīgi. Lapsēnu uzvedība un rotaļas ir līdzīgas mazu kaķēnu izdarībām.

Ilgstoši pastāvot sausam un karstam laikam, dažuviet, lielākoties cilvēku

neuzmanības un vieglprātības dē|, izceļas meža ugunsgrēki, kuros dažkārt aiziet

bojā ari meža dzīvnieki. Putni, cenzdamies glābt no uguns savus mazuļus, daudzos

gadījumos paši aiziet bojā. Piemēram, medņu mātīte dažreiz sadeg kopā ar mazu-

ļiem, apseguši tos ar savu ķermeni Vairākos gadījumos netālu no ugunī bojā gāju-
šiem meža cūku sivēniem atrastas stipri apdegušas vai beigtas meža cuku mātītes,
kuras acīmredzot nesekmīgi bija pulējušas izglābt savus mazuļus.

Savvaļas dzīvnieki rūpīgi sargā savus pēcnācējus no visādām briesmām.

Pretēji tauta visai izplatītajam aplamajam uzskatam, ka zaķu mātīte savus jaun-
piedzimušos zaķēnus pabaro tikai vienu reizi un pēc tam tos pamet likteņa varā,
vasarā var novērot pelēkās zaķu mātītes lielo rūpību par saviem mazuļiem.

Kad zālē noslēptajiem zaķēniem uzbrūk vistu vanags, zaķenē drošsirdīgi metas

pretim plēsoņam, sit tam ar ķepām un cenšas iekost Kad vanags, zaudējis cīņu, zemu

lidojot, dodas projām, zaķene vēl labu gabalu dzenas tam pakal, laiku pa laikam

palēkdamas un mēģinādama to aizsniegt ar ķepām
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SIENA MĒNESIS

VASARAS LAIKSJŪLIJS
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4. Starptautiskā kooperācijas
diena. '

5. Jūras un upju flotes

darbinieku diena. ' 12. Zvej-
nieku diena.

*

18. Dzimis

(1909) PSKP CX Politbiroja
loceklis PSRS Augstākās Pa-

domes Prezidija priekšsēdē-
tājs Andrejs Gromiko. * 19.

Metalurgu diena.
*

21. Latvi-

jas PadomjuSociālistiskās Re-

publikas nodibināšanas diena.
*

26. PSRS Jūras Kara Flotes

diena.
*

26. Tirdzniecības dar-

binieku diena.

2. Pirms 55 gadiem (1932) dzimis bērnu traumatologs ortopēds medicīnas zi-

nātņu doktors Jānis Kalniņš.

3. Pirms 80 gadiem dzimis jurists juridisko zinātņu doktors Latvijas PSR No-

pelniem bagātais jurists profesors Voldemārs Kalniņi (1907—1981).
3. Pirms 60 gadiem (1927) dzimusi imunoloģe medicīnas zinātņu doktore Marga-

rita Kopilova.
7. Pirms 80 gadiem (1907) dzimis revolucionāras kustības dalībnieks un padomju

darbinieks Kārlis Prieie.

14. Pirms 70 gadiem (1917) dzimis mežzinatnieks Latvijas PSR Nopelniem bagātais
mežkopis ilggadējais Dabas un vēstures kalendāra atbildīgā redaktora vietnieks

lauksaimniecības zinātņu kandidāts Miervaldis Buss.

16. Pirms 90 gadiem dzimis knnikis neorganikis analītiķis ķīmijas zinātņu doktors

Latvijas PSR ZA akadēmiķis Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbi-

nieks Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts profesors Alfrēds levtņš (1897—

1975).
19. Pirms 55 gadiem (1932) dzimis arhitekts arhitektūras zinātņu doktors Latvi-

jas PSR Nopelniem bagātais arhitekts Ļeņina prēmijas laureāts profesors
Ivars Strautmanis.

20. Pirms 55 gadiem (1932) dzimis bērnu ķirurgs medicīnas zinātņu doktors

Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts profesors Jānis Gaujēns.
22. Pirms 70 gadiem (1917) Rīgā atklāts LSD V kongress.
23. Pirms 100 gadiem dzimis militārais darbinieks pilsoņu kara dalībnieks

Fridrihs Kalniņi (1887—1938).
27. Pirms 85 gadiem (1902) dzimis teātra un literatūras zinātnieks mākslas zinātņu

doktors Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts Kārlis Kundziņs.
30. Pirms 90 gadiem dzimis rakstnieks filoloģijas zinātņu kandidāts Jānis Eiduks

(1897—1943).
31. Pirms 90 gadiem (1897) dzimis tiesību zinātnieks juridisko zinātņu doktors

KPFSR Nopelniem bagātais jurists profesors Alfrēds Stalgevlčs.

Pirms 125 gadiem (1862) Pēterburgā sāk iznākt jaunlatviešu idejiskā tribīne
—

demokrātiskais nedēļas laikraksts «Pēterburgas Avīzes», kura izdevējs bija K. Val-

demārs, redaktori —
J. Alunāns, K. Barons.

Pirms 40 gadiem(1947) tiek pabeigtaĶegumahidroelektrostacijasatjaunošana.
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Jūlijs ir vasaras virsotne, nokuras tāluma |au pavīd rudens. Mēneša sakumā vel

zied parastā liepa un nogatavojas kārpainā berza sēklu spurdzes, palaižot vējā
miljoniem sēklu, kas nākamajā pavasari uzdigst dažkārt j)at uz dakstiņu jumtiemun

granita pieminekļiem. Bet virši tikko sāk ziedēt Tas ir vērtīgs nektāraugs, no kura

ziediem var iegūt arī veselīgu tēju.
Nogatavojas pirmās meža aveņu ogas. Un mellenes, kas ir tik garšīgas un

derīgas kā ēšanai svaigā veidā, tā arī ievārījumu, ķīseļu, sulu, sīrupu pagatavošanai.
Loti vērtīgas ir kaltētas melleņu ogas, tās ir labs gremošanas trakta darbības

regulators, līdzeklis pret caureju un kuņģa kataru, it īpaši cilvēkiem, kuriem kuņģi
trūkst skābes. Vārītu melleņu biezenis der arī slapjas edes, apdegumu un strutojošu
rētu ārstēšanai, uzliekot to kompreses veidā slimajām vietām Mellenājs aug loti

lēni un ogas sāk ražot tikai septiņpadsmitajā gadā, toties dzīvo gandrīz 100 gadu.
Vairums meža putnu jau ir izveduši no ligzdām savus pēcnācējus, un vecie putni

savā valodā un ar savu priekšzīmi mata mazuļiem, kur, ka un kad atrodama barība,
kā pēc izskata, silueta un pat pēc ēnas pazīt ienaidniekus un kā no tiem

bēgt un noslēpties. No audžuvecāku ligzdām ir izlidojuši ari dzeguzēni, un dažreiz

gadās redzēt šķietami nedabisku skatu, kad raibais, druknais un par saviem

audžuvecākiem apmēram desmit reižu lielākais audžubērns, spārnus plivinādams,
prasa tiem barību.

Siltos, klusos jūlija vakaros no lielākajiem tīreļa purviem atskan jau rudeni

vēstošie dzērvju kliedzieni. Tas nozīme, ka jaunās dzērves sākušas vingrināt

spārnus ce|oļumam uz dienvidiem.

Aļņu buļļiem sak niezēt jaunie, ar pūkām apaugušie ragi, tādēļ lielie dzīvnieki

tos enerģiski berž gar tievu koku — galvenokārt priežu stumbriem, paegļu un

kārklu krūmiem. Tur, kur no ragiem noplēsta āda, tie vel viegli asiņo, un šīs asinis,

sajaukdamās ar koku miecvielām un sveķiem, nokrāso ragus brūnā krasā.

Veļu vakaros, naktis un agros rītos mežā var dzirdēt vilkus gaudojam. Sājā
laika vilku mātīte kopā ar mazuļiem parasti uzturas pie midzeņa, bet barību tiem

piegādā vilku tēviņš.

Jūlijā sākas stirnu riests. Stirnu kazas no uzmācīgajiem «kavalieriem» bēg
lielākoties pa apli apkārt kārklu, berzu vai vaivariņu puduriem pa vienu noteiktu

līniju. Tādēļ, stirnu riestam sākoties, galvenokārt zā|u purvos, kas daļējiapauguši ar

bērziem vai kārkliem, redzami tā sauktie «stirnu gredzeni» ar 2—4 m diametru.

Apmēram jūlijā mežos parādās vairāku asinssūcēju un parazītu kukaiņu sugas.

Pazīstamākie no šiem kukaiņiem ir dunduri, spindeles, dzēlējodi, knišļi un ērces.

Dunduru tēviņi pārtiek no ziedu nektāra un augu sulām, mātītes sūc ari

dzīvnieku un cilvēku asinis. Diždunduru mātīte, ja to netraucē, sūc asinis ne-

pārtraukti 10—15 minūtes un vienā paņēmienā var izsūkt līdz 0,2 gramiem asiņu.
Dunduru mātītes, kas dzīvo apmēram mēnesi, izdēj ap 1000 olu. Dažu dunduru

sugu mātītes olas dēj uz augiem ūdens tuvumā, citas — uz peldošām ūdensaugu
lapām. Apmēram pēc I—21 —2 nedēļām no olam izšķiļas kāpuri, kas dzīvo ūdeni vai

mitrā augsnē 10—11 mēnešus un pārtiek no sikbūtnēm un trūdiem. Nākamā gada

pavasarī kāpuri iznāk sausumā un iekūņojas. No kūniņām pēc I—4 nedē-

ļām izlido jau pieauguši dunduri.

Par dunduriemtautā dažkārt nepareizi sauc ādas spindeles, lai gan tās vairāk

līdzinās kamenēm nekā dunduriem.Spindeļu mātītes olas dēj uz pārnadžu ķermeņa
matiem. Pēc 3—4 dienām no olām izšķiļas kāpuri un caur ādu ieurbjas dzīvnieka

ķermenī, pa kura muskulatūru «ceļo» un barojas apmēram 9 mēnešus, un

beidzot salasās dzīvnieka mugurā. Zem dzivnieka ādas kāpuru atrašanās vietās

izveidojas zemādas puni. Pilnīgi attīstījušies, spindeļukāpuri izgrauž ādā caurumus,

izkrīt pa tiem uniekūņojas augsnē. No kūniņām izlido apmēram 1 cm lielas pārnadžu

spindeles.
Siltosbezvēja vakaros mezā loti uzmācīgi ir dzēlējodi. Visvairāk tie sastopami

lapkoku un mistrotos mežos. Ari odu tēviņi, kurus no mātītēm var atšķirt pēc
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vēdekļveida taustekļiem,pārtiek no nektāra un augu sulām. Uzmācīgās dzēlējas un

asinssūcējas ir dzēlējodu mātītes, kuru taustekli ir gludi, bez sariem. Tās ar savu

garo un aso snuķi pārdur siltasiņu dzīvnieka vai cilvēka ādu un sUc asinis Odu

mātītes parasti uzbrūk zīdītajdzivniekiem un putniem, bet vairākas sugas
— ari

cilvēkiem. Odu mātīte, ja to netraucē, spej izsūkt tik daudz asiņu, kas svei

pusotras reizes vairāk neka pati. Gadā attīstās pat 5 odu paaudzes.
Knišļu dzimtai piederīgieasinssūcēji ir |oti sīki. drukni divspārņi, kas visvairāk

sastopami strauju upju un strautu tuvuma. To dzelieni ir ļoti sāpīgi, siekalas

indīgas un izraisa iekaisumus. Latvijas teritorija knišļu masveida uzbrukumi

izraisījuši vairākus mājdzīvnieku saslimšanas un pat nobeigšanas gadīju-
mus. Knišļu uzbrukumu rezultāta 1935. gadā nobeidzas arī visi aklimatizācijas
nolūka Latvijā ievestie ziemeļbrieži.

Ērces ir cilvēkam ne tik vien nepatīkami, bet ari bīstami kukaiņi, jo daļa no tam

ir ērču encefalīta iznēsātājas. Tās sastopamas galvenokārt lapkoku un mistrotos

mežos ar biezu pamežu un zālaugu zemsedzi. Apmēram 1 m augstuma no zemes

ērces gaida dzīvnieku vai cilvēka tuvošanos, tad tiem pieķeias un, uzmeklējušas

piemērotu vietu, piesūcas. Tāpēc pēc atgriešanas no meža jāpārģērbjas, jāapmaina
veļa un jāapskata viss ķermenis, lai uz tā kaut kur nepaliktu — pagaidām tikai

apģērbam pieķērušās un vēl adai nepiesukušās — ērces. Efektivu ercu apkarošanas
līdzekļu pagaidām nav, jo, lai iznicinātu ērces mežos, tajos būtu jāiznicina visas

dzīvās radības. Tas apstiprinājās arī 1950. 1970 gada mušu valsti dažviet veiktajās
mežu un purvu ķīmiskajās apstrādes, kas nedeva praktiski nozīmīgus rezultātus.
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RUDZU MĒNESIS

VASARAS LAIKSAUGUSTS

Saules •Mēness

tums

Vārda dienas

lekts kulmi-

nācija
rlels

Sa-

lēkts riets ■
D

hm h m s hm h m h m h m

fe/j ļ Albins, Albina

Sv 2 Normunds. Stefans

6 21 14 29 52 22 37 0 51 14 09 - Sv

623 29 48 22 35 0 47 15 37 0 02 3

P 3 Augusts
O 4 Romāns. Romualds

T 5 Osvalds, Arvils

C 6 Askolds, Aisma

Pt 7 Alfrēds. Madars

S 8 Mudīte. Vladislavs

Sv 9 Madara, Genoveva

6 25 29 44 22 33 .
042 17 12 0 08 Sk

6 27 29 39 22 31 0 38 18 50 0 17 Sk

6 29 2933 22 29 0 34 20 25 0 35 St

6 31 29 27 22 27 0 30 21 37 I 10 Sl

6 33 29 20 22 24 026 22 18 2 16 M

6 35 29 13 22 22 0 22 22 39 3 53 M

637 29 05 22 20 0 18 22 51 5 44 ©
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2. Dzelzceļnieku diena.
*

5. Miris

Fridrihs Engelss (1820—1895).
'

5. 1940. gadā Latvi|as PSR uz-

ņemta Padomju Sociālistisko Re-

publiku Savienības sastāvā.
*

8.

Fizkultūriešu diena.
'

9. Celtnie-

ku diena. ' 16. PSRS Gaisa flotes

diena.
'

27. Padomju kino diena.
'

30. Ogļraču diena.

1. Pirms 75 gadiem (1912) dzimis vēsturnieks viens no Latvijas Dabas un piemi-
nekļu aizsardzības biedrības dibinātājiemLatvijas PSR Valsts prēmijas laureāts

vēstures zinātņu kandidāts Teodors Zeids.

11.—12. Pirms 70 gadiem (1917) tiek nodibināts Iskolats — Latvijas Strādnieku,

kareivju un bezzemnieku deputātu padomes izpildkomiteja.
12. Pirms 60 gadiem (1927) dzimis tiesību zinātnieks juridisko zinātņu doktors

Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks profesors Jānis Strautma-

nis.

14. Pirms 70 gadiem (1917) dzimis patologs anatoms medicīnas zinātņu doktors

Bernhards Press.

15. Pirms 100 gadiem dzimis ievērojamais partijas un valsts darbinieks Jānis

Rudzutaks (1887-1938).
17. Pirms 100 gadiemdzimusi revolucionārās kustības dalībniece Auguste Boksber-

ga-Degtļareva (1887 -1964).
17. Pirms 65 gadiem (1922) dzimis traumatologsortopēds medicīnas zinātņudoktors

Arnolds Muilulis.
20. Pirms 90 gadiem (1897) dzimis pārtikas tehnologs tehnisko zinātņu kandidāts

Fricis Angers.
23. Pirms 100 gadiem Rigā dzimis inženieris un izgudrotājs raķesbūves pionieris

Fridrihs Canders (1887—1933).
24. Pirms 90 gadiem (1897) dzimis mežzinātnieks lauksaimniecibas zinātņudoktors

Latvijas PSR Nopelniem bagātais mežkopis profesors Artūrs Kundziņs.
28. Pirms 100 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks Kārlis Lācis

(1887— 1938).
30. Pirms 100 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks un partijas darbi-

nieks Boriss Zvaigzne (1887—1938).
31. Pirms 90 gadiem dzimis bērnu ķirurgs ortopēds medicīnas zinātņu doktors

Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks Latvijas PSR Valsts

prēmijas laureāts profesors Aleksandrs Bieziņš (1897 —1975).
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Tas ir pēdējais vasaras mēnesis. Apklusušas moža putnu balsis, mežmalas

piesaulē dažkārt dzirdama tikai sienāžu čirkstēšana. Bērzu zaļajā vasaras tērpā
dažuviet parādās nodzeltējušu lapu zeltainie plankumi.

Augusta otrajā pusē Latvijas mežos nogatavojas brūklenes. Brūklenājs ir

pastāvīgi zaļš, lapots pundurkrūms. Tas dzivo ļoti ilgi ap 100 gadu un pat ilgāk.
Brūklenāji sastopami galvenokārt priežu izcirtumos, izdegumos, saules apspīdētās
meža laucēs, retainēs un gar purvu maļam. Kad izcirtumi un izdegumi apaug ar mežu

un koku vainagi neļauj saules stariem nokļūt līdz brūklenājiem, tie pārtrauc ogu

ražošanu. Šādos gadījumos izturīgie brūklenāji nīkuļodami pacietīgi gaida, kamēr

izaugušo mežaudzi nocērt. Tad tie atkal atspirgst, sāk ziedēt un no jauna

ražot ogas. Rupjākas un gaišīgakas brūklenes izaug velēnu podzolētās meža

augsnēs, kā ari gar purvu malām.

Brūklenes satur cukuru, citronskābi, benzoskābi, karotīnu, tanidus, pektīnvie-
las un gaistošus fitoncīdus, tadēlšo ogu derīguma un izlietošanas diapazons ir loti

plašs. No gatavajām, pilnīgi sarkanajām brūklenēm ieteicams atlasīt negatavas

(baltās un pa pusei apsarkušas) ogas un uz laiku nobērt uz paklāja blakus

gataviem āboliem un sarkaniem tomātiem. Sie augļi nogatavodamies izdala etilēnu

(CiHd, kas loti stimulē brūkleņuapsarkšanu un nogatavošanos. Brūkleņu ogam ir

ari ārstnieciskas īpašības, tās lieto pret augstu asinsspiedienu, pret saaukstēšanas

sekām un pat pret reimatismu. Mērcētu brūkleņu ogu ūdens labi dzesē

slāpes un pazemina temperatūru gripas slimniekiem. Ārstnieciskas īpašības piemīt
ari brūkleņu lapām.

Augustā nogatavojasari brūklenes «radinieces» miltenes. Si auga ogas un lapas

plaši izmanto ārstniecība. Sūnu purvos nogatavojasarī zilenes, kuras ir loti derīgas
sulu iegūšanai, taču Latvijā tiek samērā maz izmantotas. lenākas ogas ari pastāvīga-

jai miltenes kaimiņienei vistenei. Vistene ir gulošs pundurkrūms, lapas ar gariem

matiņiemun ieritinātām malām. Melnajam ogveida kaulenim ir nozīme vienīgi ka

meža putnu barībai.

Sāk nogatavoties ogas parastajam pabērzam. Pabērzs ir samēra reta koku suga,
kas aug mistrotos mežos. No paberza ogam iegūst ļoti noturīgas krasas, derīgas
audumu un dziju krāsošanai. No gatavam ogām iegūst zaļo krāsu, nonegatavām —

dzelteno. Krāsošanai lieto arī pabērza mizu. Ka augļus, ta mizu izmanto arī

ārstniecībā. Dzeltenīgo, cieto pabērza koksni ar marmorveida tekstūru izmanto

kokgriezumiem un dažādiem koka izstrādājumiem.
Augustā gājputniem iesakās aizceļošanas laiks, bet aļņiem - auru laiks.

Pagājuša gada ziemas sakuma nomesto ragu vietā aļņu buļļiem nu jau ir izauguši
jauni ragi un noberzti un uzspodrināti cīņai ar sāncenšiem. Klusās augusta naktis

meža dažuviet var dzirdēt a]ņu riesta saucienus. Lielie dzīvnieki, riesta

nemiera pārņemti, staigā pa mežu un auro vai, kā saka krievu mednieki, -— «vaid»,

izdodami dobjas, īsas divbalsienu skaņas «ua. . . ua . . ». Buļļiem ir rupjāka balss,

govīm smalkāka. To var sadzirdēt vairāku simtu metruattālumā. Aļņu govis auru

laikā dažkārt izdod vel citādas - ļoti īpatnējas vienbalsiena skaņas, kas atgādina
malkas pagaļu kraušanu grēda, kad tās klaudz, atsizdamās viena pret otru. Aļņu

govis šis skaņas izdod tad, ja tas samērā liela attāluma ir pamanījušas, sadzirdējušas
vai saodušas kaut ko neparastu. Sis skaņas padara uzmanīgus ari aļņu buļļus, kas

auru laika aizrautībā visu uzmanību velti matitem.

Aļņu buļļi auru laikā, sadzirdēdami nelielā attāluma gajeja solus vai lūstošu

zaru brikšķēšanu, dažkārt dodas trokšņu virziena, domādami, ka tuvojas sāncensis.

Ta dažkārt rodas iespaids, ka aļņu buļļi auru laika meža uzbrūk cilvēkiem, taču,

pamanījis savu kļūdīšanos, aļņu bullis parasti steidzas nozust.

Gatavodamies savam auru laikam, kas sāksies septembri, jaunos, pūkām

apaugušos ragus intensīvi tīra staltbriežu buļļi Viņi berž tos gar priedēm un

kārkliem, vispirms noplēšot no ragiem daļējiatlobījušos, pukam apaugušo adu, un

pec tam «nopulē» spoži baltus, plosot ar ragiem smilšainus ciņus.



No saulrieta līdz rītausmai mežos dažuviet turpinās vilku ģimeņu «koncerti».

Tos parasti atklāj vilku tēviņš, nākdams uz midzeni ar laupījumu, un ar garu, rupju

gaudojienujautā ģimenei,vai nedraud briesmas. Ja midzeņatuvumā manīts kaut kas

šaubīgs, vilcene unvilku mazuli klusē. Tad kadu laiku klusē ari vilku tēviņš un tikai

pēc krietna laika gaudojienuatkārto. Ja briesmu nav, vecā vilka saucienam atsaucas

visa vilku ģimene Laktacijas laikposmam izbeidzoties, medības aiziet ari vilku mā-

tīte, tad vecā vilka gaudojieniem atsaucas tikai vilcēnu «koris». Vilku ģimeņu
sasaukšanos augusta naktīs izmanto mednieki, no divām vietām vienlaicīgi
noklausīdamies vilku ģimeņu «koncertus» un tā konstatēdami viņu midzeņu

atrašanās vietas.

Augusts ir galvenais sēņu laiks, kad pēc silta lietus mežos strauji sak augt sēnes.

Un ne tik vien bieži sastopamās bērzlapes un gailenes, bet ari sēņu cilts skaistules

baravikas. Tādēļ visi sēņošanas entuziasti šajā laika jau agri no rīta ir mežā

un rūpīgi pārmeklē vislabākās (tikai viņiem vien zināmās! . . .) sēņu vietas.

Populārais mežzinis un rakstnieks Valerijs Barkovs par sēņošanu raksta šādus

skaistus vārdus: «lr kaut kas kopīgs mednieka sajūtai, kad viņš ir «paņēmis uz

grauda» medījumu, makšķernieka sajūtai, kad viņš ir «piecirtis» uz aķa uzķērušos

zivi, un sēņotāja sajūtai, kad tas ir ieraudzījis baraviku Visiem nodreb rokas un

pamirst sirds.»

Labi šajā laika ir mežā. Klusu snauž slaidas egles un priedes, bet uz za|ā

hruklenāja fona kā sastingušas stāv koši sārtās vai oranžās mušmires, koķeti
izrotājušas ar balti punktotām cepurītēm. Tās ir neēdamas, indīgas sēnes, taču

apzinīgs sēņotājs ļauj tām augt, jo mežam mušmires ir vajadzīgas. Koku saknes

un sēņu micēliji ir sabiedrotie, kas cits citam palīdz sameklēt augsne barības vielas.

No bērza nolido dzeltena lapa. Jau nobirušās un sakaltušās, cauru]veidigi

saritinājušās alkšņu lapas patīkami čaukst zem kājām Vasara iet uz beigām.
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SEPTEMBRIS VIRŠU MĒNESIS

Piezīme. Vasaras laiks lidz 26. septembrim
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) I Ilmārs. Iluta
2 Ehza. Lizete, Zete

3 Berta. Bella

M 4 Dzintra, Dzintars

5 Klaudija. Persijs
iv 6 Maigonis, Magnuss

7 24

7 26

7 28

7 30

7 32

7 34

14 23 41

23 22

23 03

22 43

22 23

22 03

2122 22 54

21 19 22 50

21 17 22 47

21 14 22 44

21 II 22 41

21 09 22 37

18 05

19 25

20 16

20 43

20 58

21 07

23 04

23 55

I 18

3 01

4 50

3

st

M

M

0

0

! 7 Regina. Ermins

) 8 Ilga
9 Bruno, Telma

! 10 Jausma, Albertine

't 11 Signe, Signija
12 Erna. Evita, Eva

>v 13 Iza, Izabella

7 36

7 38

7 40

7 42

7 44

7 46

7 48

21 43

21 22

21 02
20 41

20 20

19 59

19 37

21 06 22 34

2103 22 31

2100 22 28

20 58 22 25

20 55 22 22

20 52 22 19

20 49 22 15

21 12

21 16

21 21

21 25

21 31

21 40

21 55

635

8 14

950
11 25

12 58

14 31

16 02

©

z

A

A

Vr

Vr

Vr

* 14 Sanita, Santa. Sanda

) 15 Sandra. Gunvaldis
16 Asja, Asnate

'. 17 Vera, Vaira, Vairis

»t 18 Liesma. Elita

. 19 Verners, Muntis

lv 20 Guntra, Marianna

7 51

753
7 55

7 57

7 59

801

8 03

19 16

18 55

1834

18 12

17 51

17 29

1708

20 47 22 12

20 44 22 09

20 41 2206

20 39 22 03

20 36 22 00

20 33 21 57

20 30 21 54

22 21

23 05

0 10

1 27

251

4 15

17 25

1831

19 15

1941

19 56

20 04

20 10

D

i
Vz

Vz

Vz

L

L



37

1. Starptautiskā miera diena.
*

1.

Arodbiedrību miera kustības

diena.
*

1. Zinību diena.
*

6. Naf-

tas un gāzes rūpniecības darbi-

nieku diena.
*

8. Starptautiskā
žurnālistu solidaritātes diena.
'

13. Tankistu diena. ' 20. Meža

darbinieku diena.
*

27. Vispasau-
les tūrisma diena.

*

27. Mašīn-

būvētāju diena.
'

28. Dzimis

(1929) PSKPCK Politbiroja locek-

lis PSRS Ministru Padomes

priekšsēdētājs Nikolajs Riikovs.

1. Pirms 80 gadiem dzimis valodnieks Alvils Augstkalns (1907—1940).
3. Pirms 60 gadiem (1927) dzimusi fizikālķimiķe ķimijas zinātņu kandidāte Lat-

vijas PSR Valsts prēmijas laureāte Valērija Kadeka.

3. Pirms 70 gadiem (1917) Vācijas karaspēks Korņilova nodevibas rezultātā

ieņem Rīgu.
7. Pirms 80 gadiem (1907) dzimis ģeodēzijas un būvkonstrukciju speciālists

tehnisko zinātņu kandidāts Latvijas PSR Nopelniem bagātais celtnieks Jānis

Ulpe.
23. Pirms 100 gadiem dzimis aktīvs 1905.—1907. gada revolūcijas dalībnieks

gleznotājs Latvijas PSR Tautas mākslinieks profesors Ģederts Ellass (1887—

1975).
27. Pirms 50 gadiem (1937) dzimis ķirurgs transplantologs medicīnas zinātņu

doktors Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts profesors Rafails Rozentāls.

28. Pirms 150 gadiem (1837) amerikāņu gleznotājs Semjuels Morze iegūst patent-
tiesibas uz burtraksta telegrāfa aparātu, kurš no 1860. līdz 1950. gadam
daudzviet darbojas arī mūsu valsti.

Pirms 775 gadiem(1212) notiek Autīnes sacelšanas - pirmie tatvijas vēstures

avotos pieminētie zemnieku nemieri, kas vērsti pret feodālo ekspluatāciju.
Pirms 750 gadiem(1237) nodibināts Livonijas ordenis — katoliska vācu bruņi-

nieku organizācija Latvijā un Igaunijā, kuras mērķis ir iekarot un pakļaut Baltijas
tautas katoļu baznīcas un vācu feodāļu kundzībai; 325 gadus vēlāk (1562) — sa-

brucis un likvidēts.

Pirms 200 gadiem (1787) Jelgavā izdota pirmā ilustrētā latviešu ābece —

«Bildu ābice», ko sarakstījis literāts un zinātņu popularizētājs Vecais Stenders.

Pirms 120 gadiem(1867) Rīgā nodibināta Cerības biedrība — viena nopirmajam

Rīgas strādnieku savstarpējās palīdzības biedrībām.

Pirms 80 gadiemBriselē izveidota LSD Ārzemju komiteja —
LSD paistavnieciba

ārzemēs.

Pirms 60 gadiem (1927) Rīgā tiek nodibināta legāla revolucionāro strādnieku

biedrība «Cilvēka tiesības», kas sniedz palīdzību politieslodzītajiem un viņu

ģimenes locekļiem un organizē masu pasākumus
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Septembris ir pirmais rudens mēnesis. Gaisā jau jūtams vēsums, lai gan saule

pusdienlaika vēl jūtami silda un saulainas dienās dažugad rada vasaras ilūziju, tādēļ

tās deve par atvasaru.

Mistrotās mežaudzes meža draugu vērīgās acis rudeni var saskatīt vasaras zaļo

lapu jūra nepamanītoapses un pabērzaslepenomīlestību. Ar tumšzaļajām, ceļmalīšu

lapām līdzīgajam dzīslotajam laj>am un melnajam ogām izrotājies — pabērzs cieši

j)iespiedies un daļēji pat apvijies slaidajai, nosarkušajai apsei.
Viens no ievērojamākajiem notikumiem mežos septembrī ir dzērveņu ogu

nogatavošanās. Dzērvene ir ļoti īpatnējs augs, kas vairāk atgādina sausuma zonas

neka purva augu. Lapas dzērvenei ļoti šikas, ar apliektam apmalēm, pārklātas ar

vaskveida apsarmi, ar biezu epidermu un nelielu atvārsnišu skaitu. Acīm-

redzot dzērvenes sirmā senatne ir augušas sausas augtenēs un tikai vēlāk

pielāgojušas purva apstākļiem.
Dzērvenes ir ļoti vērtīgas ogas cilvēka uztura, ne tik vien ka pārtikas produkts,

bet arī kā ārstniecības līdzeklis. Tās satur glikozi, fruktozi, citronskābi un benzoska-

bi. Benzoskābes satura dēļ dzērvenes, sabērtas traukos ar ūdeni vai ari bez ūdens,

nebojājas mēnešiem ilgi. Tautas medicīna dzērveņu sulu ieteic pret paaugstinātu

temperatūru, nogurumu, bezmiegu. Ta palielina cilvēka organisma pretestības

spējas daudzām slimībām. Turklāt dzērvenes satur ļoti vērtigu mikroelementu —

dzelzi, kas ir viena no asiņu hemoglobīna sastāvdaļām. Slimniekiem, kuriem aiz-

liegts lietot sāli. to ēdienos aizvieto ar dzērveņu sulu. Bagātīgā vitamīnu satura dēļ
dzērveni dažkārt sauc arī par «ziemeļu citronu».

Savu nosaukumu dzērvene ir iemantojusi, augdama sunu purvos, kur mit

dzērves, kas labprāt, sevišķi pavasaros, cd šis ogas. Taču dzērvenes ir nepieciešamas
ari daudziem citiem savvaļas dzīvniekiem. Tās labprāt cd medņi, rubeņi, laukirbes.

mežirbes, baltirbes. Dzērveņu purvos, ēdot sulīgas dzērvenes, savus speķus pavasarī

atjauno gājputni: dzērves, zosis, gārņi. Kāri uz dzērvenēm ir arī baltie zaķi. lapsas,
caunas un vāveres. Dzīvniekiem šīs ogas ir ne tik vien barības, bet arī ārstniecības

līdzeklis.

Rudens iestāšanos meža iezīme ari gājputnuaizlidošana. Debesīs redz aizslīdam

dzērvju kāšus, meža zosu virtenes un strazdu barus. Jau projām ir svīres, nedzird

vairs ne dzeguzi, ne vālodzi Pazuduši melnie stārķi, vakarlēpji, pupuķi, tītiņi, muš-

ķērāji un citi gājputni.
Toties salnainās naktis un rītos mežos, kur mit staltbrieži, atskan staltbriežu

buļļu skaļā aurošana. Staltbrieži ir visuzmanīgākie un tramīgākie no Latvijas PSR

mežu iemītniekiem, tāpēc tos sastapt gadās ļoti reti. Turpretim auru laika r/c iii

uzmanīgie staltbriežu bulli, kuru galvu šaja laikā rotā krāšņi, gari daudz-

žuburu ragi, klust «vieglprātīgi» un ar skaliem auriem, kas atgādina lauvas rēcienus,

paziņo plašai apkārtnei par savu klātbūtni. Saja laika skaistie ragaiņi gandriz nemaz

neēd un no vakara krēslas līdz pat saullēktam skali auro, uzmanīdami, lai viņa

teritorijā, kura ganās viņa «izredzētā», neienāktu kāds sāncensis.

«U-o-o-o-ooo!» kilometriem tālu meža krēslainajā klusuma skan staltbriežu

buļļu brīdinājuma sauciens. Kad kaut kur tāluma atsaucas sāncensis, staltbriedis

dusmās brāžas ar ragiem kārklu krūmā, ar ragu virsotņu žuburiem izrauj velēnu no

ciņa, kā ūdens šaltis virs ragiem gaisā uzšlācas smilts. Vēl un vēlreiz staltbriedis

traucas pretim iedomātam pretiniekam kārklu krūmā, aplaužot tam zarus un

nobrāžot mizu . . . Taču sāncensis tuvojas, laiku pa laikam ieaurodamies, un driz jau

var sadzirdēt, ka tas laužas cauri tuvējai meža jaunaudzei.
Kam gadījies redzēt, ka sāncenši satiekas un uzsāk ciņu. nemūžam neaizmirsīs

šo skatu. Noliektas varenas galvas,uz priekšu pavērsti ragi, kas klaudzēdami triecas

kopa, no cīkstoņu nasim ve|as l>alti garaiņu mutuli, kājas met gaisa sūnu kušķus un

velēnas. Brīžiem kads no cīkstoņiem sabrūk ceļos, taču atkal veikli pielec kājās,
mazliet atkāpjas un, apmetis nelielu loku pa cīņas laukumu, cenšas uzbrukt

pretiniekam no sāniem, taču ietriecas pretim pavērstajos ragos .. . Bet turpat

tuvumā vairākas staltbriežu govis mierīgi plūc zāli —viņam tiks uzvarētājs...



Tad beidzot viens no cīkstoņiem zaudē cīņu, atkāpjas un, ragus purinādams un

mēli izkāris, negribīgi, lēnām aiziet. Uzvarētājs paliek cīņas vieta, lepni izslējis
galvu un smagi elsdams. Tad viņš pacel uz augšu putāmapklāto purnu — un līdz ar

garaiņu mutuļiem no plaši atplestās staltbrieža mutes izveļas varens uzvarētajā
rēciens: «U-o-o-o-ooo! ...»

Sajā staltbriežu buļ|u auru «neprāta» laikā tiem luko pielavīties klāt gan

mednieki,gan vilki, un dažreiz skaistie dzīvnieki samaksa par vieglprātību ar savu

dzivibu. Taču |oti daudzos gadījumos neprātīgos «kavalierus» no drošas nāves

paglābj viņu «dāmas», kas ne uz mirkli nezaudē modrību un, pamanot kaut ko

aizdomīgu, tūlīt metas bēgt, un tām līdzi tad dodas arī «kavalieri».

Septembrī vilku mazuliatstāj midzeni un dodas līdzi vecajiem vilkiem medībās.

Saja laika,apmācot jaunos medību iemaņās,visa vilku ģimene naktis dažkārt iebrūk

aitu vai teju aplokos un nodara tur lielu postu. Šādos gadījumos nereti tiek

nokostas vai sakostas pat visas aploka iesprostotās aitas vai teji. Ja aplokā iebrūk

viens plēsoņa, tas parasti necenšas nokost vairāk dzīvnieku, neka var uzreiz apēst

vai aiznest.

Par rudens iestāšanos liecina ari daudzo zirnekļu tīmekļu pavedienu lidošana

gaisa pa veļam. Katra šāda balta timekļapavediena galā ir pieķēries sīks zirneklītis,

kas dodas ceļojumā pa gaisu, meklēdams sev jaunu dzīvesvietu un, lai cik divaini

tas ari izklausītos, — bēgdams no savas «mammas» Ir pat tāda zirnekļu suga, kuru

mātītes medī un apēd savus tikko pasaule nākušos bērnus.

Zalkši un odzes salasās pa vairākiem kopa zem kritalām, koku saknēm un

sunam, kur iegrimst ziemas miegā. Tādā paša veida pārziemo ķirzakas. Bezkaju
ķirzakas glodenes, kuras dažuviet pilnīgi aplam sauc par kaparčūskām, lietojot
galvu kā svārpstu, izrok pat līdz 70 cm dzi]u kopīgu alu, kur, savijušās
kamolā, iegrimst ziemas miegā.

Bet kukaiņu lielākā dala pārziemo oliņu, kāpuru vai kūniņu stadija. Kukaiņiem,
lai normāli attīstītos, ir zināms laikposms jāpavada sala apstākļos. Novietoti pa

ziemu siltuma, šie kukaiņi aiziet bojā.
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OKTOBRIS ZEMLIKU MĒNESIS

Saules Mēness

Da
ļums

Vārda dienas
Sa

lekts
kulmi-

nācija
rieti

tumsi
lekts riets

V
p

h m h m s h m hm h m b m

Z I Zanda, Lāsma

>t 2 Ilma

S 3 Elza

iv 4 Modra, Francis

7 25

7 27

730

7 32

13 1322

13 03

12 44

12 25

19 00 20 22

18 58 20 20

18 55 20 17

18 52 20 14

17 48 23 33 M

18 06 — M
18 15 1 17 0

1822 300 0

I 5 Amālija
") 6 Monika, Zilgma
r 7 Daumants, Druvvaldis

Z 8 Aina, Anete

->t 9 Elga, Helga, Elgars
•> 10 Arvīds, Arvis, Druvis

iv II Monta, Tince, Silva

734

736

738

7 40

7 42
7 44

7 46

12 07

11 49

11 31

I I 14

10 57

10 40

10 24

18 49 20 11

18 47 20 09

18 44 2006

18 41 20 03

18 39 20 01

18 36 19 58

18 33 19 55

18 26 4 39 Z

18 30 6 15 Z

18 35 7 50 ®
18 40 9 24 A

18 48 10 59 Vr

19 00 12 32 Vr

19 20 14 03 D

f 12 Valfrids. Kira

5 13 Irma
r 14 Vilhelmine, Minna

15 Eda. Hedviga
=>t 16 Daiga
i 17 Gaits. Kanna

iv 18 Rolands, Ronalds

7 49

7 51

7 53

7 55

7 57

7 59

801

1009

9 54

9 40

9 26

9 12

900

8 48

18 31 19 53

18 28 19 50

18 26 19 48

18 23 19 45

18 20 19 43
18 18 1940

1815 1938

1957 15 18 D

20 53 16 12 D

22 08 16 44 £
23 30 17 03 Vz

— 17 13 L
0 54 17 20 L

2 16 17 25 L

5 19 Elma, Drosma, Drosmis

3 20 Leonīds

r 21 Urzula, Sevenns

Z 22 Irisa. Irida

H 23 Daina. Dainis

> 24 Renāte. Modrīte

iv 25 Beāte, Beatrise

8 04

8 06
8 08

8 10

8 12

8 14

8 17

8 36

8 25

8 15

806

7 57

7 49

7 41

18 13 19 36

18 10 1933
18 08 1931

18 05 19 29

18 03 19 26

18 00 19 24

17 58 19 22

3 37 17 27 J

4 59 17 31 J
6 20 17 34 Sv

7 46 173t •

9 17 17 44 Sk

10 53 17 54 Sk

12 32 18 12 Sk

5 26 Amanda, Kaiva

} 27 Lilita. Irita

r 28 Ņina, Ninona. Antoniņa

Z 29 Laimonis
5t 30 Nadina. Ulla
i 31 Valts, Rinalds

8 19

821

8 23

8 26

8 28

830

7 34

7 28

7 23

7 18

7 14

7 11

17 55 19 19

17 53 19 17

1751 19 15

17 48 19 13

17 46 1911

17 44 19 09

14 03 18 45 St

15 12 19 47 St

15 52 21 17 M

16 13 22 57 3
16 25 — 0
1631 038 O

Mēness

Saules

apak
ieja Uzaust

kulmi

nācija

Saules

lekta

azi-

muts

Saules

māksi

mllais

aug-
stums

Dienas

ilgums

Per 4. X pl. 4'

Ap 16. X pl. I

Per 30 X pl. 6

FAzes

h m h m h m h m

IX 1 14 6 03

O.X III 6 22

�0 X l 09 6 42

10. X I 07 7 02

94°

101

107

114

30°

27

23

19

II 35

10 52

1004

9 18

© 7. X pl. 7 13

dl 14. X pl. 21 06

•

3 29. X pl. 20 11
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4. Skolotāju diena.
'

7. PSRS Konstitūci-

jas diena.
*

11. Lauksaimniecības darbi-

nieku diena.
'

18. Pārtikas rūpniecības
darbinieku diena.

*

24. Starptautiskā
Apvienoto Nāciju Organizācijas diena.
*

25. Autotransporta darbinieku diena.

29. Komjaunatnes nodibināšanas

diena.

3. Pirms 120 gadiem dzimis pirmais revolucionārais latviešu dzejnieks viens no

Latviešu studentu zinātniski literārās biedrības (t. s. Pīpkalonijas) dibinātājiem
Eduards Veidenbaums (1867- 1892).

13. Pirms 70 gadiem (1917) dzimis literatūrzinātnieks filoloģijas zinātņu kandidāts

Alfons Vllsons.

18. Pirms 80 gadiem (1907) dzimis lauksaimniecības ekonomists ekonomisko

zinātņu doktors V. I. Ļeņina Vissavienības Lauksaimniecības zinātņu akadēmi-

jas akadēmiķis Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks Latvi-

jas PSR Valsts prēmijas laureāts profesors Jānis Vanags.
29. Pirms 70 gadiem (1917) Valka LSD Ārkārtējā konference nolemj atbalstīt

bruņoto sacelšanos Petrogradā, nodrošinot sociālistiskās revolūcijas uzvaru

neokupētajā Latvijas teritorijā.
30. Pirms 125 gadiem dzimis ārsts un arheologs medicīnas doktors Erasts Ķivulis

(1862-1928).
30. Pirms 55 gadiem (1932) dzimis anesteziologs medicīnas zinātņu doktors Lat-

vijas PSR Nopelniem bagātais racionalizators Starptautiskās reanimatologu
biedrības korespondētājloceklis Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts profesors

Georgs Andrejevs.
31. Pirms 70 gadiem (1917) saskaņā ar LSD Ārkārtējās konferences lēmumu

Cēsis tiek nodibināta 12. armijas rajona kara revolucionārā komiteja.
31. Pirms 60 gadiem (1927) dzimis tiesību zinātnieks juridisko zinātņu doktors

Latvijas PSR ZA korespondētājloceklis Latvijas PSR Nopelniem bagātais zināt-

nes darbinieks LVU rektors profesors Vlsvaris Millers.

31. Pirms 20 gadiem (1967) atklāts Salaspils memoriālais ansamblis.

Pirms 40 gadiem (1947) nodibināta Latvijas PSR Zinibu biedrība.

Pirms 40 gadiem (1947) nodibināta Vissavienibas Astronomijas un ģeodēzijas
biedrības Latvijas nodala.

Pirms 20 gadiem (1967) nodibināta N. Vavilova Vissavienības ģenētiku un

selekcionāru biedrības Latvijas nodala.
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MEŽSDZĪVO-UNGAIDAMŪS

Nu dodas uz dienvidiem gandriz visi atlikušie gājputni: pe|u klijāns, ķīvīte,

lauka cīrulis, sila cīrulis, baltā cielaviņa, lauka balodis, sloka un vairāki citi. Sloku

aizlidošana parasti sakrīt ar kartupeļu novākšanas laiku, kad tas diezgan bieži var

sastapt starp tīrumiem izkaisīto alkšņu puduru malās.

Rudens naktis pa vienam uz dienvidiem dodas loti īpatnējs sīks dziedā-

tājputns sarkannklite Tā ir nedaudz mazāka par zvirbuli, zalganbrūna, ar

oranžsarkanam krutim un vaigiem. Pavasara vakaros šis mazputniņš dzied savu

skanīgo, mazliet melanholisko dziesmiņu, tupot lielākotiesegles smailē, lūkodamies

dziestošajā vakarblāzma. Vasarā sarkanriklīte gandriz nemaz nav sastopama, jo

ligzdo biezās mežaudzes, ar sūnu jumtiņu pārsegto ligzdu ierīkojusi uz zemes starp
lielu, daļēji satrupējušu celmu saknēm. Taču oktobri gan pieaugušas, gan jaunas

sarkanriklites tuvojas cilvēkiem un ir neparasti drošas.

Bieži vien, ejot pa meža dzīvnieku iemītu taciņu, gadās, ka pa pedam gan pa

zemi, gan ar īsiem pārlidojumiem — seko sarkanriklīte. Cilvēkam apstājoties, tā

uzlec uz kāda ciņa vai sprunguļa unziņkārīgi lūkojas acīs. Augļu dārza strādājošam
cilvēkam šis putns dažkārt pielido gluži klat un ar savam spožajām, melnajām acīm

lūkojas viņa kustības vai ari uzlec uz zābaka purna un ar lielu interesi to aplūko.
Oktobra beigās sarkanrīklītes pa vienai, lidojot tikai pa naktīm, šķērso visu

Eiropu, lai pārziemotu pie Vidus|uras un pavasari atkal atgrieztos pie mums savas

ligzdošanas vietās.

Vairāki meža savvaļas zīdītājdzivnieki met nost savu vasaras apmatojumu un

audzē ziemai biezāku un siltāku kažoku. Met spalvu vilki, taču ari šajā laikposmā
vilkādu no suņādas var atšķirt pec spalvas krasu posmu skaita: vilka spalvai ir

4 krāsu posmi, bet suņa spalvai tikai 3. Stirnas kļūst pelēkas, bet stirnu āži nomet

ragus un sak audzēt jaunus. Lai gan ziemas tuvošanos vēl nemana, meža zīdī-

tājdzivnieki jau sak gatavoties ziemai. Vāveres (un ari sīli) koku dobumos un pie

lielu koku saknēm nolūko vietas savām ziemas pārtikas «noliktavām» un

čakli vac riekstus un ozolzīles.

Enerģiski ziemai gatavojas dzīvnieki, kas pārziemo alās. Bebri intensīvi grauž
un gāž lapu kokus savu ziemas mītņu tuvumā, sagarumo tos, «piepludina» savām

alām un iegremdē ūdenstilpes ziemas barībai Ziemas guļai rūpīgi gatavojas apši
un jenotsuņi, savācot alās guļamvietu ierīkošanai derīgu sausu materiālu: koku

lapas, zālaugu stiebrus, ķērpjus, sūnas. Jenotsuņi midzeņu ierīkošanai ievāc ari

skujotus eg|u zariņus
Kad koki ir nometuši krāšņo lapu rotu, meži kļūst skraji, un tad k|ūst saskatāmi

daudzi mežu pastāvīgie iemītnieki, kas vasara bija palikuši nepamanīti Viens no

tādiem ir zeltgalvītis. Tas augumā tikai mazliet pārspēj lielo sienāzi un sver

apmēram 5 gramus. Mugurpuse tam zalganbrūna, vēderpuse bālgan-

zala. Tēviņam pakausis oranžs, mātītei dzeltens, krāsainais pakausis abas galvas
puses norobežots ar melnu svītru Zeltgalvītis vasarā mit egļu vai mistrotos mežos,

ligzdiņu vij apmēram tāpat kā vālodze — tikai biezu egļu zaru apakšpusē, no-

karenajos zaru pušķos. Sie putniņi ir droši un ziņkārīgi. Tie bieži uzturas meža

cirsmas pie mežstrādnieku sakurtajiem ugunskuriem, ka ari pie mednieku bari-

ņiem, kas pusdieno mežā.

Kailajos mežos kļūst redzams ari svilpis, kuru dažviet sauc par sarkankrutiti.

Tas ir drukns putns, mazliet lielāks par zvirbuli. Ļoti dekoratīvi ir svilpju tēviņi.

Galva tiem ir zilganmelna, mugura pelnu pelēka, tās lejasgals un astes apakša
balta, virspuse melna. Vaigi, pakakle, krūtis un pavēdere koši sarkani. Knābis

melns, acis brūnas, kājas tumšbrūnas. Mātītei ķermeņa apakšpuse un vaigi
brūnganpelēki. Jaunie putni līdzīgi matitem, tikai galvas virsa brūnpelēka.

Svilpji ir mazkustīgi putni. Tie dažkārt veselām stundām sabozušies tup koku

vai krūmu zaros. Rudenī svilpju bariņus var sastapt arī parkos un pat augļu dārzos,

kur tie savāc un apēd krūmu zaros sakaltušas ogas, kā ari dažādu augu sēklas.

Mežā tie ēd ari priežu un egļu skujas un pumpurus.

Latvijas PSR mežos mīt septiņu sugu zīlītes, taču vasara tas parasti diezgan reti



sastopamas, un tikai rudenī, kad mežs nometis savu biezo, za|o lapu rotu, tās var

pamanīt un aplūkot.
Visbiežāk sastopama ir lielā zilīte, kuru dažuviet sauc ari par za|o, speķa vai

laukuzīlīti, jotā meklē barību un pat ligzdo cilvēka mitņu tuvumā. Galva unpakakle
tai melna,vaigi balti, mugura olīvzala, pavēdere za|dzeltena, ar melnu joslu pa vidu.

Zilzīlite ir mazliet mazāka par lielo zīlīti. Galvas virspuse, spārni un aste tai

spilgti zili. Pavēdere dzeltena, mugurpuse olivzaļa Pa vasaru zilzilites turas kopa pa

panēm, bet rudenī salasās bariņos.

Cekulzīlīte ir skaists, graciozs mazputniņš ar palielu cekuliņu, kas sastāv no

melnām spalviņām ar bālganam apmalēm. Galva tai bālgana, pari acim un ausim

šaura, melna svītra. Mugura pelēkbrūna, vēderpuse bālgana, pakakle un svītra ap

kaklu melna. Vasara cekulzilītes parasti nav sastopamas tāpēc, ka uzturas lielākoties

koku lapotaļas galotnes, toties rudeni dažkārt redzamas kopā ar citu sugu zīlītēm

Meža zīlīte ir viena no mUsu mazākajām zīlītēm. Galva un kakls tai zilganmelns,
uz pakauša baltsplankums, vaigi balti. Mugurapelēkzilgana, vēderpusebālgana, ari

uz spārniem bālgani plankumi. Savukārt pelēkāki zīlītei un tai ļoti līdzīgajai

purva zīlītei galvas virsa un pakakle melna. Vaigi un ķermeņa apakšpuse bālgana,

mugura brunpelēka.
Un, visubeidzot, garastīte — viena no skaistākajam zīlītēm, kas ar izskatu

atgādina miniatūru žagatiņu. Galva tai spilgti balta, vēderpuse un astes apakšpuse
iesārta Mugura melngana, gara ķīļveida astīte, atgādina žagatas asti Rudeni

garastītes, salasījušās baros, čiepstēdamas lido mežmalās no koka uz koku,

laiku pa laikam šūpodamās bērzu tievajos, nokarenajos zaros. Dala garastīšu ir mūsu

viesi no ziemeju apgabaliem, jo, pietrūkstot tur barībai, šie mazputniņi rudeņos

pārvietojas mazliet uz dienvidiem

To pašu rudeni dara arī pelēkās vārnas: mūsējas pavirzās mazliet uz

dienvidiem, un to vietā pie mums pārziemot ierodas ziemeļu apgabalu pelēkas
vārnas. Tās var pazīt pēc uzvedības, jo «ziemelnieces» ir daudz drošākas par

mūsējām.
Oktobri sakas lapu koku kaitēkļa maza salnsprižmeša tauriņu lidošana Lido

tikai tauriņu tēviņi — galvenokārtkrēslas stundās. Tie labprāt lido uz gaismu, tādēļ,

ejot caur mežu ar lukturiem vai braucot ar motorizētiem satiksmes līdzekļiem,

daudzi maza salnsprižmeša tauriņi lidinās lukturu gaismas joslās un atgādina sniega

pārslu virpuļošanu.
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NOVEMBRIS SALNAS MĒNESIS

Saules Mēness

Da Vārda dienas

lēkts
kulmi-

nācija
riets

Sa-

ļumst
lēkts riets

ļums

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

iv I Ikars 8 32 13 07 09 1741 19 07 1637 2 17 Z

» 2 Vivita, Dzīle

) 3 Ērika. Dagnija
4 Atis. Otomārs, Oto.

'

5 Šarlote
M fi Linards, Leons,

Leo, Leonards

i 7 Helma, Lotārs

iv 8 Aleksandra, Agra

8 34

8 37

8 39

841
8 43

8 46

8 48

7 07

706

7 07

7 07

709

7 11

7 15

17 39

17 37

17 35

1732

1730

17 28

17 26

19 05

19 03

1901

18 59

18 57

18 56

1854

16 40 3 51 Z

16 45 5 22 A

16 49 6 54 A

16 56 8 27 ©
17 06 10 01 Vr

17 22 1134 Vr

17 52 12 57 D

' 9 Teodors

) 10 Mārtiņš. Mārcis
*

II Ojārs. Nellija
l 12 Kaija, Kornēlija
*t 13 Eižens. Jevgeņijs,

Jevgeņija
> 14 Fricis, Vikentijs
iv 15 Leopolds, Undīne, Unda

8 50

8 52

8 54

8 57

8 59

901

9 03

7 19

7 24

730

7 37

7 44

7 53

8 02

17 24

17 22

17 20

17 18

17 16

17 14

17 12

18 52

18 50

18 49

18 47

18 46

18 44

18 43

1840 14 01 D

19 49 14 42 Vz
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7. Lielas Oktobra sociā-

listiskās revolūcijas
70. gadadiena.

*

7. Dzi-

mis (1913) PSKP CX

Politbiroja loceklis

PSKP CX Partijas kon-

troles komitejas
priekšsēdētājs Mihails

Solomencevs.
*

10. Vis-

pasaules Jaunatnes die-

na.
'

10. Padomju mili-

cijas diena. *

17. Starp-
tautiskā studentu die-

na.
*

19. Raķešu kara-

spēka un artilērijas
diena.

*

28. Dzimis

Fridrihs Engelss
(1820—1896).

' 29. Dzi-

mis (1920) PSKP CX

Politbiroja loceklis

PSKP CX sekretārs Je-

gors Ļigačovs.

6. Pirms 40 gadiem (1947) Rīgā atklāta pirmā trolejbusa linija (Viesturdārzs —

K. Marksa ielas dzelzceļa pārbrauktuve).
9. Pirms 65 gadiem (1922) dzimusi virusoloģe medicinas zinātņu doktore Lat-

vijas PSR ZA akadēmiķe Latvijas PSR Nopelniem bagātā zinātnes darbiniece

PSRS Valsts prēmijas laureāte profesore Rita Kukaine.

13. Pirms 125 gadiem dzimis viens no pirmajiem latviešu ķirurgiem medicinas

doktors Tartu universitātes profesors Rūdolfs Vanahs (1862—1931).
14. Pirms 125 gadiem (1862) ver durvis jaundibinātaisRigas Politehnikums.

15. Pirms 100 gadiem dzimis meliorācijas un lauksaimniecības speciālists Latvi-

jas PSR ZA korespondētājloceklis Eduards Eihe (1887- 1985).
17. Pirms 100 gadiem dzimis revolucionārās kustibas dalībnieks Alfrēds Kaspar-

sons (1887—1975).
20. Pirms 70 gadiem (1917) 6. Tukuma latviešu strēlnieku pulks un citas revolucio-

nārās daļas ieņem Valku, likvidējot kontrrevolūcijas pēdējo atbalstpunktu
Latvijā.

21.—22. Pirms 70 gadiem (1917) Valkā notiek Latvijas Strādnieku, kareivju un

bezzemnieku deputātu padomes sēde, kas pasludina padomju varu Latvijā un

no 12. armijas kara revolucionārās komitejas pārņem visu civilo varu ne-

okupētajā Latvijas da|ā.
26. Pirms 200 gadiem dzimis matemātiķis ģeodēzists un metrologs Pēterburgas ZA

korespondētājloceklis Jelgavas ģimnāzijasprofesors viens noKurzemes Litera-

tūras un mākslas biedrības dibinātājiem Georgs Magnuss Paukers (1787— 1855).
28. Pirms 100 gadiem dzimis lietišķās mākslas speciālists pedagogs un novad-

pētnieks Liepājas vēstures un mākslas muzeja dibināšanas iniciators un ilggadē-
jais direktors Jānis Sudmalis (1887 1984).

Pirms 45 gadiem (1942) pie Maskavas no 201. latviešu strēlnieku divīzijas
un latviešu partizānu pulka «Par Padomju Latviju» cīnītājiem izveidota Atse-

višķā latviešu partizānu vienība (komandieris V. Samsons).
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Novembra sakuma mūsu republikas mežus pamet pēdējie gājputni: meža baloži,

pelēkie strazdi, pacepliši un vēl aizkavējušas sarkanrīklites.

A|ņu bulli sak nomest ragus vispirms vecākie, pēc tam ari jaunākie. Sājā gada
dzimušajiemalou bullīšiem novembri jau ir izauguši puķaini, dažus centimetrus gari
nākamo ragu aizmetni.

Apši savas alas liekas uz ziemas gulu, taču siltas dienās vēl dažkārt klejo apkārt,
meklējot baribu. Ari jenotsuņi dodas ziemas gula apšu vai lapsu izraktajās alās vai

iekārtojas zem lielu koku saknēm. Taču jenotsunu miegs ir trausls, atkušņu
dienas tie iznāk no midzeņiem un klejo pa mežu, meklēdami barību. Bebri atkušņu

laikā turpina grauzt un gāzt kokus savu baribas rezervju papildināšanai.

Apmēram novembrī meža ziditājdzīvniekiem beidzas vasaras «tērpa» apmaiņa

pret ziemas «tērpu». Ari baltais meža zaķis šaja laika lielākoties ir jau nometis

rūsganpelēko vasaras apmatojumu un ataudzējis koši baltu ziemas «mundieri».

Tikai ausu galiņi tam palikuši melni. Sādu koši baltu, sniega zem eglītes vai krūma

gulošu garausi nespēj pa gabalu ieraudzīt ne vilks, ne lapsa, ne arī loti redzīgais
lūsis. Taču novembri dažurerz meža «baltiņam»klajas ļotislikti, ja ziema kavējas un

sniegs neuzsnieg. Tad balto zaķi visi viņa ienaidnieki, ieskaitot pat nakts mednieci

pūci, redz jau iztālēm — un nabagabaltajam garausim visa dzīve paiet vienās bailēs

un briesmās. Sādā situācijā baltais zaķis kaut cik var paslēpties un paglābties no

plēsoņām vienigi purva bērzu audzēs, cieši piegūlies klāt kādam augošam vai

kritušam bērzam, pilnīgi saplūzdams ar tā balto tāsi.

Novembrī palielinās vilku ģimeņu locekļu skaits, jo tajās atgriežas arī pērnā

gada jaunie vilki, kuri, piedzimstot ši gada mazuļiem, bija spiesti no saviem

vecākiem aiziet un dzīvot patstāvīgi. Kaut gan veco vilku pārim kontakts ar

iepriekšējā gada vilcēniem saglabājas arī tad, kad tie ir no ģimenes aizraidīti

Sio jaunie vilki parasti dzīvo veco vilku midzeņa apkaimē un, ja atrod kādu lielu

kritušu dzīvnieku, gaudojot par to ziņo vecajiem vilkiem, tādējādi palīdzot
vecākiem sagādāt barību mazaļiem «brāļiem» un «māsām». Vilku ģimenēatgriezu-
šies pērna gada jaunie vilki jau ir krietni paaugušies un auguma tikai nedaudz

mazāki par vecajiem vilkiem. Sādu barā apvienojušos vilku ģimeni medības parasti
ved vecā vilcene.

Novembra beigās Latvijas PSR mežos iesakās meža cūku riests, kas atkarībā no

klimatiskiem apstākļiem dažugad ilgst lidz pat janvārim. Tad klusos meža nostūros,

galvenokārt vecos eglajos, gandrīz jebkura diennakts stunda var dzirdēt dīvainas

skaņas: rūkšanu, šņākšanu un kviekšanu Tur kāds liels, spēcīgs meža kuilis, kurš

gandrīz veselu gadu nav tuvojies meža cūku baram, bet dzīvojis kā vientuļnieks,

tagad, draudīgi saslējis brūnganmelnos sarus uz sj)ēciga skausta, dzen projām no

bara fiziski vājākus kui|us un ar purnu grūž pie malas ari sivēnus, kas seko mātēm

un varbūt pat ir paša uzbrucēja bērni.

Ja pie meža cūku bara ierodas vēl kads cits spēcīgs kuilis, kurš arī pieteic savas

tiesības k(ut riesta laikā par pavadoni meža cūku pulciņam, tad starp konkurentiem

sakas cīņa. Cīkstoņu rīcībā ir varens ierocis —

apmēram 10—12 cm gan, šķaut-

ņaini, uz sāniem izvērsti apakšžokļu ilkņi. Tie ir Joti asi, jo, dzīvniekam ēdot, to

smailes un asās šķautnes pastāvīgi beržas gar augšžokļu ilkņiem, kuri darbojaska

savdabīgas galodas. Ar ilkņu triecienu, kuru meža kuilis parasti dod pretiniekam
no apakšas uz augšu, tas viegli uzšķērž vēderu sunim, vilkam vai kā ar dunci līdz

kaulam pāršķel gurnu medniekam, ja viņš tuvojas ievainotam kuilim viens pats un

neievēro vajadzīgo piesardzību.
Taču cīņā ar sāncenšiem asie ilkņi nav tik efektīvi, jo daba ir parūpējusies par

savdabīgām «bruņām» loti sīkstu un biezu ādu uz pieauguša meža kuiļa pleciem.
Tā ir vairākus centimetrus bieza un dažkārt glābj meža kuili no nāves, ja mednieks

no parastas gludstobru medību bises ar lodi vai renkuliem trāpa kuilim «bruņās».
Cīnīdamies ar sāncenšiem, meža kuili neļauj pretiniekam skart ar ilkņiemsānus, bet

arvien griež tam pretim 'galvu, lai uztvertu ilkņu triecienus ar «bruņotajiem»

pleciem. Taču cīņas karstuma gadās ari kļūmes.



Lai gan meža cūkas baribu meklē galvenokārt krēslas un nakts stundas, riesta

laika tas kļūst mazāk piesardzīgas un klaiņo ari pa dienu. Tādēļ meža kuiļu riesta

cipas dažkārt noris ari dienā. Un skats ir visai efektīgs. Ka parasti, viena no

vecākajam meža cūku mātītēm ved aiz sevis baru, bet konkurējošie kui-

ļi, iedami pēdējie, laiku pa laikam dod cits citam triecienus ar ilkņiem un kož ausis,

un cikstēdamies griežas riņķī kā vilciņi,pavadīdami cīņu ar rūcieniem, šņācieniem

un kviecieniem. Taču meža cūku mātītes arī riesta laika nezaudē uzma-

nību, un, tā kā meža cūkām ir loti laba dzirde un oža. pamanot briesmas, tūlīt atskan

brīdinošs bara vadones šņāciens, un viss bars lieliem lēcieniem dodas uz tuvējo
biezokni. Baram līdzi tūlīt dodas ari tikko vēl cīniņā iekarsušie kuiļi, taču nebūt ne-

izturēdamies «džentlmeniski». Tie piesardzīgi turas aiz bara, lai varētu mainīt

skrējiena virzienu un aizbēgt, ja mednieki priekšgala auļojošās cūkas sagaidītu
ar šāvieniem.

Ziemai iestājoties, mežos un dārzos parādās daudzi vasarā neredzēti putni,
piemēram, mūsu valsts ziemeļu apgabalu iemītnieki: zīdaste, sniedze un balta pūce.
Šie putni izaudzē mazuļus ziemeļos, bet pie mums ierodas tikai ziemā, kad iepriek-

šējā dzivesvietā pietrūkst barības.

Zīdaste ir ļoti skaists, cekulains putns mājas strazda lieluma Apmēram 3 cm

garais cekuls un kakls zidastu tēviņam ir iesarkanpelēki. Pakakle melna Piere

rūsgana, krūtis sārti pelēkas, ķermeņa apakšpuse sudrabpelēka. Astes spalvas
melnas, segspalvas sarkanbrūnas, astes spalvu gali dzelteni. Uz spārniem

balti, dzelteni un sarkani plankumi. Knābis melns, acis bruņas, kājas melnas. Mātītei

spalvu cekuls mazāks, apspalvojuma krasas bālākas. Jaunie putni pelnu pelēki, ar

rūsganbrūnam pakaklēm Zidastu bariņus var ieraudzīt piladžos un kadiķos, plūcot
šo koku ogas, kā ari ošos un liepas, ēdot šo koku seklas. No tālienes kokos tupošas
zidastes atgādina lielus, sabozušos zvirbuļus

No polārā loka apgabaliem ierodas un apmēram līdz aprīlim uzturas zvirbuļa

lieluma putns — sniedze. Mugura sniedzei rusganbruna, dažu spalvu virspuse
melna. Vaigi un vēders balti, kakls un sāni rusganbruni. Spārnu spalvas baltas. Jo

vecāka sniedze, jo baltāka, dažas kļūst pilnīgi baltas. Matīšu apspalvojumā vairāk

dominē pelēka krasa. Sniedzes visbiežāk sastopamas kopa ar zvirbuļiem, meklējot
baribu pa zemi. un no tiem krasi neatšķiras. Toties, ceļoties spārnos, kļūst labi

redzama spārnu baltā virspuse.

Apmēram novembrī pie mums dažuviet ieklejo un līdz martam uzturas baltā

pūce. Tas ir liels, skaists putns, mazliet mazāks par upi. Spalvas tai baltas, ar

tumšbrūniem plankumiem, knābis melns, acis dzeltenas. Vecie putni ir pilnīgi balti.

Baltā pūce lido arī dienā, medījot putnus, kas nav lielāki par rubeni, un

zīdītājus, ne lielākus par zaķi. Uzturas lielākoties sūnu purvos un lielu ezeru

apkārtnē.
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22. Enerģētiķu diena. * 30. Pa-

domju Sociālistisko Republiku
Savienības nodibināšanas diena.

1922. gadā Vissavienības I pa-

domjukongress pieņem Deklarā-

ciju un Līgumu par Padomju So-

ciālistisko Republiku Savienības

izveidošanu.

1. Pirms 55 gadiem (1932) dzimis kibernētiķis tehnisko zinātņu kandidāts Lat-

vijas PSR ZA korespondētājloceklis Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts

Vladimirs Pirogovs.
6. Pirms 90 gadiem dzimis ģenētiķis un zoologs bioloģijas zinātpu doktors Latvi-

jas PSR ZA korespondētājloceklis Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes

darbinieks profesors Jānis Lūsis (1897 1979).
9. Pirms 125 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks padomju valsts

darbinieks inženieris Jēkabs Kovaļevskis (1862-1943).
9. Pirms 85 gadiem (1902) dzimusi ķīmiķe organiķe ķīmijas zinātņu doktore

Latvijas PSR ZA akadēmiķe Latvijas PSR Nopelniem bagdta zinātnes un tehni-

kas darbiniece profesore Varvara Sergejeva.
9. Pirms 60 gadiem (1927) dzimis farmakologs medicinas zinātņudoktors profesors

Modris Melzobs.

12. Pirms 100 gadiem dzimusi revolucionārās kustības dalībniece partijas darbi-

niece Dora Francmane (1887—1919).
16. —17. Pirms 70 gadiem(1917) Latgales strādnieku, kareivju un zemnieku pārstāv-

ju kongress Rēzeknē pieņem lēmumu par Latgales apvienošanu ar pārējo

Latvijas teritoriju.
17. Pirms 80 gadiem (1907) dzimis zoologs bioloģijas zinātņu kandidāts Egons

Tauriņi.
20. Pirms 60 gadiem dzimis sabiedrisks darbinieks pedagogs vēstures zinātņu

doktors viens no Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības dibinā-

tājiem Sigurds Ziemelis (1927—1981).
22. Pirms 60 gadiem (1927) dzimis ķīmiķis analītiķis ķīmijas zinātņu doktors

Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas akadēmiķis Latvijas PSR Nopelniem bagātais
zinātnes darbinieks Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāts Juris Bankovskis.

27. Pirms 100 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks partijas darbinieks

Jānis Polis (1887 1985).
27.-28. Pirms 70 gadiem (1917) LSD XV konference Valmierā izvirza uzdevumus,

kas īstenojami, lai Latvijā nostiprinātupadomju varu un veiktu sociālistiskos

pārkārtojumus.
29.—31. Pirms 70 gadiem Valmierā notiek Latvijas strādnieku, kareivju un bez-

zemnieku deputātu padomju II kongress, kurā tiek ievēlēta pirmā Latvijas

Padomju valdība ar F. Roziņu priekšgalā.

Pirms 75 gadiem (1912) Jelgavā ierīkota gāzes apgaismošana.
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Decembrī mežā valda dzi|š miers un klusums. Tāpēc daudzi pilsētnieki šajā
laiko dodas uz mežu, lai tur atpūstos no pilsētas trokšņiem un kņadas, lai izbaudītu

meža balto mieru un klusumu, kas tik labvēlīgi iedarbojas uzcilvēka nervu sistēmu.

Taču arī šajā laikā mežos var sastapt vairākus putnus — mūsu mežu pastā-

vīgos iemītniekus jeb nometniekus.

Diezgan bieži mūsu mežos var sastapt dzeņus. Latvijas PSR mežos ligzdo

pavisam 7 dzeņu sugas, no kurām biežāk sastopamas 4 sugas: dižraibais dzenis,

mazais dzenis, melna dzilna un zaja dzilna. Pie reti sastopamajām pieder 3 sugas:
baltmuguras dzenis, trispirkstu dzenis un pelēkā dzilna.

Visiem musu dzeņiem n vairākas kopīgas īpašības. Tiem ir ass kaltveida knābis,

gara, tālu izbīdāma atskabargaina mēle, kāpelēšanai pa kokiem labi pielāgotas

kājas, kurām (izņemot trispirkstu dzeni) divi ar asiem nagiem apbruņoti pirksti pa-

griezti uz priekšu, divi
— atpakaļ. Astes spalvu kāti ir ļoti cieti un spalvu gali asi,

tādēļ aste dzeņiem der par drošu atbalstu, kāpelējot pa koku stumbriem Dzeņiem

loti raksturīgs ir pusloka lidojums. Lidojot projām no koka, dzenis vispirms kādu

bridi slīpi krīt lejup ar sakļautiemspārniem, tad lokveidā lido augšup, pec tam atkal,

sakļaujot spārnus, slīpi laižas lejup un tā it kā šūpodamies lido uz priekšu. Turklāt

lidojumā dzeņa spārnu spalvas izdod savdabigas skaņas svilpienus un rūcienus,

pēc kuriem jau iztālēm var sadzirdēt dzeņa tuvošanos.

Visu sugu dzeņi ligzdo pašu izkaltos dobumos ik gaduscitā koka. Raksturīgi, ka

dzeņiparasti izmeklē nevis nokaltušus vai īetrupejušus kokus, kuros dobumus izkalt

būtu vieglāk, bet gan ārpusē veselus, tikai dažreiz ar trupi stumbra serdes

daļā. Melnā dzilna bieži vien ligzdošanai izvēlas pilnīgi veselas slaidas priedes un

izkaļ dobumu priedes stumbra augšējā bezzarainajā daļa

Tikai vienu reizi izmantojot ligzdošanai izkaltos dobumus, dzeņi mežos rada

visai nozīmīgu «dzīvokļu fondu» citiem dobumperētājiemputniem, kā ari dažu sugu

dzīvniekiem, kas paši dobumus netaisa. Dzeņu izkaltos koku dobumus savu ma-

zuļu audzēšanai turpmāk daudzus gadus izmanto pupuķi, zaļvārnas, pūces, zilites un

citi dobumperētāji putni, kā arī caunas un vāveres.

Dižraibais dzenis ir raibs putns apmēram mājas strazda lielumā Tēviņam uz

pleciem ir divi lieli, balti plankumi, pakausi sarkans plankums, arī astes apakšpuse
sarkana. Mātītei pakausis melns. Dižraibā dzeņa galvenā pārtika no pavasara lidz

rudenim lielākoties ir dažādi mežam kaitīgi kukaiņi, to kāpuri un kūniņas.

Ziemā tas uzturas galvenokārt priežu mežaudzēs, kur pārtiek lielākoties nopriežu

un egļu sēklām, tās izlobot no čiekuriem.

Ziema, sadzirdot mežā dzeņa kalšanu un klusu virzoties uz trokšņu pusi, sniega
ap kādu koku drīz vien izdodas saskatīt daudzus spurainus, izlobītus skuju koku

čiekurus. Tasnorada, ka šaja koka atrodas ta saukta dzeņa «kalve» — kāda satrupē-

juša zara, zibens izrautas svītras vai stumbra plaisas vietā dzeņa iekārtots dobums,

kur iespraust noplūkto čiekuru, lai no tā izlobītu sēklas.

Reiz ierīkotu «kalvi» dzenis izmanto daudzus gadus no vietas. Dažas «kalves»

kopīgi izmanto vairāki dzeņi. Sados gadījumos dzeņi sava starpa sadala «kalves»

izmantošanas laiku. Kad «kalve» strādājošais dzenis sadzird, ka tuvumā atskan viņa

«kompanjona» skaļais sauciens «gik!», tas «kalvi» atbrīvo.

Mistrotas mežaudzēs, kā ari parkos un dārzos decembrī var ieraudzīt mazo

raibo dzeni kāpelējam pa koku zariem. Tas ir apmēram zvirbuļa lieluma, mugura un

spārni tam melni, ar baltam šķerssvitram, aste melna. Tēviņam galvas virspuse

sarkana, mātītei - bālgana.

Skuju koku un mistrotās mežaudzes dažuviet var ieraudzīt mūsu vislielāko

dzeni melno dzilnu. Tas ir pilnīgi melns, patlaban jau diezgan rets putns vārnas

lieluma Tēviņam sarkana visa galvas virspuse, mātītei sarkana tikai piere Tālu

dzirdami melnas dzilnas skaļie kliedzieni, tupot koka, melodiskais «kliēe. . .», bet

lidojumā -spalgais «krik-krik-ki ik . . .». Ari melna dzilna pieder pie meža

sanitāriem, taču ziemā nodara postījumus ari mežam derīgo kukaiņu meža



rūsgano skudru pūžņiem, izrokot tajos dzi|as alas, lai uzmeklētu un apēstu ka

pašas skudras, ta ari to kurmi,is

Mistrotos mežos tāpat var sastapt za|o dzilnu. Sis dzenis ir apmēram kovārņa
lielumā. Ķermeņa virspuse brūnganzaļa, lejasdaļa dzeltenzaļa, vēders pelekzaļš.
Galvas virspuse sarkana, ap acīm melni gredzeni. No knābja pamatnes zem acs

tēviņam stiepjas paplata, sarkana svītra, mātītei — melngana. Zaļā dzilna,

tāpat ka melna, ziemā izrok skudru pūžņos dziļas alas, ar savu garo, atskabargaino
mēli izvelk no pūžņa apakšējās daļas skudras un to kūniņas.

Bet decembri Latvijas PSR mežos var sastapt arī četru vistveidigo savvaļas

putnu sugu pārstāvjus: medņus, rubeņus, mežirbes un baltirbes.

Medņu dzīve norit visai apslēpti. Sis no akmens laikmeta saglabājušas sugas

putns ir lielākais no mūsu vistveidīgajiem. Medņu gailis ir melns, apmēram tītara

lielumā, medņu vista — pelēkbrūna, raiba, apmēram mājas vistas lielumā. Gaili

parasti uzturas mežā pa vienam, vistas — nelielos bariņos, lielākoties

sūnu purvu malās. Tupēdami koku vainagos, medņi plūc un ēd priežu skujas, kā arī,

staigādami pa zemi, ēd dzērvenes un brūklenes no neapsnigušajiem ciņiem. Tos

dažkārt var sastapt ari uz meža lielceļiempie ceļu labošanai izvestajam grants ču-

pām. Tur medņi uzlasa un norij rupjākos grants graudus, kas putnu kuņģi darbojas
kā dzirnakmeņi, «samaļot» norītās skujas. Medņi ir loti tramīgi putni. Sajuzdami
cilvēka tuvošanos, tie no kokiem aizlido diezganklusi, bet no zemes ceļas spārnos
ar lielu troksni.

Rubeņus decembrī var ieraudzīt galvenokārt sametušos bērzos, kur tie ēd bērza

pumpurus. Rubeņi ir mazliet mazāki par mājas vistām, gaili melni, vistas pelēkrai-
bas Rubeņu gaiļu bari decembrī parasti dzīvo atsevišķi no rubeņu vistu bariem.

Egļu un mistrotās mežaudzēs var sastapt ļoti skaistas raibās meža vistiņas —

mežirbes. Tēviņam pakakle melna, uz galvas neliels cekuliņš. Mežirbes veikli lido

pat starp bieziem koku vainagiem,ceļas spārnos un nometas ar skaļu burkšķi. Koka

iemetušos mežirbi ir grūti ieraudzīt, jo ta parasti labu bridi tup nekus-

tīgi, ar sava apspalvojuma krasu pilnīgi saplūzdamaar koka stumbra krasu. Ziemu

pārtiek galvenokārt no koku pumpuriem.

Latvijas PSR ziemeļaustrumurajonos lielākajos sunu purvu masīvos dažuviet

ziemā vēl var sastapt sniegbaltās baltirbes. Tas ir mazliet lielākas par mežirbēm,

lādei vel tagad tas reizēm sauc par baltajiem rubeņiem vai purva teteriem. Ziemā

baltirbes ir pilnīgi baltas, vienigi astes 14 ārējas spalvas tām ir melnas, ar baltiem

galiem. Kājas līdz pat nagiem pārklātas ar spalvām. Sakarā ar purvu intensīvu

nosusināšanu, kā ari pēdējo gaduklimatiskajam izmaiņāmbaltirbju skaits republikā

nemitīgi samazinās. Vēl 1970. gadā pēc medību faunas uzskaites datiem

Latvijā skaitījās apmēram 500 baltirbju, bet 1983. gadā — vairs tikai 50. . .
. . . Un ta gads ir apritējis. Mēs ik mēnesi esam gājuši mežā. Mežs gaidījis
mūs ar savu dzīvi. Domāju: katrs no šīs satikšanās būs kļuvis tikai bagātāks. Lai

gan šis tikšanās reizes var atkārtot ar jaunu gadu. Jo mežs būs tas pats, un tomēr —

jau gluži cits. Tāpēc iesim atkal tajā! — un nenožēlosim.

Jānis Kronītis
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ŠALC PADOMJU LATVIJAS MEŽS

Mēs, mežsaimnieki, pārzinot visus republikas mežus, esam

paraduši tos uztvert kā vienu veselumu, tāpēc arī domājam par

to, izmantojam to un palīdzam tam kā vienam organismam. Un

katrs nu var jautāt: kāds tad īsti ir mūsu Padomju Latvijas
mežs? Cik tas liels, cik tas bagāts?

Vispirms apzināsimies, cik esam turīgi. Ar mežiem klāts ap-
tuveni četrdesmit viens procents visas mūsu republikas teri-

torijas. Līdz ar to katram Latvijas iedzīvotājam ir savs meža

hektārs. Meži mums neiet mazumā, kā tas notiek daudzviet pa-
saulē. Ja salīdzina ar pirmskara periodu, mežu platības ir pat
palielinājušās. Tā struktūru raksturo mazāk vecās audzes, vai-

rāk — vidēja vecuma audzes, jaunaudzes un briestaudzes.

Kā zinām, mežs aug lēni. Katrai koku sugai ir savs cirša-

nas laiks — skuju kokiem jāaug pat simt gadu. Tad grūti uzreiz

labot agrākās pārestības. Vispirms tās, kas tika nodarītas pirms
otrā pasaules kara. 1939. gada izdevumā «Latvijas mežu statis-

tika» teikts, ka buržuāziskajā Latvijā visi lauksaimniecības ra-

žojumi kopumā devuši mazāku ienākumu nekā mežs: 45 pro-
centi no kopējā eksporta bija meža materiāli. Salīdzinot ar lauk-

saimniecību, tas bija vairāk nekā sviests, bekons un lini kopā.
Un šādus rezultātus, dabiski, nevarēja sasniegt, nenodarot pā-
restību mežam. Tajā pašā grāmatā lasām, ka izcirsto kokmateriālu

daudzums sasniedzis 140,4 procentus no atļautās tāmes.

Otro pārestību mūsu mežiem nodarīja karš. Bet trešo —

divas viesuļvētras: 1967. un 1969. gadā, kas nogāza apmēram
desmit gadu cirtumu.

Bet visu šo lielo mežu apsaimnieko 20 tūkstoši cilvēku. To

vidū ir gan autoritatīvi zinātnieki, gan Latvijas Lauksaimnie-

cības akadēmijas Mežsaimniecības un mežtehnikas fakultātes

absolventi, gan bijušā Aizupes — tagadējā (kopš 1985. gada)

Ogres meža tehnikuma lietpratēji, gan augsti kvalificēti strād-

nieki. Viņu rokās ir spēcīga tehnika. Un viņi nu gudri, tāl-

redzīgi, kompleksi spēj rūpēties par meža aizsardzību, atjauno-
šanu, kopšanu un izmantošanu, kā arī pārzināt koksnes un citas

meža produkcijas pārstrādi, medību saimniecību un, pats par

sevi saprotams, — dabas aizsardzības jautājumus.

Pēdējos gados veikts ievērojams darbs meža jurisdikcijas

nostiprināšanā. Izdoti «PSR Savienības un savienoto republiku
mežu likumdošanas pamati», «Latvijas PSR Mežu kodekss»,

«Noteikumi koku izsniegšanai uz celma PSRS mežos», «Papil-
dinātie norādījumi par kopšanas cirtēm Latvijas PSR mežos» un

citi dokumenti. Bet 1986. gadā tika ieviesti norādījumi par re-

konstruktīvajām un sanitārajām cirtēm Latvijas PSR mežos.
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Tas viss ir ievērojami stabilizējis mežu izmantošanas, atra-

žošanas, apsardzības un aizsardzības pamatus un ievērojami uzla-

bojis mežu apsaimniekošanas kvalitāti. Pēc pašreizējās uzskaites

Latvijas PSR mežu fonda kopplatība ir 3,2 milj. ha, no kuriem

Latvijas PSR Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrijas pār-

ziņā ir 68 procenti. Savlaicīgi apmežojot izcirtumus, kā arī ierī-

kojot kultūras un rekonstrukcijas nemeža platībās, pēdējos pie-

cos gados Latvijas PSR Mežsaimniecības un mežrūpniecības

ministrijas mežos ar mežu apklātā platība palielinājusies par
13,3 tūkst, ha, koksnes krāja —

par 20,3 milj. ml, to skaitā skuju
koku audzēs — par 11,5 milj. m

.

Dažkārt neprofesionāļu vidē pavīd minējumi: vai tikai mūsu

republikas meži netiek pārāk izcirsti, un vai tuvākajā nākotnē

nevar rasties vietējo kokmateriālu deficīts? Tad paskatīsimies
konkrētos faktos! Atbilstoši mežaudžu vecumklašu struktūrai

Latvijas PSR Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrijas
saimniecibu mežos iepriekšējā piecgadē galvenās izmantošanas

tāme bija 1,9 milj. m gadā, bet vidēji tika izcirsti 1,8 milj. m 3gadā.
Bez tam kopšanas, sanitārajās un citās cirtēs (kvartālstigas un

robežstigas tīrot, dažādas trases un karjeru atbrīvojot) izcirsti

1,9 milj. m 3. Tātad pavisam kopā tika izcirsti 3,7 milj. m 3 kok-

snes jeb 2,24 m 3no katra meža hektāra. Bet mūsu meža vidējais

pieaugums ir 3,06 m' uz 1 ha. Tādējādi no gadskārtējā pieau-

guma mēs izmantojam tikai 72,5 procentus.

Edmunds Morics

MEŽA RĪTI, DIENASVIDI UN VAKARI1

«Koki un meži ir augstākā dāvana, ar ko daba cilvēku apveltījusi, tadel
cieniet un saudzējiet tos,» pirms nepilniem 2000 gadiem teicis romiešu zināt-

nieks Plīnijs Vecākais.

Kas ir mežs? Liekas, naivs jautājums! Kas gan nav mežu redzējis? Kas to

nepazīst? Un tomēr dzīvē nereti rodas pārpratumi. Lai tādas nesaprašanas pēc

iespējas novērstu, katram ikdienišķam cilvēkam jāzina, ar kādam pazīmēm

mežs atšķiras no nemeža.

Sis pazīmes, vispirms, dabūsim, ja salīdzināsim, ka aug koki tādas virtas

par kurām nav šaubu, ka tās ir mežs, un kā aug koki retaines, parkos un alejas,

par kurām zināms, ka tās nav mežs. Starpība bus liela. Savrup vai retaines augoši

koki ir īsi, resni, rauktiem stumbriem, lieliem vainagiem un zariem gandrīz

līdz zemei. Turpretim mežā koki ir slaidi, gan, ar vainaga pušķi ka cepuri gala.

Un lai ko mēs darītu ar savrup augošiem kokiem, lai ka ari meslos koptu, nekad

slaidus stumbrus tiem nedabūsim nekad neizaudzēsim tos par vērtīgiem buv-

un lietkokiem.

Ja aplūkojam jaunu meža sējumu, mes redzam, ka jaunie digstini viens

otram loti līdzīgi, likpat līdzīgi ka jaunpiedzimušie bērni. Ja tos pašus seju-

No gramalas: Melderis X Meža vakari R , 1932. 111 Ipp
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mus aplūkosim pēc gadiem 30 —40, tad redzēsim, ka tie tagad pec auguma loti

dažādi. Daži resni, gari, kupliem, zaļiem, veselīgiem vainagiem; daži turpretim

tievi, šķidriem bāli zaļiem vainagiem, daudz īsāki par pirmajiem, neskatoties uz

to, ka visi vienāda vecuma un auguši vienā un tai pašā zemē un klimatā. Pirmie

sauksies par valdošiem, otrie — par nomāktiem kokiem. Starp abam šim galē-

jībām būs visādas pārejas. Sai parādībai par iemeslu ir — cīna eksistences dēļ.
Si ciqa sākas meža jaunībā un iet caur visu viņa mūžu, norisinādamās ka apakš, ta

virs zemes. Apakš zemes saknes konkurē savā starpa mitruma un zemes barības

vielu dēļ. virs zemes koku vainagi sacenšas viņiem nepieciešamas gaismas dēļ.

Un, ja kāds aiz šādiem vai tādiem iemesliem ticis pari citiem, tas atņem gaismu sa-

viem tuvākiem kaimiņiem un kļūst valdošais. Viņa biedri turpretim tiek no-

mākti jo dienas vairāk un aiziet bojā — nokalst. Bet valdošie attīstās vel spēcī-

gāki, dodot labu pieaugumu, slaidus stumbrus un spēcīgus, veselīgus pēcnācējus.
Nomāktie turpretim zaudē speias ražot sēklas un dot pēcnācējus - viņu suga

izmirst.

Tālāk, ja aplūkojam, piem., veca egļu meža iekšieni, šur tur zem vecajām

eglēm redzam mazas eglītes. Tās nereti ir tikai cilvēka augstuma, tieviem

stumbriem un zariņiem, bāli za|ām skujām un šķidriem, plakaniem kā lietus-

sargs vainadziņiem. Nevajag domāt, ka viņas jauniņas. Nē, tās var būt tikpat
vecas ka 30 metru augstās egles. Tikai augušas tās sliktos apstākļos To gads-
kārtas tik smalciņas, ka vajag palielināma stikla, lai saskaitītu. Viņas nav savā

mūža redzējušas ne saules, ne pietiekoši barības vielu. Viņas ir valdošo koku

verdzinātas. Un tomēr tas dzivo un cer un gaida uz gaismu un brīvību. Un,

ja patiesi notiek tā, ka valdniekus gāž vētra, kukaiņu epidēmija vai vienkārši

cilvēka cirvis, šie vergi var savukārt kļūt par valdniekiem. Bet var arī notikt, ka

viņi jau tiktai nomākti, ka valdoša koka stāvokli tie nekad vairs nevar ieņemt.

Tātad mežā varam novērot zināmu iekārtu Mes konstatējam tur parādību,
ko sauc par dabisko izlasi. Sī parādiba raksturīga katram mežam, lai kada pasau-

les malā tas arī atrastos. Kur šādas parādības nav, piem., alejās un retaines, tādu

koku kopojumu par mežu nesaucam. Agronomam un dārzkopim ar šo parādību
maz darīšanas, mežkopim tā ir viss viņa mākslas saturs un pamatakmens. Ta

ir pirmā un svarīgāka meža pazīme. Daudz koku kopā vien vel nav mežs, tāpat
kā daudz cilvēku kopa vēl nav organizācija, biedrība, karaspēks, bet vienkāršs

pūlis . . .
Meža novērojam koku savstarpēju iespaidu, savstarpēju cīņu zemes barības

vielu un gaismas dēļ; redzam spilgtus dabiskās izlases piemērus, zināmu ie-

kārtu, noteiktu organizāciju. Mežs rada citu klimatu, īpatnējus zemes apstākļus,
citus augus un dzīvniekus. Mežs ir daba daba, augstāka sabiedrība augu valsti,

tas pats, kas cilvēce dzīvnieku valsti Mežs nav tikai koku sabiedrība vien; par

viņa nedalāmām sastāvdaļām uzskatāma ari minēta nedzīva zemsedze, rakstu-

rīga meža zeme, īpatnēja flora un fauna un viss tas, kas atsevišķi nav sasto-

pams un apskatāms. Ja kadu no šīm viņa sastāvdaļām atņemtu vai iznicinātu,

mežs nebūtu vairs pilnīgs; viņa dzīves likumi butu dragāti un viņa organizācija
ruinēta. Tas varētu pat aiziet bojā, tāj>at ka aiziet bojā dzīvs organisms, ja
tam sabo|ajam svarīgākus iekšējus orgānus. īsi sakot, mežs ir tada koku sugu

sabiedrība, kur starp kokiem norisinās savstarpēja cīņa eksistences dcl un kur

tie rada citu klimatu un citus zemes apstākļus.
Tādējādi it kā gūstam iespaidu, ka starp kokiem meža noliek nerimstoša

ēšanas un plēšanas, maizes naids, konkurence — un tikai. Bet, |a papētīsim mežu

un meža dzīvi dziļāk, tad redzēsim lur ari pretēju parādību — savstarpēju izpa-
līdzību un kopdarbību.

Krišs Melderis
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Gadalaiki

Piezīmes,

vidējie

ilggadīgie
datumi

uzradīti

republikas

centrālajiem
rajoniem-

Kigas

dati.

lekavas

agrākie

datumi

visas

sezonas,

izņemot

pavasari,
atbilst

republikas

austrumiem,
vēlākie

datumi

rietumiem.
Tikai

pavasaris
sākas

vispirms

rietumu
dala

un

pakāpeniski
aptver

austrumus.

TABULU

SASTĀDĪJUŠI
M.

DĪRIĶIS
UN

L.

OZOLA

ASTRONOMISKO
UN

BIOKLIMATISKO
GADALAIKU

SĀKUMS
Hioklimatisku-

Astronomiskie

iIjjKddigie
vidējie

1984./1985.
g

Ziemas

sakums

(1986.
ļ.)

22.

XII

pl.

7

02

24.

XI

(12—30.
XI|

10.

—12.

XI

Gaisa

temperatūra
stabili

noslīd
zem

0

C

Pavasara
sakums

(1987.
g.)

21.

III

pl.

u

52

26.

III

(21.-31.
III)

19

—24.

III

Gaisa

temperatūra
stabili

paceļas
virs

0

:

C

Vasaras

sakums

(vasaras
laiks)

22.

VI

pl.

2

11

18.

VI

(10.

—30.

VI)

18.-

20.

VI

Gaisa

temperatūra
stabili

paceļas
virs

15

'C

Rudens

sākums
(vasaras
laiks)

23.

IX

p).

17

45

24.

VIII

(15.-

30

VIII)

28.

VIII—
5.

IX

Gaisa

temperatūra
stabili

noslīd
zem

15

C

Ziemas

sakums

22.

XII

pl

12

4b

24.

XI

(12.—
30.

XI)

1985

/1986.
g.

15.-16.
XI

Gaisa

temperatūra
stabili

noslid
zem

0

°C



MEŽS, PILSĒTA UN CILVĒKS



57

Ziemā

MŪSU MEŽA BAGĀTĪBAS

KOKSNE, SKUJAS

Koksne vēl aizvien vajadzīga daudziem nolūkiem — būvēm,

mēbelēm, apkurei. Kopš senseniem laikiem, lidzko pirmatnējais
cilvēks atklāja uguni, koksne sāka kalpot ka siltuma avots

gan mājokļu apsildei, gan ēdiena gatavošanai. Un, kaut 18. gs.

enerģētikas vajadzībām sāka plaši izmantot akmeņogles, 19. gs. —

naftu, 20. gs. sākumā — dabasgāzi, zviedru profesors Lindstrēms

uzskata, ka arī tagad pietiktu izmantot vien 20 procentus produ-
cētās koksnes biomasas, lai apgādātu ar enerģiju pat 8 miljar-
dus cilvēku.

Pašlaik pasaulē gadā izstrādā apmēram 3 miljardus kubik-

metru kokmateriālu, no kuriem gandrīz puse aiziet kurināma-

jam. Padomju Savienībā kopējā koksnes ieguves bilancē malka

aizņem apm. 20%
. Latvijā valsts mežos gadā vidēji iegūst 3,3

miljonus kubikmetru koksnes, no kuras apmēram puse tiek

izlietota malkā. Lai gan malka mūsu apstākļos nenozīmē vie-

nīgi kurināmo — trešā dala «malkas» ir izejviela skaldītajai

papīrmalkai, tehnoloģiskajai šķeldai un citiem tehnoloģiskiem

mērķiem. Taču pamatvērtība, dabiski, ir un paliek lietkpksne.

Bet vienlaikus cilvēks iemācījies maksimālas vērtības sa-

ņemt arī no pārējām koku daļām. Ne velti tagad sakām — kom-

pleksa koksnes izmantošana. Cilvēks prot likt lietā gan cel-

mus un zarus, gan mizas un zaleni — lapotni un skujas. Īpašā
vērtē ir skuju milti, kuru gadā mūsu republikā iegūst vidēji
1,5 tūkstošus tonnu un kas lieti noder kombinētās lopbarības
ražošanā, bagātinot to ar vitamīniem.

Eduards Ramanis

MEDĪJAMIE DZĪVNIEKI

Medību saimniecība — šī tautas saimniecības nozare — ir ne

tikai medību faunas racionāla izmantošana, bet arī daudzu pasā-

kumu veikšana, kas saistīti ar tās saglabāšanu un pavairošanu.

Sājos pasākumos tiek ieguldīti prāvi līdzekļi un tiek paveikts
krietns darbs — galvenokārt pašu mednieku līdzekļi un darbs.

Tā, 1985. gadā mūsu republikas lielā mednieku saime — aptuveni

35 tūkstoši cilvēku — sabiedriskā kārtā medību platībās dažādos

darbos pavadījusi 198 987 dienas.

Medības ir cilvēka vissenākā nodarbošanās. Mūsdienās medī-

bām, protams, vairs nav izšķirošas nozīmes cilvēku sabiedrī-
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bas attīstībā, bet cilvēka garīgās pasaules veidošanā, vispusīgā
attīstībā tām ir liela nozīme arī šobrīd. Medības var uzskatīt

par vienu no pilnvērtīgākajiem aktīvās atpūtas veidiem.

Kopš 1940. gada, kad Latvijā atjaunojās padomju vara un

medību fonds kļuva par valsts īpašumu, sakās sociālistiskas

medību saimniecības veidošana. Lielā Tēvijas kara laikā medibu

faunai gan tika nodarīti lieli zaudējumi, kas bija jūtami vēl

daudzos pēckara gados. Bet 1957. gadā, kad medību saimniecību

republikā sāka vadīt Latvijas PSR Mežsaimniecības un mež-

rūpniecības ministrija, ievērojot medību saimniecības, mežsaim-

niecības un lauksaimniecības intereses, sākās jauns posms šajā
nozarē. Tāda vadības sistēma ir saimnieciski un ekoloģiski pa-

matota, jo tieši mežs ir galvenā medījamo dzīvnieku uzturēšanās

vieta, it ipaši mūsu republikā, kur vairāk nekā 40% no visas teri-

torijas aizņem meži. Tāpēc ministrija ne tikai vada, bet arī kon-

trolē medibu saimniecības pasākumus visā republikā. Tādā veidā

tiek nodrošināta valsts kontrole pār mednieku biedrību un citu

medību platību izmantotāju darbību. Kontroles efektivitāti nodro-

šina visu valsts meža sardzes darbinieku, sākot ar mežrūpnie-
cības saimniecības direktoru un beidzot ar iecirkņa meistaru,

aktīva piedalīšanās šajā darbā.

Latvijas PSR apmedījamā platība ir 5,8 milj. ha, no tiem

2,8 milj. ha (48% ) aizņem meža zemes un krūmāji, bet 2,9 milj.
ha (52% ) — nemeža zemes. Galvenais medibu platību izmanto-

tājs ir Latvijas PSR Mednieku un makšķernieku biedrība, kura

apsaimnieko 4,9 milj. ha, 322 tūkst, ha izmanto Karavīru med-

nieku biedrība, 99 tūkst, ha — «Dinamo» Republikāniskā pa-

dome.

Sākot ar 1973. gadu, republikas medību saimniecībai rakstu-

rīga intensīva pārnadžu izmantošana. Sakarā ar 1978./79. gada

bargo ziemu un plēsīgo dzīvnieku lielo skaitu mazāk medījam
stirnas (10% no uzskaitītajām), bet aļņu (vidēji pēdējos 10

gados 38% no uzskaitītajiem), staltbriežu (vidēji pēdējos 10 gados
16% no uzskaitītajiem) un it īpaši meža cūku (vidēji pēdējos
10 gados 62% no uzskaitītajām) resursu izmantošanas pakāpe
ir viena no augstākajām visā PSRS (vidēji mūsu zemē nomedī

8,1% aļņu un 17,8% meža cūku no katru gadu uzskaitītajiem
dzīvniekiem). Tātad var droši apgalvot, ka mūsu republikas
medību saimniecībā tiek īstenots dabas resursu racionālas iz-

mantošanas princips, kas ir pamatā ne tikai dabas aizsardzībai,

bet arī intensīvai medību saimniecībai. Sāda medījamo dzīvnieku

resursu izmantošana neievērojami samazina medījamo dzīvnieku

skaitu, atsevišķos gadījumos (staltbriežu, meža cūku) to skaits pat

palielinās. Izmantošanas pakāpi nosaka arī prasība novērst postī-

jumus lauksaimniecībā un mežsaimniecībā.

Galvenais medījamais dzīvnieks republikā, ņemot vērā ie-
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gūto produkciju, ir alnis. Visvairāk aļņu bija 1973. gadā 21 800

īpatņu, pēdējos gados to skaits ir 13—14 tūkstoši. Aļņu skaits

samazināts sakara ar postījumiem, ko tie nodara meža kultū-

rām un jaunaudzēm. Pēdējos 10 gados katru gadu vidēji no-

medī 5200 aļņu, bet pēdējos 10 gados arī aļņu nodarītie zau-

dējumi nav mazi — tikai mežrūpniecības apvienības «Kursa»

teritorijā, Mazsalacas un Limbažu mežrūpniecības saimniecībā

pēc medību iericības datiem aļņi nopostījuši mežu vairāku simtu

tūkstošu rubļu vērtībā. Katru gadu līdz divām trešdaļām no

visiem nomedītajiem aļņiem tiek nodoti valstij, vidēji 500—520

tonnu a|ņu gaļas gadā. Visa pārējā medījamo dzīvnieku gaļas

produkcija paliek pašiem medniekiem, līdz ar to ir zināms

pamats runāt par medību saimniecības ieguldīļumu Pārtikas

programmas īstenošanā.

Staltbriežu medību saimniecība republika raksturojas ne ti-

kai ar pastāvošās populācijas aktīvu izmantošanu, bet arī ar

staltbriežu pārvietošanu uz republikas austrumu un ziemeļu

rajoniem. Jau vairākus gadus pastāv spēcīgas staltbriežu gru-

pas Jēkabpils, Jaunjelgavas un Kokneses mežrūpniecības saimnie-

cībās, Gaujas nacionālajā parka. Staltbrieži pārvesti arī uz Dau-

gavpils, Rēzeknes un Mazsalacas mežrūpniecības saimniecībām.

Meža cūku skaits republikā nepārtraukti pieaug — pēc 1985.

gada uzskaites mūsu medību platības mājoja 22500 šo dzīv-

nieku. Meža cūkas mcdi ļoti intensīvi — 1985. gadā nomedīts

16 300 īpatņu. Intensīva medīšana ir aktuāla, jo katru gadu
2000 2500 meža cūku pavasari un vasarā nomedī tieši lauk-

saimniecisko kultūru postījumu vietās.

Pēdējos gados republikas mednieki aktīvi iesaistījušies arī

kažokādu dzīvnieku medibās. Lielākoties tie ir plēsēji, un tā-

pēc to skaita regulēšana jāvērtē atzinīgi. 1985. gadā nomedīts

3650 lapsu, 6300 jenotsuņu, 3020 caunu, 222 vilki un 104 lūši.

Kopā valstij nodotas kažokādas par 840,6 tūkst. rbļ.

1980. gadā republikā uzsāktas bebru medības, lai novērstu

vai samazinātu bebru postījumus lauksaimniecībā un mežsaim-

niecība, ka arī lai racionāli izmantotu esošos un nepārtraukti

pieaugošos bebru resursus. 1980. gadā nomedīti 111 bebri, 1984.

gadā — 1567, 1985. gadā - 2961 bebrs. 1985. gadā valstij no-

dotas bebru ādas par 285,2 tūkst. rbj.

Bebru skaita regulēšana, it īpaši lauksaimniecības un mež-

saimniecības meliorācijas sistēmās, aļņu medīšana nolūkā no-

vērst meža postijumus, meža cūku medības lauksaimniecības

kultūru postijumu vietās, lielo plēsīgo dzīvnieku skaita sama-

zināšana tadi ir republikas medību saimniecības uzdevumi

tuvākajā nākotnē.

Tā kā lielo pārnadžu skaits republika ir ievērojams, ari

turpmākajos gados tas tiks intensīvi regulēts, un droši vien
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šīs medības bus musu medību saimniecības pamatā arī nākotnē,

bet ievērojamu vietu ieņems arī kažokādu dzīvnieku medības.

Visai masveidīgas un populāras joprojām ir ūdensputnu me-

dības, kaut ari nomedīto ūdensputnu skaits ar katru gadu sa-

mazinās, — 1980. gada republikā nomedīja 86 tūkst. pī|u, 1985.

gadā — 68 tūkst. pīļu. Ūdensputnu medību saimniecības attīstībai,

sākot ar 1985. gada medību sezonu, paredzēti speciāli līdzekli,
kuri tiks ieņemti par ūdensputnu medibu atļaujām — vidēji
100 tūkst. rbl. gadā.

Viens no intensīvas medību saimniecības salīdzinošiem rādī-

tājiem ir medību platības produktivitāte — iegūtā medību pro-

dukcija naudas izteiksmē no katriem 1000 ha medību platības.
Mūsu republikā medibu platības produktivitāte ir augsta: 1981.

gadā 373,58 rbļ., 1985. gadā — 558 rbļ. (Vidēji PSRS šis rādī-

tājs ir 30—40 rbl.)
Medibās un medibu saimniecībā tomēr vēl ir daudz rādītāju,

kurus nevar raksturot tikai ar skaitļiem. Vispirms jau medību

trofejas: aļņu, staltbriežu un stirnu āžu ragi, meža kuiļu ilkņi,

vilku un lūšu ādas un galvaskausi. Šaurā nozīmē medību trofeja
.ir it kā liecinieks tam bridim, dienai vai gadalaikam, kad un

kā šī trofeja iegūta. Medību trofeju plašāks klāsts jau liecina

par medību saimniecības stāvokli un attīstības virzieniem med-

nieku kolektīvā, rajonā vai republikā, apliecina medījamo dzīv-

nieku populāciju kvalitāti. Latvijas PSR mednieku medību tro-

fejas atzinīgi novērtētas Baltijas republiku, vissavienības un

pat starptautiskās medību trofeju izstādēs.

Ne ar kādiem skaitļiem nevar raksturot to emocionālo lādiņu,

ko mednieki saņem gan medībās, gan bez bises veicot savus

daudzos pienākumus. Nav jau galvenais nospiest bises mēlīti,

jāpaskatās dabā ne tikai gar bises stobru.

Medībās viss ir stingri reglamentēts — kad, cik, kas un kā var

šaut, bet, arī intensīvi medījot, tomēr saglabājas saikne ar

dabu. Pati dzīve ir pierādījusi, ka vislabāk aizsargātie dzīvnieki

ir tie, kurus izmanto, t. i., medī, jo tos uzskaita, sargā, pie-

baro. Vēlreiz jāatceras patiesīgi vārdi — vislabākā dzīvnieku

aizsardzības forma ir to racionāla izmantošana.

Sk. krasu ielīmi. Andris Vulfs

KAD KOKU CIRST UN RACIONĀLI IZMANTOT

Agrākos laikos koku ciršanai vienmēr pievērsa lielu vērību.

Skuju kokus cirta jaunā mēnesī, lapu kokus — vecā mēnesī.

Kokus cirta ziemas mēnešos — janvārī, februārī. Tad sulas cirku-

lācija bija apstājusies. Un tā cirsti koki bija viegli, derīgi
būvniecībai, zāģēšanai dēļos un priekšmetu gatavošanai.
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Manā bērnībā mežos vēl bija isti koku milzeņi. Tos taupija,

glabāja, lidz tie nokalta. Daudzos gadu gadiem dzivoja bites.

Katrā māja šķūnīšos, klētiņās uz ārdiem stāvēja sausi koki

dažādām vajadzībām. Piemērota kāta vajadzēja cirvim, dakšām,

grābeklim, ievajadzējās ilkss vai sera bomja — visu varēja at-

rast sausu, nomizotu un laikā cirstu. Vecie cilvēki pazina ko-

kus mežā pēc mizas, vietas, kur tie auga, un skaņas, piesitot

ar cirvja pietu. Agrāk katrā mājā patērēja daudz skalu dedzi-

nāšanai, no skaliem pina kurvjus kartupeļiem, ogām, rokdarbiem.

Tad zināja izmeklēt priedi ar smalkām gadskārtām, kas nebūtu

greiza un kramaina.

Bez tam plēsa 2 metrus un garākas lubas — jumtu segša-
nai bez naglām, virsū uzliekot slogus. Vēlāk plēsa isas lubi-

ņas, kuras sauca par skaliņiem, un piesita pie kārtīm ar nag-
liņām. Lubas un skaliņus plēsa no laba, skaļa priedes koka

ar īpaši kaltiem lieliem dūčiem, ko turēja abās rokās. Skaliņu

jumti stāvēja 50—60 gadu. 19. gs. vidū jau dažā mājā strādāja
meistars ar puiku un nedēļas laikā sagatavoja jumtam šinde-

ļus. Tos plēsa no apses koka. Ar slīmestu drāza un ar ēvelīti

izdzina gropi.
Dažos apvidos, kur mežos auga ozoli, oši, liepas, kļavas

un vīksnas, amatnieki vecā mēnesī sacirta vajadzīgo daudzumu

materiālu, mājās tos sautēja un tad lieca ragavu slieces, ratu

lokus (abadus), zirgu lokus, izšķaidīja ratu spieķus un rumbas.

Zirgu lokiem upmalās vēl cirta kārklus, ievas, bet labākie loki

bija no vīksnas. Ratiņdreimaņi meklēja piemērotu koku sīkām

detaļām, bet melnalksni meklēja ratiņa ripām, jo to vajadzēja

virpot, un alksnis bija mīkstāks. Kokgriezēji lietoja ozolu un

melnalksni. Visi amatnieki stingri raudzījās, lai koki būtu no-

cirsti pareizā laikā un labi izžāvēti. Bija vīri, kas lieca vienīgi

spieķus no lazdas vai paegļa koka un tos dažādi apdarināja.
Tie, kas drāza karotes, ņēma zaļa koka ceturtdaļu un no tās

iztēsa un rupji apdarīja karoti vai pavārnīcu, pēc tam izgreba
dobumu un nolika vēsā vietā, lai lēni žūst. Galīgi to apdarīja
un slīpēja tikai vēlāk. Tā karotes neplīsa. Daži tās vārīja. Ka-

rotēm izmantoja bērza, kļavas un liepas koku. Lai gan karotes

var taisīt no visiem kokiem, izņemot priedi un egli. Katram

kokam ir sava skaista tekstūra, zīmējums. Un kātā var izgriezt

dažādas figūras.

Koka traukiem izmantoja šķeltus egles koka dēlīšus. No

liepas taisīja traukus medus uzglabāšanai, jo liepas kokam me-

dus nesūcās cauri. Koka spainīšos veda sviestu uz Rīgu. lecie-

nīti bija melnalkšņa trauki, jo alkšņa traukos sviests nepie-

ņēma sveķu garšu.
Senāk kokus izlietoja racionāli. No koka noderēja viss. Stum-

bru izlietoja būvēm vai dēļiem. Zarus un galotni atstāja mal-
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kai. Eglēm noplēsa mizu — kamienu, ko izlietoja jumta segša-
nai un bišu koku segšanai. No egļu zariem pina sētas. Skujas
veda uz māju un kapāja kūti pakaišiem. Bērza zarus lietoja
slotu siešanai. Te mājasmāte vienmēr noprasīja, vai zari lauzti

vecā mēnesī, — citādi blusas augot un pa pagalmu rāpojot vi-

sādi kukaiņi. Ari pirtsslotas sēja vecā mēnesī, jo tad neesot

jākasās. Sveķainus priežu celmus un bērza tāsis izmantoja de-

guta, darvas, terpentīna dedzināšanai. Koka ogles bija vajadzī-

gas kalējiem. No liepu lūkiem pina vīzes. Jauno priedīšu sak-

nes derēja vācelīšu un sētuvju pīšanai. Agrāk no liepas mizas

prata taisīt visādus traukus. Bija vietas, kur no liepas lūkiem

auda mašas preču saiņošanai un smalkus audumus sietiņiem,

ko sijāt miltus, kaņepes. Tā no meža prata paņemt visu . . .

Jānis Kučers

ZARIŅU VALODA MEDNIEKA GAITĀS

Medību organizēšanā un medību norisē gadu gados ir iz-

veidojušās īpašas tradīcijas. Tās izpaužas medību signālos,

veiksmīgāko mednieku godināšanā, rezultātu rezumešanā pec

medibām, medību atribūtikas (medaļu, ielūgumu, atšķirības zīm-

ju, emblēmu, nozīmīšu) ieviešanā, azaida vietu un ugunskuru
savdabigā iekārtošanā un savādāk.

Skaista, loti audzinoša un dziji emocionāla ir veiksmīgākā
mednieka godināšana, pasniedzot viņam atzinibas zīmi —

nolauztu egles, ozola vai cita koka zariņu. So goda zīmi pa-

sniedz pieredzējušākais vai cienījamākais mednieks, medību

vadītājs vai valsts meža sardzes pārstāvis un piesprauž pie

veiksminieka cepures labajā pusē. (Kreisajā pusē nēsātam za-

riņam ir cita nozime.) Zariņš nēsājams visu dienu. Parasti vai-

rāk par diviem atzinibas zariņiem mednieks nenēsā. Nav at-

taisnojama liela (ar vairāk nekā 3 piezariem) zara pasniegšana,
kā arī cenšanās noraut medniekam cepuri un izdurt tajā cau-

rumu, kur zariņu iespraust. Tas liecina par kultūras trūkumu.

Lauzta, zemē nolikta zariņa galotne norāda

mednieka kustības virzienu
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Divi sakrustoti zemē nolikti zari no-

rāda vietu, kur medniekam jāgaida

Toties loti labi, ja veiksmīgākais mednieks tiek godināts
pārējo klātbūtnē ar piemērotas melodijas atskaņošanu

Savukārt nolauzts neliels (20—25 cm garš) egles vai cita

koka zariņš, kas uzlikts uz dižmedījuma kreisajiem sāniem,

simbolizē pēdējo sveicienu nošautajam dzīvniekam. Tas liecina

arī to, ka mednieks dižmedījumu ieguvis likumīgi, saskaņa

ar mednieku ētikas prasībām.
Teiciens «Ko tu kliedz kā mežā?» ir nekorekts attiecībā

pret meža mieru un tā iemītniekiem. Pareizi dara tie, kuri iz-

manto arī dažādus «klusus» sazināšanās līdzekļus, kas netraucē

meža iemītniekiem. Tāpēc mednieki arvien biežāk sazinās ar

lauztu vai grieztu zariņu valodu. Ar tās palidzibu mednieks

vienmēr norāda kustības virzienu: zariņa galotnīte ir paša med-

nieka kustības virziens, bet šauta zvēra kustības virziena rā-

dītājs ir ar nazi noasināts zariņa resngalis.
Tādējādi visbiežāk medībās tiek lietoti šādi sazināšanās un

rīkojumu simboli.

Lauzts zemē nolikts zariņš norāda mednieka kustības vir-

zienu (galotnes virzienā).
Divi lauzti un uz zemes sakrustoti rokas garuma zari no-

rāda vietu, kurā medniekam jāgaida.
Trīs zemē nolikti sakrustoti zaru pāri norāda mednieku pul-

cēšanās vietu.

Divi no piezariem atbrīvoti zemē nolikti

sakrustoti zari norāda, ka mednieks te bijis
un aizgājis
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Vieta, kur dzīvnieks atradies šā-

viena brīdī, un tā kustības vir-

ziens pēc tam

Ja mednieks kaut kādu īpašu apstākļu dēļ gaidīšanas vietā

nepaliek, viņš abiem sakrustotajiem zariem nolauž apakšējos
piezariņus un noliek tos sakrustotus atkal zemē tajā pašā vietā

ar galotnēm virzienā, kurā viņš ir aizgājis.
Liela nozīme ir ar zariņiem apzīmētai zvēra atrašanas vietai

šāviena brīdī un tā kustības virzienam pēc liktenīgā šāviena.

Zemē (sniegā) iesprausts rokas garuma zars norāda vietu,

kur medījums atradies šāviena brīdī.

Virzienu, kura aizskrējis šauts vīriešu kārtas dzīvnieks, no-

rāda zemē nolikta tāda paša garuma ar nazi noasināts zara

resngalis. Ja šis zariņš nolikts ar augšpusi pret zemi, tad no-

rādītajā virzienā aizskrējis sieviešu kārtas medījums.

Turpat tālāk šķērsām šautā dzīvnieka kustības virzienam

nolikta pusrokas garuma zariņa noasinātais resngalis norāda vir-

zienu, kādā vajātais dzīvnieks pagriezies pēc šāviena. Ja šķērsām
šautā medījuma kustības virzienam nolikti divi pusrokas garuma

zariņi ar noasinātiem resngaļiem katrs uz savu pusi, tad mednieks

nav skaidri sapratis, uz kuru pusi dzīvnieks devies.

Kad jāiezīmē mednieka ceļš, kas var būt nepieciešams meža

sardzes pārstāvim vai pašam medniekam (piemēram, uz šauša-

nas vietu), tad uz tā zemē liek no virspuses mizotus zariņus

ar galotnīti vajadzīgajā (piemēram, šaušanas vietas) virzienā

un citu no cita tādā attālumā, kas būtu acīm aptverams.

Ceļa rādītāju zariņu rindu parasti nobeidz kādā raksturigā
vietā ar "brīdinājuma zīmi — mizotu, lokā saliektu un pie koka

piestiprinātu zaru. Sāda brīdinājuma zīme izmantojama arī citos

gadījumos, kad jāsaasina mednieku uzmanība.

Dažkārt zariņu valodu var izmantot, izvietojot medniekus

stāvvietās. Zemē (sniegā) iesprausts rokas garuma nodarināts

zars un pie tā zemē nolikts rokas garuma zars norāda med-

nieku stāvvietu un kustības virzienu pēc tam (zara galotnes
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No virspuses mizotu zaru rinda norāda mednieka ceļu

virzienā). Ja zemē noliktais zars ir cieši pie iespraustā zara,

tad mednieks konkrēto stāvvietu var izvēlēties pats, ja zars

nolikts viena soļa attālumā no iespraustā, tad medniekam jā-
stāv starp iesprausto un zemē nolikto zaru ar seju iespraustā
zara virzienā.

Mizots, lokā saliekts, pie
koka piestiprināts zars ir

brīdinājums

Jānis Vanags



66

SKAN DZIESMA PAR MEŽU

MĒS ESAM TUR

Mēs esam tur, kur za|o priežu sils,

Kur apkārt viļņo viršu klajums zils,
Kur meža sapņo sārtas brūklenes,

Un putni ligzdām zarus kopa nes.

K. Sausniša vārdi

melod. «Sa/c zaļais mežs
.. .»

Mums vienmēr pilns ir prieka biķeris,

Ar skujām savīts mūža gājums viss.

Un, k.ul mrs dziedam kalnos, palejas,
Mums sirds ar mežu kopā salējas.

Rets nozied viss, kam ziedu krāšņums dots

Tik paliek mūžs, ar darbiem vainagots.

Un, kad vairs mūsu soļus nedzirdēs,
Par mums vēl čukstēs mežs un jaunaudzes.

UPE NESA OZOLIŅU

Upe nesa ozoliņu
Ar visām bitītēm.

Diavinieka līgaviņa
Tek gar mdiv raudādama.

Latviešu tautasdziesma

Ziedu svārki mugurā.
Vaskd cimdi rociņā.

Trūka, trūka tev, bitīte.

Ja tev trūka, trūks man ar!

Kad tev trūka sila ziedu,

Trūks man vaska riluliņ.

SUŅI ZAĶIM PĒDAS DZINA

Suņi zaķim pēdas dzina,

Purvus, mežus bradājot.
Ai, sunīši, nerejati,
Tukšu mežu nedzenāt.

Latviešu tautasdziesma

Vēl caurules, vāverītes

Sēd eglītes galiņā.
Maza bija, bet ražena

Diža meža vāverīt'.

Asti vien(i) paradi ja
Medinieka sunīšiem.

Apkopojusi Agita Bērziņa
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PĒC KULTŪRAS UN UZVEDĪBAS KODEKSA

Jebkura ainavā koki, koku grupas un veselas mežaudzes

ir to krāšņākais elements. Bez meža biocenozes nav iedomājama
dzīve uz mušu «mazas» planētas Zemes. Daudziem ar meža

jēdzienu saistās varenums, citiem — romantisms un noslēpumai-
nība, vēl citiem — lietderīga atpūta ar medīšanu, ogošanu un

sēņošanu. Meža darbiniekiem mežs ir darbavieta, kur tiek or-

ganizēti sarežģīti pasākumi, ta apsardzība un aizsardzība.

Bez tam ikvienam ienācējam mežā ir jāsaprot, ka tas ir

arī dzīvs organisms vai — pareizāk — sarežģīta dzīvo organis-
mu sistēma, kur normālos apstākļos viss ir līdzsvarā un viss

prasa, lai cilvēks to sargātu un glabātu. Un, ja jautajam, no

kā un kam lai cilvēks mežu sarga, tad pareiza atbilde būs: «No

cilvēka. Un cilvēkam.»

Vēl joprojām meži iet bojā ugunsnelaimēs. Un parasti cil-

vēku vainas dēļ. Viens no visbiežāk sastopamajiem meža aiz-

degšanās iemesliem" ir ugunskuri. Mežs aizdegas arī no nomesta

un nenodzēsta smēķa. Tāpat cēlonis ugunsnelaimei var būt sa-

sistas trauku lauskas.

Tāpēc jārunā par uzvedības kultūru mežā. Tīrs mežs ir mūsu

kultūras spogulis. Bet kāda tā ir vietā, kur mēs tik bieži ejam

un braucam? Padomāsim!

Meži daudz cieš no koku un krūmu tiešas bojāšanas, nepareizi
ievācot dažādas koku daļas vai ari atstājot uz tiem uzrakstus. Fau-

nai postu nodara mednieki un nemednieki, neatļauta laika un

ar neatļautiem paņēmieniem medījot dzīvniekus un turot tos

nebrīvē. Tā neapzinīgo darbība vai bezatbildība, kā arī vienaldzīga
attieksme iznicina mežkopju paaudžu paaudzes loloto un izvei-

doto, nodara postu visai sabiedrībai un apdraud tas normālu

attīstību.

Lai efektīvāk būtu iespējams cīnīties ar dabas postītājiem,

republikas valdība ir izdevusi attiecīgus likumus un lēmumus

par mežu apsardzību un medību saimniecību, ir izstrādāti spe-

ciāli noteikumi un instrukcijas. Atliek tikai visu to ieverot, bet,

ja ne, — tad jāatbild saskaņa ar šo dokumentu prasībām un

bardzību.

Tā, saskaņā ar Latvijas PSR Ministru Padomes 1982. gada

15. jūnija 336. lēmumu uzņēmumiem, organizāciium (ari kolho-

ziem} un iestādēm noteikts: ja tās nocirtušas augošus kokus

nogabalos, kas ciršanai nav nodoti, ka arī ja augoši koki un

krūmi sabojāti tā, ka zudusi to augtspēja, — zaudējumi jāatlīdzina

desmitkārtīgā apmērā pēc spēkā esošajām koku un celmu pir-
mās šķiras taksēm visas kokmateriālu takses joslās. Bet atse-

višķu pilsoņu pārestība mežam tiek aprēķināta pavisam kon-

krēti. >
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Ja pilsoņi nelikumīgi nocirtuši vai sabojājuši kokus un krū-

mus tādā pakāpe, ka zudusi to augtspēja, jāpiedzen šādas sum-

mas. I grupas mežos — nacionālajos parkos un valsts rezervā-

tos, dabas pieminekļos, augsnes aizsargmežos, lauku aizsargme-

žos, kūrvietu mežos, rūpniecības uzņēmumu un pilsētu zaļa-

jās zonās, pilsētu mežos, kā arī aizsargstādījumos vai apzaļu-
mošanas stādījumos, kas neietilpst valsts meža fondā, par katru

koku, kura diametrs pie celma ir: līdz 12 cm ieskaitot 17,6

rbl.; no 12,1 līdz 16 cm — 26,6 rbl.; no 16,1 līdz 20 cm — 33,6 rbl.;

no 20,1 līdz 24 cm - 46,4 rbļ.; no 24,1 līdz 28 cm — 59,2 rbl;

no 28,1 līdz 32 cm — 73,6 rbj.; no 32,1 līdz 36 cm — 94,4 rbl.;

no 36,1 līdz 40 cm — 120,0 rbl.; no 40,1 līdz 44 cm 160,0 rbļ.;

no 44,1 līdz 48 cm — 200,0 rbl.; no 48,1 līdz 52 cm - 252,0 rbj.;

par katru diametra centimetru virs 52-cm — 14,4 rbl.; par katru

krūmu — 12,8 rbl.

Pārējos 1 grupas mežos soda naudas par katru koku atbilstoši

kāpj no 14,4 rbl. līdz 201,6 rbl. un sasniedz 9,6 rubļus par katru

krūmu. Bet II grupas mežos jāmaksā no 12,0» rbj. līdz 116,0 rbl.

par katru koku un 6,4 rbl- par katru krūmu.

Savukārt par katru ozolu vai citu cietlapju sugu koku,

augļu koku, Karēlijas bērzu, ivju un visu introducēto sugu

koku un krūmu nelikumīgu ciršanu vai bojāšanu jebkuras gru-

pas mežos piedzenamo summu aprēķina tāpat kā nacionālajos

parkos un valsts rezervātos, dabas pieminekļos, augsnes aiz-

sargmežos, lauku aizsargmežos, kūrvietu mežos, rūpniecības
uzņēmumu un pilsētu zaļajās zonās un pilsētu mežos.

Bet, ja ir kaut vai tikai bojāts par 10 gadiem vecāks koks,

kurš ši bojājuma dēļ gan vēl nav zaudējis savu augtspēju, —

valsts rezervātos, dabas pieminekļos, augsnes aizsargmežos, lauku

aizsargmežos un kūrvietu mežos, rūpniecības uzņēmumu un pil-
sētu zaļajās zonās un pilsētu mežos tik un tā jāmaksā 7,50 rbļ.,

pārējos I grupas mežos — 6,00 rbļ., II grupas mežos — 5,00 rbļ.

Vienlaikus par katru bojāto krūmu atkarībā no mežu grupas

jāmaksā 5,50, 4,00 un 3,00 rbļ.

Jāievēro, ka par zaudējumiem, ko mežsaimniecībai nodarī-

juši uzņēmumi, organizācijas (arī kolhozi), iestādes un pilsoņi,
iznīcinot vai bojājot meža kultūras, dabiski radušās jaunaudzes
un pašsējas kociņus meža atjaunošanai paredzētajās platībās,

jāatlīdzina par izpostīto platību. Un, ja šo kociņu vecums ir līdz

5 gadiem, mežos, kuri pilda aizsargmeža funkcijas, kā ari sani-

tāri higiēniskas un atveseļošanas funkcijas, rezervātos, nacio-

nālajos parkos un dabas parkos, meža nogabalos ar rezervāta

režīmu, mežos, kuriem ir zinātniska un vēsturiska nozīme, da-

bas pieminekļos un meža parkos jāmaksā 435 rbļ. par hektāru;

pārējos I grupas mežos — 360 rbļ., II grupas mežos — 290 rbļ.

Bet, ja vecums ir no 6 līdz 10 gadiem, — 595, 460 un 355 rbļ.
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Vienlaikus par ozolu un citu cietlapju koku kultūru iznici-

nāšanu vai bojāšanu jebkuras grupas mežos piedzenamās sum-

mas aprēķināmas kā īpaši aizsargājamos mežos, bet par Karē-

lijas bērzu vai sēklu nogabalos iedalīto meža kultūru un jaun-
audžu iznīcināšanu vai bojāšanu jebkuras grupas mežos atlīdzība

aprēķināma divkārtīgā apmērā kā ipaši aizsargājamos mežos.

iTiirpinājums «Pavasari» >

Jānis Vanags

JAUNGADA VIEŠŅA ZAĻAJĀ TĒRPĀ

Aizvien vēl neiztiekam Jaungadā bez eglites. Daudz prieka
mirkļu ir nesusi šī zaļā viešņa no meža. Spožās eglītes siltums

patīkami bagātina bērnības pārdzīvojumus. Taču Jaungada eg-

lītei, tāpat kā visām lietam, ari ir sava vēsture, ar to saistās

vairākas problēmas.
Agrākos laikos mūsu senči ar rituālu palīdzību pielūdza

dabu. Kokus dievināja tāpēc, ka cilvēkam tie darīja daudz laba,

ari augļus nesa. Tā, no seniem laikiem vjetnamieši sagla-
bājuši tradīciju Jaungada naktī saviem tuviniekiem, labākajiem

paziņām dāvināt ziedoša persika vai mandeļu koka zaru, ja-

pāņi — bambusa saišķi vai egles zariņu. Vāciešiem pielūgsmes
koks vienmēr bijusi egle, jo viņu priekšteči ticējuši, ka tieši

eglē mīt meža gars, dabas aizstāvis. Tāpēc kareivīgās ģermāņu cil-

tis Jaungada nakti (ari decembra beigās vai janvāra sākumā)

gāja uz mežu pielabināt šo garu, lai tas dāvātu labu, auglīgu

gadu. Vēlēdamies gariem atgādināt savas vēlmes, pielūdzamajā
kokā tad karināja produktus, zvērādas, mājdzīvnieku figūri-

ņas un citas lietiņas. Apkārt eglei kurināja ugunskurus, dejoja

un dziedāja. Pēc tam koku ar visām dāvanām sadedzināja, bet

pelnus saglabāja un pavasarī izsēja uz lauka. Ar laiku šie

svētki pārvērtās par atsevišķu ģimeņu svētkiem — eglīti ienesa

mājās un izrotāja kā agrāk. Ceturtā gadsimta vidū, kad valdošā

kļuva kristigā ticība, mainijās lūgšanu rituāls un egli gan vairs

nepielūdza. Taču tās greznošanas tradīcija palika.

Krievija eglītes pušķošanas un dedzināšanas tradīcija radās

18. gadsimta sākumā — pēc tam, kad Pēteris I atgriezās no ce-

ļojuma pa Eiropas zemēm. Tad ari gada sākumu viņš pārcēla no

1. septembra uz L janvāri, līdzīgi, kā tas bija citās Eiropas
valstīs, un 1700. gada sagaidīšanas svinībās pats izšāva

pirmo raķeti. Pēc valdnieka pavēles šajā dienā cilvēki mājās

pušķoja eglīti vai egles zaru. Maskavas iedzīvotājiem Jaungada
naktī Pēteris I licis dedzināt ugunskurus, bet mājas ārieni puš-
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ķot ar egļu zariem vai, ja to nav, — ar priežu un kadiķu za-

riem. Jaungada visiem bija likts citam citu apsveikt. Lid/. ar

to eglīte drīz ienāca katra mājā, un ugunskura vietā zem atklātām

debesīm sāka dedzināt svecītes eglītē. Ar laiku egle kļuva

par jauku Jaungada simbolu, un to greznot šajos svētkos ir

iepaticies visiem. Lai gan pirms tam slāviem jaunais gads sākās

nevis ar eglīti, bet gan ar bērziņu. Kalendārais gads ari bija ieda-

līts 12 mēnešos, bet sākās pavasari, marta mēnesi, kad ļaudis

ķērās pie zemes darbiem. Un marts tad saucās 6epe3o3oA, kas

apzīmēja «bērza zaļumu».

Turpretī zemēs, kur nav eglīšu, Jaungada rota priediti, balt-

eglīti vai kadu citu koku, tomēr sauc to par Jaungada egliti.
Jūrnieki, Jaungadu sagaidīdami tālu no savas dzimtenes, eglī-
tes vietā rotā kādu fikusu vai palmu, bet acu priekšā iztēlo-

jas eglīti. Reizēm eglītes pie cilvēkiem ierodas pat no liela

attāluma. Arhangelskas mežsaimniecības pārvalde Jaungadā sūta

simtiem tūkstošu eglīšu uz Volgogradas apgabalu, Krasnodaras

novadu, uz Tillu, Saratovu, Azerbaidžāņu un Uzbekiju. Sis zie-

melnieces te iepriecina kā bērnus, tā pieaugušos. Mūsu zemes

eglītes ir ceļojušas arī uz Vjetnamu un lidmašīnās uz Arktiku

pie polārpetniekiem.

Jaungada svinībām tiek nocirsts ļoti daudz eglīšu. MŪSU

zemē pilsētu un ciematu iedzīvotāji vien nopērk vairāk neka

12 miljonus Jaungada eglīšu. Tas nozīmē, ka šie kociņi, ja

ļautu tiem izaugt, izveidotu 15 000 hektāru lielu meža platību.
Daudz nocērt arī neuzskaitītu eglīšu. Rēķina, ka visa mušu

zemē svētkiem kalpo aptuveni 20 miljoni eglīšu. Vairāk neka

800 tūkstošu šo meža skaistuļu ik gadus pārdod Maskavas ie-

dzīvotājiem. Tāpēc daudzās zemēs un arī pie mums eglītes

Jaungadam sāk arvien vairāk audzēt speciālas plantācijas, un

jau 1974. gada gandrīz 400 tūkstošu eglīšu šim nolūkam ieguva

speciālas plantācijās, elektrolīniju, gāzes vadu trasēs un meža

«zajajas ielas» — kvartalstigas, grāvmalas. Krievijas Federācijā

Jaungada eglīšu audzēšanai ir ierīkotas plantācijas vairāk nekā

1000 hektāru platībā. Arī mūsu republikā ir šādas plantācijas,

par ko jau 1983. gadā stāstīja mūsu kalendārs.

Taču — vai nebūtu lietderīgāk šim nolūkam selekcijas veidā

izaudzēt speciālu istabas egliti?
Tagad ir izaudzēti maza auguma augļu koki. Japānā, pie-

mēram, dārzkopji stāda minikociņus — «bonsai», kuru augstums
sniedzas līdz 80 centimetriem, eglītes — līdz 1 metram. Sie lili-

putkociņi jau kļuvuši par Japānas eksportpreci. To izaudzēšana,

protams, prasa mākslu, un japāņi to tur noslēpumā. «Bonsai»

japāniski nozīmē «kultūra uz paplātes» jeb «augi, kas izaudzēti

traukā».

Nelielas Jaungada eglītes gan jau parādījušās Kalugas pil-
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sētas dzīvokjos. Tās 3—4 gadu vecumā ir ņemtas no stādau-

dzētavām un iestādītas puķu podos. So tradīciju ieviesa Kalugas
26. vidusskolas skolēnu mežniecības darbinieki. Viņi aicināja
visas ģimenes izaudzēt istabas eglīti un pasargāt no no-

ciršanas tūkstošus mežā. Ziemā šīs eglītes jātur istaba līdz

pavasarim, bet, iestājoties siltam periodam, tās iznes lauka.

Ar laiku eglīte jāpārstāda lielākā traukā, kā to dara ar pal-
mām. Sim pasākumam ir būtiska audzinoša nozīme. Istabā tāda

eglīte aug kopā ar bērniem, pilda telpu ar patīkamu aromātu,

paliek atmiņā visu mūžu un nav jāizmet sētas pagalmā. Ja

šādas eglītes pēc Jaungada kļūst nevajadzīgas, jjavasarī tās

nodod iestādīšanai mežā. Loti vērtīgs pasākums!

Līdzīgi par daudzu tūkstošu svētku eglīšu saglabāšanu ir

iestājusies arī Holandes Dabas aizsardzības liga. Ir nolemts

turpmāk tās pārdot iedzīvotājiem ar visām saknēm, lai pēc

Jaungada varētu iestādīt piepilsētu mežos.

Pašas skaistākās egles parasti tiek nocirstas laukumu izgrez-
nošanai. Taču tikpat labi Jaungada egles pagalmos vai lauku-

mos var arī ieaudzēt, un vietām ta dara. Tad vairs nav vaja-
dzības tās cirst meža un vest. Laiks būtu šādu pieredzi prak-
tizēt arī mūsu republikā!

Tāpat, liekas, lielās egles, kuras cērtam zālēm, varētu iz-

mantot atkārtoti un nodot kaimiņiem, jo vienlaicīgi visās ie-

stādēs taču egli nededzina. Vietām jau tā arī rīkojas.
Bez tam zinātnieki domā, kā nocirstajai eglītei ilgāku laiku

saglabāt krāsas svaigumu un pasargāt to no skuju nobiršanas.

Patlaban par efektīvāko tiek uzskatīts tāds paņēmiens: nogriez-
tos egļu, priežu vai lapu koku zarus piesūcina ar šķidrumu,

kurš satur glicerīnu, formalīnu un citus komponentus. Sādi

iekonservēti zariņi un eglītes var kalpot pat vairākus gadus.
Un vēl — Jaungada eglīšu rezerve ir nelielajos meža noga-

balos kolhozu, sovhozu meliorācijas objektos, kurus paredzēts

pārveidot lauksaimnieciskai izmantošanai. Bieži vien šeit ir

skaistas dažāda lieluma eglītes, arī piemērotas uzstādīšanai lau-

kumos, zāles. Ja tās īstajā reizē neizmanto Jaungadam — vē-

lāk iznīcina buldozeri.

Vienlaikus bez veselām eglītēm varētu biežāk izmantot cir-

smās atlasītus labākos, skaistākos egļu zarus. Nelielā istabiņā

rotāts egļu zars ir piemērots un patīkams. Tāpat izņēmuma gadī-

jumā vakaru var kulturāli pavadīt mežā pie augošas eglītes.
Te izdomai lauta pilna brīvība, netrūktu jautrības, bet egle

paliktu dzīva. Daudzviet ta arī dara, un daudzviet tā jau ir

tradīcija. Rūpēsimies taču, lai vairāk paliktu dzivo koku, kuri

kalpotu musu visu veselībai, priekam un materiālai labklājībai.

Jāzeps Vuškāns
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SENAJĀ RĪGĀ IENĀK SVĒTKI

Viduslaiku pilsētas iedzīvotāja dzīvesveidu loti stingri noteica viņa nodarbo-

šanās un sociālais stāvoklis. Un Rīga šajā ziņā nebija izņēmums. Tā, jau sākot

ar 14. gadsimtu, te vērojama striktāka sociālā un tajā pašā laikā nacionālā

noslāņošanās, līdz izveidojas feodālajai pilsētai raksturīgā kārtu sistēma un no

tās izrietošās privilēģijas.
Laikā no'l4. līdz pat 18. gadsimtam katrai pilsētnieku kārtai bija paredzēts savs

apģērbs un to noteica nepārkāpjami priekšraksti, ta sauktie greznības noteikumi.

Sos noteikumus izstrādāja pilsētas vadība, un par to ievērošanu rūpējas speciā-

li rātes cilvēki. Noteikumi attiecās uz tērpiem izmantojamo drēbi, piegriezumu,

galvassegu un citiem apģērba piederumiem, ka ari uz rotas lietām. Tā, patnciā-
tam bija tiesības tērpties greznākajos un dārgākajos importētajos audumos —

zīdā, samtā, mežģīnēs, kā ari nēsāt zelta rotas lietas. Bet amatniekiem apģērbs

bija jādarina no vietējiem audumiem, bija aizliegts valkāt puszīdu un nēsāt

apzeltītas rotas. Amatā jeb cunftē uzņemto amatnieku tērpa neatņemama sa-

stāvdaļa bija priekšauts. Bija ari tā sauktais nevācu apģērbs — vienīgais iespē-

jamais apģērbs vietējo tautību iedzīvotājiem. Ir saglabājies tiesas protokols

par ormaņa Simona Krūzes līgavas grezno galvas rotu, kuru viņai, ka jau
kalponei, nebija tiesību nēsāt pat kāzu dienā.

Greznības noteikumi tika izdoti vairākkārt, tajos katrreiz aizvien vairāk

uzsverot kārtu atšķirības. Pat 19. gadsimtā no rātes balkona mēdza nolasīt,

ka viesībās un kristībās, kā arī ar izgreznojumiem jārīkojas tā, kā noteikts

rātes dziru un drēbju noteikumos.

Tāpat stingri reglamentēta bija svarīgāko notikumu atzīmēšana ar mielastu.

Katram amatā jaunuzņemtajam meistaram bija jārīko lā sauktās amata kāzas.

Amata dzīrēs bija jāpiedalās visiem meistariem. Par neierašanos uz dzīrēm

bez nopietna iemesla bija jāmaksā sods Amatu statūti jeb šrāgas sniedz ari

ziņas par tajā laika pieņemtajām uzvedības normām, mielasta kārtību v. tml.

Uz sapulci vajadzēja ierasties ar cieņu, bez steigas. leroci bija atstājami aiz

durvīm, lai kāds tos neizmantotu savas taisnības pierādīšanai. Pēc sapulces pa-

rasti sākās dzīres. Speciāli izraudzītais dzīru pārzinis atklāja mielastu un sekoja
tā norisei

Sākotnēji 14. un 15. gadsimta mielasta galvenais cienasts visiem amatiem

bija gala, maize un alus — ar stingri limitētu produktu daudzumu. Saglabāju-
šies 17. gadsimta kažocnieku amata noteikumi, kas paredz ari to, kā rīkojamas
amata kāzas. Pirmoreiz savus meistarus šā amata zellis cienāja, parādot «meis-

tarstikim» (diplomdarbam) sagatavotās ādiņas. Brokastīs uz galda lika divas

pudeles vīna un sviesta kliņģerus, bet pusdienas bija paredzēti trīs ēdieni —

žāvētas zivis, vērša ga|a ar plūmēm, teļa cepetis, ka ari alus un vins. Cienā-

šana turpinājās trīs dienas. Mielasta ēdienkartei klāt nāca pusmuca ruma, rein-

vīns, te|a gala, spāņu rūgtais vīns, maize, zivis un citas garšīgas lietas. Uz

galda nedrīkstēja trūkt nekā, kamēr vien kāds meistars sēdēja pie galda.
Taču blakus atsevišķu organizāciju svētkiem bija ari pilsētas mēroga svētki:

Vastlāvji, Maija grāfa svētki, Zāļu diena un Umurkumurs. Katri no tiem atspo-

guļoja sava laikmeta sociālo un ekonomisko situāciju pilsētā. Protams, svinētāji
galvenokārt bija privileģēto kārtu pārstāvji — vācu tirgotāji un amatnieki.

Un tā — februāri Rīgas sabiedriskās dzīves centrā ienāca Vastlāvji. Uz-

skata, ka Vastlāvja nosaukums cēlies no vācu der Fastnacht. Tos svinēja
noteiktu nedēlu skaitu pirms lieldienu gavēņa. Vastlāvji varēja ilgt B—l8—10—12—14
dienas. Svētki it kā dalījās divās dalās: Vastlāvju «drunkē» (Fastnachts Trānke) un

gavēņa «drunkē». To robeža bija Pelnu diena. Vastlāvjus sāka svinēt ceturtdienā

pirms Pelnu dienas — tie bija mazie Vastlāvji — un beidza svinēt nedē|u pēc
Pelnu dienas.

Svētkos ņēma dalību amatu organizācijas. Vastlāvju laikā notika ari amatu

sapulces un pārvēlēšanas. Tika sastādīti īpaši Vastlāvju noteikumi, galvenouzma-

nību pievēršot mielastiem un turnīriem. Būtībā katra amata statūti jeb
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šrāgas pieminēja šos Rīgas iecienītākos svētkus. Līdz reformācijai 16. gad-
simta sākuma to laikā notika izjādes, turnīri, maskarādes, bet vēlāk bruņnie-

ciskās spēles nomainīja dejas un mielasti.

Galvenie svētku rīkotāji Rīgā bija Melngalvju organizācija un Lielā ģilde.
Un tie no sava vidus izvēlēja īpašus svētku rīkotājus, sastādīja viesu sarakstus.

Viesos aicināja rātskungus, pilsētas mācītos vīrus -r Domskolas rektoru, medi-

cīnas un jurisprudences doktorus, Pētera un Doma baznīcas virsmācītājus, zelt-

kaļu cunftes meistarus.

Svētku organizatorisko pusi un naudas lietas pārzināja kamerāriji. Tika

izraudzīti speciāli dzīru pārziņi, kuriem bija jāseko, lai svētki noritētu saskaņā

ar tradīcijām un reglamentu. levēlēja arī dzērienu pārzini. Tam bija pat īpašs
amata simbols — pār roku pārmests balts dvielis. Svētkos daudz dzēra alu

un medaļu, kuru sāka darit sešas nedēļas pirms Vastlāvjiem. Neiztrūka ari

ievesto vīnu: reinvina, muskatvina, sarkanvīna.

Trīs nedēļas pirms Vastlāvjiem tika uzaicināti muzikanti. No tiem trīs gal-
venie, kas pūta taures, par darbu katrs saņēma 15 mārkas un zirgu ļpar vienu

mārku varēja nopirkt cūku, par pusmārku — aitu). Bet abi bundzinieki saņēma

pa četrarpus mārkam un pa zirgam.

Tāpat pilsētas rāte izsniedza bezmaksas kokmateriālus lāpām un jaunas
drēbes apkalpotājiem dziru laikā. Jau laikus tika sarūpētas svētku sveces,

kam izlietoja 13—14 podu sveču tauku, četrarpus podu vaska. Pavisam izlēja
trīspadsmit sveces, no tām piecas svēra 5 mārciņas, septiņas 4 mārciņas
katra. Bet trīs sveces, katru 16 mārciņas smagu, apmaksāja eltermanis. Sīs

sveces svētkos un sanāksmēs pēc tam dega visu gadu. Tie tad arī bija lielākie

un savlaicīgākie svētku priekšdarbi.

Vastlāvjos telpas tika dekorētas ar organizāciju izcilākajiem priekšmetiem,
pie namiem tika izkārti karogi. Katra organizācija svētkiem r/strādaja savu

reglamentu pa dienam. Bija noteikts dienu skaits, kad Vastlāvji tika svinēti

pašu organizācijā, un bija dienas, kad svinēja kopa ar lūgtajiem viesiem vai

devās viesos atbilstoši savam sociālajam slānim. Ir minēts, ka melngalvji pie sevis

aicināīuši latviešu amatus.

Svētki sakās mazajos Vastlāvjos. Rātslaukumā notika svētku izjāde, parāde
un turnīrs pēc bruņinieku turnīru parauga. Taj)at ka Maija grāfa svētkos, ari

šoreiz jātniekam vajadzēja noraut auklā uzkārtu vainagu. Galvenie turnīra

dalībnieki bija melngalvji.
Dziru reglamentos tika īpaši uzsvērts un atgādināts, ka pie galda nedrīkst

uzsākt ķildas, lietot lamu vārdus. Bija noteikti sodi par dzēriena izlaistīšanu —

atkarība no ta, vai izlieto var apsegt ar roku, pēdu utt. Sods bija jāmaksā
ari par to, ja no pārdzeršanās palika slikti, ja kādu apdzirdīja pret paša gribu.

Mielastos iecienīti bija sālīti un cukuroti ēdieni, jo cukurs un sāls bija
importa preces un tāpēc dārgas. Bija norādīts, ka cepetis jāgriež mazos gaba-
liņos, jāēd glīti un pirms un pēc ēšanas jāmazgā rokas. īpašs cienasts mielas-

tos bija siļķe, sālīts žāvēts ingvers, Āfrikas pipari, sālīts muskats, konfektes, man-

deles, rieksti, rozīnes un vīni, kas tika pasniegti sudraba traukos. Saldumi un

delikateses bija jāņem pa vienam gabaliņam, nevis jāgrābj ar visu sauju, tāpat

bija noteikts, ka nedrīkst mieloties tikai ar to, kas garšo.

Vastlāvju svētku reglamentos daudz vietas bija ierādīts dejām. Katra meln-

galvja pienākums bija uzaicināt kādu damu uz deju, ar kuru nu vajadzēja dejot
visas Vastlavja dienas. Jādejo bija visas dejas. Vienīgi organizācijas vecākais

varēja atbrīvot no dejas — taču iemeslam tad bija jābūt nopietnam. Vecā-

kie uzraudzīja, lai pāris neuzgrūstos pārim, bija noliegts atstāt dejas rindas —

par to maksāja sodu- 1 birkavu vaska. Dejas notika gan telpās, gan ari uz

ielām un Rātslaukuma. Melngalvjiem reglamenta bija paredzēts dejojot doties

uz Lielas ģildes eku. lestājoties tumsai, viņi lāpu gaismā dejodami devās at-

pakaļ, kur turpinājās svētki.

Ar Pelnu dienu svētki iegāja nobeiguma fāzē. Sajā laikā notika oficiālā
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gada sapulce, kurā tika nolasīti statūti, izšķirti stridīgie jautājumi, savāktas

soda naudas no biedriem. Nokavēt sapulces sākumu nedrīkstēja — par to bija
lamaksā soda nauda. Svētki beidzas ar mielastu. Dziru pārzinis nelāva nevienam

citsi.il tHpas, kamēr viss svētku alus nebija izdzerts. Kas amatpersonas noradiļumu
neizpildīja, atkal maksāja sodu. Pēdējā svētku nakti Rātslaukumā sadedzināja
eglīti vai Vastlāvju bluķi.

Kādās 17. gadsimta svētku dzīrēs melngalvju organizācija bija izlietojusi 144

mucas alus, 24 mucas medalus un viesu cienāšanai — 2 mārciņas ingvera, 2

mārciņas muskatriekstu, 9 mārciņas konfekšu un citus saldumus un sūrumus.

Savukārt ligeru amats kādos Vastlāvjos bija izdevis apmēram 103 dālderus —

noēdis 3 vēršus, 5 teļus, izdzēris 26 mucas alus un visādi citādi iztērējies.
Sos ļoti iecienītos Rīgas svētkus 1700. gadā gribēja izmantot sakši, lai

iek|utu pilsētā. Viņu virspavēlniecība uzskatīja, ka pilsētnieki būs noguruši
no Vastlāvju svinībām, un naktī no 11. uz 12. februāri ar viltu mēģināja ie-

kļūt pilsētā, lūgdami rīdziniekus, lai tie izlaiž cauri Rīgai viņu sūtni uz Mas-

kavu ar 600 kamanām. Zviedru patruļa atklāja šo «Trojas zirgu», paguva bri-

ti in.it rīdziniekus, un tie savukārt veica papildu aizsardzības darbus.

I Turpinajums —
«Pavasari»)

Māra Eihe

Pavasarī

MŪSUMEŽABAGĀTĪBAS

SULAS TEK

Esam jau pieraduši un uztveram kā pašu par sevi saprotamu,
ka pārtikas veikalos allaž varam iegādāties bērzu sulas. Jo

jau vairākus gadus republikas mežrūpniecības saimniecības veic

to rūpniecisku ieguvi, pašreiz 13 uzņēmumi.

Un tā atkaribā no pārstrādājošo pārtikas uzņēmumu piepra-

sījuma 1981. gadā tika sagatavotas 1855 tonnas berzu sulu,

1982. gadā— 1541, 1983. gadā — 1497, 1984. gada— 1169 un

1985. gadā — 1334 tonnas sulu.

Tā kā republikā pieaugušo bērzaudžu platības, no kurām

drīkst iegūt sulas, pārsniedz 20 tūkst, hektāru, mēs ik gadu
varētu rūpnieciski iegūt ap 15 tūkst, tonnu bērzu sulu. Tomēr

esam apguvuši tikai apmēram 0,9 procentus no iespējamā sulu

daudzuma, kas izskaitļots pēc vidēja sulu iznākuma no galve-

najās izmantošanas cirsmas augošajiem un ar autotransportu

pieejamajiem bērziem.

Kārlis Krūmiņš

SULAS RŪGST

Pavasaris — sulu laiks, aprīlis -sulu mēnesis... Ja, tas ir

laiks, kad visā dzīvajā radībā visas sulas īpaši cirkulē, virmo,

trako. Piemēram, no viena bērza var iegūt no 60 līdz 200 lit-
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riem garda un atsvaidzinoša dzēriena, kam ir arī ārstniecis-

kas vērtības.

Tajā pašā laikā uzturvielu daudzums bērzu sulās gan nav

liels. Tomēr tas var kļūt dažāds atsevišķiem kokiem. Cukura

daudzums sulās var svārstīties no 0,5 līdz 2 procentiem jeb
no 5 līdz 20 gramiem 1 litrā. Bet kopējo minerālvielu daudzums

1 litrā ir ap 0,315 g, no tiem kālija — 0,0799 g, kalcija — 0,1482 g,

magnija — 0,0399 g, nātrija — 0,0108 g, fosfora — 0,0193 g un

pārējo minerālvielu — 0,0157 g. Skābeno garšu sulām piedod
organiskās skābes, kuru daudzums ir ļoti neliels. Tāpat kon-

statēts arī ļoti nedaudz vitamīnu; pēc literatūras datiem, C vit-

amīns bērzu sulās vispār nav atrasts. Toties no augšanu sti-

mulējošām vielām — auksīniem — izdalīta giberelīnskābe, kura,

domājams, no koka saknēm plūst uz vainagu, laī stimulētu

ta plaukšanu un ziedēšanu.

Ir daudz veidu, kā iegūt patīkamu bērzu sulu dzērienu.

Tās var saliet koka muciņās, kubulos vai stikla balonos, pie-
mest upeņu zariņus un citrona miziņas (bez baltuma), tad trau-

kus aizvākot un novietot vēsā vietā, lai sulas ierūgst. Ja trauks

būs labi aiztaisīts, sulas izlejot putos un tām būs atspirdzinošs
skābums.

Var liet ari izturīgās stikla pudelēs. Tad katrā pudelē ie-

ber cukuru (1 —2 ēdamkarotes), dažas rozīnes, ja vēlas, ari

citrona miziņu (bez baltuma), ielej sulu, aizkorķē ar labi pie-
gulošu korķi, nosien ar aukliņu vai metāla stiepli un noliek

vēsā vietā gu|us. Pēc I—21 —2 mēnešiem sulas būs ierūgušas un

dzēriens bagātīgi putos.

No bērzu sulām raudzē arī kvasu. PSRS Medicīnas zinātņu

akadēmijas Uztura institūts izstrādājis šādu kvasa recepti no

berzu sulām. Sulas uzsilda līdz 30—35 °C temperatūrai, pieliek
maizes raugu (1 g uz 1 litru), sapilda koka mucās, aizspundē,
novieto 10—15 °C temperatūras režīma, kuru pēc 2 līdz 3 die-

nām nomaina ar 4—5 °C temperatūru, un putojošs, atspirdzi-
nošs, skābens dzēriens ir gatavs.

Un vēl cits kvasa pagatavošanas paņēmiens. 10 litriem berzu

sulu pievieno 1 glāzi cukura un 10 gramus maizes rauga, no-

vieto visu siltā vietā, līdz virspusē saceļas putas, tad trauku

novieto vēsā vietā, vislabāk 6 CC temperatūrā, līdz nosēstas

raugs. Tad dzidro dzērienu sapilda pudelēs, aizkorķē un uz-

glabā vēsā vietā.

Bez tam neierūgušas sulas var pasterizēt un uzglabāt ilg-
stoši. Tās sapilda pudelēs vai burkās un karsē 85 °C tempera-
tūrā B—ls8 —15 minūtes (kā augļu kompotus un sulas). Pasterizēt

var arī, pievienojot cukuru un citronskābi.

Tāpat no bērzu sulām var iegūt sīrupu. lelej tās lēzena

traukā un uz nelielas liesmas vai verdoša ūdens peldē tvaicē,
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līdz apjoms samazinās par '/.f, tad pielej jaunu sulas porciju

un tvaicēšanu turpina. Tā atkārto 2 — 3 reizes, līdz sasniegta
sīrupa konsistence. Pēc tam karsto sirupu izkāš, salej pudelēs
vai burkās un aizvāko. Sīrups būs tējas krāsā, cukura koncen-

trācija tajā sasniegs 65 procentus.
Ne mazāk noderīgas bērzu sulas var būt biškopībā, kā arī,

gatavojot maizes mīklas iejavu. Savukārt piena lopkopībā to

izmantošana cel izslaukumus un pasargā teļus no caurejas.

Citiem vairāk var patikt kļavu sulas. Tajās cukura daudzums

ir lielāks: atkarībā no koka pasugas 1,5—5 procenti. Tikai

jāatceras, ka tās jātecina agrāk, jau martā.

Milda Pētersone

LŪDZU, IEPAZĪSTIET - EGLE

Pirmajā bridī jūs, protams, būsiet pārsteigti par šādu aicinā-

jumu. Jūs droši vien teiksiet, ka tikpat labi tad varētu iepazīstināt
ar priedi, kadiķi, bērzu, ozolu utt. Mēs, dabas draugi, taču, ja ne

katru dienu esam mežā, tad nedēļas nogalēs, atvaļinājumā, me-

dībās, ogu un sēņu laikā it bieži. Ja izmērītu tos kilometrus, kas

nostaigāti mežā, tad dažam pat, iespējams, iznāktu ceļojums
apkārt zemeslodei. Un tad lai mēs nepazītu visparastākos meža

kokus?!

Lai novērstu pārpratumu, atļaušos piebilst, ka šo rindu mērķis
ir tikai apmainīties pieredzē un ar informāciju, kas iegūta mūsu

mežu visparastāko koku neparastu un savdabīgu formu vēro-

jumos, kā arī kopīgi pavērtēt to nozīmi mūsu saimnieciskajā
dzīvē. Un sākt gribu ar atgadījumu Talsu rajona kolhozā «Dun-

daga». Kolhoznieks Roberts Leitendorfs, attīrot lopu ganības no

krūmiem, jau pacēla. asi trīto cirvi pret kādu spurainu skuj-
koku, kas izpleties traucēja augt zālei. Taču zemkopja vērīgā acs

šai kociņā saskatīja kaut ko neparastu — un roka nolaidās. Tā kā

Robertam kociņu noteikt neizdevās, viņš, nežēlojot laiku, samek-

lēja meža tehniķi Juri Dāvidsonu, kas tālāk par atradumu pazi-
ņoja šo rindu autoram, un tā kopīgiem spēkiem tika atklāta jauna,

ļoti reta, izcili dekoratīva «supermini» egles forma (sk. 77. lpp., arī

krāsu ielīmi). Tagad šī ap 1 m augstā eglīte ir ņemta valsts aiz-

sardzībā kā republikas nozīmes dabas piemineklis. Zinātnieki rū-

pējas, lai eglīte tiktu pavairota un nodota tautas saimniecības

vajadzībām dekoratīvajā dārzkopībā. To esam nosaukuši dzimtās

puses vārdā par Dundagas kadiķegli — Picea abies Dundaga. Sī

egle radusies no parastās egles sēklām spontānas sēklu mutācijas

ceļā.
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Dundagas kadiķegles skuju sakārtojums

Līdzīga izcelsme ir Mitlera eglei (sk. 78. lpp.). Tā ari izskaldīju-
sies no parastās egles sēklām Ventspils mežrūpniecības saimniecī-

bas Dundagas kokaudzētavā. Pateicoties kokaudzētavas vadītāja
Vijna Mitlera vērībai un gādībai, šī egle atlasīta, saglabāta un tagad

bagātina parastās egles formu daudzveidību. Mitlera egle ir iz-

cili dekoratīva, vidēji spēcīgi augoša, ar platu konusveida zaro-

jumu.

Skolotājs un novadpētnieks Kristaps Grants 1956. gadā pie
Talsiem egļu vērī atrada loti lēnaudzīgu lodveida egli, kas tagad
nosaukta atradēja vārdā Picea abies Kristap Grant'. Tā arī cē-

lusies, tāpat kā iepriekš minētās, sēklu mutācijas ceļā. So rindu

autoram līdzīgas izcelsmes egli izdevās atrast 1984. gadā Liepājas
rajonā Mežaines mežā. Tā auguma ziņā līdzīga Dundagas kadiķ-

eglei, bet nav tik blīva. Arī skuju sakārtojums tai atšķirīgs.
Visbiežāk sastopamā sēklu mutāciju ceļā radusies egles forma ir

t. s. čūskegle jeb sēru egle — Picea abies Virgata'. (Sk. 79. lpp.)
Lai arī spontānu sēklu mutāciju ceļā mūsu mežos rodas jaunas

egju un arī citu koku formas, tomēr visvairāk šī dabas jaun-

rade — spontānā selekcija — izpaužas t. s. vējslotu veidā.

Sie īpatnējie dabas «izlēcieni» — īpatnējs, atšķirīgs blīvs zaru

sakārtojums uz kāda koka stumbra vai atsevišķos zaros — ir cil-

vēku interesējuši jau kopš senatnes. Par to varam spriest no
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Mitlera egle

folkloras. Piemēram, profesora K. Strauberga apkopotajās «Lat-

viešu tautas paražās» ir teikts: «īpatnēji ir uzskati par vēja slotām

koku kronī; tās augot tur, kur bites piemetušas, bērnus laižot.

Kas vēja slotas zariņu nēsājot klāt, tam nekā nevarot padarīt

ne dzīvē, ne tiesā, ne karā.»

Kā saprotams, vējslotām ir piedēvēts neparasts maģisks spēks
un vējslotu zari lietoti kā talismans, lai izsargātos no dažādām

nelaimēm. Art vairāki senie vējslotu nosaukumi liecina par to

noslēpumainību, piemēram, «raganu slota», «laumas slota» v. c.

Loti savdabīgs, pat nesakarīgs tautas ticējumos šķiet vējslotu
izcelsmes skaidrojums. Liekas nesaprotami, kas gan var būt ko-

pīgs bišu spietam ar vējslotām. Taču nkstnieki ir novērojuši (pie-

mēram, J. Dolacis), ka vējslotas rodas kokos, kas aug uz t. s.

āderēm vai to krustojumos. Un, kā zināms, arī bišu spieti mēdz

iemesties šādos kokos. lespējams, ka āderu iedarbe inducē ko-

kos spontānās mutācijas, t. i., lēcienveida ģenētiskas novirzes

jeb hromosomu aberācijas. Tās parasti var izpausties visdažādāko

savdabīgu zarojumu formās, no kuram, tālāk mērķtiecīgi atlasot

un pavairojot, iegūstam jaunas augu šķirnes. Pēc mūsu novēro-

jumiem, visbiežāk skuju koku vējslotas izpaužas kā viena pumpura

vai vienlaicīgi visa mietura pumpuru somatiskās mutācijas. Viena

pumpura aberācijas rezultāta attīstās tipiskas lokālas vējslotas uz

stumbra pirmās vai tālākas kārtas zarojuma (sk. krāsu īelimi),
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Vitrupes čūskegle

bet visa mietura pumpuru aberācijas rezultātā vējslota var pār-

ņemt visu augu. Viena no skaistākajam un unikālākajām šāda

veida vējslotām ir Vēdes egle Ventspils rajonā (sk. krāsu ielimi).

Tā patiešam ir izcili skaista kolonveida egles forma, un to ir ne-

pieciešams atzit par šķirni, tapai kā Dundagas kadiķegli, Viļņa

Mitlera egli v. c.

Priežu mietura pumpuru vienlaicīgu mutāciju rezultātā nereti

izveidojas t. s. palmu priedes — koki ar palmai līdzīgu slot-

veida blīvu zarojumu stumbra galā. Kādreiz populārākā šāda

veida priede bija Bīriņu palmu priede, kura diemžēl ar tuvās lopu
fermas vircu tika «nozāļota». Vecsalacas palmu priede, kuru

koku dekoratīvo formu pētnieks Tarass Pūka aprakstījis ar zināt-

nisko nosaukumu Pinus silvestris Pvgmaea Salatsa
,

ir aizgājusi

bojā viesuļvētrā, koku izgāžot ar visām saknēm. Pašlaik mums

zināmā vienīgā šāda priede ir Kursišu palmu priede. Tā ari ražo

sēklas, taču pašsēja nav konstatēta, jo priede aug sovhoza laukā.

Vecsalacas palmu priede ražoja labas dīgstošas seklas, kurām

vējslotas bija pārgājušas iedzimtībā. Taču, cik mums zināms, ne-

viens nav īsti parūpējies par to, lai kāds no Vecsalacas priedes
sējeņiem ari izdzīvotu.

Mietura pumpuru mutāciju rezultātā var veidoties arī lokālas

vējslotas, kas aizņem ievērojamu dalu no koka vainaga. Tāda

ir Ludvigovas piramidālā egle Preiļu rajonā. Biežāk kokiem ar



80

Brodaižu egle Ludzas rajonā

Autora 1010

lokālajām vējslotām ir lodveida forma. Kaut gan līdzīgas iz-

celsmes pārveidojumi var rasties ne tikai vainaga zarojumā, bet

arī uz stumbra un mizas. Tā rezultātā rodas puni un māzeri.

Augu pārveidojumi un jaunas formas var rasties ne tikai sēklu

un pumpuru spontāno mutāciju ceļā, bet to rosinātāji var būt arī

parazītiskās sēnes (parasti uz lapu kokiem) un filtrējamie vīrusi.

Taču mums nozīmīgākas ir mutāciju ceļā radušās jaunās formas,

kuras nepieciešams apzināt, aizsargāt un nodot saimnieciskai iz-

mantošanai. Nozīmīgu darbu šo koku uzskaitē ir veikuši visiem

labi pazīstami dabas draugi Guntis Eniņš, Atis Baiže, Jāzeps Vuš-

kāns un daudzi mežrūpniecības saimniecību darbinieki. Piemē-

ram, Rēzeknes MRS direktors Henrihs Hahelis ir izteicis vairākus

priekšlikumus par vējslotu aizsardzību. Tāpat mežzinātnieki ir

veikuši pētījumus egļu v. c. koku jaunu formu uzskaitē un izvēr-

tēšanā, kā, piemēram, viens no mūsu ievērojamākiem dižkoku

izzinātājiem Staņislavs Saliņš, arī Edgars Ronis, Antons Vēveris

v. c.

Interesei par vējslotām ir praktiska ievirze. Tās rezultātā ir

izveidots simtiem jaunu egļu, priežu, kadiķu, īvju v. c. koku

šķirņu. Tātad vējslotu izvērtēšana un atlase ir uzskatāma par

nozīmīgu klonu selekcijas metodi, kura kā efektīva un darba

mazprasīga, salīdzinot ar citām selekcijas metodēm, ir ieguvusi
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ievērību visā pasaulē. Pati daba jau mums dod gatavu lokālās

vides apstākļiem pieskaņotu materiālu, kuru ir nepieciešams tikai

paņemt.
To labi ir izpratuši mūsu ziemeļu kaimiņi igauņi. Piemēram,

Alfrēds Ilvess, izmantojot vējslotas un no tām iegūtās seklas,
ir izaudzējis daudzas izcilas egļu un priežu šķirnes, tādas kā

Picea abies Luua pāri, Pikasarre , Tuulekera', Permas, Pmus

sylvestris Jogeva v. c.

Jācer, ka tuvo kaimiņu laba ierosme pārņems ari mūs un

kopīgiem spokiem mēs gūsim panākumus šai vēl pašlaik nepil-

nīgi izmantotajā dabiskās selekcijas jomā. Neaizmirsīsim šis neiz-

mantotās rezerves, ko apkārtējā daba mums dāsni piedāvā. leejot
meža, paraudzīsimies koku zarotnēs, salīdzināsim, vērosim un tad

redzēsim, ka pat neliels meža puduris dažkārt slēpj sevī daudz kā

savdabīga un interesanta. Un, ja jūs savos atklājumos vēlētos

dalīties arī ar citiem, tad, lūdzu, rakstiet autoram: 229021 Salas-

pils, Komjaunatnes ielā 1.

Ilmārs Riekstiņš

IK ZARĀ SKAN DZIESMA1

Saulei lecot, visi putni dzied braši un aizraujoši, bet daži

savus koncertus uzsāk, jau gaismai austot. Pie pēdējiem pieder

lakstīgalas, cīruļi, dzeguzes v. c. Dziedātāju putnu lielākā daļa

pusdienas laikā pārtrauc savas dziesmas. Tie dziedātāju putni,
kas uzsāk dziedāt pēc saules lēkta, pa lielākai daļai dzied līdz

saulrietam, bet tie, kas uzsāk dziedāt pirms saules lēkta, turpina
dziedāt arī krēslā. Var būt tikai daži izņēmumi, skatoties pēc
atmosfēriskiem apstākļiem. Nakts vidū visi putni apklust un

gandrīz neviena skaņa nav dzirdama.

Katrai putnu sugai ir savs īpatnējs balss apjoms. Sajā skaņu

apjomā tadarī tiek darinātas dziesmiņas, melodijas, motīvi, strofas,

pantiņi, čivināšana un svešu putnu dziesmu atdarināšana.

Putniem ir arī aicinājuma, brīdinājuma un labināšanas klie-

dzieni vai saucieni, ko tie lieto «sarunā» un briesmu brīžos. Sīs

skaņas prot atdarināt kā tēviņi, tā mātītes, bet dziesmu skandi-

nātāji ir vienīgi tēviņi. Arī pēc dziesmu skanīguma, maiguma un

dažādībām viena putnu suga atšķiras no otras.

Motīvs vai strofa ir flautai vai stabulei līdzīga skaņa, kas

velkas vienu vai divus sitienus ilgi. Šādas strofas dzirdamas

No grāmatas: Gngulis K. Putnu novērošana dabā. R., LVI, 1952. 132 lpp.
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lakstīgalas, dziedātāja strazda, vālodzes un citu putnu svilpo-

jienos.
Frāze vai pantiņš ir par motīvu garāks skaņu sakopojums,

pie kam skaņas ir dziedošas, nevis pogojošas. Šādas frāzes vai

pantiņi dzirdami sila cīruļa, svirliša, stērstes, žubītes un citu

putnu dziesmiņās.

Variācija ir čalojoša putnu dziesma, kurā skaņas lielā ātrumā

mainās cita pēc citas. Šādas variācijas risina dārza, melngalvas
un svītrainais ķauķis un vēl daži citi putni.

Čivināšana ir mazāk vērtīga dziedātāju putnu dziesmu iz-
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pausme. Zvirbuļa, zajulites, ķivula, dadzīša un vēl citu putnu
čivināšana ir bez noteikta ritma.

Svešu dziesmu atdarinot, putns to patapina no cita putna
dziesmām. Šādas dziesmas kopā ar savējām atdarina purva ķauķis,

brūnā čakste, ceru ķauķis, māju strazds un citi.

Ja putna dziesmā frāzes tiek atdalītas katra par sevi, tādu

dziesmu saucam par pogošanu, bet, ja frāzes skan cita pēc citas

nepārtraukti, tad to dēvē par dziedāšanu, piemēram, lakstīgala

pogo, strazds svilpo, cīrulis dzied utt. Jaunie putni iemācās dziedāt

no saviem priekštečiem un kļūst par labiem vai vājiem dziedātā-

jiem. Balss tembrs, melodijas un toņu augstums, izņemot dažus

atsevišķus gadījumus, gandrīz katrai sugai paliek viens un tas

pats, turpretī variāciju un strofu skaits vājiem dziedātajiem var būt

uz pusi mazāks nekā labiem dziedātājiem.
Musu dziedātāju putni no variācijām, frāzēm, strofām brī-

nišķīgi «sakombinē» savas dziesmu melodijas.

Vislabākais putnu dziesmu pētīšanas laiks ir no 10. maija
līdz 20. jūnijam. Sajā periodā putni dzied visintensīvāk un vis-

noteiktākie ir ari putnu dziesmu ritmi un melodijas.
Dažu putnu —■ kraukļa, vārnas, dzeguzes, pupuķa, rubeņa

v. c. dziesmas iespējams atdarināt ar balsi. Dziedātāja strazda,

vālodzes, dzilnas, svilpja, kuitalas, pat lakstīgalas un vēl citu

putnu flautas vai stabules skaņām līdzīgās dziesmas atdarināmas

U lupām svilpjot. Turpretī lauku irbes, lēļa un dažu citu putnu

rūcošās, čirkstošās un krācošās dziesmas atdarināmas ar speciāli

izgatavotiem instrumentiem. Ari iepriekš minēto putnu dziesmu

atdarināšanai ir sastopami vairāki īpaši instrumenti. Cilvēki, kas

vēlas atdarināt putnu dziesmas, kā vienkāršākos līdzekļus var

lietot plaukstas, dūri un lūpas, ar ko, mazliet iepraktizējies, novē-

rotājs varēs šo dziesmu skaņas atdarināt labāk nekā ar veikalā

pirktiem lokiem un svilpītēm.

Sk krami teKmi. Kārlis Grigulis

PĒC KULTŪRAS UN UZVEDĪBAS KODEKSA

Latvijas PSR Ministru Padome ir apstiprinājusi «Nolikumu

par valsts aizsargājamiem dabas objektiem Latvijas PSR teri-

torijā». Taču, ja nu dabai tomēr tiek nodarīti zaudējumi, — nāk

arī sankcijas.
Tā, par rezervātu, liegumu, zaļo zonu, nacionālo un dabas

parku aizsardzības režīma neievērošanu, kā arī par aizsargājamo
dabas objektu iznīcināšanu vai bojāšanu vainīgajām personām
uzliekami naudas sodi: pilsoņiem — līdz 10 rubļiem, bet minēto

objektu amatpersonām — līdz 50 rubļiem. Sos naudas sodus ir
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tiesīgas uzlikt rajonu un republikāniskās pakļautības pilsētu
tautas deputātu padomju izpildkomiteju administratīvās komi-

sijas, ja par attiecīgajiem nodarījumiem nav paredzēta krimināl-

atbildība. Visos gadījumos, kad aizsargājamā dabas objekta teri-

torijā tiek veikti pasākumi, kas ir pretrunā ar aizsardzības režimu

un kuru dēļ samazinās objekta vērtība, zemes lietotājam, kura

teritorijā atrodas aizsargājamais dabas objekts, ir tiesības prasīt,
lai vainīgais atjauno objektu iepriekšējā stāvoklī vai veic visus

nepieciešamos atjaunošanas pasākumus par saviem līdzekļiem.

Bet zaudējums, kas nodarīts, jāatlīdzina naudā.

Arī par ģeoloģisku un ģeomorfoloģisku objektu daļēju izpostī-
šanu, iegravējot vai izdarot ar krāsu uzrakstus un zīmējumus uz

atsegumiem vai laukakmeņiem, kā arī ņemot iežu paraugus ama-
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tieru kolekcijām, jāmaksā 50 rbl. Par ģeoloģisko un ģeomorfo-

loģisko objektu daļēju izpostīšanu, rokot zemi, izdarot spridzi-
nāšanas darbus, braucot ar traktoriem, automašīnām un citiem

transporta lidzekliem, jāmaksā 1000 rubļu.
Par izpostītiem augiem, kas ieskaitīti Latvijas PSR teritorija

augošo aizsargājamo augu I kategorijā, jāmaksā 100 rubļu, bet

par augiem, kas ieskaitīti II kategorijā, — 50 rubļu.
Par iznicinātiem aizsargājamiem dzīvniekiem neatkarīgi

no dzimuma un vecuma — šādi: par lāci, klinšu ērgli, jūrasērgli,
lielo piekūnu — 1000 rbl.; par pelēko roni, dambriedi, upi, vidējo

ērgli, mazo ērgli, zivjērgli, čūskērgli — 500 rbl.; par baltvaigu
zosi, sarkankakla zosi, melno stārķi — 300 rbl.; par sermuli,

zebieksti, Eiropas ūdeli, visu sugu gulbjiem, purva baltirbi, pe-

1985. GADA PAVASARIĪ

novērotāju datiem)

2

<

|
5.

11

■

■

<

■5 3
<* n

II
n —

2 M

&
O

■

■
■

I!

2i

e-

Is
ļ 2

ļļ
ffi &.

«

M
B

ii

■
ji
■
■

■
■

ļj
PQ H

i
M
m

9
3*

m
M

< 5

5.4

t6.3

2.4

3.4

!2.3

1.4

7.4

6.4

8.5

5.4

3.4

5.4

3.4

6.4

6.4

9.4

5.4

3.4
6.4

4.4

4.4

4.4

2.4

8 4

2.4

II.5

4.5

10.5

6.5

7.5

9.5

7.5

9.5
8.5

85

10.5

U.5

8.5

It.5
8.5

5.5

1.5

7.5

5.5

4.5

7.5

14.5

4.5

3.5

6.5

7.5

6.5

5.5

5.5

18.5

6.5

14.5

8.5

16.5

6.5

7.5

5.5

6.5

7.5

10.5

11.5

9.5

4.5

6.5

8.5

10.5

7.5

6.5

8.5

8.4

4.4

16.4

10.4

1.4

10.4

10.4

10.4

16.4

30.3

7.4

10.4

3.4

2.4

8.4

3.4

5.4

4.4

3.4

6.4

4.4

2.4

26.3

4.4

14.4

16.4

27.4

1.5

10.5

8.5

10.5

2.5

20.4

6.5

8.5

10.5

10.5

25.4

8.5

29.4

30.4

2.5

5.5

28.4

29.4

26.4

30.4

28.4

30.4

7.5

8.5

13.5

14.5

8.5

16.5

6.5

12.5

9.5
10.5

10.5

9.5

10.5

10.5

10.5

10.5

7.5

11.5

3.5

4.5

8.5

10.5

9.5

14.5

10.5

13.5

13.5

20.5

18.5

13.5

25.5

1.6

14.5

1.5

14.5

13.5

16.5

15.5

14.5

14.5

10.5

15.5

6.5

15.5

10.5

14.5

12.5

16.5

14.5

12.4

12.4

3.5

14.4

12.4

19.4

13.4

18.4

30.4

17.4

30.4

10.4

6.4

10.4

10.4

20.4

13.4

15.4

18.4

29.3

20.4

20.4

24.4

17.4

17.4

9.4

12.4

12.4

12.4

19.4

14.4

20.4

30.4

17.4

18.4

13.4

12.4

10.4

15.4

18.4

22.4

15.4

13.4

27.3

15.4

19.4

22.4

14.4

10.5

1.5

4.5

25.4

2.5

2.5

26.4

18.5

6.5

4.5

6.5

4.5

7.5

6.5

5.5

10.5

10.5



86

lēko dzērvi, mazo zosi, melngalvas zosi, Sāmsalas dižpīli, balto

stārķi, par lielāko tiesu plēsīgo dienas un nakts putnu, par sik-

spārņu vasaras vai ziemošanas koloniju un pelēko gārņu kolo-

niju iznīcināšanu — 200 rbl.; par lidvāveri, lielo susuri, upes-

pērleni, purva bruņurupuci, cīrulīšu dižtauriņu (melno apolonu) —

100 rbl.; par dārza susuri, mazo susuri, sikspārni, meža balodi,

kuitalu, lietuvaini, griezi, brūnkakla gārgali, melnkakla gārgali,
lielo dumpi, mazo dumpi, paipalu, gludeno čūsku, sarkanvēdera

ugunskrupi, kokvardi, lielo tritonu, medicīnas dēli, smilšu krupi,

zalkti, ezi, glodeni, par bišu vientuļnieču kolonijas vai kameņu

ligzdas izpostīšanu — 50 rbl. Savukārt par vienas šeit norādito

putnu ligzdas izpostīšanu vai par olu savākšanu pienākas naudas
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sods pieckārtīgā apmēra salīdzinājumā ar viena indivīda iznīci-

nāšanu. Un par zaudējumu, kāds nodarīts dabai, nogalinot, ievai-

nojot, noķerot un turot nebrīve medījamos dzīvniekus, pienākas
atsevišķs naudas sods.

Nolikums vienlaikus paredz: ja sevišķi svarīgu apstākļu
dēl aizsargājamo dabas objektu teritorijā ar Latvijas PSR Mi-

nistru Padomes atļauju tomēr tiek pieļauti pasākumi, kuru dēļ

iet bojā aizsargājamie augi vai dabas kompleksi, tad pirms to

veikšanas detalizēti jāizpētī aizsargājamais objekts un ar ieinte-

resētās organizācijas līdzekļiem jāatlīdzina izdevumi par ekvi-

valentu analogu izveidošanu citā vietā.

Un vispār — visi līdzekļi, kas saņemti kā dabai nodarītā zau-

Sastādījusi Lūcija Ozola
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dējuma atlīdzība, tiek ieskaitīti speciālā kontā, kas tiek izman-

tots dabas aizsardzības pasākumiem. Sajā pašā kontā nonāk ari

soda naudas, ko uzņēmumi, iestādes, organizācijas (arī kolhozi) un

pilsoņi maksā par iznīcinātiemun bojātiem meža robežu stabiem un

zīmēm un kvartālzīmēm, — 40 rbl. par katru zīmi, bet par katru

vizūras stabu un saimniecisko (cirsmu un citu) stabu — 25 rbl.

Savukārt par katru sabojātu vai iznīcinātu nosusinātājgrāvja

metru — 125 rbl., par savācējgrāvja metru — 220 rbl-, par

maģistrālā grāvja metru — 350 rbļ. Un par metru ceļa ar cement-

betona segumu — 440 rbl., ceļa ar šķembu segumu — 210 rbļ.,

ceļa ar grants segumu — 170 rbl-, uzlabotā zemes ceja — 130 un

zemes ceļa —80 rbj. Zaudējums, kāds nodarīts, iznīcinot vai

bojājot tiltus, slūžas un citas inženierbūves meža nosusināšanas

grāvjos, drenāžas sistēmās un uz ceļiem, dabiski, tiek aprēķi-

nāts tādā apmērā, lai segtu iznīcināto vai sabojāto būvju atjau-

nošanas izdevumus.

(Turpinājums - «Vasarā».)

Jānis Vanags

SENAJĀ RĪGĀ IENĀK SVĒTKI

Kopš 14. gadsimta Rīgā un citas Livonijas pilsētās plaši un grezni svinēja
arī tā sauktos Maija grāla svētkus. So pavasara svētku svinēšanu viduslaiku Rīga

bija pārņēmusino Viduseiropas. Visi svētku elementi liek domāt, ka tie bija saistīti

ar pilsētas aizsardzības ideju un svētku dalībnieki tajos demonstrēja it kā savu

gatavību pilsētas aizsardzībai. Pilsēta arī visādi centās uzturēt kareivīgo garu

iedzīvotājos, ik gadu organizējot sacensības, parādes un svinot dažādus svētkus.

Vispār katram Rigas namniekam bija uzlikts par pienākumu atbilstoši savam

sociālajam stāvoklim nemt dalību pilsētas sardzē, pilsētas aizstāvēšanā, kā ari

karagājienos, kur pašiem bija jāgada par apbruņojumu un uzturu. Taja laika Rīgas
aizsardzība bija koncentrēta ģilžu rokās. Melngalvju sabiedrības un Lielas ģildes

pārstāvji kalpoja jjar jātniekiem (zu Pferde). Mazās ģildes pārstāvji — par kāj-
niekiem jeb strēlniekiem (zu Fuss). Lidz 15. gadsimtam jātnieku un strēlnieku

sacensības Maija grāla svētkos riko|a kopā.
Maija grāfasvētkus svinēja 30. aprīli un 1. maijā. Jau Vastlāvjos izvēlēja Maija

grāfa svētku rīkotājus (Maigrafenschaffer). Sākotnēji tie bija vispārēji kara spēju
svētki ar parādes raksturu, tāpēc tos ar sajūsmu gaidī|a visi pilsētas iedzīvotāji.
Gatavojoties svētkiem, pilsētnieki pēc ziemas mēnešiem tīrīja, posa un izgreznoja
dzīvojamās un sabiedriskās ēkas. Arī paši sacensību dalībnieki jau laikus sāka gata-
voties kara spēlēm ■— spodrināja un pielaboja ieročus un apbruņojumu. Atbilstoši

sociālajai piederībai kara spēlēs varēja piedalīties ikviens rīdzinieks, kurš spēja

sagādāt parādei un kara spēlēm vajadzīgo bruņojumu.
Svētku dienā pilsētas aizstāvji jāšus vai kājām pilnā apbruņojumā devās uz

ģilžu ēkām, kur organizāciju vecākie jeb eltermaņi pārbaudīja ieročus un apbru-

ņojumu. Pēc pārbaudes pilsētas aizstāvji ar eltermaņiem gājiena priekšgalā devās

uz baznīcu. Gājiena beigās nesa garu kārti (Vogelstange, Papagoyenstange), kuras

galā bija piestiprināts izbāzts vai no metāla izgatavots putns.

Maija grāfa svētku dalībnieki ar pilsētas rātes pārstāvjiem priekšgalā, kā ari

skatītāji devās pa Kaļķu vārtiem (tag. Ļeņina un Kalēju ielu krustojums) arā no
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pilsētas uz Kubes kalna nogāzi ļtag. Komunāru laukuma teritorijai, kur notika

kara spēles. Kā visos viduslaiku svētkos, arī Maija grāfa svētkos neiztika bez

īpašiem dzērienu pārziņiem, kuri ar alus un medalus mucām pievienojās gājienam
uz Kubes kalnu.

Kubes kalna nogāzē strēlniekiem uzstādīja kārti ar putnu. Viņu uzdevums bija
pēc iespējas precīzāk sašaut putnu. Bet Maija grāla svētku galvena sastāvdaļa bija

jātnieku parāde un sacensības. Pie diviem stabiem piesietajā tauva svinīgi tika

iekārti trīs vainagi Jātniekiem pilnā bruņojumā uz auļojoša zirga ar šķēpu vaja-

dzēja uztvert visus trīs vainagus uzreiz. Tam vajadzēja gan drosmi, gan veiklību.

Jātnieku, kurš vienā reizē norāva visus trīs vainagus, rātskungs kronēja par

Maija grāfu uz gadu līdz nākamajam maijam — «pilsētai pie Rīdziņas par godu».
Maija grāfa pienākums bija atklāt visus tā gada svētkus.

Pēc sacensībām sākās svētku mielasts un dejas. Tad skanēja bungas, trom-

petes un bazūnes —
tolaik vispopulārākie mūzikas instrumenti. Bet kara spēles

un sacensības turpinājās visu maija mēnesi. Kaut gan ■— ar laiku ari Maija grāfa
svētku norise sāka izpausties Rīgas sabiedrības sociāla noslāņošanās.

(Turpinājums— «Vasarā». |

Māra Eihe

Vasarā

MŪSUMEŽABAGĀTĪBAS

OGAS, RIEKSTI

Cik daudzveidīga ir Latvijas meža ogu lauku bagātība, Dabas

un vēstures kalendārs rakstīja jau pagājušajā gadā. Tāpēc šoreiz

apzināsimies tikai kvantitatīvās bagātības, ko mežs mums katram

piesola.
Un, lūk, pēc lietpratēju aprēķiniem, 1985. gadā mūsu mežos

bija nogatavojies 6,1 tūkstotis tonnu melleņu, 1,5 tūkstoši tonnu

zileņu, 6,7 tūkstoši tonnu brūkleņu, 1,6 tūkstoši tonnu aveņu un

purvos — 13,7 tūkstoši tonnu dzērveņu. Bet lazdās bija ap 1,7 tūk-

stoši tonnu riekstu.

Cik no visa tā salasījāt jūs? Tā kā republikā ir sazarots ceļu

tīkls, labi organizēta autobusu satiksme un daudzām ģimenēm ir

savi satiksmes līdzekli, aprēķināts, ka apmēram 70—80 procentu

ogu, riekstu un sēņu tiek ievākts personiskajos krājumos.
Taču ar šo bagātību vākšanu nodarbojas arī Latvijas PSR Pa-

tērētāju biedrību savienība, kas faktiski ir vienīgā organizācija,
kura iepērk, gatavo un uzglabā meža balvas sabiedriskajām

tirgus vajadzībām. Tā, pagājušajā piecgadē vidēji ik gadu ievāca

289 tonnas svaigo sēņu un 80—90 tonnu brūkleņu un dzērveņu

ogu.

Labu veiksmi ari jums: mūsu mežs ir bagāts un piesola katram

pilnu grozu!

Kārlis Krūmiņš
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APTIEKAI

Mūsu mežos ir daudzveidīga veģetācija, tāpēc gandriz 30%

no kopējā drogu skaita, ko pašlaik izmanto medicīnā, iegūstam

no mežu augiem. Mūsu dabiskie meži var būt sausi un slapji,
tajos bieži vien ir lauces, vecaines, izdegas, meža pļavas, sausas

un mitras upmalas, strautmalas, tērces, mežmalas, stigas. Tāpēc
te ir sastopami daudzi un dažādi ārstniecības augi, kuri aug sev

piemērotos apstākļos.
No kokaugiem visbiežāk sastopam priedes, kuras labprāt aug

sausos smiltājos, sliktāk — mitrās vietās. Priežu sausieņu mežos

aug miltenes, Islandes cetrārijas, trejvārpu un plakanie staipekni,
bet ieplakās, kur augsne mitrāka un trūdvielām bagātāka, sasto-

pam kadiķus, pīlādžus, brūklenes, mellenes, maijpuķītes, vālīšu

staipekņus, zemenes, mežmalās — bārbeles, mežrozītes, pabērzus
v. c.

Egļu mežos, kuri parasti aug mitrākās vietās, atkarībā no ēno-

juma zemsedze ir nabadzīgāka, bet te sastop melnās ozolpapardes,
vālīšu un gada staipekņus, mellenes, brūklenes, maijpuķītes.

Taču visvairāk ārstniecības augu sastop t. s. jaukto mežu

zemsedzē. Mežu izcirtumos var sastapt avenājus, bet pārpurvotos
mežos un purvājos — purva vaivariņus, rasenes, kūdras sūnas.

Kā sagatavot dažādas ārstniecības augu drogas?
Mežaudzēs ārstniecības augu drogas var iegūt kā blakus-

produktus, sagatavojot koksni. Tā no priežu un bērzu zariem

martā, aprīli varam iegūt pumpurus. Priežu galotņu kopas no-

griež ar I—31 —3 mm garu zara gabaliņu, bet bērzu pumpurus var

ievākt no janvāra līdz aprīlim, gatavojot slotas. Pēc izžāvešanas

nojumēs bērzu veģetatīvos pumpurus nokuļ, attīra un papildus
žāvē istabas temperatūrā.

Veicot sanitārās vai retināšanas cirtes, pavasarī var sagatavot
ozolu, krūkļu un irbeņu mizas, iepriekš tās attīrot no krumveida

ķērpjiem. Jāskatās tikai, lai ozolu mizas biezums būtu 2—3 (pat
līdz 5) mm, krūkļu un irbeņu — 0,5—2 mm. Mizas žāvē nojumēs,
uz bēniņiem vai šķūņos, kamēr tās liecot lūst, vienlaikus jāraugās,
lai tās neieritinātos cita citā; mizu garumam jābūt 5 -30 cm.

Pēc lapu nobiršanas var ievākt alkšņu auglkopas - - kā no

melnalkšņiem, tā no baltalkšņiem. Pēc koku nociršanas auglkopas
noplūc pa vienai vai ar visu čemuru, lai kātu garums nepārsniedz
1,5 cm. 2āvē parastos apstākļos.

Liels pieprasījums aptiekās ir pēc tādām drogām kā milteņu

un brūkleņu lapas un vasas. Miltenes ir 3. kategorijas aizsargā-

jams augs, tās nedrīkst vākt bez īpašām atļaujām. Sis drogas
ievāc pavasari pirms augu ziedēšanas vai rudeni pec augļu noga-

tavošanās no augusta otrās puses lidz oktobra vidum. Augi pēc
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drogu vākšanas atjaunojas lēni (5 —8 gados), tādēļ vākšana jāre-

gulē un ik gadus drīkst ievākt tikai /s—75 no esošajiem augu

resursiem. Milteņu vasu garums nedrikst pārsniegt 5 cm, bet brūk-

leņu — 13 cm. Drogas žāvē parastos apstākļos ar labu ventilāciju.

Loti nozīmīgas drogas un sevišķi vajadzīgas bērnu saslim-

šanu gadījumos ir aveņu un melleņu, kā arī zemeņu ogas. Šīs ogas

ievāc, kad tās ir nogatavojušās, attīra un vītina izbērtas saulē

plānā slānī vai kaltēs 30—37° temperatūrā un tad žāvē 50—60°

temperatūrā ar labu ventilāciju. Ogas ir izžāvētas, ja saspiežot tās

nesalip pikās un nekrāso rokas.

Maijā un jūnija sākumā var savākt maijpuķīšu ziedus un lak-

stus. levācot ziedus, nogriež ziedkopu kopā ar 3 cm garu zied-

nesi, bet, vācot lakstus, jāraugās, lai tajos būtu ne mazāk par 5%

ziednešu ar ziediem. levācot šīs drogas, augus nedrīkst raut un

plūkt ar rokām, lai neiznīcinātu sakņu sistēmu, bet tie jānoplauj
vai jānogriež 2—3 cm virs zemes. Atkārtoti no audzēm drogas
drīkst ievākt tikai pēc 3—4 gadiem.

Pabērzi, mežrozītes un vilkābeles aug galvenokārt mežmalās,

saulainās vietās. So augu augļus var savākt, kad tie ir sasnieguši

tehnisko gatavibu. Visrūpīgāk jāvāc mežrozīšu augļi, kurus attīra

un žāvē 90° temperatūrā ar labu ventilāciju. Tā kā mūsu repub-
lika savvaļā sastopami galvenokārt suņurožu sekcijas augi, tad

tiem askorbīnskābes saturs drogās nedrīkst būt zem 0,3% , kamēr

kanieļrožu augļiem tas nedrikst būt zemāks par 1% . No vilkābelēm

izmanto tikai vienirbuļa un divirbu|u vilkābeles, kuras pie mums

sastopamas savvaļa.

Vērtīgas drogas iegūstamas no kadiķiem, kuru čiekurogas
nogatavojas 2 gadu laikā. Tās jāvāc vēlu rudenī: zem krūma izklāj
kādu audeklu, bet čiekurogas nokrata ar roku. Pēc attīrīšanas

tās žāvē istabas temperatūrā, lai neiztvaikotu ēteriskā eļļa un

ogas nesaruktu.

Sausos priežu mežu saulainos uzkalniņos sastopamas dzeltenās

kaķpēdiņas, kuru ziedi jāvāc īsi pirms uzziedēšanas. Tā kā augi

atjaunojas lēni (veģetatīvi un ar sēklām), to ziedkopas jānogriež
ar īsu ziedneša kātiņu (līdz 1 cm), pie tam uz katra kvadrātmetra

jāatstāj vismaz I—2 ziedoši augi sēklu izplatīšanai. Sie ziedi

jāžāvē ēnā, istabas temperatūrā, lai neatvērtos ziedu kurvīši un

neizbirtu ziediņi.

Bez tam mežā var ievākt upeņu, pīlādžu, ievu augļus, zemeņu

lapas, divšķautņu asinszāles, vaivariņu, raudeņu, ārstniecības pā-
taiņu, mazo mārsilu lakstus, baldriānu saknes, kalmju un meža

retēju sakneņus, puplakšu lapas, liepu ziedus, staipekņu sporas.

Staipekņi ir 3. un 4. kategorijas aizsargājami augi, tāpēc sporu

vākšanai vajadzīga atļauja. Sporas ievāc agri no rīta, kamēr vēl

ir rasa. Augus nedrīkst raut un plūkt ar rokām, bet rūpīgi jāno-

griež tikai sporu vārpiņas, kad sporas ir nogatavojušās, kuras
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saliek emaljētos spaiņos un žāvē istabas temperatūrā. Pēc tam

sporas izbirdina un izsijā caur kaprona sietu.

. . . Un tā tas jādara katram, gan tam, kurš vāc šis vērtības

sev personiski, gan tam, kurš tās iegūst aptiekas vajadzībām.
Atcerēsimies, ka, piemēram, republikas mežrūpniecības saim-

niecības vien 1985. gadā aptieku vajadzībām sagatavoja 475 kg
bērzu pumpuru, 1188 kg priežu pumpuru, 413 kg ozolu mizu un

344 kg krūkļu mizu. Arī nākotnē valsts plānā paredzēta šo drogu

vākšana.

Helēnu Rubine

VELDZEI

Viena no lielākajām bagātībām, kas pieder cilvēcei, ir mežs.

Mūsu trauksmainajā laikmetā, kad tik saspringta ir cilvēka nervu

sistēma, mežs ir tās galvenās zāles. Meža daudzveidībā katrs

atrod sev veldzi. Liegās birztalas visvairāk piemērotas pārguru-

šajiem vai tiem, kas atveseļojas; priežu jaunmežā, kur gaiss pilns
ēterisko elju smaržas, rod atelpu tie, kas visu dienu nonīkuši

piedūmotās un putekļainās telpās. Iztēlei jaunus impulsus dod

tumšais egļu sils, kur nekad nevaram būt droši, ka aiz zariem ar

nokarenām sūnām nav aizslēpies kāds trollis vai rūķītis. Bet dižo

masta priežu silā cilvēks, atspiedies pret kādas priedes stumbru

un izjuzdams tās šūpošanos, apzinās savu nesaraujamo saikni ar

dabu un niecibu tās noslēpumu priekšā.
Mežā varam klausīties vissaskanīgāko mūziku. Tā ir klusuma

simfonija ar solo iespraudumiem lakstīgalai, strazdam, ūbelei vai

ar veselu koru piedalīšanos; kāda ezeriņa krastā dzirdams varžu

koris un kādā saulainā klajumiņā savukārt sienāžu koris. Un tikai

pavasara riestu laikā ieskanas varenās varoņtenoru vai basu balsis.

Viesizrādes bieži rīko vēju saime. Tad skan liega lapu čabēšana

pāri pielijušo silu smagajai šalkoņai, lidz vētras auros ar lūstošo

koku un zaru brikšķiem mežu pārņem haosa apoteoze.
Meža mūziku jau senlaikus izmanto nervu sistēmas nomieri-

nāšanai, lai gan tikai ar fizioloģijas pētījumu attīstību ir noskaidro-

ta šīs terapijas būtība: izrādās, ka atkārtoti, nelieli, ritmiski dzirdes

nerva kairinājumi, nonākot centrālajā nervu sistēmā, izsauc

kavēšanas procesa izplatīšanos plašos smadzeņu garozas apvidos.
Līdz ar to pavājinās smadzeņu garozas kontrole pār zemgarozas
nervu centriem, cilvēks nomierinās, aizmieg. Slimnīcu palātās
tāpēc dažkārt atskaņo vai nu lietus lāšu troksni, vai jūras viļņu

čalu, vai meža šalkas.

Atrodoties mežā, elpojam stipri jonizētu gaisu, bagātu ar

fitoncīdiem. Tas ir labākais aizsarglīdzeklis pret jebkuru elpošanas
ceļu saslimšanu un arī ārstniecības līdzeklis ikvienai no šim
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slimībām. Ēterisko ellu aromāts caur degunu iekairina smaržu

uztvērējcentru, kas ir visvairāk uz āru izvirzītā cilvēka smadzeņu

daļa. Sāds smadzeņu kairinājums darbojas nomierinoši (jau sen-

laikus bija zināma vīraka nomierinošā ietekme uz cilvēka psihi).
Cilvēka psihes līdzsvarošanai liela nozīme ir arī meža krasu

un formu bagātībai. Kamēr mežs ir dzīvs, tas ir zaļš. Pie tam zaļas

krāsas palete ir ārkārtīgi daudzveidīga: no zāles košuma, sunu

mierīguma līdz gandrīz melnajām egļu skujām — visiespējamākās

gradācijas un pusēnas. Zaļa krāsa ir ļoti svarīgs fizioloģisks
faktors. Cilvēkam ir parastais un krāsu redzes centrs. Signāli no

tīklenes, kurā ir sarkanās, zilās un zaļās krāsas receptori, nonāk

vispirms parastajā centrā, t. i., «melnbaltajā televizorā», kur

dažādās krāsas rada tikai sākotnējo — kontrastainības efektu. Jo

krāsa spilgtāka, jo attēls kontrastaināks, un tāds nav patīkams,
no tā vairās pārgurusī acs. Bet zaļā krāsa piešķir attēlam pustoņus,

gradācijas, tā izraisot miera sajūtu. So komplicēto procesu rezul-

tātā meža zaļās krāsas visaptverošā klātbūtne atbrīvo nervu sis-

tēmu no spriedzes. Atcerēsimies kādreiz plaši izplatītos lampu
kupolus no zaļa stikla! Krāsu redzējums saskaņā ar jaunākajiem

pētījumiem veidojas smadzeņu garozas krāsu redzes centrā recep-

toru sūtīto impulsu mijiedarbības rezultātā. Izrādās, ka krāsu mūsu

smadzenes it kā izskaitļo un tad nodod apziņai kā maņu.

Līdzsvars starp meža izraisītajiem kairinājumiem un orga-

nisma atbildi uz tiem ir tāds, kads cilvēkam ir pats optimālākais.
Acīmredzot šāds līdzsvars ir izveidojies, cilvēkam un tā senčiem

gadu tūkstošiem mītot meža aizsegā.

Un vēl tikai pašā sākumā ir cilvēka emocionālā stāvokļa

aktīvas veidošanas pētījumi, dabas vides loma psihiskās vese-

lības nodrošināšana — to faktoru apzināšana, kuri piedalās cil-

vēka rakstura, tātad arī viņa likteņa lemšanā. Katrā ziņā te iz-

cila nozīme ir meža veldzei, tā skaņām un klusumam — burvībai

un poētiskumam.

Valentīns Būmeisters

KAS ATNES NĀVI MEŽĀ

Daudzi dabas draugi un pat mednieki kļūdaini domā, ka

tādi lieli un stipri dzīvnieki kā aļņi, staltbrieži, meža cūkas,

stirnas iet bojā tikai tad, ja tos nošau) legālajās medibās. Taču

īstenibā dzīvnieki lielā skaitā iet bojā visos vecumos jeb-
kurā gadalaikā un cēloņi tam ir visdažādākie. Ar to ir nopietni

jārēķinās, nosakot ikgadējos dzīvnieku šaušanas limitus.

Vairāk vai mazāk nosacīti dzīvnieku bojāejas cēloņi ieda-

lāmi divās lielas grupas: tie, kurus cilvēks nevar ietekmēt, un
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tie, kurus cilvēks rada vai var novērst ar savu ricibu. Pie pirmās

grupas pieskaitāmas visdažādākās slimības, turklāt jebkurā ve-

cuma un pat visumā normālos dzīves apstākļos, respektīvi,
kad neplosās epidēmijas, dzīvniekiem ir pietiekami daudz ba-

rības utt.

Dabīgs dzīvnieku bojāejas cēlonis ir arī negadījumi, piemēram,

Strauji lecot, skrienot, iesprūstot kokos, žogos utt. Tiek salauzti

locekli, dzīvnieki gūst nāvējošas traumas, uzduroties uz asiem

zariem. Bet tas nenotiek nemaz tik reti — par to liecina ziņo-

jumi speciālajā literatūrā. Arī raksta autoram nācies redzēt, kā

no ātri skrejoša staltbriežu bara kāds briedis, lecot pāri kritu-

šai eglei, piezemējies uz asa zara, tas iedūries plaušās, un brie-

dis pēc dažiem metriem nokritis beigts. Krimas Valsts rezer-

vāta muzeja redzēta ar zaru caurdurta staltbrieža sirds. Pār-

nadžu dzīvnieku nāves cēlonis nereti ir arī riesta cīņās iegūtas

traumas. Ir zināmi gadījumi, kad aļņu, staltbriežu buļļi cīnīda-

mies saķeras ar ragiem tā, ka nespēj tos atbrīvot, un abi sān-

cenši iet bojā. Par dabīgu nāves cēloni uzskatāma ari dzīvnieku

noslīkšana ūdeni, dūņas. Visi pārnadži gan ir teicami peldētāji,
piemēram, stirnas pārpeld mūsu lielākās upes, ezerus, bet alni,

meža cūkas pat iepeld loti tālu jūrā. Neraugoties uz to, samēra

daudz dzīvnieku noslīkst ne tikai lielajos ūdeņos, bet pat maza-

jās upītēs, grāvjos, staignu ezeriņu krastos, purvu akačos. Pa-

vasaros, regulāri apskatot kadu Abavas līkumu, katrreiz ir gadī-
jies atrast izskalotus dzīvniekus — alni, staltbriežu govi, meža

cūku.

Par dabīgu nāves cēloni var uzskatīt arī dzīvnieku bojāeju
barības trūkuma dēj, respektīvi, no pilnīgas novājēšanas, it se-

višķi bargajās ziemās. Masveidīgi iet bojā stirnas, dažreiz meža

cūku sivēni, staltbriežu teļi, tiesa, staltbrieži daudz mazāk, nekā

pieņemts domāt. Piemēram, laikā no 1974. līdz 1982. gadam
9000 hektāru platībā tika atrasti 83 beigti staltbrieži. No tiem

bada dēļ boja gājuši tikai divi. Tas gan ir apstākļos, kad dzīv-

nieki regulāri tiek piebaroti.
Tomēr visbiežāk dzīvniekiem nāvi atnes cilvēks ar savu rī-

cību.

Ļoti daudz stirnu mazuļu tiek nogalināti, pļaujot meža pļa-
vas vai mežam tuvu esošos zālājus, agri sēto labību. Ir ziņas,

ka dzīvnieki iet bojā arī no nepareizi glabātām un lietotām

ķimikālijām, minerālmēsliem. Bet visvairāk dzīvnieku iet bojā no

nelegālajās medībās gūtiem ievainojumiem. Pat labi apsargātos
objektos gandrīz katrā trešajā ceturtajā pieaugušajā pārnadžu
dzīvnieka atrod lodes, renkujus, pat dažāda izmēra skrotis.

Turklāt ir droši zināms, ka ar tādu munīciju legālajās medībās

nav šauts. Un gluži saprotams, ka vēl daudzkārt vairāk sašaulo

dzīvnieku nobeidzas, to norada skeleti, kauli, kurus atrod tuvu
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Laukmalām, mežmalām, proti, tur, kur visbiežāk notiek nelegālās
medibās. Bet nelegāli medī parasti slēpjoties, sliktos gaismas ap-

stākļos, tiek lietota nekvalitatīva municija un ieroči, šauts nepie-

ļaujami tālā distancē, bet pats galvenais — ievainotozvēru nelegā-
lie mednieki baidās meklēt. Tādēļ tās ari nodara tādu ļaunumu.

Tiesa, ir gan konstatēti reti, bet unikāli sašauto (legāli vai nelegāli)
dzīvnieku izveseļošanās gadījumi. Tā, divreiz ir gadījies redzēt

nošautus aļņus, kuri kaut kad bija zaudējuši pakaļkāju tūlīt

lejpus ceļgala, abiem kājas stilbs tik labi apaudzis, it kā operā-

cija butu veikta slimnīcā. Divreiz nācies redzēt nošautas meža

cūkas, kurām nebija vienas priekškājas līdz ar plecu. Brūce

pilnīgi apaugusi, no ārpuses to pat nevarēja manīt, dzīvnieki

nebija daudz kustējušies, jo bija pārlieku trekni. Redzēts arī

nošauts staltbriedis ar lodes sadragātiem, bet labi saaugušiem
gūžas un kājas kauliem. Gadījumi, kad saaug sadragātas ribas,

pleca kauli, mugurkaula skriemeļu atzari ir daudz biežāki.

Dzīvnieki ar seniem kaulu ievainojumiem lielākoties ir normāla

miesas stāvokli. Bet tajos loti retajos gadījumos, kad saaug

ievainotas plaušas, barības, gaisa vadi vai citi iekšējie orgāni,

dzīvnieks ir nedabīgi vājš, nespēj dzīvot pilnvērtīgu dzivi un

pirmajos ārkārtējos apstākjos iet bojā.
Dzīvnieku nāves cēlonis nereti ir traumas, kuras tie gūst,

saduroties ar transportlīdzekļiem, visbiežāk ar automašīnu, vil-

cienu. Tādēļ obligāti jāsamazina ātrums un jābūt maksimāli

piesardzīgiem, braucot pa vietām, kur ir uzstādīta ceļa zīme

«dzīvnieku pāreja». Sapratīgs šoferis agras rīta un vakara stundās,

it sevišķi dzīvnieku riesta laikā (stirnām — jūlijā, aļņiem, stalt-

briežiem — septembri), pa mežu labāk brauks lēnam, neka riskēs

piedzīvot sadursmi ar dzīvnieku. Jāzina, ka pat zaķis var iz-

raisīt nopietnu avāriju un ar savu mazo ķermeniti izsist loga
stiklu vieglajai automašīnai. Sadursme ar pārnadžiem — alni,

staltbriedi, meža cūku, stirnu — jebkurai automašīnai var beig-
ties tiagiski ne vien dzīvniekam, bet arī cilvēkam, nerunājot ne-

maz par lieliem materiālajiem zaudējumiem.
Visu šo cēloņu rezultātā iet boja nozīmīgs dzīvnieku skaits,

taču tas ir niecīgs, salīdzinot ar to pārnadžu skaitu, ko iznīcina

vilki un lūši. Tā, no četrpadsmit gadu laikā 83 atrastiem beig-
tiem staltbriežiem divi gājuši bojā no bada, vienu saplosījis
lūsis, 80 iznīcinājuši vilki. Atcerēsimies, ka uziet tikai niecīgu

dalu saplosīto dzīvnieku. Neatrod jaundzimušo teļu atliekas līdz

septembra mēnesim, jo tie tiek apēsti pilnīgi. Bet, zinot sugas
potenciālo auglību, konstatēts, ka pirmajos dzīves mēnešos iet

boja loti daudz teļu. Vilki ne vien tieši populācijā samazina

staltbriežu skaitu, bet izdara pieauguma netiešu samazināšanu,

izmainot dzimuma struktūru par sliktu govīm. No visiem vilku

upuriem govju ir 54%, teju (dzīvnieki jaunāki par gadu) 41%,
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buļļu tikai 5% • Bulli tiek saplositi tikai sevišķi bargajās ziemās,

bet teļi un govis jebkurā gadalaikā. Nav brinums, ka Kur-

zemes staltbriežu rajonos, kur dzīvo vilki, staltbrieži 1982. gada

bija vairs tikai 50 60% no to skaita 70. gadu vidū.

Ar stirnām ir vēl sliktāk. Vilki, lūši un suņi iznicina dažāda

vecuma dzīvniekus, tādēļ tagad stirna gandrīz visā republika
eksistē tikai kā suga, nevis kā nozīmīgs medību dzīvnieks, kā

tam mūsu apstākļos būtu jābūt. Pētījumi republikā un citur ne-

pārprotami pierādījuši — kamēr medibu saimniecību teritorijā

būs vilki, daudz lūšu, nevar eksistēt ražīga medību saimnie-

cība.

Cilvēks dabā ir daudz regulējis un tam ir jāregulē dzīvnieku

sugu sastāvs, jālikvidē no viņa atkarīgie dzīvnieku bojāejas
cēloņi. Nosakot dzīvnieku izmantošanas apjomus, jārespektē viss

kopējais ik gadus iznicināto dzīvnieku skaits. Tikai tad bus ie-

spējams sasniegt un nostabilizēt veļamo dzīvnieku skaitu, no

medību saimniecības saņemt maksimālo produkciju. Sabiedrības

ieguvums nav tikai reālā medību saimniecības produkcija, neno-

sakāmi liela estētiska un audzinoša nozīme ir daudzveidīgai un

bagātai dzīvnieku faunai mūsu dzimtenes ainavā.

Vitauts Gaross

PĒC KULTŪRAS UN UZVEDĪBAS KODEKSA

Un tā — mežs jūs sagaida ar savu daudzveidīgo dzīvi. Tad

nu esiet saudzīgi: gan pret koku un zāli uz takas, gan pret putnu

un stirnu, gan pret mazo skudriņu. Viņi visi ir vajadzīgi mežam,

dabai, mums.

Tāpēc jau arī par katru bojāto vai izpostīto skudru pūzni
un ligzdu tiek taisnīgi prasīta kompensācija. Ja skudru pūžņa
pamatnes diametrs ir līdz 0,7 m — jāmaksā 10,00 rbļ.,

ja 0,8-1,0 m — 20 rbļ.; ja 1,1— 1,3 m — 26,50 rbļ.; ja 1,4—1,6 m —

51 rbl.; ja 1,7 1,9 m — 81, 00 rbl.; ja 2,0 mun vairāk — 114.50 rbļ.

par katru skudru mājvietu. Bet par to patvaļīgu bojāšanu vai izpos-
tīšanu valsts rezervātos, dabas pieminekļos, augsnes aizsargmežos,
lauku aizsargmežos, kūrvietu mežos, rūpniecības uzņēmumu un

pilsētu zaļajās zonās, kā arī pilsētu mežos — piedzenamā summa

ir divtik liela.

Taču meža zemes nav tikai ar kokiem un krūmiem apaugušie
nogabali, bet arī pļavas un ganības. Un, ja uzņēmumi, organi-
zācijas (ari kolhozi), iestādes un pilsoņi, patvaļīgi pļaujot sienu

un ganot lopus mežos un ar mežu neapaugušās valsts meža

fonda zemes, nodarījuši mežsaimniecībai zaudējumus, — tie tāpat

jāatlīdzina.
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Tādējādi, ja patvaļigi pļauts siens sēto zālāju pļavās un ga-

nībās, par vienu hektāru jāmaksā 315,00 rbļ., uzlabotās dabiskās

pļavās un ganibās — 160,00 rbļ., neuzlabotās dabiskās pļavās un

ganībās — 80,00 rbļ., pārpurvojušās pļavās un ganibās — 55,00 rbl.,

platībās, kuras nav paredzēts izmantot pļavām vai ganibām, —

120,00 rbļ. Tāpat, ja ganībās patvaļīgi ganīti liellopi un zirgi, kas

vecāki par 2 gadiem, par katru lopu jāmaksā 13,50 rubļu; ja ga-
nīti jaunlopi un zirgi lidz 2 gadu vecumam un sīklopi — 4,50 rbl.;

ja ganītas kazas — 9,00 rbļ. Ja ganīts platībās, kuras nav pare-

dzēts izmantot ganibam, par katru liellopu un zirgu, kas vecāki

par 2 gadiem, jāmaksā 20,00 rbļ.; par jaunlopu un zirgu līdz

2 gadu vecumam un sīklopu — 7,00 rbļ., par kazu — 13,50 rbļ.

Savukārt, ja valsts meža fonda zemēs bojāti sētie zālāji, par

katru hektāru jāmaksā 2400 rbļ., ja bojātas uzlabotās dabiskās

pļavas un ganibās — 1400 rbļ., ja bojātas neuzlabotās dabiskās

pļavas un ganības — 800 rbl., ja bojātas pārpurvojušās pļavas
un ganības — 600 rbļ.

Bet, ja uzņēmumi, iestādes, organizācijas (arī kolhozi) un

pilsoņi patvaļīgi ievāc savvaļas ogas un riekstus nogabalos, kur

tas aizliegts vai atjauts tikai ar meža biļetēm vai citiem doku-

mentiem, vai neievēro noteiktos ievākšanas termiņus, katrs riekstu

kilograms «izmaksā» 10,00 rbl., dzērveņu kilograms 9,00 rbl.
un brūkleņu kilograms — 7,50 rbj.

Taču vasarā mežus itin bieži piemeklē sevišķa nelaime —

ugunsgrēki. Sajā sakara mūsu atbildību vērtē «Ugunsdrošības
noteikumi PSRS mežos», kas ir obligāti visiem uzņēmumiem,

organizācijām un iestādēm un pilsoņiem. Ar Latvijas PSR Mi-

nistru Padomes 1980. gada 1. augusta 439. lēmumu aizliegts uguns-

nedroša periodā no sniega nokušanas līdz rudens lietiem vai

sniega uzsnigšanai kurināt ugunskurus mežā un 100 m platā joslā
no meža malas. īpašos gadi jumos ugunskuru kurināšana pieļau-

jama tikai ar ikreizēju valsts meža sardzes iestāžu atļauju un tikai

laukumos, ko ierobežo mineralizēta josla (līdz minerālslānim at-

tīrīta augsnes josla), kuras platums nav mazāks par 0,5 m, un ar

noteikumu, ka pēc kurināšanas ugunskura vieta tiks rūpīgi ap-
bērta ar zemi vai aplieta ar ūdeni, līdz pilnīgi izbeigsies gruz-
dēšana.

Tāpat kategoriski nedrīkst: nomest mežā degošus sērkociņus,

papirosus un cigaretes, izbērt no pīpēm karstus pelnus; medī-

jot nedrīkst lietot viegli uzliesmojoša materiāla aizbāžņus;

atstāt mežā eļļainus, ar benzīnu, petroleju vai kādu citu degošu
vielu piesūkušos slaukāmos materiālus; mežā iepildīt degvielu,

dzinējam darbojoties; lietot mašīnas, kuru degvielas padeves
sistēma nav kartībā, kā arī smēķēt vai lietot atklātu uguni ma-

šīnu tuvumā, kurās iepilda degvielu.
Uzņēmumiem, organizācijām, iestādēm un pilsoņiem aizliegts
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dedzināt sauso zāli meža norās, laucēs, pļavās un rugājus lauk-

saimnieciskajās platībās, to skaitā — rīkot lauksaimniecisko de-

dzināšanu platības, kas tieši piekļaujas mežam, meža aizsarg-

stādijumiem un apzalumojumiem.
Ja uzņēmumi, organizācijas un iestādes veic darbus meža

vai tam ir objekti mežā, tad iestāžu vadītājiem jāinstruē strād-

nieki, kalpotāji, kulturmasu un citu pasākumu dalībnieki par

meža ugunsdrošības noteikumu ievērošanu un meža ugunsgrēku

novēršanu, kā arī par to dzēšanas paņēmieniem.

Organizācijām (tūristu bāzēm, pionieru nometnēm, atpūtas

namiem v. c), kuras mežā organizē kultūrmasu pasākumus

ugunsnedrošajā laika posmā, atļauts izmantot meža iecirkņus
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pastāvīgu atpūtas vietu, tūristu apmešanās vietu ierīkošanai un

citu masu pasākumu rīkošanai tikai pēc saskaņošanas ar valsts

meža sardzes iestādēm vai uzņēmumiem (šajos iecirkņos jābūt
pēc to norādījuma ierīkotām ugunskuru kurināšanas un atkritumu

savākšanas vietām).
Meža izstrādāšanas un citiem uzņēmumiem, organizācijām un

iestādēm, kuras veic darbus mežā vai kurām mežā ir ciemati,

celi, noliktavas, būves un citi objekti, jābūt gatavībā ugunsgrēka

gadījumā likvidēt to pašu spēkiem. Par ugunsgrēku jāpaziņo

attiecīgajai mežsaimniecības iestādei vai uzņēmumam, vai tautas

deputātu padomes izpildkomitejai.

Pilsoņiem pēc ugunsgrēku pamanišanas nekavējoties jārīko-
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jas, lai to nodzēstu, bet, ja ugunsgrēku pašu spēkiem nodzēst

nav iespējams, — jāpaziņo par to tuvākās milicijas vai tautas

deputātu padomes izpildkomitejas darbiniekiem.

lestāžu vadītājiem pēc valsts meža sardzes, meža sardzes un

meža apsardzības aviācijas bazu darbinieku pieprasījuma nekavē-

joties jānosūta palīgā strādnieki un tehniskie līdzekli meža

ugunsgrēka dzēšanai.

Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu personām, kuras vainī-

gas meža ugunsdrošības noteikumu neievērošanā, administratīvā

kārtā uzliekams naudas sods: amatpersonām — līdz 50 rbl. un

pilsoņiem — līdz 10 rbl., bet par noteikumu pārkāpumu, kas izrai-

sījis meža ugunsgrēku vai tā izplatīšanos lielā teritorijā, amat-

personām — līdz 100 rbļ. un pilsoņiem — līdz 50 rbj., ja par

minēto rīcību jau nedraud kriminālatbildība.

Taču uzņēmumi, organizācijas un iestādes, kā ari pilsoņi,
kuri ir vainīgi meža ugunsgrēku izraisīšanā, saskaņā ar spēkā
esošiem likumiem vēl ir arī mantiski atbildīgi par zaudējumiem,
kas nodarīti mežsaimniecībai. To visu nevajadzētu aizmirst,

kad dodamies mežā.

(Turpinājums «Rudeni».)

Jānis Vanags

PAIESIMIES PA SENĀS RĪGAS MEŽIEM UN PĻAVĀM

TagadējoRīgas teritoriju,kas aizņem vairāk nekā 230 kur lielu platību, kādreiz

veidoja gan smilšu pakalni un Daugava ar tās attekām un pietekam, gan ari citas

lielākas un mazākas upes, ezeri, salas, purvi un mežiem klāti smiltāji un kūdrāji.
Un, šajā vietā rodoties pilsētai, būtiski pārveidojās agrāk neskartā dabas vide, ap-

kārtējā ģeogrāfiskā ainava. Augošā pilsēta it kā uzsūca sevī Daugavas piekras-
tes pļavas, plašos priežu mežus, kas klāja smilšainos kāpu va|ņus, daudzas pār-
purvotās zemienes. Izsekosim Rīgas pilsētas izaugsmei uz apkārtējās vides izmainu

īona.

Spriežot pēc 10 — 12. gadsimta arheoloģisko pieminekļu (pilskalnu, apmetņu
un kapulauku) novietnes, Daugavas lejtecē šajā laikā intensivi apdzīvota bijusi
tikai piekrastes josla. Arī pirmie Rīgas ciemi atradušies apmēram vienu kilo-

metru garajā un 300 metru platajā pussalā, kuru apskaloja Rīdzenes upe un Dau-

gava. Par to, ka mežs bijis pavisam tuvu pirmajai Rīgas apmetnei, lasāms ari Li-

vonijas Indriķa hronikā: 1203. gadā Jersikas valdnieks Visvaldis kopa ar leišiem

nācis uz Rigu un saņēmis gūstā divus priesterus, kuri kopa ar krustnešiem pie
Sena kalna cirtuši mežu. Senais kalns atradies tagadējā Komūnām laukuma tu-

vumu, kur lielie smilšu kalni 18. gadsimta tika norakti.

13.—16. gadsimta Rīga aizņēma tikai to tagadējas vecpilsētas dalu, ko ierobežo

Komjaunatnes krastmala, Torņu, Meistaru, Kalēju un Minsterejas ielas. Sajā
laikā pilsēta izveidojas par lielāko ekonomisko un administratīvo centru Livo-

nija. Tāpēc aizvien intensīvāk tika apdzīvota un apsaimniekota arī teritorija ārpus
pilsētas mūriem. Mežs jau bija atkāpies tālu no pilsētas. Uzskatami to parāda
viens no senākajiem pilsētas attēliem 1621. gadāzīmētais Rīgas panorāmasskats
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Tajā redzams, ka pilsētas tuvākajā apkaimē mežs jau ir izzudis, te plešas pļavas,
paceļas kaili smilšu kalni un atsevišķas ārpilsētas celtnes.

17. gadsimtā ap pilsētu sāka veidoties pirmās priekšpilsētas. Līdz pat 18.

gadsimtam tas nestiepās tālāk par tagadējo Gorkija un Lāčplēša ielu. Protams, aiz

priekšpilsētām mežu josla bija atkāpusies vēl tālāk.

Daugavas kreisais krasts iepretī Rigas vecpilsētai tagadējā Pārdaugava
tika apbūvēts tikpat lēni. Vēl 18. gadsimta sākumā Torņakalna, Āgenskalna un

IJģuciema apkaime bija tikai atsevišķas zemnieku mājas un dažas dzirnavas.

Plašāki zvejnieku un pārcēlāju ciemi atradās Daugavas piekrastē vecās Jelgavas
ielas galā un Kliversalā. 18. gadsimtā turigie pilsētnieki sāka būvēt vasaras mīt-

nes — nelielas muižiņas gan gar tagadējo Maskavas ielu, gan Grīziņkalnā, gan

Pārdaugavā. Daudzas no tām savos zīmējumos attēlojis J. K. Broce.

1812. gadā,sagaidot Napoleonakaraspēka uzbrukumu Rīgai, priekšpilsētas tika

nodedzinātas. Jaunais priekšpilsētu apbūves plāns, ko 1813. gada 6. martā ap-

stiprināja ģenerālgubernatorsPauluči, paredzēja regulāru ielu tiklu visapkārt vec-

pilsētai līdz tagadējai Sarkanarmijas ielai.

Viena no vecākajām Rīgā ir Maskavas iela, kas, virzīdamās gar Daugavas
krastu, bija svarīgākais tirdzniecības ceļš ar Krieviju. Līdzīga nozime bija ta-

gadējai Ļeņina ielai, kas uzturēja satiksmi ar Igauniju un Pleskavu. Bauskas

iela ir sens tirdzniecības ceļš ar Lietuvu. Kalnciema iela iet virzienā, kādā senais

kara ceļš veda caur Tukumu uz Prūsiju. Lielais pasta ceļš Jelgavas šosejas virzienā

Rietumeiropu caur Jelgavu saistīja ar Rīgu un tagadējo Leņingradu. Lubānas

iela, iziedama uz Lubānas ce|a, Rīgu savienoja ar Vidzemes dienvidu dalu.

Teritorijas starp minētajām galvenajam ielām vēl ilgi palika maz apbūvētas.
Attālākajos priekšpilsētu rajonos saglabājās pat atsevišķi mežu masīvi, purvāji,

pļavas, plaši sakņu dārzi Rīgai augot, aizvien vairāk vajadzēja kokmateriālu, it se-

višķi malkas. Par pilsētas mežu aizsardzību, to racionālu izmantošanu un atjauno-
šanu rūpēties sāka tikai 19. gadsimta beigās laikā, kad mežu pilsētas teritorija
bi|a atlicis pavisam maz.

Viens no pēdējiem mežu masīviem, kas lidz nesenai pagātnei bija palicis

apbūvētas pilsētas vidū, ir ta sauktas Āgenskalna priedes. Āgenskalna nosaukums

tautā saglabājies kopš 17. gadsimta, kad Daugavas krasts no Uzvaras parka līdz

pat Kuldīgas ielai piederēļa Heinriham Hāgenam. 19, gadsimta kartēs ši vieta pēc
vēlāki muižas īpašnieka vārda saukta arī par Svarcmuržas mežu, kas atradies abpus
Kalnciema ceļa. Mūsu gadsimta 30. gados neapbūvēta teritorija jau bija atspiesta
krietni aiz Kalnciema ielas, un uz augstajiem smilšu kalniem pacēlās vairs tikai

atsevišķas lielas, vientuļas priedes. Āgenskalna priedes bija pirmais lielais dzi-

vojamo ēku masīvs, kuru Rīgā uzcēla pēc Lielā Tēvijas kara. Uzsākot tur celt-

niecību, smilšainos uzkalnus noraka, kalstošos kokus daleji izcirta. Starp ēkām

skvēros parādījās liepas, bērzi. Vienigi nosaukums «Āgenskalna priedes» vairs

liecina par kādreizējo lielo priežu mežu.

Biķernieku meža nosaukuma pamata ir seno bitenieku apzīmējums. Jau 13.

un 14. gadsimta šajā apvidū minēti Ropažu un Salaspils lībiešu bišu koki. Šķiet,
ka lielais meža masīvs — bišu koku apgabals senatnē būs aizņēmis ne vien

tagad par Biķernieku mežu saukto vietu, bet visu rajonu starp Juglas ezeru, SmerJ-

upiti un Ķīšezeru. Dienvidos tas robežojies ar purvaino līdzenumu, kur tagad atro-

das Purvciema dzivojamais masīvs.

Bet Mežaparks senāk saukts par Ķeizarmežu. Kāds nostāsts vēsti, ka 17. gad-
simtā, aplencot Rīgu, šeit uzturējies zviedru karaspēks, tāpēc vieta dabūjusiĶeizar-

meža nosaukumu.

Aiz Imantas dzīvojamā masīva sākas ar mežu apaugušās Mullu kāpas. No-

saukums radies no Bullupes attekas, kas savieno Lielupi un Daugavu. Mežs

tur lielākoties ir stādits mūsu gadsimta 20. gados. lepriekšējos gadsimtos, kad

šajā vietā nesaudzīgi izcirta mežus, smilšu kāpas bija atdzīvojušās. 1793. gadā tās

apbēra nelielo Lofelda muižiņu, 19. gadsimtā zem tām pazuda kada Daugavas
atteka. Pat vēl mūsu gadsimta 20. gadu sākumā kāpas bija klejojošas, un kā stāva

siena tās virzījās virsū Spilves purvam.
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Rīga ir pazīstama ar saviem daudzajiem parkiem. Tomēr neviens no tiem

izņemot |<m minēto Mežaparku, nav seno mežu tiešie pēcteci. Riy<is parklM nesena

pagātne ir veidojis cilvēks. Pirmais Rīgas parks ir pēc Pētera I pavēles ierīko-

tais Keizardarzs, tagadējais Dziesmu svētku parks. Pārējie sākuši veidoties tikai

pec pilsētas vainu nojaukšanas 19. gadsimta beigās.

Šodien ne vien Rīgas parki un apstudī|umi, bet ari tuvējie meži ārpus pilsētas

robežām ir iekļauti aizsargājamajā za|ajā zonā. Koki ir pilsētas plaušas, kas

attīra rūpnīcu dūmeņu un iekšdedzes d/meļupiesārņoto gaisu. C'e|ot jaunus dzīvo-

jamos masīvus, maksimāli tiek saglabāti tur augošie koki un staij) ekam ierīkoti

arī jauni stādījumi. Rīga ari turpmāk varēs lepoties ar saviem plašajiem parkiem un

kokiem apstādītajiem bulvāriem un ielām.

Andris Caune

SENAJĀ RĪGĀ IENĀK SVĒTKI

Ir pamats domāt, ka, neskatoties uz latviešu zemnieku seno vasaras saulgrieži

jeb Līgo svētku lielo popularitāti laukos, pilsētās, to vidū arī Rīgā, tie tika svinēt

stipriatšķirīgi. Pilsētā noteicošais bija vācu tautības iedzīvotāju privileģētais slānis

kas Jāņus svinēja kā baznīcas sveikus.

Tomēr nav noliedzams, ka latviešu amati zvejnieki, enkurnieki, pār

cēlāji, mastu šķirotāji - varēja svinēt ari vasaras saulgriežus. Visticamāk, k<

tie bija noslēgti amata svētki, kas sakrita ar gadskārtējo amatu sapulci. Jai

pirms 18. gadsimta latviešu amatu sanāksmju laikā taču notika izbraukumi ār

pus pilsētas.
Bet 18. gadsimta pirmajā puse. kad saka veidoties latviešu opozīcija pre

Zāļuvakars Rīgā, pēc D. Jancena, 1835. g.
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Zāļu vakars Rīgā, pēc T. H. Rikmaņa, 1842. g.

vācu privilēģijām, vasaras saulgriežu svinēšana pilsēta ar tā saukto Zāļu dienu un

zaļu tirgiem atdzima pa istam. Opozīcijas priekšgala atradās mastu šķirotājs Jānis

Steinhauers (īstajā vārdā Jānis Akmeņkalis). Cīņa par politisko un ekonomisko

līdztiesību ar Rīgas vāciešu privileģētajiem slāņiem saliedēja opozīciju un vei-

cināja nacionālas pašapziņas augšanu.

Sagadījās tā, ka Jāņa Steinhauera vārda diena un viņa sievas dzimšanas diena

sakrita ar vasaras saulgriežu svētkiem. Un domu par Zāļu vakara svinēšanu jūs-

mīgi uzņēma visos latviešu amatos. Svētku dalībnieki devās izbraukumā pa Daugavu
uz Steinbaueru īpašumiem Pārdaugavā.

Drīz šie svētki kļuva [>ai plašiem ridzinieku sveikiem un piesaistīja iedzīvo-

tājus bez tautību atšķirības. 18. gadsimta beigas Zaļu vakara svinēšana jau no-

tikusi Daugavas labajā krastā pie pils. Zāļu tirgum, paražai vizināties izrotā-

tas laivās pievienojās arī uguņošana uz Daugavas.
19. gadsimta sakuma zāļu tirgu pilsētas rate atļāva pārvietot uz Daugavmalu

pie Sā|u vārtiem (tag. Oktobra tilta rajonā|. Tad jau latviešu vasaias saulgriežu
svētki bija pārvērtušies par visas Rīgas svētkiem. 22., 23. jumja uz zaļu tirgu
brauca ari lauku iedzīvotāji no liela attāluma. Svētku svinēšana aizvien vairāk

jiaradijas lauku tradīcijām raksturīgu elementu apdziedāšana, kā arī dažādu zaļu

un ziedu iegādāšanas ārstnieciskajam vajadzībām.
Par svētku lielo popularitāti Rīgā liecina ari tas, ka 19. gadsimta beigas tika

izstrādāta īpaša programma: bija iespējams noīrēt laivas, notika sacensības dzie-

dašana. laivu izrotāšanā un uguņošanā. Par godu Rīgas 700 gadu jubilejai 1901. gada

vācu sabiedriba svētku programmā iekļāva ari Zāļu vakaru un vizināšanos laivas

pa Daugavu.

(Turpindiums «Rudeni» )

Māra Eihe
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Rudenī

MŪSUMEŽABAGĀTĪBAS

STĀDI, KLŪGAS, MIZAS, SVEĶI

Tāda nu ir cilvēka iedaba un nepieciešamība — viņam nepie-
tiek ar skaistumu mežā vien, viņš to grib pārnest savā sētā, pie

savas mājas. Un mežkopjiem cits nekas neatliek, kā organizēti
gatavot stādmateriālu šīs iegribas apmierināšanai. Un, dabiski,

gatavot ne jau vairs tikai eglītes, ozoliņus, liepiņas, bet ari daudzus

eksotiskākus kokaugus.
Patlaban mežkopji piedāvā 164 sugas dekorativā stādmateriāla,

un pagājušajā piecgadē tika izaudzēti 798 tūkstoši dekoratīvo

stādu, 1986. gada pavasari realizēšanai bija sagatavoti vairāk nekā

88 tūkstoši un rudenī —

ap 117 tūkstoši dekoratīvo stādu.

Kārklu klūgu rūpnieciskajai ieguvei republikā ierīkotas kārklu

plantācijas 6,5 ha platība. Pagājušajā piecgadē tika sagatavotas

18,5 tonnas kārklu klūgu, to skaitā 1985. gadā — 4,1 tonna. Palie-

linoties pieprasījumam pēc tām, kārklu klūgu rūpniecisko ieguvi

paplašināsim. Piemēram, aizvien palielinās cilvēku interese par

pinumiem, un kuplāks kļūst šī daiļamata meistaru pulks.

Turpretim pieprasījums pēc koku mizām manāmi rūk —

ādu miecētāji aizvien aktīvāk izmanto dažādas ķimikālijas, nevis

dabiskās miecvielas. Tāpēc Mežsaimniecības un mežrūpniecības
ministrijas uzņēmumi vairs kārklu, ozolu, alkšņu un citas «rūgtās»
mizas negatavo. Mūsu republikā miecvielu iegūšanai daudz ra-

cionālāk būtu izmantot tās egļu mizas, kas kā ražošanas atkritumi

uzkrājas papīrrūpniecības uzņēmumos. Tur gadā varētu saņemt

ap 20 tūkstošiem tonnu egļu mizu.

Rudenī var arī aplēst, cik bagāts ir bijis sveķu tecējums. No

saviem mežiem mēs gadā vidēji paņemam 750 tonnu sveķu.
Un, kaut republikā tos tālāk nepārstrādājam, bet sūtām uz Lietuvu,

tie veic savu labo misiju — dod saimniecībai un rūpniecībai tik

nepieciešamo kolofoniju un terpentīnu.

Kārlis Krūmiņš,

Eduards Ramanis

GARDUMA SĒNES

Pēc aprēķiniem, mūsu republikas mežos vidēji ik gadu izaug

ap 10,4 tūkstoši tonnu ēdamo sēņu. Kaut gan vispār mūsu sēņu

krājumi ar katru gadu samazinās. So procesu veicina gan mežu

sanitārās cirtes pēc spēcīgām vētrām, gan plaši izvērstie meliorā-

cijas darbi, kas iespaido meža floru, gan intensīva sēņu vākšana.

Sēnēm ir liela nozīme tautas saimniecībā, tās papildina iedzīvo-
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tāju pārtikas resursus, jo satur daudz olbaltumvielu. Pēc sava

ķīmiskā sastāva sēnes ir līdzvērtīgas dārzeņiem un gaļai. Sēnes, it

sevišķi pavasara sēnes, augstu novērtējumu ieguvušas pasaules
tirgū, kur pēc tām ir liels pieprasījums. 1 tonna kaltētu murķeju

pasaules tirgū tiek pielīdzināta 100 tonnām kviešu vai 200 tonnām

cukura.

Sēņu sagādi republikā veic patērētāju kooperācijas sagādes
organizācijas. Tās ik gadus iepērk ap 300 t svaigu sēņu. Repub-
likā sezonā darbojas ap 150 sēņu iepirkšanas punktu, kas iepērk
tās sugas, kuras minētas standartā. Ik pavasari tiek iepirktas arī tā

sauktās rumpuču sēnes — bisītes, lāčpurni, ķēvpupi v. c, kuras

kaltētā veidā tiek sūtītas eksportam.

Sēņu raža svārstās gadu no gada. To sevišķi iespaido laika ap-

stākli jūlija un augustā. Ja pēc silta jūlija seko lietains augusts,

gaidāma laba sēņu raža. Novērojumi rāda, ka ražīgi sēņu gadi seko

ik pēc 4 ne visai bagātīgiem.
Kā zināms, sēņu vākšanas laiks parasti sakrīt ar lielajiem ru-

dens ražas novākšanas darbiem, tāpēc lauku iedzīvotājiem ir diez-

gan grūti atlicināt laiku sēņošanai. Tiek meklētas jaunas darba

organizācijas formas, lai sēņu vākšanā plašāk iesaistītu pilsētu ie-

dzīvotājus, pensionārus, mājsaimnieces, kā arī strādniekus un kal-

potājus. Tiem, kas atvaļinājumu vēlas pavadīt mežā sēņojot un no-

dot guvumu patērētāju kooperācijas pieņemšanas punktos, tiek do-

ta iespēja irēt atpūtas mājiņas un teltis sēņu iepirkšanas punktu

teritorijā. Tiesa, šādu punktu republikā ir nedaudz, jo mūsu kli-

matiskajos apstākļos īstā «sēņu sezona» bieži vien sākas septembrī
un oktobrī, kad neapkurināmās mītnēs nakšņot nav sevišķi pa-

tīkami. Taču tā vai citādi, lai rastu iespēju šīs mājiņas izmantot,

iepriekš jāsazinās ar rajonu sagādes kantoru vadību. Lielu po-

pularitāti sēņotāju vidū iemantojuši sēņu punkti ar atpūtas nomet-

nēm Jēkabpils un Daugavpils rajonā un Jūrmalas kooperatoru no-

organizētais punkts Ridelos.

Dažos rajonos sagādes kantori sezonas laikā organizē sēņu

un ogu vācēju brigādes, kuras ar patērētāju kooperācijas trans-

portu tiek nogādātas iepriekš apsekotos mežu masīvos, kur uz

vietas iepērk savāktās meža bagātības. Ik gadus tiek izslu-

dināti republikāniskā konkursa noteikumi par aktīvākā sēņu vā-

cēja noteikšanu republikā. Skolu jaunatnei ir iespēja pie-
dalīties vissavienības konkursā, kuru ik gadus izsludina kom-

jaunatnes Centrālā Komiteja un Patērētāju biedrību savienības

Centrālā valde.

Un tā — par 1984. gada konkursa uzvarētājiem vissavienības

sacensībā no mūsu republikas kolektīviem tika atzīti Stučkas

rajona komjaunatnes komiteja, rajona izglītības nodala un rajona

patērētāju biedrību savienība, kā arī Alūksnes rajona vidusskola.

Sie kolektīvi par aktīvu darbu saņēma naudas prēmijas. Par
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republikāniska konkursa uzvarētājiem tika atzīti Ludzas rajona
Zilupes profesionāli tehniskā skola, Bauskas rajona Īslīces astoņ-

gadīgā skola, Alūksnes rajona Apes astoņgadīga skola. Par

aktīvu darbu ar diplomiem, bezmaksas ceļazīmēm un vērtīgām
balvām tika apbalvoti arī šo skolu direktori, pionieru vadītāji un

čaklākie skolēni.

Naudas prēmijas 20—50 rubļu apmērā tika piešķirtas aktī-

vākajiem sēņu lasītājiem, kuri sezonā savākuši un pārdevuši patē-

rētāju kooperācijai vairāk nekā 500 kg sēņu.

Vispār, mežu. kuros bagāti sēņu lauki, republikā ir apmēram

400 000 ha, un, ja to vidējā ražība ir 75—100 kg/ha, mūsu poten-

ciālie sēņu resursi ir 30—40 tūkstoši tonnu gada. Vienīgi tie netiek

pilnība izmantoti: iedzīvotāji savām vajadzibām savāc ne vairāk

par 7—B procentiem no izaugušajām sēnēm un tikai apmēram 2

procentus no tām pārdod patērētāju biedrībām.

Lai ieinteresētu iedzīvotājus vākt un pārdot patērētāju kooperā-

cijai sēnes, tiek organizēta paaugstināta pieprasījuma preču pār-

došana aktīvākajiem sēņu vācējiem. lesim sēņot!

Edīte Bērza

ĀRSTNIECĪBAS SĒNES

Pašlaik pasaulē aprakstīts pari par 80 000 dažādu sēņu sugu,

Latvijā sastopamas apmēram 2600 sugas. Visas sēnes iedala

trīs nodalījumos un viena grupā. Piemēram, bazīdijsēņu no-

dalījumā ietilpst galvenokārt makroskopiskās sēnes, t. i., tās sēnes,

ko mes varam ieraudzīt ar neapbruņotu aci. Un lielāka dala

no tām ir lapiņsenes, no kurām apmēram 300 sugas ir ēdamu

sēņu un 25 sugas indīgu sēņu.

Tautas ticējumos sēnes bieži vien minētas kā zemes izsvīdumi

vai raganu un citu pārdabisku spēku radīti veidojumi. Latviešu

tautas medicīnā lietotas tikai dažas bazīdijsēņu sugas, galve-
nokārt to augļķermeņi. Vispirms — indīgās sēnes mušmires, tad —

zemes tauki, parastais pūpēdis un dažādas piepes. Homeopātijā
no indīgajam mušmirēm gatavo preparātus: Agaricus muscarius no

sarkanās mušmires un Agaricus phailoides no zaļās mušmires.

Tos lieto pret asinsvadu spazmām, stenokardiju, izkaisīto sklerozi,

klimakteriska perioda traucējumiem un epileptisku un horea-

tisku stāvokļu gadījumos. Tautas medicīnā sarkano mušmiri iz-

manto tikai ārīgi pret . neiralģiskam un reimatiskām sapem.
No tās gatavo spirta vai ūdens izvilkumu un ieberzē sāpošas
vietas. Kad prese parādījās ziņas, ka mušmiru cepurīšu virsmi-

ziņas sarkanajam pigmentam muskarulīnam eksperimentāli pie-
rādīta pretaudzēja aktivitāte, to saka plaši izmantot pašārstē-
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šanās nolūkos, lietot iekšķīgi pret dažādas izcelsmes audzējiem.
Tāda nekontrolēta mušmiru preparātu lietošana, kuros nebija
noteikts fizioloģiski aktivo vielu saturs, izsauca saindēšanos.

Tāpēc PSRS veselības aizsardzibas ministrs 1980. gadā izdeva

īpašu pavēli, ar kuru ir aizliegta mušmiru un vispār indīgu augu

lietošana vēža slimnieku ārstēšanai.

Lai gan — tagad mušmiru sastāvs ir labi izpētīts. Sar-

kanās mušmires cepurītes bioloģiski aktivo vielu satur visvairāk,
kad tās ir pilnīgi izaugušas, bet nav pāraugušas. Tajās atrasta

sevišķi aktīva viela — ibotēnskābe un tas atvasinājumi muscimols,

muskacons, kuri iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu. So vielu

koncentrācija mušmirēs ir apm. 500 reižu lielāka nekā muskarina

koncentrācija, kuru agrāk uzskatīja par galveno sastāvvielu.

Muskarinu plaši izmanto fizioloģiskos pētījumos. Tas iedarbojas
uzbudinoši un ari bremzējoši uz parasimpātiskajiem nerviem.

Muskarina ietekmē palēninās un pavājinās sirdsdarbība, pazemi-
nās asinsspiediens, pastiprinās zarnu peristaltika, rodas caureja, sā-

pes, bronhu spazmas, apgrūtināta elpošana, svīšana. Mazās devās

muskarina iedarbība ļoti līdzīga acetilholīnam. Brieži un aļņi ēd

mušmires, lai atbrīvotos no plakanajiem tārpiem. Agrāk mušmires

lietoja mušu iznīcināšanai.

Tautas medicīnā lieto arī zemes taukus jeb raganu olas.

Viduslaikos no tiem gatavoja t. s. mīlas dzērienu, bet, izpētot šīs sē-

nes aktivitāti, noskaidroja, ka sēne nav indīga un tās sastav-

vielas neizsauc seksuālu uzbudinājumu. Svaigu un žāvētu zemes

tauku spirta un ūdens izvilkumus tautas dziednieki ieteic pret

reimatismu, podagru, sapem vēderā, nieru slimībām. Sī sēne pētita
vairākkārt, bet visjaunākie pētījumi veikti 1963.—1967. gadā.
No augļķermeņa tā dažādas attīstības stadijās izdalītas 13 amino-

skābes, tikpat amīnu, vairākas organiskās skābes, seru saturoši

organiskie savienojumi, daudz ergosterīna (D vitamīna provit-

amins), halkonu tipa savienojumi v. c. sastāvvielas. Milzu apaj-
pūpedi tautas medicīnā lieto ādas vēža ārstēšanai, bet vecus augļ-

ķermeņus, kuros ir daudz sporu, bieži vien izmanto brūču,

izsvidumu, izsutumu, izgulējumu dziedēšanai. No milzu pūpēža

iegūta viela kalvacins, kurš eksperimentos uzrada vidēju pret-

audzeju aktivitāti.

Sens tautas medicinas līdzeklis ir arī melnā bērzu piepe,

kuru tagad lieto mūsdienu medicīnas praksē gremošanas orgānu -

kuņģa, divpadsmitpirkstu zarnas, liesas saslimšanu gadījumos un

ka simptomātisku līdzekli ļaundabīgo audzēju ārstēšana. No šis

piepes gatavo preparātu befungīnu, bet mājas apstākļos — novāri-

|umu. Tā pētīta Leņingradā, PSRS ZA Botānikas institūta Zemāko

augu bioķīmijas laboratorijā un I. P. Pavlova Medicīnas institūtā.

Tautas medicīna vel lieto ari parasto bērzapiepi, no kuras izolēta

poliporēnskābe ar izteiktu pretiekaisuma iedarbību. Bez tam no
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dažām citām piepēm ir izolētas vielas, kuras eksperimentāli
uzrāda vai nu citostatisku aktivitāti, vai ari darbojas kā

pretiekaisuma un tonizējoši līdzekli.

Taču visvairāk ķīmiski un bioloģiski ir pētītas mikroskopiskās
sēnes, kuru ir gandrīz 90% . No tām ir iegūtas loti vērtīgas anti-

biotiskas vielas, kuras plaši izmanto mūsdienu medicīnas praksē. Ir

izpētīts apm. 3600 augstāko sēņu sugu, no tām apm. 900 sugām

konstatēta vairāk vai mazāk izteikta antibiotiskā aktivitāte, izo-

lēts vairāk neka 40 biogēnu sastāvvielu. Leņingradā veikto pētī-

jumu rezultātā noskaidrots, ka mēģinājumos ar dzīvniekiem

vislielāko citostatisko aktivitāti uzrāda kokus noārdošo bazīdij-

sēņu (piepju) augļķermeņi un to ekstrakti. Līdz šim no makrosko-

piskajām sēnēm vēl nav iegūta neviena antibiotiska viela, kura

būtu tikpat aktīva vai iedarbībā līdzvērtīga penicilīnam. No

tām iegūtās antibiotikas nav noturīgas un praksē nav tik plaši
ieviestas kā mikroskopisko sēņu antibiotikas. Dažas makrosko-

pisko sēņu biogēni aktīvās vielas ir ar fungicīdu aktivitāti, ar iz-

teiktu pretsēņu darbību, piem., drozofilīns v. c.

Atkarībā no sēņu sugas to sastāvs ir daudzveidīgs, tajās

atrastas tādas vielas kā terpēni, alkaloīdi, glikozīdi, ēteriskās

ellas, flavonoīdi, aldehīdi, fenolu tipa savienojumi, poliīni, sēru

saturoši organiskie savienojumi, aminoskābes, amīni, organiskās
skābes, dažādi aromātiskie savienojumi v. c. Ķīmiķi vispirms

pievērsās indīgajām sēnēm, kuras dažkārt lieto ārstniecībā kā

psihotropas vielas, arī kā baudvielas. Tropu zemēs (Meksikā) ir

sēnes, kuras satur ļoti aktīvus savienojumus, kā psilocīnu, psiloci-
bīnu. Sīs vielas darbojas kā psihotropi līdzekļi, bet lielās devās

izsauc halucinācijas. Psilocibīns uzlabo stāvokli šizofrēnijas un

citu psihisku slimību gadījumos.
Savukārt no samtkātes izolēta viela atrotomentīns, kurš eks-

perimentos uzrāda pretaudzēju iedarbību. Plaši pētītas daudzas

piltuveņu sugas un no tām izolēts diatretīns, kas aktīvs pret pato-

gēnām sēnēm un baktērijām, bet ļoti indīga un nestabila ir tāda

viela kā nebularīns. Zināmu interesi izraisa milzu un pien-
baltās piltuvenes, kuru tuvumā iznīkst zāle vai tiek kavēta tās

attīstiba un augšana. Izpētot šo sēņu sastāvu, izdevās iegūt anti-

biotiskas vielas — klitocibīnus A un B, kuri aizkavē baktēriju aug-

šanu, bet pēdējais ir aktīvs pat pret tuberkulozes nūjiņu.

Bet no dažām pūkaiņu sugu sēnēm izolētas vielas ar anti-

koagulantu īpašībām, piemēram, kolibīns. Japānā no lapiņ-
sēnēm ir iegūti pretvēža preparāti flamulīns un lampterols, kuri

eksperimentos ar dzīvniekiem aizkavē sarkomas un Erliha au-

dzēja attīstību, bet šie preparāti izrādījās ļoti toksiski un klī-

niski nav pētīti. Bavārijas iedzīvotāji uzturā lieto daudz bara-

viku un uzskata, ka tās varot novērst saslimšanu ar vēzi.

Izpētot baravikas, iegūts galvenais mukoproteīds, bet tas neuz-
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rāda citostatisko aktivitāti. No lauku atmatenes iegūts kam-

pestrins, aktīvs savienojums pret zelta stafilokokiem, tīfa un pa-

ratīfa nūjiņām. Pelēkā tintene satur vielas, kas var noderēt alko-

holisma ārstēšanai, jo izsauc organisma veģetatīvo reakciju —

sliktu dūšu, vemšanu . . .

Un tā — daudzām sēnēm ir arī sava ārstnieciskā nozime. Taču

to zina tikai speciālisti, kuri arī ir vienīgie lietpratēji, kas pro-

fesionāli nosaka to liktenīgo promili, kas šķir ārstniecības vielu

no indes
. . .

Helēna Rubine

SAVU DZĪVI DZĪVO MEŽA SICISTA

Sakarā ar cilvēka darbības ietekmi, pēdējos gados vairāku

dzīvnieku sugu ipatņu skaits strauji samazinājies un daži faunas

elementi draud pat izzust. Mūsu republikā maz izzināts un nu

samērā reti sastopams dzīvnieks ir arī meža sicista (Sicista

betulina Pali.) — vienīgais māņlēcējpeju [Zapodidae) dzimtas pār-
stāvis Latvijas PSR.

Meža sicista ir sīks, pelēm līdzīgs grauzējs ar ķermeņa garumu

no 60 līdz 80 mm. Apmatojums ķermeņa mugurpusē dzeltenīgi
brūns. Vēderpuse gaišāka — pelēkā krāsa pakāpeniski pāriet dzel-

tenīgajā. Pāri mugurai no galvas līdz astei stiepjas melna svītra lī-

dzīgi lauka pelei, tikai meža sicistai aste ir līdz pusotras reizes

garāka par ķermeni. Asti sicista izmanto kā tvērējorgānu, veikli

kāpelējot pa kokiem. Pakajkājas šim dzīvniekam ir garākas
par priekškājām. Ausis samērā mazas un tumši brūnas. Iz-

platības areāls — Eiropas un Āzijas mērenās klimatiskās joslas
mežu zona. No mūsu kaimiņrepublikām tā sastopama Igau-
nijā un Baltkrievijā. Barībā meža sicista izmanto augu sēklas,

ogas, augļus, kā arī kukaiņus un gliemjus. Vairošanās periods

ilgst no maija līdz augustam. Gadā viens metiens, vidēji 4—5 ma-

zuli. Jaunie īpatņi dzimumgatavību sasniedz nākamajā gadā.
Meža sicista ir aktīva tikai augu veģetācijas periodā un jau oktobri

dodas ziemas guļā, kura ilgst līdz nākošā gada maijam.
Pirmās zinātniski pamatotās ziņas par meža sicistu kā mūsu

faunas elementu atrodamas Egona Tauriņa darbos (1945. un

1956. gadā), kur norādīts, ka zināmas 7 šo dzivnieku atradnes.

1963. gadā Ilga Lapiņa sniedza ziņas par vēl 2 jaunām atradnēm

pie Engures ezera un Dzelzāmura (Bauskas raj.) mežniecība.

Republikas sanitāri epidemioloģiskās stacijas darbinieki, no-

skaidrojot pelveidīgo grauzēju un kukaiņēdāju izplatību un viņu

lomu slimību perēkļu izraisīšanā, laika posmā no 1970. gada



110

līdz 1982. gadam vienlaikus ar citiem peļveidīgiem grauzējiem no-

ķēra arī 17 meža sicistas Virgas (Liepājas raj.), Usmas (Ventspils

raj.), Valgundes (Jelgavas raj.), Daibes (Rīgas raj.),

Taurenes (Cēsu raj.), Goliševas (Ludzas raj.) un Skrudalienas

ciema (Daugavpils raj.) teritorijā. Tur sicista sastapta mitros krū-

mājos, jauktu koku mežos ar bagātu pamežu vai to tuvumā uz

lauka, ka ari pie ezeriem un grāvjiem.
Salīdzinot meža sicistas un pārējo pelveidīgo grauzēju sasto-

pamību vienos un tajos pašos biotopos, jākonstatē, ka tā ir

joti atšķirīga. Vidējais meža sicistas sastopamības procents repub-
lika līdzinās 0,013, t. i., uz katriem 324 noķertiem pelveidīgiem

grauzējiem konstatēta tikai viena meža sicista. legūtie dati neap-
šaubāmi liecina par to, ka šis grauzējs mūsu republikā ir reti

sastopams. Sastopamība pa atsevišķiem rajoniem ir loti nevien-

mērīga — 50% no visām meža sicistām noķertas Cēsu rajona.

Neskatoties uz to, ka šī dzīvnieka praktiska nozīme nav no-

skaidrota, meža sicista jāuzskata par attiecīgo biocenožu un eko-

sistēmu neatņemamu sastāvdaļu. Tā ņemta valsts aizsardzībā un

ierakstīta Latvijas PSR Sarkanajā grāmatā.

Silvija Bērziņa

UN DZĪVO ARĪ SLIMĪBU NESĒJI

Akadēmiķa J. Pavlovska mācība par dabas slimību pe-

rēkļiem ļauj secināt, ka tie veidojušies jau tad, kad cilvēks

mūsu planētu vēl neapdzīvoja. Tālā senatnē, strauji pieaugot

dzīvās dabas daudzveidībai, starp atsevišķam dzivo orga-

nismu grupām sāka veidoties sadzives formas jeb sistēmas:

galvenokārt starp primitīvākiem no vienas puses un savā attīstība

augstāk stāvošiem — no otras. Savā sākotnējā stadijā šada sadzīve

bija izdevīga abiem |reizēm pat vairākiem) attiecīgo kopu par-
tneriem, jo nodrošināja viņu izdzīvošanai nepieciešamos
priekšnoteikumus, un reizē ar to sistēmā pastāvēja biolo-

ģisks līdzsvars. Noteiktos vides apstākļos (visticamāk sakarā ar

defektiem imūnsistēmā) bioloģiskais līdzsvars starp sadzīves formu

strukturelementiem daļēji tika izjaukts un primitīvākie sadzīves

partneri (vīrusi, baktērijas, vienšūņi, helminti) kļuva patogēni
attiecībā pret augstāk attīstītajiem (mugurkaulniekiem) un iz-

raisīja pēdējo saslimšanu un bojāeju. Līdz ar to veidojās kva-

litatīvi jaunas sistēmas, kas nodrošināja viena vai otra slimības

ierosinātāja cirkulāciju dabā. Sadas sadzīves formas pieņemts
saukt par parazitārām sistēmām un šīs sistēmas kopā ar attiecīgo
ainavu un bioģeocenozē esošajiem faktoriem — par dabas slimību

perēkļiem. Šādu perēkļu pastāvēšanu attiecīgajā biocenozē
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vairumā gadijumu nodrošina tris savstarpēji saistīti faktori: pato-

gēni organismi — slimību ierosinātāji, pret tām uzņēmīgi siltasiņu

dzīvnieki un ērces vai kukaiņi — patogēno organismu pārne-

sēji no slimā dzīvnieka uz veselo un nereti arī uz cilvēku. Pēc

šādas sistēmas cirkulē ērču encefalīta (pārneseja — ērce), mera

(parnesējs — kukainis) un daudzu citu slimību ierosinātāji. Sadu

inficēšanās veidu sauc par transmisīvu, un tas ir visizplatītākais

patogēno organismu cirkulācijas ceļš. Veselai rindai dabas perēkļu
slimību pārnesēju nemaz nav, un slimību ierosinātāji veselā or-

ganismā nonāk, tam kontaktējoties ar slimo dzīvnieku (trakum-

sērga, erizipeloīds), izmantojot uzturā inficētus vai invadetus un

termiski nepietiekami apstrādātus pārtikas produktus (lepto-

spiroze, jersinioze, trihineloze), ieelpojot kopā ar putekļiem un

sīkiem ūdens pilieniņiem (tularēmija). Taču neatkarīgi no saslim-

šanas veida infekcijas avots dabas slimību perēkļos visos gadīju-
mos ir dzīvnieks un tikai dzīvnieks. Cilvēks gan no pēdējā var

inficēties, bet ieslēgties šo slimību ierosinātāju cirkulācijas loka

nevar un tātad praktiski nevar inficēt (ar ļoti retiem izņēmumiem)

ar attiecīgo slimību ne dzīvniekus, ne citus cilvēkus. Tā kā ar pie-

minētajām slimībām slimo kā dzīvnieki, tā arī cilvēki, tad tās pie-

ņemts apzīmēt par antropozoonozēm (ari zooantroponozēm). Tiek

lietots arī termins «sevišķi bīstamas slimības», jo dabas slimību

perēkļus nav iespējams likvidēt — tad šo slimību izplatības areālā

būtu jāiznīcina viss dzīvais. Visā pasaulē eksistē vairāki simti dabas

perēkļu slimību; mūsu republikā — ap 20, un turpmāk runa būs gal-
venokārt par tām.

Vienkāršākie un sīkākie antropozoonožu ierosinātāji ir vīrusi,

kuru darbibas rezultātā parādās ērču encefalīts, limfocitārais

horiomeningits, trakumsērga, ornitozes, nefrozonefrits v. c.

Mūsu republikā no šīm slimībām aktuālas ir ērču encefalīts un tra-

kumsērga. Pēdējos gados gan iedzīvotāju saslimšana ar ērču ence-

falītu ir ievērojami samazinājusies, jādomā, pateicoties plaši iz-

vērstam izskaidrošanas darbam un profilaktiskiem pasākumiem.
Nākošā ierosinātāju grupa ir spirohetas. Pie mums aktuāla lepto-

spiroze, pie kam ierosinātājā formas ir vairākas. Konstatēta gal-
venokārt dažādiem pelveidīgajiem grauzējiem, bet reģistrēti arī

cilvēku saslimšanas gadījumi. Visplašākā antropozoonožu ierosinā-

tāju grupa ir baktērijas. Starp to izraisītajām slimībām pirmā vietā

jāmin mēris (mūsu republika mera perēkli nav konstatēti), bez

tam — tularēmija, jersinioze, bruceloze, liesas sērga, listerioze,

erizipeloīds. Pēdējā laikā no tām kā nozīmīgākās jāatzīmē jersi-

nioze un tularēmija, kuru ierosinātāju nesēji un izdalītāji ārējā

vidē (ne tikai mūsu republikā vien) ir pelveidigie grauzēji. Veselu

rindu antropozoonožu izraisa patogenie vienšūņi jeb pirmdzīv-
nieki. Starp tām biežāk ir sastopamā toksoplazmoze. Te pieder arī

vārda pec pazīstamā Āfrikas miega slimība. Bez minētajiem
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mikroorganismiem zooantroponozes ierosināt var arī parazitārie

tārpi (helminti). Jau ilgāku laiku no to izraisītajām slimībām ak-

tuāla ir trihineloze, ko ierosina ap 4,5 mm gari tārpiņi — trihi-

nellas. Dabā tās sastopamas meža cūku (mājas cūku — reti) un

plēsē (dzīvnieku muskulatūrā. Cilvēki ar tām invadējas, izmanto-

jot uzturā jēlu vai daļēji termiski apstrādātu slimo dzīvnieku galu.
Nereti mūsu republikā reģistrēta arī tāda helmintoze kā difilo-

botrioze, ko izraisa ap 10 m garais zivju lentenis. Mazāk nozī-

mīgas helmintozes ir ehinokokoze un opistorhoze. Un beidzot —

antropozoonožu ierosinātājs ir arī dzīvnieku kašķa ērce (ap
15 sugu), kura noteiktos apstākļos (apkopjot invadētus mājdzīv-

FENOLOĢISKĀS PARĀDĪBAS

(pēc sabiedrisko

Novērojumus sabiedriska kārtā veikuši un datus iesūtījuši sabiedriskie

4. Pope —
E Reinfelds, 5. Snēpele A. Ķemlers, 6. Dundaga -O.Kalnējs, 7. Engu-
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17. Birži —L. Brodiņa, 18. Jumurda —V. Udris, 19. Subate —O. Trošinova,

23. Zvidziena — L. Skrebehs, 24. Alūksne — L. Treija, 25. Dagda —
F. Vasiljeva.
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niekus; medniekiem dīrājot kašķainas lapsas) pāriet parazitēt uz

cilvēku.

Otrs faktors, kas nosaka dabas slimību perēkļu eksistenci,
ir pret šim slimibām uzņēmīgi siltasiņu dzīvnieki, kuri slimo ar

attiecīgu slimību un tādā veidā nodrošina tās ierosinātāju cirku-

lāciju dabā. Te pirmā vietā jāmin pelveidīgie grauzēji, kuru līdzda-

lība ērču encefalīta, tularēmijas, jersiniozes, leptospirozes, liste-

riozes, erizipeloida v. c. ierosinātāju cirkulācijā ir pierādīta. Meža

cūkas un plēsējdzīvnieki reprezentējas kā galvenie trihinelozes

invāzijas avoti. Lapsas, jenotsuņi un āpši ir trakumsērgas vīrusu un

kašķa ērču saglabātāji un izplatītāji dabā. Jāpiezīmē, ka samērā

1985. GADA RUDENĪ

novērotāju datiem)

novērotāji: 1. Nica — A. Būdels, 2. Rucava — J. Laugalis, 3. Vērgale — A. Bloks,

re — A. Liepiņa. 8. Dobele —E. Nonbergs, 9. Jelgava —L. Matjušonoks, 10. Ozo-

M. Rullē, 14. Lugaži —
V. Mertena. 15.Stučka — V. Krastiņa, 16. Zilām — Z. Griņko.
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Sastādījusi Lūcija Ozola
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bieži antropozoonožu ierosinātāju cirkulācijā iesaistās ari mājdzīv-
nieki — suņi, kaķi, kazas un citi. Tādā gadījumā runā par antro-

purģiskiem dabas slimību perēkļiem. Dzīvnieki, kuri pret minēta-

jām slimībām ir neuzņēmīgi vai, pārslimojot tās, ieguvuši imuni-

tāti, dabas slimību perēkli kalpo galvenokārt kā asinsdevēji ekto-

parazitiem — slimību ierosinātāju pārnesējiem.
Tādu asinssūcēju, sevišķi uz savvaļas dzīvniekiem, ir loti daudz.

Tā, piemēram, uz meža strupastes konstatēts ap 40 ērču, blusu

un utu sugu, uz ūdensžurkas — 30, pie tam līdz 400 parazitu uz

viena dzīvnieka. No ērcēm kā bīstamākās jāmin iksodu (jeb

ganību) ērces — lielākie pārstāvji savā kārtā (līdz 10 mm ga-

ras). Padomju Savienībā no tām reģistrētas 54 sugas, mūsu repub-
likā — 8. Viņu izplatības areāls un saimniekdzivnieku loks ir

loti plašs. Parazitē uz vairāk nekā 250 dzīvnieku sugām; dala arī

uz cilvēka. Mūsu republikā nozīmīgākās ir suņu ērces (/xode.s

ricinus) un taigas ērces (Ixodcs persulcatus) — galvenās ērču ence-

falīta virusa saglabātajās dabā. Bez ērču encefalita iksodu ērces

piedalās vel daudzu citu antropozoonožu ierosinātāju cirkulā-

cijā dabā. Te kā piemērus var minēt tularēmiju, mēri, listeriozi, Ku

drudzi, infekciozo nefrozonefrītu, erizipeloīdu, brucelozi v. c. Ka

samērā nozīmīgas slimību ierosinātāju parnesējas antropozoonožu
perēkļos ir ari gamazoīdu ērces — sīki, ap 1 mm gari ektoparaziti.
Bet uz cilvēka tās parazitē reti.

Vieni no visvairāk bīstamu slimibu pārnesējiem ir kukaiņi.

Tas daļēji izskaidrojams ar viņu kustīgo dzīves veidu un plašo
saimniekdzivnieku loku. Te pirmā vietā jāmin asinssūcēji div-

spārņi: odi, knišļi, mušas, dunduri. Tikai odi vien ņem dalību ap

50 vīrusu, bakteriālo un parazitāro antropozoonožu cirkulācijā
dabā. Mūsu republikā reģistrētas aptuveni 70 asinssūcēju div-

spārņu sugas. Ar šo kukaiņu grupu saistās tādas antropozoonoz.es

kā japāņu, Sen-Luī un ērču encefalīts, limfocitārais horiomenin-

gīts, dzeltenais drudzis, tularēmija, bruceloze, liesas sērga. Tik

pazīstami un bieži sastopami kukaiņi kā blusas var pamest vairāk

nekā 25 cilvēkam bistamas infekcijas slimības — antropozoonozes.
Starp tām vispirms jāmin mēris — viena no pirmajām zināmam

dabas perēkļu slimibām ar blusu kā galveno parnesēju. Bez

tam blusām pieraksta līdzdalību ari tularēmijas, listeriozes, jersi-
niozes, brucelozes, liesas sērgas, erizipeloida, infekcioza nefrozo-

nefrita un pat ērču encefalīta ierosinātāju izplatībā un saglabāšanā
daba. Mūsu republika reģistrētas 39 blusu sugas.

Samērā bieži, pie tam lielos daudzumos uz savvaļas dzīvnie-

kiem sastopamas dūrejutis (pie mums 16 sugas). Saimniekdzivnieku

izvēlē tās ir ļoti specifiskas un gandrīz visu dzīves laiku pavada
uz viena indivīda.

Andrejs Grīnbergs
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PĒC KULTŪRAS UN UZVEDĪBAS KODEKSA

Klāt rudens — nopietnu medību laiks. Un ari tajā tik daudz

džentlmeniskuma no mums gaida mežs. Lai gan medīšanai ir savi

loti noteikti un stingri priekšraksti, kas nejauj darit pāri dabai, to-

mēr, liekas, daži momenti no tiem varētu but saistoši visiem.

Vispirms atcerēsimies: par medīšanai pilnīgi aizliegtu zvēru un

putnu medīšanu vai nelikumīgu medīšanu, kura nodarījusi ievēro-

jamu zaudējumu, respektīvi, tādu zaudējumu, kas ir lielāks par

200 rubļiem, sauc pie atbildības pēc Latvijas PSR Kriminālkodeksa

lbO. panta II daļas. Kaut gan neatkarīgi no tā Latvijas PSR Mež-

saimniecības un mežrūpniecības ministrija un tai pakļautie uz-

ņēmumi, iestādes un organizācijas no vainīgajām personām pie-

dzen zaudējumu, ko tās nodarījušas republikas medību saimnie-

cībai un faunai, kā arī piesavinātas medību produkcijas vērtību.

Bet zaudējums, kāds nodarīts medību saimniecībai, nelikumīgi
nogalinot, ievainojot, noķerot, turot nebrīvē vai ar citiem paņē-
mieniem nelikumīgi iegūstot medījamos dzīvniekus vai piesavi-

noties medību produkciju, kā ari izpostot alas un ligzdas, tiek

aprēķināts šādos apmēros. Par alni, briedi —
500 rbl.; upes bebru,

ūdru — 300; stirnu, meža cūku — 200; lūsi — 200; āpsi, lapsu,

caunu, Amerikas ūdeli, jenotsuni — 100; vāveri, bizamžurku,

sesku, pelēko vai balto zaķi — 50; medni, rubeni — 200; sejas

zosi, baltpieres zosi — 100; jebkuras sugas pīli, sloku, mežirbi,

fazānu — 50; mērkaziņu, ķikutu, vistilbi, lauci, udensvistiņu, lauku

vai mājas balodi — 25 rbl.

Savukārt par vienas šeit nosauktas putnu sugas ligzdas iz-

postīšanu vai olu savākšanu naudas sods tiek aprēķināts triskār-

tigā apmēra salīdzinājumā ar viena indivīda iznicināšanu, un vienas

bebru, āpšu vaī lapsu alas izpostīšana «maksā» — 100 rbļ.

Dabiski, katra pilsoņa pienākums, ja viņš ir atklājis medību

noteikumu pārkāpumu, bet vainīgo personu nav spējis aiz-

turēt, ir vismaz par atklāto nekavējoties ziņot valsts meža sardzes

vai milicijas darbiniekiem. Par to tad pilsoņi, kas pieda-
lījušies medibu noteikumu pārkāpuma atklāšanā, tiek attiecīgi prē-

mēti no saņemtajām zaudējuma atlīdzības un naudas soda summām.

Taču vienlaikus, turpat vēl mežā atrodoties, katram vaja-

dzētu ari atcerēties, ka par zaudējumu, kāds nodarīts, sabojājot vai

iznīcinot informācijas plakātus, torņus, zīmes, barotavas un citas

medību saimniecības un mežsaimniecības ietaises, — pienākas nau-

das sods, kas trīskāri pārsniedz to sākotnējo vērtību.

(Sākums «Ziemd» |

Jānis Vanags
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SENAJĀ RĪGĀ IENĀK SVĒTKI

Un tad, lūk, klat ari dāsnais, bagātais rudens. Un 6. augustā — ar turpinājumi
pirmajā, trešajā un piektajā pirmdienā — ridzinieki pulcējas Umurkumurā jel
ābolu tirgū.

Sie svētki izveidojās 17. gadsimta pirmajā pusē. No 1601. līdz 1603. gadan
po|u-zviedru kara loti smagi bija cietusi Zemgales un Vidzemes teritorija
So apvidu iedzīvotāji bariem vien bega uz Rīgu. Un Kubes kalna pakājē (tag. Ko

munāru laukuma teritorija) netālu no Jura hospitāļa un Krusta baznīcas tika le
rīkota bēgļu nometne.

Pilsēta bēgļu nometni uzturēja divas ziemas. Lai tajā nodrošinātu kārtību, Jure

hospitāļa priekša ieraka augstu stabu. Staba gala piestiprināja trīsatšķirīgas signal
zīmes. Ar vienu aicināja nakt saņemt pārtiku, ar otru — pulcēties dažādu rīko

jumu, paziņojumu uzklausīšanai un ar trešo paziņoja par draudošajām briesmām

Un tā 1603. gada pavasari pilsētas rāte paziņoja, ka izsūtīti izlūki un pirmā
jam labas ziņas nesējam tiek apsolīta balva ungāru dukāts (zelta monēta). La

pilsēta uzzinātu par izlūka atgriešanos, tam bija jāuzrāpjas stabā un jānorau

attiecigā signalzīme. Beidzot augusta sakumā Smilšu torpa sargs staba galā ierau

dzija cilvēku.

Līdz ar to sākās bēgļu nometnes likvidēšanās. Daudzi zemnieki atgriezās pit
saviem dzimtajiem pavardiem, bet dala bijušo bēgļu palika Rīgā, kur bija ātra

duši sev nodarbošanos. Un ik gadus 6. augusta kopa ar visiem pilsētniekiem viq
atcerējās šis «bada briesmas, bada raizes» [Hungerkummer). Sākotnēji tie bija pa
teicibas dievkalpojumi Krusta baznīcā. Ar laiku tie pārvērtās par «bada svētkiem'

un tālāk par Umurkumuru, saplūstot ar rudens ražas svētkiem.

Nu Umurkumurs jeb ābolu tirgus dienas Rīgā izvērtās par jautriemtautas svēt

Umurkumurs Rīgā, pēc T. H. Rikmaņa, 1842. g.



Umurkumurs Rīgā, pēc D. Jancena, 1835. g.

kiem. Tomēr Umurkumurs vienmēr saglabāja simboliku no 17. gadsimta sakuma

beglu nometnes — zemē ierakto stabu un rāpšanos tajā.

Sākotnēji Umurkumurs notika ārpus pilsētas nocietinājumiem Kubes kalna

nogāzē. Bet 18. gadsimta 80. gados Kubes kalnu noraka un tirgus vietu pārnesa uz

brivo zemes gabalustarp tagadējo P. Stučkas un Ļeņina ielu. Laukuma malā ieraktais

stabs bija noziests ar zaļa jum ziepēm. Tā galā uzkāra no zaļumiempītu vainagu, ce-

pumus, drānas un citas godalgas, kuras ieguva tas, kas varēja līdz turienei uz-

rāpties un balvas noņemt. Blakus izvietoja būdas, kurās pārdeva ābolus, plūmes,

bumbierus, dzērienus. Nereti tirgus ievilkās līdz vēlam vakaram, un tad patīkamu

pārsteigumu rīdziniekiem sagādāja laukuma apgaismošanano Vērmanes dārza (tag.
Kirova parka teritorija). Mākslīgo apgaismojumubrīvā dabā pilsētnieki vēl nebija
raduši redzēt.

Sakarā ar straujo pilsētas apbūvi šajā rajonā 19. gadsimta 30 gados Umur-

kumurs tika pārcelts uz Jēkaba laukumu (tag. Cerniševska laukuma teritorija).

Pamazām svētki zaudēja savu kādreizējo popularitāti un izvērtās par parastu rudens

gadatirgu. Taču 20. gadsimta sākumā Umurkumurs vēl notika, un to mums nemir-

stīgu saglabājis nepārspējamais Rīgas dziesminieks Aleksandrs Caks savā poēmā
«Umurkumurs».

Attiecībā uz Umurkumuru pastāv gan vēl ari otrs viedoklis
—

ka tā aiz-

sākumi meklējami sirmajā senatnē un ka svētku nosaukums atvasināts no lībiešu

valodas: umār — ābols, kumārd — paklanīties, apsveicināties. Ir pieminēts, ka

šādi ābolu tirgi sākušies jau Jēkaba dienā . . .

Sā vai citādi, bet mūsu senās Rīgas svētku virpulis apritējis. Un sākas atkal

viss no gala — ar ziemu, ar Vastlāvi. ..

(Sākums «Ziemā».)

Māra Eihe
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Saskares punktos

MEŽA MĀTE

Kad Sprīdītis no milža Lutauša nagiem kopā ar cilvēkbērniem izpestī ari

meža iemītniekus, tā, kas «nāk labo darbu algot», ir Meža māte. Viņas «apģērbs
no skujām un lapām, galvā cepurīte no ziedu pumpuriem». Tādu Meža māti savā

pasaku lugā apraksta Anna Brigadere, un aptuveni tādu viņu palaikam iztēlo-

jusies ari senču ticība:

Ai, zaļa Meža mate

Za]ā skuju kažokā,

Tu ziemiņu pavadīji,
Pie eglites sēdēdama.

Meža male nepieder pie baltu cilšu lielākajam, stiprākajam dievībām, t>H ptfj

iemīļotAkaj£m gan. Būdama tikai viena oo daudzajām mūsu senču «mātēm», viņa

atstājusi pēdas tiklab vēstures liecībās (par to, ka latvieši pielūd/ot meža dievības,

stāsta gan jezuīti un Pauls Einhorns 17., gan Vecais Stenders 18. gadsimta), ka ari

dainās, teikas un ticējumos — bezmaz visos folkloras veidos.

Savi meža dievi bijuši visam tautām Senajiem grieķiem mežu (un ari lauku)

valdnieks bija Pāns, kam romiešu mitoloģijā atbilst Fauns un Fauna. Grieķu

meža dievība ar otršķirīgu nozinu bija Silens, romiešu — Silvāns (no latiņu vārda

«silva» - mežs), bez tam Pānam kalpoja mazāku meža garu saime — satīri.

Ka Panu un Faunu, tā satirus palaikam iedomājās āžu izskata. Romiešiem bija
ari īpaši meža dieva priesteri luperki, viņi mita Luperkā — Fauna kulta vietā (par

Luperku stāstīja, ka ta esot vieta, kur vilku mate zīdījusi Romulu un Remu
—

Romas

dibinātājus), un ik gadus 15. februāri nko|a Luperkalijas - meža dievībai veltitus

svētkus. Grieķu Pānam gan šadu gadskārtēju svētku trūka, toties viņam piede-
rēja sava stunda ik dienas — dienvidus jeb Pana stunda.

Pirmaļa bridi var likties, ka antīkajai mitoloģijai, vismaz ciklāl tā attieci-

nāma uz mežiem, ar mūsējo nav nekā kopīga. Un tiešām — vai tad ir kada līdzība

antīkās senatnes ažveidīgajiem dieviem ar mūsu Meža mati, kas valkā skuju mētelīti

un pumpuru cepurīti? Tad jau Pānu, Faunu un satirus drīzāk varētu salīdzināt

ar mušu Velnu, taču Velnam ir tjan sakars ar purvu, bet ne ar mežu. Un tomēr —

līdzīgu elementu abas mitoloģi|as netrūkst.

Tāpat ka grieķiem, romiešiem un citiem (piemēram, ģermāņu tautām),
kas pazīst galvenokārt meža dievus, nevis dieves, ari mums līdzas Meža mātei

ir savs Meža tēVs:

Meža mate putnus sauca,

Kalniņa stāvēdama.

Meža tēvs savus sauca.

Lielu tauri taurēdams.

Par Meža tevu liek domai ari mikla
—

«Vīrs stāv, mati šņāc» (atminējums:

mežs). Kad Juris Alunāns sava laikā atdzejoja Gētes slaveno balādi «Erlkonig»
(burtiski «Alkšņu ķēniņš»), izmēģinājis dažādus tulkojumus, viņš beigas iz-

šķiras par latviešiem jau pazīstamo «Meža tēvu». Piebildīsim gan. ka — pret-

stata jo daudzajām mātēm Meža tevs ir gandrīz vai vienīgais tēvs musu mitolo-

ģijā (blakus Debestēvam).

Ka antīkajā pasaule pazina satirus, tā arī musu senči daudzināja ne vien Meža

māti, bet ari meža garus, mežainus (lācim līdzīgus spalvaiņus), vadātājus, meža
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meitas jeb dūkņas (atcerēsimies Vīla Plūdoņa balādi «Dūkņa»(. Par meža meitām

runā ari dainas:

Guli, guli, meža meita,
Lidz lielam launagam:

Augsti koki, gari meži,

Neredz Sauli uzlecot.

Attāls sakars ar Meža mati varētu būt arī no vāciešiem patapinātajai Baltajai
mātītei, ar ko reizēm baidīti neklausīgi bērni un kuras dzīvesvieta esot mežā,

bet vadātāja iunkcijas reizēm piedēvētas pašai Meža mātei, kas ari dažkārt maldinot

meža gājējus.
Mums gan navromiešu Luperkalijam līdzīgu svētku, bet mūsu daudzās Kustoņu

dienas, kas iezīme meža iemītnieku pavasara atmodu, dažā ziņā atbilst Luperkā-
lij&m. Un, kaut arī mums nav Pana, Panam veltīto stundu mēs pazīstam; dienas

vidus, tāpat ka pusnakts, ari latviešu ticējumos ir ar īpašu nozīmi: dienas vidu

uz bridi aizmieg viss dzīvais, pirmām kārtām — mežs.

Meža mātei — tāpat kā citām svarīgākajām mātēm — ir vairāki blakusno-

saukumi: Mežmāmiņa, Medņu (vārdā «med(e)nis» līdzīgi kā vārdos «medīt, me-

d(i)nieks» — saglabāta senā par «-mež-» nepārveidotā sakne «-mcd-») māte,

Krūmu mate, Lapu māte, Ogu mate, Briežu māte, Putnu māte. Tā kā drava senatnē

palaikam atradās mežā un zirgu parastā pieguļas vieta bija mežs, tad Meža mātei

šai nozīmē tuvu rada arī Bišu māte un Pieguļas māte. Kādā tautasdziesmā Krūmu

māte minēta Meža mātei līdzās, savukārt kādā citā Meža māte pat nav minēta, vārda

sauktas tikai Krūmu māte un Lapu māte.

Nav šaubu, ka mūsu senči pazina koku kultu. Sākotnēji pielūdza pašus kokus,

bet ar laiku gan atsevišķi svētie koki, gan svētbirzis k)uva par piemērotākajām

upurvietām dažādām dievībām. Arī Meža mātes miteklis varēja būt kāds koks,

visbiežāk, šķiet, liepa, bet varbūt arī egle vai priede. Kad gribēja ziedot Meža

mātei, ziedoja kokam vai krūmam:

Krūmu māte, Meža māte,

Gani manas avitiņas:

Kad es iešu tautiņās,

Ik pie krūma ziedu likšu.

Meža mātes izpalīdzība ganiņam vai ganitei bija tikai viens no daudzajiem
Meža matēs nopelniem, kura dēl viņai ziedoja. Lidzigi nopelni varēja būt arī palī-
dzēšana medības, drava, koku ciršana, sēņošanā un ogošanā, īsi sakot — visās meža

gaitas. Svarīga reize bija, piemēram, šupuļliksts ciršana, kas allaž saistīta ar ziedo-

jumu Meža mātei.

Bet lūgums Meža mātei ganīt «avitiņas» izskaidrojams ar vecumveco para-

dumu ganībām izmantot mežu. Koku un krūmu biežņā izklīdušais ganāmpulks

nebija tik lēti pārredzams, lapēc gans to uzticēja Meža matēs gādībai. Tas pats

jāteic par piegulu. Kada dziesma tieši Meža māte arī ir ta, kas rūpējas, lai tiktu

ievēroti pieguļas noteikumi, konkrēti
— aizliegums jāt pieguļā Jāņu nakti.

Tāpat viens no Meža mātes uzdevumiem gadat par meža rotu. Sarūpētos
tērpus Meža māte tad izdala savai saimei '— krūmiem un kokiem:

Klusiņām klausījos,
Ko solīja Meža māte

Priedei sagšu, eglei sagšu,
Paeglei villainiti.
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Gluži tāpat Meža mate rūpējas par zvēriem:

Gan zināja Meža māte,
Kas katram piederēja:

Lačam sieksta, briežam blīgzna,
Zaķam sīki žagariņi.

Ļoti konkrēti dainu teicēji iztēlojas Meža māti ka putnu gādnieci Idažkart

ari vipa pati parādoties kada putna izskatā):

Meža mate putnus skaita.

Zem eglītes sēdēdama:

Irbe Grieta, mednis Toms,

Rubenitis Bertulitis.

Sai dziesmai daudz interesantu variantu. Meža mate skaita savus putnus ne vien

«Zem eglītes sēdēdama», bet ari «Uz siekstiņa sēdēdama», «Uz cinīti sēdēdama»,

«Kalniņā stāvēdama», «Uz akmins stāvēdama», «Purvju malu staigādama». Un

variantos dažādojas ari putnu vārdi. Tā cīrulis ir Andrejs, dzenis — Jānis vai

Jurka, irbe
—

Grieta vai Ilze, krauklis
— Juris, mednis

—
Juris vai Toms, medņu

mate (medne) Grieta vai Madaļa, paipala, rubenica un teterīte — Mada|a,

rubenis, sikspārnis (dainu tapšanas laikos ar. sikspārni uzskatīja par putnu) un

teteris — Bērtulis, sīlis — Ancis, Juris, Pieca vai Toms, sloka — Kača, Maija vai

Trīne.

Bet, ja Meža mātes ziņā ir zvēri un putni, tad pašsaprotama mednieku pakļau-
šanās Meža mātes gribai. Kad bāleliņš dodas medībās, vispirms viņš ar savu vaja-
dzību griežas pie Meža mātes:

Ai, bagāta Meža māte,

Pildi manu gājumiņu:

Tu jau pati gana redzi —

Caur cepuri mati līda.

Sai gadījumā medībās gājējs, jādomā, grib nošaut kādu caunu, tāpēc arī

cenšas Meža mātei pierādīt, ka viņam vajadzīga jauna cepure. Citreiz mednieks jau

iepriekš zina, ka citu neko viņam nedabūt kā vien kādu zaķeņu.
Lai nu šā vai citādi, dainām par Meža māti ir viena kopīga, ari mūsdienās

vērā liekama tendence allaž saudzēt un sargāt mežu, tā vērtības. Kad Mežam

tuvojas «sveši ļaudīs» (šodien mes sacītu: malumednieki), vispirms tiek brīdi-

nāta Meža māte:

Meža māte, Meža mate,

Sargā savu auklējumu:
Sveši Jaudis meža gāja,
Ne sisina neatstās.

Bet, kur valda meža un cilvēka sadraudzība, labi klājas kā vienam, tā otram.

Mežs var priecāties par cilvēku. Un cilvēks var priecāties par mežu:

Lai bagāta, kas bagāta.
Meža māte, tā bagāta:

Visi mazi paegliši
Zied sidraba ziediņiem

Valdemārs Ancītis
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PASAULES KOKS

Pirms pieciem gadiem Gruzi jā sanāca VIII sociālistisko valstu

dendrologu kongress. Sēdes mijās ar ekskursijām. Apmeklējām
an Gruzijas Lauksaimniecības institūta Mežsaimniecības fakul-

tātes Dendroloģisko muzeju. Te vispusīgi un tēlaini parādīti pasau-

les kokaugi: herbarizēti zari ar ziediem un augļiem vai čiekuriem,
koksnes paraugi ar dažādos griezumos redzamu struktūru, pielieto-
šanas veidi tautsaimniecibā, mežu nozime apkārtējas vides veido-

šana. Bet plašais stāstījums par kokaugiem un mežu te sākas ar

Pasaules koku pie ieejas.
Pasaules koks

.. . Pirmais cilvēces zināšanu un priekšstatu

plaša apkopojuma simboliskais modelis. Tas atstājis dzijas pēdas
visu tautu folklora. Sis kompleksais simbols izteic universālu

pasaules koncepciju, pirmatnēju priekšstatu sistēmu par visu esa-

mību. Telpiskajā skatījuma Pasaules koka saknes simbolizē

apakšējo (pazemes, ūdens dzelmes) pasauli, stumbrs — viduspa-

sauli (zemes virsmu ar cilvēku, dzīvniekiem un augiem), bet

lapotne augšējo (debesu) pasauli. Laiciskā ziņā šī triāde (sak-
nes—stumbrs—lapotne) nozīme pagātni tagadni —nākotni, kas

ģenealoģiski jāizprot kā senči tagadējā paaudze—pēcteči. Ana-

tomiskajā izpratnē šī triāde simbolizē galvu rumpi—kājas, bet

attīstības aspektā — virzibu no tapšanas uz pilnbriedu un vecumu

(izbeigšanos). Tā simbolizē ari celonfaktorus: labvēlīgi—neitrāli—
nelabvēlīgi. Ar Pasaules koka vertikālās struktūras simboliku sais-

tās arī specifiski dzīvnieki, dievības vai mītiskas būtnes. Loti tipiski
šī simbolika izteikta seno šumeru teiksmā par Gilgamešu: hulupu
koka saknēs saritinājusies čūska, tā zaros atrodas putns Anzuds,

bet stumbra — jaunava Lilita.

Uz rituālajiem priekšmetiem, sevišķi, ja tie saistīti ar bēru

ceremoniju, Pasaules koku attēloja pagrieztu ar lapotni uz leju. Da-

žas ziemeļu tautas ari mūsdienās pie mirušo virszemes apbedīju-
miem meijas (parasti ar saknēm izrautus pundurbērzus) liek ar

lapotni uz leju. Turpat novieto caurus traukus ar dibenu uz augšu,

apgāztas nartas ar pārlauztu slieci v. tml. Te redzam seno priekš-
statu reliktus par apgrieztajām attiecībām apakšējā pasaulē, kur

dzīvais ir nedzīvs, redzamais — neredzams, dzirdamais — nedzir-

dams, nederīgais derīgs utt. Arī mūsu tautas bēru paražās
egļu zarus pie kapu vārtiem un citur stiprina ieslīpi, ar galotni uz

leju. lespējams, ka ar šādu rituālu saistās ticējums par sēru formas

kokiem kapsētā, kas esot stādīti ar lapotni uz leju. Atceros, pirms
gadiem divdesmit publicētajā ceļvedī tā autori visā nopietnība
rakstija par šādiem «ar lapotni uz leju stādītajiem» kokiem Lindes

parkā Ogres rajonā.

Bet ari Pasaules koka horizontālajai struktūrai ir noteikta sim-
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boliska nozīme. Vienkāršāka gadījuma tā projicējas kā pretmeti,

sarežģītākā skatījumā — ka kvadrāts vai aplis (piemēram, sen-

indiešu mandala). Kvadrātiskajā aspektā katra mala (vai lepķīs)

norāda četras debespuses, gadalaikus (pavasari, vasaru, rudeni,

ziemu), diennakts daļas (ritu, dienu, vakaru, nakti), krāsas (sar-

kanu, baltu, zilu, melnu), pasaules elementus jeb stihijas (ūdeni,

zemi, uguni, gaisu) v. tml. Pasaules koks kā esamības modelis sim-

bolizē tās mēru un organizāciju, rada iespēju izteikt tos teksta

zīmju sistēmās.

Pasaules koka shēma tāpat izsaka galvenās skaitliskas kon-

stantes, uz kurām balstījās mūsu senču pasaules izpratne. Tā

pirmkārt ir triāde (pasaules koka vertikālais iedalījums). Kā raksta

Imants Ziedonis: «Cilvēce vienmēr domājusi trīsstūros. Bībelē:

ceriba, ticība, mīlestība . . . Pasakās: vienam tēvam bija trīs dēli . . .

Pameita un īstās meitas
. . . Triumvirats. Trīs jaunas masas sēd

rožu dārzā. (Ne jau viena līnijā, domājams, ka trīsstūrī.) Trīs lai-

viņas peld pa jūru. Trīs mīklas jāatmin, trīs varoņdarbi jāizdara.
Trīs lietas labas lietas. Trīs reņģes ir metiens vienā kālā. Pūķim
ir trīs galvas.» Ari mūsdienās neesam atteikušies no triādēm. Trīs

pamatkrāsas: sarkana, dzeltena, zila. Ontoloģija, gnozeoloģija un

aksioloģija jebkurā filozofiskajā mācībā. Tēze, antitēze, sintēze

dialektikā. Trispakāpju siloģisms — lielā un mazā premisa un

secinājums formālajā loģikā. Bioloģiskais, psiholoģiskais un sociā-

lais cilvēka būtībā. Racionālais, emocionālais un intuitīvais cilvēka

garīgajā pasaule. Tāpat savu zināšanu sistēmā lietojam ari tetrādes

(četras debespuses, gadalaiku utt ). Septiņnieks, šo divu kon-

stanšu summa, simbolizē esamības statisko un dinamisko aspektu
sintēzi.

Ta nebūt nebija nejaušība, ka cilvēki izvēlējās koku par savas

priekšstatu sistēmas modeli vai simbolu. Koks ir simboliski tēlains,

ar Joti uzskatamu organizācijas shēmu. Taču ne mazāka loma

šī simbola izvēlē bijusi tam, ka mūsu senču dzīve ļoti cieši saistī-

jusies ar kokiem un mežu. Senie mednieki te guva iztiku savai

ciltij, dravnieki kokos ierīkoja bišu dores, mežs paslēpa no ie-

naidnieka, saules svelmes un stindzinošajiem ziemas vējiem.

Ari vēlāk zemkopim līdumniekam mežs piešķīra auglīgu lauku,

baļķus mājokļa celšanai un malku tā apkurināšanai, mežā salasītās

ogas un sēnes, ķā arī rieksti (labības neražas gados tāpat ozolu

zīles) deva nozīmīgu pārtikas papildinājumu. Ne jau velti mežs un

koki tautasdziesmas, teikas un pasakās parādās kā labi cilvēka

draugi un aizstāvji. Atsevišķiem dižkokiem piešķīra sakrālu no-

zīmi, zem tiem rīkoja dažādus rituālus, upurēja dievībām, izšķira

svarīgus jautājumus v. tml. Tāpēc pilnīgi dabiski varēja rasties

priekšstats par visizcilāko koku, Pasaules koku.

Pasaules kokam ir daudz variantu, paveidu: dzīvības koks, labā

un ļauna atzīšanas koks, Saules koks, debesu koks, gudrības
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koks, retāk — nāves koks. Senlatviešu mitoloģijā Pasaules koka

tels saistits ar Saules ceļu

Ik ritinu Saule lēca

Sarkanāi kociņā,

Jauni kungi veci tapa,
To kociņu meklēdami.

Domājams, ka agrāk šo Pasaules koka paveidu, Saules koku,

mūsu senči iedomājās kā brīnišķīgi mirdzošu milzīgu ozolu, kas

aug zemes malā jūrmalā uz šīs pasaules robežas vai arī jūras vidū.

Vēlāk priekšstats par Saules koku pārnests arī uz citiem kokiem,

pat niedri:

Kur, Saulīte, mājas ņemi,

Vakarā noiedama,

— Vidu jūras uz ūdeņa

Zelta niedres galiņā.

Priekšstats par Pasaules koku bieži izmantots dažādu tautu

mītos, reliģijā, mākslā, sevišķi ornamentos. Pasaules koka tēlu

izmantojuši dažādu laikmetu dzejnieki (piem., F. Bārda). Kā at-

ziņu sistēmas modelis tas plaši kalpo arī mūsdienu modernajā
zinātnē. Tādi ir katram biologam labi zināmie filoģenētisko
sistēmu koki dzīvnieku un augu sistemātikā un ģenealoģijas
koki cilvēka ģenētikā, mērķkoks vadīšanas teorijā un zinātnis-

kajā prognozēšanā, arī valodu koks lingvistikā, jēdzienu koks

hierarhiskajos klasifikatoros v. o.

Tā Pasaules koks izrādījies loti veiksmīgs modelis priekš-
statu tēlainai sistematizēšanai un acīmredzot vēl ilgi kalpos cil-

vēcei.

Arturs Mauriņš

KOSMOSS RAIDA - UN DZĪVĪBA ATSAUCAS

Saules aktivitātes ietekmi uz dzivo dabu 20. gadsimta sākumā

zinātnes līmenī pacēla ievērojamais mūsu zemes zinātnieks Alek-

sandrs Čiževskis (1897—1964). Tomēr vēl vairākus gadu des-

mitus tā tika apšaubīta: nevar būt, tāpēc ka nevar būt! Saules ak-

tivitātes redzamās zīmes — plankumi — taču aizņem gluži nelielu

mūsu zvaigznes dalu. Nevar būt, ka tik niecīgi un tāli veidojumi
piedalās mūsu organisma procesos . . .

Bet iestājās kosmisko pētījumu laikmets, un mums pilnībā at-

klājās krāšņais Saules vielas tilts — tās vainags, kas sniedzas

vēl tālu aiz Zemes orbītas. Saules vainaga nemitīgais viļ-

ņojums vada Zemes magnētiskā lauka variācijas, ietekmē atmo-
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sfēras gaisa cirkulāciju, atbalsojas dzīvo organismu procesos.

Katra dzīva būtne reaģē uz apkārtējas vides maiņām; ta dien-

dienā saņem visdažādākos fizikālos kairinājumus. Temperatūras
un atmosfēras spiediena svārstības, magnētiskā lauka intensitātes

palielināšanās vai pamazināšanās, apgaismojuma variācijas, kos-

misko staru un Zemes radioaktīvā fona dabiskās pārmaiņas un

citi fizikāli un ķīmiski faktori iedarbina dažādos organisma re-

ceptorus. Saņemtos signālus tie nodod organisma reguletajsiste-
mām, kas atbild ar atvaires reakcijām. Si procesu virkne: kairi-

nājuma uztveršana - regulācija — atvaire tad arī realizē kos-

misko faktoru ietekmi uz mūsu veselību — nosaka homeostāzes

stabilitāti.

Jau pamatposms ir ļoti interesants — fizikālā faktora iedarbība

uz šūnu. Katra šūna atbild uz dažādiem kairinājumiem gan speci-

fiski, gan nespecifiski. Respektīvi, katra šūna reaģē tikai ta, ka

viņa to prot, — specifiski, bet šo specifisko reakciju tā realizē ne-

specifiski — neatkarīgi no kairinātāja dabas. Sūna prot pateikt ti-

kai «jā» vai «nē». Ja kairinātājs atbilst šūnas specifikai, šūna

saka «jā», bet, ja kairinātājs atbilst citu šūnu specifikai, dotā šūna

vienkārši saka «nē». Tā, piemēram, sekretējoša šūna atbild tikai

divējādi (saņemot savu specifisko kairinātāju!) — tā sekrēciju vai

nu palielina, vai pamazina. Bet nespecifiskam kairinātājam tā

vispār neatbild. Arī tad, ja šūna ir spējīga reaģēt uz dažādiem

kairinātājiem (tādas šūnas ir), tās reakcija vienmēr ir viena un tā

pati — šai šūnai raksturīga. Tālāk saņemtie signāli jau izplatās
katrai sistēmai raksturīgā, speciālā veidā. Piemēram, ja ar pieri ie-

skrienam stabā, atbildes reakcijā piedalās ari redzes sistēma, de-

monstrējot savu standartatbildi — īsus gaismas zibšņus. Tāpat
redzes sistēma atbild ari uz kosmisko staru «ieskriešanu» kosmo-

nauta galvā, lai gan ne trieciens pret stabu, ne kosmiskie stari

nav gaismas nesēji.

Līdzīgi arī kosmisko spēku izraisītās ģeomagnētiskā lauka, me-

teoroloģisko faktoru un citas fizikālo lauku pārmaiņas izraisa or-

ganismā vienādas reakcijas, kas atkarīgas tikai no reaģējošās
sistēmas: kad uz Saules veidojas lieli aktivitātes centri ar kom-

plicētiem plankumiem un intensīvām kosmisko staru plūsmām, tad

slimnieki sūdzas vai nu par galvassāpēm, vai arī par sirdsdarbības

traucējumiem, gluži tāpat, kā viņi reaģē uz tām laika apstākļu
maiņām, kas nav ar Saules aktivitāti saistītas. Tāpēc ari pastāv

zināma neviennozīmība, konstatējot cilvēka atkarību no kosmis-

kiem un ģeofizikāliem faktoriem. Sūnai taču ir vienalga, kāds

ir saņemtā kairinājuma sākotnējais cēlonis. Tā jebkurā gadījumā
nodod signālu tālāk — regulācijas sistēmām.

Cilvēka ķermenī pastāv vairākas regulācijas sistēmas, šeit mi-

nēsim svarīgākās. Visvecākā regulācija, kas piemita jau vispri-

mitīvākajiem dzīvajiem organismiem, ir ūdens un sālu vielmaiņas
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sistēma (atcerēsimies pirmo dzīvo būtņu attīstību pasaules okeāna

krastā). Darbojoties šai sistēmai, audos krājas vai no audiem at-

brīvojas ūdens un sāli, piemēram, veidoju tūskas. Sarežģītāka jau
ir humorālā sistēma, kur darbojas ķīmiskas vielas — biogēnie
amīni, hormoni, vitamīni. Sīs vielas var darboties gan vietēji,
audos, kur tās tiek producētas, gan arī visā organismā, radot,

piemēram, drebuļus, svīšanu utt. Ģenētiski visjaunākā ir nervu sis-

tēma. Tai ir visnozīmīgākā loma dažādo atvaires reakciju iz-

raisīšanā.

Atvaires reakcijas reti kad darbojas separāti. Pa lielākai daļai

to darbība ir kompleksa, un tāpēc arī runā par neirohumorālo—

neiroendokrīno sistēmu, kur atsevišķas darbības fāzes ir grūti at-

dalāmas. Bez tam katra regulējoša sistēmā ietvertas arī vai-

rākas t. s. apburtā loka sistēmas. Tā, piemēram, hormonālā re-

gulācija ietver sevi arī hormonu darbību un fermentu sintēzi or-

ganismā. Bet no fermentu aktivitātes ir atkarīgi gandrīz visi

bioķīmiskie procesi, kas nosaka normālas organisma funkcijas. No

otras puses, atsevišķu lermentu sintezē ietekmē hormonu

veidošanos un to darbības veidu. Ņemot vēra visas šis saites, izšķirt

atsevišķo posmu darbību ir loti grūti, tāpēc arī organisma
reakcija uz kosmiskās un ģeolizikalas vides pārmaiņām var būt

loti daudzveidīga, parasti katram cilvēkam individuāla. Citam «uz

laika maiņām» sāp galva vai locītavas, citam pēkšņi iestājas sirds

klauvēs, citam depresija.
Daudzu paaudžu pieredze ii uzkrāts milzīgs faktu daudzums

par ārējās vides pārmaiņu ietekmi uz cilvēka organismu. Bet pēdē-
jos gadu desmitos strauji aug zinātnisku pētījumu skaits šai joma.
Lieli nopelni te arī Latvijas mediķiem, sākot ar profesora K. Ru-

dzīša darbiem. Rīgā 1965. gadā tika sasaukta pirmā Vissavienības

apspriede par problēmu «Saule — biosfēra».

Kosmiskās ietekmes detalizēto mehānismu, mūsuprāt, visrūpī-

gāk pētijusi Sverdlovskas profesore Jevgeņija Roždestvenska.

Viņa noskaidrojusi, ka arējas vides faktoru pārmaiņu ietekme

slimā, novājinātā organisma izjūk normālais līdzsvars starp asins

recēšanas un tecēšanas procesiem. Tāpēc Saules aktivitātes pie-

auguma un magnētisko vētru laika palielinās ari sirds un asins-

vadu sistēmas negadījumu skaits. To šodien ņem vera visās ārst-

nieciskajās iestādēs, ārsti ik dienas saņem ziņas par Saules akti-

vitāti, magnētiskajām vētrām, laika apstākļu pasliktināšanos.
Saite starp plankumiem uz Saules un cilvēka sirdi ir viena

no visaptverošakajām saitēm dabā. Tās loka esam ietverti mēs visi.

Valentīns Būmeisters,

Natālija Cimahoviča
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PAR MĒNESS FĀZĒM - AR SKAITĻOTĀJU

Daudzajās praktiskajās kārtulas par lauku darbu veikšanu

noteiktu Mēness fāžu laikā it saglabāti empīriski novērojumi par

augu dzīves cikla atkarību no Mēness stāvokļa pie debesīm.

Mūsdienu zinātnes uzdevums ir atrast šīm likumībām fizikālo un

bioķīmisko pamatojumu.

Apskatot fizikālos laukus, kuru pārmainās varētu būt atbildīgas
par biolunāro saistību, šobrīd, liekas, par nozīmīgākajiem var uz-

skatīt Mēness gravitācijas speķu un Mēness gaismas plūsmu.
Mēness gravitācijas spēks kopa ar Saules un Zemes gravi-

tācijas spēku mijiedarbība ar Zemes reljefu nosaka okeānu, li-

tosfēras un atmosfēras paisumu un bēgumu komplicēto ritmiku,

kas katrā zemeslodes vieta ir citāda. Okeāna plūdmaiņas ir pa-

zīstamas jau kopš senatnes visām tām tautām, kuras dzīvo okeāna

krastā.

Mēness gravitācijas spēka vertikāla komponente ir vislielākā

tad, kad Mēness ir zenītā. Sai laikā Zemes virsmas attiecīgais apga-
bals saņem arī visvairāk Mēness atstarotās gaismas. Tā ir polari-

zēta, tāpēc tai piemīt īpaša bioloģiska iedarbība.

Tikai diemžēl zinātniskajā literatūrā ir samēra maz ziņu par
gravitācijas lauka pārmaiņu un polarizētās gaismas konkrēto

ietekmi uz augu attīstības fāzēm. Un citu fizikālo lauku (Mēness

radiostarojums, kosmisko staru lunārās variācijas v. c.) ietekme ir

pavisam neizpētīta. Tāpēc šobrīd par Mēness ietekmes pamat-
faktoriem var pieņemt gravitācijas un gaismas lauku.

Abu šo lauku summāro ietekmi pirmajā tuvinājumā var vien-

kārši raksturot ar laika posmu, kadu Mēness dotajā vietā atrodas

virs apvāršņa. Nosauksim šo laika posmu par Mēness redzamības

intervālu. Mēness redzamības intervāls gada gaitā nepārtraukti
mainās. Tā kā uz Zemes lietojam Saules kalendāru, mūsu gada 365

vai 366 dienās Mēness redzamības intervāls atkārtojas nepilnu
skaitu reižu. Lidz ar to ik gadus šī intervāla garums nobidās par

apmēram ±\2 dienām un vienā un taja paša datumā iznāk cita

Mēness fāze.

Izmantojot Mēness redzamības intervālu, iegūstam fizikālu

skaitlisku indeksu, kuru var ērti izmantot Mēness ietekmes pētī-

jumiem, pielietojot matemātiskas metodes.

Tādejādi katrs interesents var, piemēram, izskaitļot aprīļa un

maija diennaktīm šā intervāla skaitliskas vērtības un sēt un stādīt

kultūraugus vairākos termiņos. Pēc tam var aprēķināt, cik reizes

lielāku vai mazāku ražu ir devuši dažādu intervālu sējumi.
Tas ir pareizāk neka diskutēt par samēra stiepjamicm jēdzieniem:

«vairāk», «mazāk», «labāk», «sliktāk» utt.

Savukārt Mēness redzamības intervāls ir viennozīmīgi saistīts

ar Mēness fāzi — bet tikai attiecīgajā gadalaikā. Piemēram, ziemā
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Mēness redzamības intervālu kalendārs 1986. gadam

Mēness redzamības intervālu kalendārs 1987. gadam

pilns Mēness vienmēr redzams augstu pie debesim un tam ir

maksimāls redzamības intervāls. Vasarā — otrādi. Arī tautas-

dziesma teikts: «Kur Saulīte ziemā tek,/ Tur vasarā Mēnestiņš.»

Ari pavasaros un rudeņos Mēness fāžu saistība ar redzamības

intervālu ir attiecīgi pretēja (bet ik gadus vienāda!). Pavasarī

augošu Mēnesi allaž novērojam maksimālajā redzamības inter-

vālā, bet dilstošu minimālajā, rudenī atkal tieši otrādi. Bet visas

šīs likumības visvieglāk paturēt prātā un izmantot pētījumiem, uz-

zīmējot sev Mēness redzamības intervāla kalendāru. Tā, kā 1986.

un 1987. gadam šādu kalendāru izskaitļojis un uzzīmējis Rigas
1. vidusskolas skolnieks Gints Tervits, kura darbā redzama Mēness

stāvokļa nobīde nākošajā gadā par apmēram 12 dienām.

Pamēģināsim nu izprast sauszemes augu lunārās atkarības

bioloģisko būtību. Vispirms ievērosim vēl pagājušajā gadsimtā
formulēto bioģenētisko likumu: ontoģenēze ir filoģenēzes at-

kārtojums, respektīvi, katra organisma attīstībā atspoguļojas
arī visas sugas evolūcija. Sādā skati jumā augu reakcija uz

Mēness stāvokli pie debesīm ir seniegūts ritms, kas izveidojies
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dzīvības pirmsākumos, kad pirmatnējā okeāna krastā paisuma

viļņa izmestie organismi zināmu laika posmu palika sau-

sumā. Šādos apstākļos, kur dzīvei sauszemē piemērojās tikai tie

organismi, kuri saglabāja savās šūnās ietverto, galvenokārt bioķī-

miski saistīto ūdeni, Mēness gravitācijas spēks vai apgaismo-

jums acīmredzot kļuva par informatīvo parametru bioķīmisko

reakciju pārmaiņai. Viena no šīs senās spējas variācijām ir arī

šodienas organismu spēja pariet anabiozē — apturēt savus dzīvības

procesus, nonākot nelabvēlīgos eksistences apstākļos. Anabiozes

mehānismu mūsdienas rūpīgi pētī un plaši izmanto biotehno-

loģijā. Domājam, ka arī šai rakstā aplūkotais dabas ritmikas

veids - augu atkarība no Mēness stāvokļa pie debesim — var klut

par pamatu gan jauniem atklājumiem augu fizioloģijā, gan mo-

dernām agrotehnikas metodēm.

Latvijā izdarītie lauka eksperimenti liecina, ka visos tajos

gadijumos, kad auga dzīvotspēja jāsaglabā, vajadzīgās darbības

izdarāmas maksimālajā Mēness redzamības intervāla. Piemēram,

dēstu izstādīšana pavasaros pēc seniem norādījumiem jāveic au-

goša Mēnesī, un, arī maksimālais redzamības intervāls pavasaros

iekrīt augoša Mēness fāzē. Turpretī rudenī augošs Mēness sakrīt ar

minimālas redzamības intervālu, tad ir īstais laiks art papuvi,

jo nezaļu saknes tobrīd ātrāk zaudē savu dzīvotspēju. Bet

tauta pazīstamās sēšanas kārtulas acīmredzot «mērķētas» uz to,

lai jaunā auga attīstības mezglu punkti iekristu maksimālās redza-

mības intervāla.

Līdz ar to kļūst skaidra dažu tautas novērojumu šķietamā

nesaskaņa ar gaidāmajiem rezultātiem, piemēram, cūkgaļas kvali-

tātes pasliktināšanās, ja lopu kauj augošā Mēnesī, taču nevis

dziļā rudenī, kā tas tradicionāli darīts, bet gan pavasarī, kad augo-
šais Mēness ir maksimālās redzamības intervālā. Gala tad ir,

cik vien iespējams, piepildīta ar saistīto ūdeni — tā uz pannas

sprakšķ.

Aprakstītās likumsakarības ļauj katram pašam izvēlēties dažā-

diem darbiem vajadzīgo laiku. Piemēram, attēlā var redzēt perio-

dus, kad Mēness redzamības intervāls ir liels un kad — mazs. Mē-

ness redzamības intervālu kalendāru gan labāk sastādīt patstāvīgi,
izmantojot musu kalendārā ievietotos Mēness lēkta un rieta

datus. Tāpat interesanti būtu izpētīt, kāda nozīme ir Mēness kon-

krētajam stāvoklim attiecīgā darba laikā, piemēram, kā ieaug stādi,

kas likti zemē dažas stundas pirms Mēness kulminācijas, kulmi-

nācijas bridi un pēc tās.

Tadā veidā, ņemot vērā Mēness redzamības intervālus, mūsu-

prāt, iespējams izanalizēt senlaiku agrotehnisko paņēmienu fizikāli

ķīmisko jēgu.

Sk. att 12b.. 12?. Ipp.

Bruno Biedriņš,

Natālija Cimahoviča
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MEŽA DZĪVNIEKI MEŽĀ- UN CILVĒKS TO VIDŪ

Visi dabas elementi tā vai citādi ir savstarpēji saistiti. Zināms

dinamisks samērs ir starp augiem un augēdājiem dzīvniekiem,

starp augēdājiem un plēsējiem, starp parazītiem un to saim-

niekiem. Tie ir barošanas ķēdes vai ekoloģiskās piramīdas at-

sevišķi posmi. Cauri tiem iet vielu un enerģijas plūsma. Augi foto-

sintēzes procesā veido organiskās vielas, ko tālāk patērē augēdāji,
bet tos savukārt plēsēji. Parazīti un slimību ierosinātāji iz-

manto kā augus, tā dzīvniekus. Saprofiti mirušo organisko vielu

mineralizē, un vielu aprite atkal var sākties no jauna.
Bet šāda aprite notiek ikvienā ekosistēmā, piemēram, mežā.

Tomēr katra atsevišķa organisma, populācijas vai ekosistēmas at-

tīstības posma šāda līdzsvara var nebūt. To nosaka katrai vietai

raksturigie dabas apstākļi un dzīvās sistēmas attīstības stadija. Uz

ši fona veidojas sugu un augēdaju dzīvnieku savstarpējās attie-

cības. Kā noskaidrots, augedaji dzīvnieki (fitofāgi) no saviem ba-

rības augiem ir tikpat atkarīgi, cik augi no dzīvniekiem. So atkarību

raksturo augu izmantošanas intensitāte. Neliela un vidēja augu

izmantošana veicina zaļas masas pieaugumu, pārmērīga — to kavē.

Bet, ja augu izmantošanas intensitāte pārsniedz kritisko robežu,

sevišķi biežuma ziņā, iegūtās barības daudzums ir ļoti mazs un augu

ataugšana ir ļoti nomākta. Tiklīdz šāda situācija sasniegta, arī

dzīvnieku skaita palielināšanās apstājas un sākas tā samazināša-

nās. Sajā periodā mirstība ir lielāka par dzimstību, jo dzīvniekiem

tad ir slikta pielāgošanās spēja dažādiem vides faktoriem, tiem

ir vāja izturiba pret slimībām. Savukārt, kad dzivnieku skaits

kļūst tik mazs, ka barības augi atkal var sākt atjaunoties,
sākas arī augēdāju dzīvnieku populāciju atjaunošanās, pieaug
izturiba un pielāgošanās spēja. Skaita maksimuma un samazi-

nāšanās periodā liela daļa populācijas īpatņu atpaliek augšanā un

attīstībā, sliktāk realizējas to iedzimtība. Pat vislabākais pro-

jekts nevar tikt pilnīgi realizēts, ja pietrūkst būvmateriālu.

Skaita maksimuma un samazināšanās periodā izdzīvo īpatņi, kuri

visekonomiskāk spēj izlietot apēsto barību vai kuriem ir priekš-
rocības konkurencē par barību (augstāko rangu īpatņi). Tas ir pir-
mais skaita regulācijas tips.

No baribas daudzuma ir atkarīgas arī tās dzīvnieku sugas, kuru

skaitliskā augšana apstājas, pirms sākas tās skaita negatīvā ietekme

uz savu baribas augu atjaunošanos. Tas raksturīgs sugām, kas aiz-

ņem šauru ekoloģisko nišu un kuru īpatņiem vismaz mazuļu au-

dzēšanas laikā ir individuāls dzīves veids. Vasarā tiem ir savi

rajoni, kuru lielums ir atkarīgs no baribas daudzuma. So dzīv-

nieku skaits strauji aug, kamēr vien platībā ir brīvas vairāk

vai mazāk piemērotas dzīvesvietas. Kad visas ir aizņemtas un

daudz pieaugušo ipatņu vairs nevar atrast sev piemērotas vietas,
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dzīvnieku skaita augšana apstājas, jo «liekie» īpatņi nekur nevar

atrast mieru, nevar arī izaudzēt spēcīgus un izdzīvotspējīgus
mazuļus, — rodas iekšpopulācijas stress. Kad ir sasniegti dzīvnieku

skaita «griesti», dzimstība un mirstība ir līdzsvarota līdz lai-

kam, kamēr pienāk bargāka ziema. Tad nobeidzas daudz dzīv-

nieku, bet pēc tam dažos gados atkal sasniedz katrai vietai rak-

sturīgo maksimumu. Tas ir otrs skaita regulācijas tips. Tā, pēc

pirmā tipa biežāk norit staltbriežu, pēc otrā — stirnu skaita dina-

mika.

Sīs barības augu daudzuma un pieejamības izmaiņas, kas

lielā mērā ir pašu dzīvnieku izraisītas, tad arī ir skaita svārstību

rašanās galvenais cēlonis dabā. Laika apstākļu un citu no popu-

lācijas blivuma neatkarīgu faktoru izmaiņām ir tikai sekun-

dāra nozīme. Līdz ar to dzīvnieku skaita straujas augšanas pe-

riodā, kad ir barības pārpilnība un iekšpopulācijas attiecībās

nav jūtama spriedze, barga ziema ar īslaicīgu barības trūkumu un

zemu gaisa temperatūru darbojas trenējoši. Bet dzīvnieku skaita

maksimuma un baribas samazināšanās periodā tikpat barga ziema

lielai populācijas daļai ir nāvējoša.

Fitofāgu skaita cikliem ar zināmu nokavēšanos seko plēsēju
cikli. Plēsēji savairojas un atrod vislabākos apstākjus ne vien

tad, kad upuru skaits tuvojas maksimumam, ko pieļauj barības re-

sursi vai iekšpopulācijas attiecības, bet arī depresijas fāzes sā-

kumā. Kamēr upuru populācijā apstākļi labi, plēsēju darbība tiek

kompensēta ar uzviju; kad apstākļi pasliktinās — plēsēju dar-

bība jūtami samazina upuru populācijas skaitlisko lielumu. Ja

plēsēju nav, šo darbu veic slimības vai bads. Dzīvās formas, kas

izmanto fitofāgus, neļauj tiem iznīcināt savu dzīvības pamatu —

augus. Taču zināmas fitofāgu un augu valsts mijiedarbības svār-

stības arī šī barjera pieļauj — jo vienkāršāka ekosistēma, jo svār-

stības lielākas. Plēsēji un dzīvnieku parazīti (arī infekciju ie-

rosinātāji) drīzāk ir skaita maiņu cikliskuma izlīdzinātāji nekā

ierosinātāji, jo tie vairāk ir atkarīgi no sava eksistences pamata

nekā otrādi.

Un tad šajos ciklos un likumos iekļaujas cilvēks. Cilvēka

loma dabā ir būt gan par fitofāgu, gan plēsēju. Ir pilnīgi likum-

sakarīgi, ka cilvēks nodarbojas ar medībām un cērt mežu. Un

cilvēkam ir lielas iespējas izpildīt šo savu funkciju saskaņā ar

pašas dabas likumiem. Medibās var būt dabai labvēlīgas vai ne-

labvēlīgas. Pārāk intensīvas medības var stipri samazināt dzīv-

nieku skaitu vai būt pat liktenīgas kādai sugai — vēsture

pazīst tādus gadījumus. Ja medības nenotiek vai tās nav intensī-

vas, dzīvnieku skaitu regulē barības resursi un iekšpopulācijas
konkurence dotajā momentā un konkrētajā vietā. Tā populācijas
dala, kas neatrod savām vajadzībām atbilstošus apstākļus, lemta

bojāejai no plēsējiem, slimībām vai bada. Kā zināms, noteiktos
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populācijas eksistences apstākļos mirstības limenis ir aptuveni

vienāds neatkarigi no tās tiešajiem cēloņiem, jo arī ir noteikts spe-

cifisko prasību (pēc barības un telpas) apmierināšanas līmenis un

no ši līmeņa ir atkarīga organismu izturība. Tas nozīmē, ka me-

dības var aizstāt lielu daļu no dabiskās mirstības, saglabājot labus

apstākļus gan dzīvniekiem, gan barības augiem. Ja medības

ir tik intensīvas, ka ierobežo dzīvnieku skaita palielināšanos pirms
barošanās apstākļu vai iekšpopulācijas konkurences limitējošās

ietekmes, tad dzīvnieku reprodukcijas spēja ir maksimāla un tiek

izmantots viss ikgadējais pieaugums, saglabājot relatīvi lielu

apdzīvotības blīvumu. Ja turpretī ir pieļauts dzīvnieku skaita mak-

simums un pārsniegta augu izmantošanas intensitātes kritiskā ro-

beža, neizbēgama ir dzīvnieku skaita samazināšanās un depresijas
periods, kura laika to skaits var samazināties līdz ļoti zemam

līmenim pat saudzējošā režīmā.

Lai zinātu, kādā attīstības stāvokli atrodas apmedījamā populā-
cija un cik intensīvi to var izmantot, jāseko barības augu un

dzīvnieku skaita samēram, ko labi raksturo augu izmantošanas

intensitāte (augu apkodumu daudzums un pakāpe) un vienāda

vecuma (pēc zobiem) viena dzimuma īpatņu fiziskās attīstības

rādītāji, vislabāk — apakšžokļa garums pirmā gada dzīvniekiem,

ragu, kā arī ķermeņa izmēri un svars pieaugušajiem. Tāda tak-

tika ļautu izvairīties arī no plēsēju masveida savairošanās un dotu

iespēju tos izmantot atbilstoši vairošanas potenciālam, kā arī

izvairīties no bīstamu slimību uzliesmojumiem. Tā nodrošinātu

ari biotehnisko pasākumu (piebarošana ziemā, barības lauciņu ie-

rīkošana v. c.) un izlases medīšanas augstu efektivitāti. Situācijā,
kad augu izmantošanas kritiskā robeža jau pārsniegta, šie pa-

sākumi kļūst mazefektivi vai var radīt pat pretēju efektu gaidī-

tajam. Pateicoties sarežģītajiem regulācijas mehānismiem, pilnīgi
izmedīt kādu sugu, sevišķi meža ekosistēmās, nav nemaz tik viegli.
Daudz vieglāk kādu sugu iznīcināt, ja tiek pārmainīta pati vide —

iznīcinātas kādas sugas prasībām atbilstošas dzīvesvietas.

Tādēļ svarīgi ir saglabāt dabisko ekosistēmu daudzveidību.

Ir vajadzīgi gan izcirtumi, gan jauni un veci meži, gan arī visi

iespējamie meža tipi. Un māksligo ekosistēmu (kultivētā zeme)

platības nevar tikt bezgalīgi palielinātas uz dabisko rēķina. Tad

var pienākt tāds laiks, kad zūd dabisko ekosistēmu atjaunošanās

spēja. Tiklīdz tas notiks, arī kultivētajās platībās būs ļoti grūti pa-

lielināt ražibu vai to uzturēt līdzšinējā līmenī augsnes erozijas dēļ.

Mums vēl daudz jāmācās, lai harmoniski iekļautos dabas vidē

un lidz ar to gūtu no dabas vislielāko labumu, tai nemaz neno-

darot pāri.

Arvīds Priedītis
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MEŽA DZĪVNIEKI MĀJĀS - UN MĀJDZĪVNIEKI MEŽĀ

Savas attīstības sākumā cilvēki savvaļas dzīvniekus medija vie-

nīgi pārtikas iegūšanai. Vēlāk neolīta laikmetā — jau mēģināja

tos piejaucēt. Tā par mājdzīvniekiem kļuva suns, zirgs, kaza, govs,

kaķis un citi dzīvnieki.

Taču ne visi dzivnieki, kas tolaik tika domesticēti, ir māj-

dzīvnieki arī mūsdienās. Tā, piemēram, senajā Ēģiptē lielās anti-

lopes — kannas, kā tas redzams senajos gleznojumos, izmantotas

gan zemes apstrādāšanai, gan piena ieguvei. Bet tagad tās dzīvo

savvaļā. Diemžēl pārmērīgas medīšanas dcl kannām to dzimtenē

Ālrikā draud pilnīga iznīcība. So dzīvnieku, kura piens ir lī-

dzīgs krējumam un satur ārstnieciskas vielas un kam ir arī

ļoti vērtīga gaļa, mūsdienās mēģina domesticēt mūsu zemē —

Askanija Novas rezervātā.

Mūsu valstī tiek veikti plaši izmēģinājumi arī vairāku citu sav-

vaļas dzīvnieku domestikācijā. Tā, piemēram, Pečoras-Iličas

rezervātā un Kostromas izmēģinājumu saimniecībā strādā, lai

domesticētu aļņus, Sverdlovskas apgabalā Bobrovskas specializētā
saimniecībā — medņus un rubeņus, vairākās citās saimniecībās —

paipalas un laučus, kas izrādās izcili dējīgi putni.
Ir uzsākti arī muskusvēršu domestikācijas mēģinājumi tālu

ziemeļos Taimiras pussalā. Siem dzīvniekiem ir garšīgs piens,
laba gaļa, kā arī vērpšanai deriga vilna.

Sirmā senatnē domesticētie dzīvnieki, jau vairākus gadu tūk-

stošus dzīvodami kopā ar cilvēkiem un pielāgodamies cilvēku

vajadzībām, ir stipri mainījuši savu raksturu un paradumus
taču dažu sugu dzīvnieki savos gēnos acīmredzot ir saglabājuši
daudzus sugai raksturīgus instinktus. To visai uzskatami dažkārt

var novērot personiskajās saimniecības. Mājas cūka, atrazdamās

aizgaldā vai aplokā, kur vienā stūri tai parasti ir iekārtota sausa

un tīra guļvieta, pirms atnešanās imitē savu tālo senču izdarību —

gatavo sivēniem midzeni. Ar salmu kušķi vai pat vienu salmu,

vai zāles stiebru mutē ta staigā pa savu šauro

dzīves telpu, tēlodama midzeņa iekārtošanu. Bet gadījumos, kad

grūsna mājas cuka izlaužas no iesprostojuma, aizbēg no mājām un

atnesas meža vai krūmājā, tās parastā uzvediba vēl stiprāk mainās.

Cūka uzbrūk visiem, kas tuvojas sivēniem, un vienīgais izņēmums
ir pastāvīgā barotāja un kopēja. Tai cūka tomēr, gan brīdinoši

rukšķēdama, ļauj pieiet klāt saviem jaunpiedzimušajiem. Ari si-

vēni šadā gadījumā ir ļoti tramīgi un tikko dažas dienas veci jau

prot visai prasmīgi bēgt un slēpties.
Senču instinkti dažkārt visai spilgti izpaužas arī mājas govīm.

Vairākkārt novērots, ka no jaunlopu ganāmpulka izbēgušie vai no-

klīdušie bullīši un telītes, ja tie ir apmēram diennakti pavadī-
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juši vientulība mežā, turpmāk vairās no cilvēkiem, mājdzivniekiem
un pat no sava ganāmpulka, ja ar to nejauši sastopas.

Mežā aizbēgušie mājdzīvnieki jau pēc dažam nedēļām sak iztu-

rēties stipri līdzīgi savvaļas pārnadžiem. Ari galvenie maņu or-

gāni oža, dzirde un redze tiem klust ļoti jutīgi, ķermeņi iegūst

raksturīgo slaidumu un staltumu. Visai dīvaini, ka arī medibu suņi

šādus «bijušos» mājdzīvniekus uzskata par savvaļas dzīvniekiem

un enerģiski dzen tiem pēdas.

Tā, jau trīsdesmitajos gados Latvija bija gadījumi, kad pava-

sari mežā aizbēgušos mājdzīvniekus neizdevās dabūt rokā dzīvus,

pat iestājoties ziemai. Kokneses apkaimē vienu šādu bēgli —- lielu,

skaistu teli — izdevās nošaut tikai ziemas vidū pie siena kau-

dzes meža pļava. Tāpat pēdējos gadu desmitos mūsu republikā ir

bijuši gadījumi, kad lauku saimniecības vadītājs ludz medniekus

nomedīt mežos iebēgušos teļus.

Tas viss norāda, ka mājdzīvnieku tālo senču instinkti tagadējo
paaudžu gēnos ir tikai «iemiguši», bet, dzīvniekiem nokļūstot da-

biskos apstākļos, tie «uzmostas» un sāk darboties. Kaut gan,

lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par dabisko instinktu saglabāšanos
un atjaunošanos dzīvnieku organismos, vēl ir nepieciešami zi-

nātniski pētījumi. Patlaban ir skaidrs tikai tas, ka senču in-

stinktu pārmantošanu nevar šabloniski attiecināt uz visām dzīv-

nieku sugām.

Ar dziļu sašutumu, nosodījumu un vajadzības gadījumā — arī

ar likuma bardzību sabiedrībai jāvēršas pret cilvēkiem, kas nes

uz mājām mežā atrastus savvaļas dzīvnieku mazuļus. Un nav

nozīmes tam, vai mazulis tiek nests mājās sev par prieku, vai arī

lai to uzaudzinātu un vēlāk palaistu brivībā. Šādos gadījumos
cilvēki savu barbarisko rīcību parasti pamato ar humāniem

nolūkiem: mazulis esot atrasts novārdzis, acīmredzot māte pame-

tusi utt. Sādi uzskati ir dziļi maldīgi. Savvaļas dzīvnieku mātītes

savus mazuļus barošanas starplaikos parasti paslēpj vai dažkārt

atstāj pat visai klajās vietās, kur ir mazāk jābaidās no plēsoņām.
Tādēļ, ja cilvēks paņem mežā un pārnes mājās savvaļas dzīvnieku

mazuli, viņš to izrauj no dabiskās vides. Turklāt jāapzinās, ka pie
cilvēkiem izaudzis un vēlāk brivībā palaists dzīvnieks tiek no-

lemts drīzai un neglābjamai bojāejai. Uzaudzis sugai neparastos

nedabiskos apstākļos, šāds dzīvnieks neprot ne sameklēt sev ba-

rību, nedz slēpties un tādēļ drīz vien kļūst par upuri plēsoņām vai

citiem cilvēkiem.

Bargu nosodījumu pelna arī tie cilvēki, kuri pavasaros, pār-

ceļoties uz dzivi vasarnīcās, aizved sev līdzi suņus un kaķus, bet

rudenī, atgriežoties pilsētā, šos dzīvniekus dažkārt pamet. Sāda

cietsirdība, pirmkārt, traumē bērnu jūtu pasauli, padarot bērnus

cietsirdīgus arī pret cilvēkiem. Otrkārt, šādi bada nāvei pamestie
suņi un kaķi kļūst par tā sauktajiem apkārtklejojošiem dzīvnie-
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kiem. lekams tos nošauj vai noindē, tie, bada spiesti, paspēj
nonāvēt daudz derīgu zīdītāju un putnu.

Pēdējos gadu desmitos cilvēka un dzīvnieku savstarpējās attie-

cībās iezīmējas vēl kāda jauna parādība: savvaļas dzīvnieku pār-
celšanās uz dzīvi pilsētās. Arī mūsu sirmās Rigas parkos, kapos
un apstādījumos jau regulāri ligzdo melnais mežastrazds, gredzen-
ūbele, vārna, žagata, kaņepītis, pelēkais mušķērājs un citi sav-

vaļas putni. Pie pilsētas izgāztuvēm bieži sastopamas kaijas,

lapsas un citi dzīvnieki. Pilsētas kanālos gan pie Bastejkalna, gan

pie Preses nama gandrīz visu gadu sastopamas meža pīles (merce-
nes).

Putni, sajuzdami labvēlīgu cilvēka attieksmi, apmetas tā mītņu

tuvumā. Daudzu sugu putni pielāgojušies un vēl turpina pie-

lāgoties dzīvei pilsētā. Jauno dzīves apstākļu ietekmē to izturēša-

nās kļūst arvien «pilsētnieciskāka». Pilsētā dzīvojošiem putniem

var mainīties barība, raksturīgākās ligzdošanas vietas, ligzdu
taisīšanas īpatnības un pat sezonālā izturēšanās — gājputni var

kļūt par nometniekiem. Tā, piemēram, kaņepītis, kas parasti ligzdu
izklāj ar augu pūkām vai zīdītāju vilnu, ligzdojot pilsētā, šai vaja-
dzībai lieto vati, diegu un auklu gabaliņus. Pelēkais mušķērājs, kas

ligzdas pamatni parasti veido no apses vai bērza lapām, pilsētā
šai vajadzībai izmanto papira gabaliņus, tramvaja vai autobusa

bijetes. Mājas strazds un melnais mežastrazds, kā zināms, ir gāj-

putni, taču vairākas pilsētās daļa šo putnu ir jau kļuvusi par
nometniekiem.

Savvaļas dzīvnieku ienākšana pilsētās būtu sekmējama, jo ar to

pilsētas ainava kļūst pievilcīgāka. Būtu labi, ja, projektējot un bū-

vējot pilsētās ēkas, ka tas notiek, piemēram, Vācijas Demokrā-

tiskajā Republikā, daudzstāvu māju sienās vietām iemontētu iz-

dobtus blokus, kur varētu ligzdot svīres, pelēkie mušķērāji un

citi savvaļas putni.

Jānis Kronītis

DABAS UN SIEVIETES VĪZIJAS

REFLEKSIJAS

Cilvēkiem patīk slēpties. Uzlikt masku sejai dresētu vaibstu

vai pomādes veidā. Uzlikt masku augumam — apģērba veidā. Jo

apģērbs sen vairs nav tikai siltumam — polsteri un šķēlumi siltumu

nevairo. Apģērbs ir tādēļ, lai cilvēks liktos arī skaistāks, pievil-
cīgāks (galvenokārt jau skaistāka, pievilcigāka), varbūt pat labāks.

Un arī — lai apliecinātu gaumi, izteiksmību, prieku, gan prieku sev,

gan citiem. Lai apliecinātu kultūru (diemžēl ari bezgaumību un

kultūras trūkumu). Un katrs savā mērā cenšamies nu «likties»
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(man negribas teikt «izlikties», jo šis process jau kļuvis tik cil-

vēcisks un dabisks).

Un tam pretī, lūk, pēkšņi — kailums! Kas tas irV Kā to uzņemt?

Izaicinājums? Nekaunība? Vājība?

Pirmatnējām tautām, kurām civilizācija vēl nebija ieskaidrojusi

pieklājību, kailums likās pilnīgi dabisks. Ne visām tautām ari

šodien civilizācija ir iegalvojusi, ka tas ir kas slikts (piemēram,
somiem ģimenes pirtī).

Tāpēc kailums gadu tūkstošiem ir kopts mākslā — uzkrāts pi-

līs, kapenēs, pat baznicās. Mēs saredzam iedvesmojošu skaistumu

akmenī, kokā, mākonī, īpaši jau putnā, meža dzīvniekā. Tikpat
dabiski taču vajadzētu saskatīt šo dabas skaistumu arī cilvēka

augumā . . .
Un tomēr — šis jautājums nav tik vienkāršs. Nav vienkāršs

vispirms jau tādēļ, ka ir tik būtisks: katrs cilvēks bez piederības kā-

dai sociālai šķirai pieder arī vienam no dzimumiem. Un dzimums

kailumā izpaužas izteiksmigāk nekā caur mūsdienīgu apģērbu.

Neapdzēšamā tieksme pēc pretējā dzimuma ir gan radījusi simtiem

ģeniālu vārsmu, melodiju, gleznu un skulptūru, gan, liesa, ari

daudz varmācības, nodevības, pat karu.

Kopš agras bērnības šajā jautājumā ari man blakus stāvējis
šis klasiskais dzives pretstatu vienības modelis. No vienas puses,

tiešs dabiskums — caur tēvu. No otras puses, izvairīšanās, nolieg-

Saulaina diena J Gleltda 1010
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šana, bezpaskaidrojuma «cenzūra» — caur māti. Tēvs pie pusdienu

galda, izēdis zupas šķīvi un gaidīdams olu kulteni vai ko citu,

uz avīzes malas vai kalendāra vāka, kas mētājas uz galda, pēkšņi

ņem un uzzimē . . . kailu sievieti. «Nu gan kā apreibis,» skan klusa

mātes «kritika», un zīmējumi nemanāmi un dtn «pazūd». (Cik

tagad man būtu interesanti redzēt sava tēva zīmējumus, kuri

tapa atelpas brīdī starp zemes aršanu tīrumā vai siena vāliem

pļava - ja nebūtu bijis šīs «cenzūras» .. .)

Vai atkal — cits gadījums. Mums ar brāli bērnībā rokās nonāca

spogulītis, kuram otrā pusē bija nevainojams kailas meitenes zīmē-

jums. Bet tas loti drīz «pazuda», un tikai vēlāk māte atzinās, ka

iesviedusi to rudzos. Taču es ari šodien no tik daudzu gadu at-

tāluma varu apgalvot, ka šis spogulītis nedarīja ne vismazāko Jau-

numu mūsu morāles veidošanās procesā, drīzāk pat labu, jo zī-

mējums un modelis bija skaisti, tie pievilka acis un izraisīja ap-

brīnu.

Un tajā pašā laikā droši varu teikt: ne jau tumsone vai svē-

tule bija mūsu matē. Vienkārši: viņa nebija tam audzināta, vai,

pareizāk sakot, viņa bija citādi audzināta. Vēlāk, kad izaugam

lieli, viņa ar mums tik brīvi un dabiski runāja par loti sarežģī-

tām intīmām temam. Viņa tikai nepiedalījās šī dabiskuma audzi-

nāšanā viņa gaidīja to parādāmies gatavu, pašu par sevi. Patri-

Ziediņš J Cleitda 1010
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arhālajā lauku sabiedrībā šie jautājumi bija kaut kāda īpatnēja
«tabu» paēnā.

Kaut gan diemžēl ari šodien, un ne tikai laukos, šie jau-

tājumi bieži vien vēl tiek atrisināti pēc tās vienkāršākas formulai;

ka tādu jautājumu — nav!

Luk, braucu vilcienā uz Maskavu. Kupejā man pretī sed sie-

viete vidējos gados. Viņa, mani aplūkojusi, ziņkāri jauta:
— Sakiet, lūdzu, vai jūs, gadījumā, neesat mākslinieks?

— Nu, esmu.

Un tad viņa ar vēl lielāku ziņkārību turpina:
— Sakiet, lūdzu, vai patiešām atrodas tādas, kas mākslinie-

kiem pozē plikas?
— Jā. Vienīgi kadel jus sakāt «tādas»?

— Nu, bet kas tad tās var būt par sievietēm?

— Zināt, arī princeses un hercogienes māksliniekiem ir pozē-

jušas kailas, un nav to nemaz uzņēmušas par kaunu vai paze-

mojumu.
— Nu, tas nevar būt. Es gan neparko to nevarētu . . .
— Bet pie ārsta jus ejat?
— A, tad ir pavisam citādi. Tā ir dabiska lieta.

— Mums ari tā ir dabiska lieta.

— Tas ir pavisam citādi.

Ziedi

J. Gleizdafoto
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— Bet jūrmalā jūs, domāju, sauļojaties un arī esat gandrīz

kaila?

— Nu, tur taču es esmu apģērbusies.
— Tā ir vairāk jūsu iekšējā sajūta, bet izskatāties faktiski

gluži kaila.

— Nu, nav gan tā . . .

Un tad es acīmredzami kļūdījos — velēdamies spilgtāk argu-

mentēt savu domu, es jautājumu konkretizēju un ieteicos:

— Redzat, jūs te tagad sēžat, bet es varētu jus uzzīmēt. Un uz-

zīmēt jūs nevis apģērbtu, kā esat, bet kailu. Pēc tam lai atnāk

fotogrāfs un nofotografē jūs kailu. Es gan nevaru apgalvot, ka abi

attēli būs pilnigi vienādi, bet ka tie būs pārsteidzoši līdzīgi — to

gan.

Tad sekoja iss izsauciens — «Uh!» Un mana kaimiņiene strauji

sagriezās sānis un līdz Maskavai ar mani vairs nerunāja ne

vārda . .
.

Bet es vēlreiz skaidrāk par skaidru apzinājos vienkāršās pamata

patiesības. Ja vīrietis cauri apģērbam vai arī bez apģērba apjauš
vai redz skaistus sievietes auguma apveidus un izrāda par to sa-

šutumu, viņš ir vai nu slims vai liekulis, vai viņām nav laimē-

jies ar audzināšanu. Ja sieviete tā dara — viņu vada vai nu skau-

dība vai dusmas, vai
— Dat samaitātība.

V. Brauna toloRīts
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Tāpēc, manuprāt, kā visās dzīves jomās, arī šeit cilvēku vajag
audzināt. Tikai visu, protams, nosaka, kas, kur un kā to darīs.

Visam ir sava vieta un laiks. Runājot līdzībās: ja padotais priekš-
niekam lasīs atskaiti dzejā, priekšnieks k|ūs traks. Ja dzejnieks

literārā sarīkojumā lasīs pārskatu, viņš paliks tukšā zālē.

Jā, kailums ir intīma sfēra, un to nevar pārāk sabiedriskot.

Ar to cilvēkam vislabāk jāsaskaras vienatnē — filmā, grāmatā,

izstādē, mīlestībā. Vislabāk — dabiskam, dabiska vidē, dabā. Esmu

dziļi pārliecināts, ka kailums caur augstvērtīgām gleznām, skul-

ptūrām, fotogrāfijām ir jārāda — jārāda bērniem, jauniešiem, vi-

siem. Jārāda — lai audzinātu jutas, lai audzinātu cieņu pret pre-

tējo dzimumu, lai audzinātu skaistuma izjūtu.
Skaists sievietes augums dabas vidē — vai tad to kāds nesa-

maitāts cilvēks var uztvert ar sašutumu?! Vai nevajadzētu drīzāk

izrādīt sašutumu par to, ka cirkū neaizsargāto meža saimnieku —

lāci vai kadu citu dzīvnieku ietērpj kādā muļķīgā brunči, lai no

pārākuma pozīcijām izsmietos par dzīvnieka jocīgo izskatu. Bet

cik skaists, harmonisks un dabisks ir šis dzīvnieks savā istenajā
vidē!

Es ceru, bez šaubām, ka jūs sapratīsiet: es nebūt neaicinu jūs

kjūt par nūdistiem un staigāt apkārt kailiem. Es tikai mudinu bez

aizspriedumiem uzlūkot mākslas izstādes gleznas un aplūkot šeit

šīs fotogrāfijas, mēģinot saredzēt viņās to skaistumu un izteiksmi,

ko ir redzējis un gribējis jums nodot autors.

Sk. krasu ielīmi

Jāzeps Pīgoznis

Dabas stāsti

PAR BRĪNUMIEM BEZ BRĪNUMIEM

Dabas zaļā grāmata nav izlasāma, liekas, tai nav sakuma, nav beigu un,

lai to izlasitu, mūžs ir par īsu. Katrs nodzīvotais gads ir nesis savus negaidītus

pārsteigumus. Nekad nevar teikt, ka jau viss ir redzēts, iepazīts. Lielā māksli-

niece Daba ir apbrīnojama visos mums šķietamos sīkumos. Tāpēc turpināsim

iepazīties ar plašās, labi apgādātas Dabas darbnīcas brīnumaino pasauli . .

Reizēm ogu laika būsim sastapuši tumši zilgano melleņuklājienā kādu mazu

IUICiļKI ar baltam ogām. Vai šādas ogas vispār var bUt? Taču pēc garšas un

lieluma tās ne ar ko neatšķiras no tumšajam. Tātad īstas ogas (sk. krasu ielīmi).

Pavisam reti sastopamas ir baltās zilenes. Vienīgā zināma vieta, kur mazā

laucitē «pulcējas» baltas zilenes, ir Jēkabpils zaļajā zonā. Lieluma un garšas

ziņa tās līdzinās zilajām (sk. krāsu ielīmi).

Baltās mellenes un baltās zilenes krasi norobežojas no pāreja ogu lauka.

Kur ir baltās, nav nevienas zilās, starp zilajām nav nevienas baltās. Bet, kas

izsaucis krasu pigmentu maiņu, nav noskaidrots (radioaktivitāte, mutācija vai

kas cits?).
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Meža ceļmalā aiz Jēkabpils būvmateriālu rūpnīcas bija nostājies necerēti

skaists stalagmits. Ziemas sals bija licis pārsniegt tam četru metru augstumu.
Kas ar to tīkas, atcerējās Kaukāza, Krimas alu brīnumaino skaistumu. So šokolādes
krāsā iekrāsoto stalagmitu bija izveidojusi ūdens strūkliņa. Veidojums bija «iz-

audzis» tik liels, ka pat aizsniedza priežu vainagu. Likās, ka kāds to būtu iz-

nesis no teiksmainas alas.

Par visu neparasto, ko sastopam dabā un kas rada izbrīnu, medz teikt tie

ir «Lielas Dabas mazie brīnumi», bet Dvietes mežā ieraudzītais ir tik neparasts,
ka gribētos teikt «lielie brīnumi». Tur aug apse no 3 celmiem

.. . Tas nebija
ne dzirdēts, ne redzēts. Būtu loti neparasts kinokadrs, ja tādas apses rašanos

parādītu, līdzīgi ka parāda zieda plaukšanu.

Tadaines mežniecības 2. kvartālā pie Gandru tilta pārsteigumu sagadaia
bites. Atlidojušais spiets neapmetās vis ozolā ieliktajā dorē, bet sabūvēja kāres

apakša zem savas mājiņas gndas. Visa saime lidz vasaras nogalei dzīvoja brivā

daba ozola zaros. Jēkabpils biškopji to paglabā no sala un pārvietoja stropa

(sk. krasu ielīmi).

Pienakoi pie brīnišķā kadiķa Strazdiņu maļas Dvietē, cilvēks patīkami
pārdzīvo dabas skaistumu debesu un koka harmoniju. Koks glabā atmiņas par

cilvēkiem, kas viņu šaja vieta iestādīja 1935. gadā. Nu tas izaudzis liels, stalts un

runa par saviem stādītajiem . Atcerēsimies - tās ir pazīstama vēstures profesora
H. Stroda dzimtās māļas.

Kad ekskursanti apmeklē Telšu pilsētu Lietuvā, tie cenšas apskatīt apbrīnas
vērto dārziņu Keipiklas (Ceptuves) iela. Tur aug ari stādītie apsakņojušies asas

(sudraba) egles zariņi. Skaists apaļš paklājs. Bet pie mums Daugavpils MRS

Zaļumu mežā daba pati divās atsevišķās vietās ir veidojusi apsakņojušos eg|u
zaru paklājus.

Nīcgales mežniecība pirmo reizi izdevās sastapt uz divām kajam augošu
osi. Kā lielu dabas retumu mežkopji to atstājuši neskartu

Amūras korķa koks Janopole pie Rēzeknes ir labi aizsargāts. Sis Talo

Austrumu ciemiņš cieta no sala 1979. gada bargaļa ziemā.

Divu priežu pilnīgs saaugums sastopams Vijanu apkārtne pie Kņāvu purva.

Koki tuvinājušies un apvienojuši savu «saimniecību», ta laikam ir mazāk

rūpju.

Ja ieraugām ievu laba koka izskatā, tad gribas apstāties un aplūkot to

Jēkabpils rajonā pie Viesītes mežniecības kantora ēkas blakus, katra uz sava

celma, aug divas ievas — īsti koki. Stumbru apkārtmērs tām ir 1,70 m.

Maltas mežniecības teritorijā ezeriņā uz celma izveidojusies jaunu kociņu
saaudzite. Kokiem, tāpat ka cilvēkiem, ir dazadi likteņi.

Pie eglēm paretam var ieraudzīt čiekuriem līdzīgus veidojumus. Tas ir

kukaiņu valsts pārstāvju - hermesu darbs. Dabas zalaja grāmata ta ir interesanta

lappuse.

Jāzeps Vuškāns



PAR SĒŅU "RAGANU RIŅĶIEM"

Sēņojot ne vienreiz vien nākas sastapt tā sauktos «raganu

riņķus». Dažkārt to ģeometriskā forma ir skaidri saskatāma, bet

dažkārt apji ir nepilnigi. Sādu dabas izpausmi var noverot tiklab

mežos, kā ari laukos un parkos.
Senatnē par to bija māņticīgi priekšstati, bet tagad mēs zinām,

ka to izraisa sēņotnes starveida virzišanās uz priekšu. Si parādība

ļauj aptuveni noteikt attiecigas sēnes micēlija vecumu. Atkaribā no

laika apstākļiem micēlijs virzās uz priekšu no 12 lidz 40 cm gadā.
To ievērojot, var nonākt pie pārsteidzošiem atklājumiem, piemē-

ram, zaķu pūpēža (Calvatia utriiormis) «raganu riņķis» Gaujmala
liecina, ka šī pūpēža sēņotnei ir ap 300 gadu! Vēl lielāks vecums,

spriežot pēc «raganu riņķa», konstatēts dzeltenpelēkajai piltuvenei
[Clitocybe geotropa) — apmēram 700 gadu! «Raganu riņķus» veido

ne tikvien liela, bet arī maza izmēra sēnes. Piemēram, Skrīveru

novadā gadījās zāģskaidas uziet parasto piestenīti (Ceucibulum
lacve) vienu metru platā apli.

Eiropā «raganu riņķus» veido vairāk neka simt augstāko sēņu

sugu, kuras rada 10—100 cm platas atmirušas veģetācijas joslas.
Šādas joslas Latvija konstatētas dižsporu atmatenei {Agaricus

macrosporus), auzenei (Calocybe gambosa), pļavas vītenei (Ma-
rasmius oreades), uzpūstajai saknenei (Rhizina infiata) un vel

citām.

«Raganu riņķu» lielums parasti svārstās no viena līdz sešiem

metriem diametrā. Lielāki apli sastopami retāk, piemēram, raganu

bekai (Boletus luridus) 9m; divkrāsainajai aplocenei (Lepista

personata) — 15,4 m; auzenei (Calocybe ganbosa) — 19 m; snieg-

baltajai biezlapītei (Camarophyllus nivcus) — 20 m; dižsporu at-

matenei — 20 m; lielajai dižsardzenei (Macrolcpiota procera) —

22 m; dūmainajai aplocenei [Lepista nebularis) — 23 m; milzu

baltmietenei — 40 m; raibajai aplocenei {Lepista luscina) — 50 m;

dzeltenpelēkajai piltuvenei — 300 m.

Vērā ņemams ari lielais ražigums «raganu riņķos» dažām

senem, piemēram, divkrāsainajai aplocenei, kailajai aplocenei un

auzenei.

Sk. kiiisti ielīmi Vilis Lūkins



VĒSTURE UN CILVĒKS
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Saskares punktos

Pirms 70 gadiem

VIESUĻA VASARA UN RUDENS

Strēlnieku lielā izvēles stunda

Kāds pareizticīgo svētulis F. Bucēns pirmā pasaules kara

sākumā rakstīja: «Ja notiktu vēl piecas mobilizācijas, ja mūs

vēl sauks mūsu mīļais cars, mēs visi . . ar iedvesmu un prieku
iesim karot. Un, ja vajadzība mūs spiedīs karaspēkam bez atlīdzības

atdot pēdējo govi no kūts, mēs to atdosim.»

Urrāpatriotiski noskaņotais Petrogradas laikraksta ko-

respondents A. Reņņikovs saviem lasītājiem melīgi klāstīja: «No

visam musu plašās valsts tautām karā ar Vāciju vispatriotiskākā
ir latviešu tauta . . Nav paspējuši vēl nožūt uz māju sienam un

telegrāfa stabiem plakāti par jaunu mobilizāciju, bet viņi bez

izņēmuma visi ķeras pie ieročiem, sēžas kara ešelonos un ar

dziesmām dodas uz rietumiem.»

Taču savu lielo un īsto izvēli latviešu strēlnieki apliecināja
1917. gada maijā, kad vienprātīgi nostājās uz revolūcijas ceļa.

Tad Latviešu strēlnieku pulku apvienotās deputātu padomes
rezolūcija pasludināja: «Par mūsu lozungu paliek līdzšinējais
revolucionārās demokrātijas uzaicinājums: Visu varu strādnieku,

zaldātu un zemnieku deputātu padomēm!»
Kad Padomju Savienībā dzīvojošie latviešu sarkanie strēlnieki

atzīmēja «17. maija rezolūcijas» gadadienu, Pēteris Stučka par

strēlnieku lielo izvēles stundu 1917. gadā rakstīja: «17. maija
diena Krievijas un vispasaules revolūcijas grāmatā ieņem īpašu
lapu ar virsrakstu «Latvju strēlnieks». Tā nebija latviešu strēlnieka

dzimšanas, bet viņa atdzimšanas diena. Ta bija diena, kad latviešu

strēlnieki ne pa vienam, bet, kā arvien, organizēti — visi kā

viens pārgāja revolūcijas cīnītājos un tūliņ stājās cīnītāju pirmajās
rindās. Kad Oktobris bija uzvarējis Krievijā un nodibinājās jaunā,

revolucionārā Sarkanā Armija, no jauna tanī iestājās pirmais
un atkal ne pa vienam, bet organizēti — latviešu strēlnieks.

Organizēts tas gāja cīņā un, kad to pienākums sauca, lika galvu par

revolūciju — arī ne pa vienam, bet organizēti.»
Tie ir nozīmīgi, dziļi patiesi un neaizmirstami vārdi.

Tātad — preti Oktobrim

Strēlnieku izvēle bija notikusi. Viņi gāja uz lielo revolūciju.
Cauri smagām kaujām, mītiņiem, pārdomām, sajūtot darba tautas

atbalstu, noraidot buržuāzijas politiķu mēlnesīgos apvainojumus.

Protestēdami pret A. Kerenska politiku, atmaskodami Pagaidu
valdības kontrrevolucionāro politiku un pamatodami prasību
«Visu varu padomēm!», latviešu strēlnieku pārstāvji 1917. gada
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6. jūnijā (24. maijā) rakstīja: «. . kas attiecas uz disciplīnu, tad

tiešām mums nav vairs šādas Nikolaja rungas disciplīnas, bet

mums ir cita disciplīna. Mēs, latvieši, kā jau 1905. gadā apšauditi
revolucionāri, esam pilnīgi noorganizējušies un vienoti kaujas

gatavībā. Ne mums runāt par kaujas gatavības atjaunošanu, jo kau-

jas gatavību mēs nekad neesam zaudējuši . . Jā, mēs esam kaujas-

spojigi, un vīrišķības mums nebūtnav mazāk kā toreiz, kad latviešu

strēlnieks gandrīz vai ar kailām rokam un neapbruņots postīja

asos vācu dzeloņdrāšu aizžogojumus. Un, ja krievu revolucionārās

tautas griba, vienotā krievu revolūcijas griba prasīs, tad mēs

esam gatavi iet kaujā par brīvību un patiesību, plecu pie pleca

ar biedriem krievu strēlniekiem. Latvietis nav paguris, strēlniekam

latvietim nāve idejas dēļ nav briesmīga, bet, mirstot kaujas
laukā, latvietim arī vajag zināt, par ko. Par patiesību mirt nav

briesmigi . .»

So patiesību strēlniekiem pateica LSD CX aģitatori. īpaši liela

loma patiesības atklāšanā bija LSD CX pārstāvim latviešu strēl-

nieku pulkos J. Petersam, J. Daniševskim, citiem izciliem

revolucionāras kustības dalībniekiem, ka arī ierindas partijas
biedriem. Līdz ar to strēlnieki bija stipri, idejiski saliedēti. Savu

spēku viņi apliecināja kaujas pozīcijās un pilsētu ielas, bet it

sevišķi kaujās pie Mazās Juglas 1917. gada augusta traģiskajās
dienās, kad ienaidnieka rokās krita revolucionāra Riga. Tāpat
Valmierā, Cēsīs, kā ari citās neokupētajās Latvijas pilsētās, kur

latviešu strēlnieki bija tas revolucionārais spēks, kas partijas
vadībā latviešu darba tautai palīdzēja izcinīt padomju varu.

Revolūcijas sargu vietās

Kad pēc Oktobra uzvaras izvirzījās jautājums par revolucionā-

rās kārtibas nodrošināšanu Petrogradā, uz turieni tika izsaukts

6. Tukuma latviešu strēlnieku pulks. Nedaudz vēlāk tam sekoja

no visu pulku brīvprātīgajiem, galvenokārt partijas biedriem,

saformēta īpaša latviešu strēlnieku vienība, kurai tika uzticēts

apsargāt Smoļniju. Un 1917. gada 11. decembrī (28. novembrī)

Smoļnija rotas strēlnieki Padomju valdībai nodeva uzticibas zvē-

restu: «. . mes vēlreiz apstiprinām, ka visas cerības, ko uz mums

liek Tautas Komisāru Padome un Kara revolucionāra komiteja,

revolūcijas vārdā attaisnosim un visi lidz pēdējam strēlniekam

ar ieročiem roka izpildīsim savu pienākumu.»
Un tā ari notika. Daudzi 6. pulka un Smoļnija rotas strēlnieki

ne vien stāvēja visatbildīgākajos sargposteņos, bet veica ari

atbildīgus kaujas uzdevumus. Ta, bijušais Kuldīgas skolotāju
semināra audzēknis vēlāk strēlnieku virsnieks J. Eglitis Oktobra

uzvaru sagaidīja Petrogradā. Bet Pētera un Pāvila cietokšņa arse-

nāla komisārs M. Terarutunjancs savās atmiņās rakstīja: «29. ok-

tobra vakarā pēc Kerenska un Krasnova dumpja likvidēšanas
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mani izsauca un Smoļniju pie Ļeņina. Ejot uz viņa pieņemamo
istabu, es satiku savu paziņu — boļševiku podporučiku J. Eglīti,
kurš man pastāstīja, ka Ļeņins devis norādījumu dumpinieku
likvidēšanai izmantot uzticamos revolucionāros latviešu strēlnie-

kus, kuri atradās Ziemeļu frontēs . . Pavēlniecība nolēmusi izman-

tot divus latviešu strēlnieku pulkus. J. Eglitis ar Ļeņina ziņu tiekot

komandēts uz Ziemeļu fronti par šo pulku ārkārtējo komisāru.»

Bet, lūk, 1917. gada 11. decembris. Maskavas kara apgabala
pavēlnieka telegramma 12. armijas izpildkomitejai: «Lūdzu ko-

mandēt latvju strēlnieku nodaļu — 500 cilvēku ar diviem lož-

metējiem Edmunda Lindes un Friča Burāna vadībā — nosūtīšanai

uz Krievijas dienvidiem.

Bez tam ļoti lūdzu Maskavas strādnieku un zaldātu padomes
un Maskavas kara apgabala padomes rīcībā atsūtit uz Maskavu

latvju strēlnieku rotu.»

Tādējādi visur latviešu strēlnieki nostājās revolūcijas iekaro-

jumu sardzē. Viņus gan centās samulsināt un nobaidīt mantīgo

šķiru pārstāvji. Viņiem draudēja cara ģenerāļi un virsnieki,

ministri un ārzemju diplomāti. Bet viņi palika nelokāmi, neuz-

perkami, uzticīgi lielajai revolūcijai.

Pretinieki par strēlniekiem

Ģenerāļa Baranovska ziņojums armijas virspavēlniekam Duho-

ņinam 1917. gada rudeni: «Latviešu pulki — tas ir kaut kāds

briesmonis un draudi visai 12. armijai.»
Rindas no ģenerāla P. Kurlova memuāriem «Imperatora

Krievijas bojāeja»: «Latviešu boļševistiskās «Ļeņina gvardes»
veiktie varoņdarbi pilsoņu kara frontēs uzskatāmi apliecina mana

viedokļa pareizību, kuru es uzsvēru ziņojumā caram: nav vēlams

radīt patstāvīgas latviešu karaspēka daļas.»

Kņaza A. Līvena atzinums sacerējumā «Dienvidbaltija»: «Ne-

var nepieminēt ari latviešu strēlniekus, kuri, kā zināms, no-

kļuva Maskavā un bija Sarkanās Armijas pašas stiprākās un

disciplinētākās daļas, spēcīgi pretinieki balto kustībai kā

Deņikina, tā Kolčaka frontē, arī Ļeņina miesassargi Kremli. Pēc

Februāra revolūcijas 12. armija, kas aizsargāja Rīgas rajonu, ātri

izjuka, un vienīgi latviešu strēlnieki saglabāja iekšējo disciplīnu
līdz pat boļševiku apvērsumam un pat vēl ilgāk . .»

Draugi par strēlniekiem

1918. gada rudenī, kad jaunā padomju republika gatavojās

svinēt Oktobra revolūcijas pirmo gadadienu, laikraksts «Izves-

tija» rakstīja: «Revolucionārā Sociāldemokrātija gatavojās pilsoņu

karam, pat revolucionārajam karam, un tādos apstākļos tā nevarēja

necensties no vecās armijas izdalīt pēc iespējas lielāku nedezor-

ganizēto daļu un pārvilkt to sava puse. Latvijas Sociāldemokrā-
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Tijas darbība šajā virzienā vainagojās ar lieliem panākumiem . .
Pateicoties Latvijas Sociāldemokrātijas un tās kara organizāciju
darbībai, latviešu strēlnieku pulki samērā viegli pārdzīvoja vecās

armijas lielo sagrāvi un palika disciplinēti un veseli politiskajai
revolūcijai, proletāriskās varas iekarošanai un nostiprināšanai . .
Nopietnos gadījumos pret ienaidniekiem tika virzīti latviešu strēl-

nieki un matroži.»

Bijušais Smoļnija un Kremļa komandants P. Majkovs savās

«Piezīmēs» raksta: «. . tie bija viņi, vīrišķīgie latviešu strēlnieki,

kas tūlīt pēc Pītera varonīgajiem sarkangvardiem un slavenajiem
Baltijas jūrniekiem smagajā 1917./1918. gada ziemā, vienmēr

dzīvodami pusbadā, veica vissarežģītākos kaujas uzdevumus, iz-

pildot sākumā Kara revolucionārās komitejas, vēlāk Ārkārtējās
komisijas, Tautas Komisāru' Padomes un VCIK rīkojumus. Tie

bija viņi, sarkangvardi, matroži un latviešu strēlnieki, kas modri

apsargāja revolūcijas citadeli — Smoļnija institūtu, apsargāja
pasaulē pirmo Padomju valdību, apsargāja Ļeņinu! ...»

1917. gadā latviešu strēlnieki aizsāka to slaveno kauju ceļu,
kurš viņus cauri Pievolgas stepēm, Orlai, Kromiem, Kahovkai

aizveda līdz Perekopam, pilsoņu kara uzvarošajam noslēgumam,
līdz nemirstībai.

Izvadot ceļā pie krievu tautības lasītājiem 1926. gadā Padomju
Savienībā iznākušo almanahu «Jaunā latviešu literatūra», Mārtiņš
Lācis (Sudrabs) žurnālā «Pečatj i revolūcija» rakstīja: «Neapšau-
bāms ir tas, ka tagad pieaugusi krievu lasītāja interese par to

tautu, kura spēja no sava vidus izvirzīt latviešu strēlniekus, šo

revolucionāro centienu, noteiktības, drosmes un pašuzupurēšanās

iemiesojumu . . Krievu lasītājam tagad iespējams palūkoties zem

latviešu strēlnieka pelēkā šineļa un ieraudzīt cilvēkus, kuriem

nekas vispārcilvēcisks nebija svešs, bet kuri ar savas gribas
centieniem spēja radīt varonības brīnumus.»

Tādus mēs savus leģendāros strēlniekus sevī glabājam arī

šodien.

Jānis Riekstiņš

Pirms 40 gadiem

LAUKI SĀK SOCIĀLISMA CEĻU

Padomju varu Latvijai sociālistiskās revolūcijas uzvara atnesa

1940. gada vasarā. Republikas darbaļaudis Latvijas Komunistiskās

partijas vadībā uzsāka sociālistisko industrializāciju, veica zemes

nacionalizāciju un realizēja agrāro reformu, tā radot labvēlīgus
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apstākļus pārejai uz sociālistisko zemkopibu. Taču sociālistisko

pārveidojumu pamatuzdevumus praktiski lidz galam varēja atrisi-

nāt tikai pēc uzvaras Lielajā Tēvijas karā. Un Latvijas Komunistis-

ka partija, balstīdamas uz V. I. Ļeņina izstrādāto lauku sociālistis-

kās pārveidošanas pamatprincipu — zemniecības masveida koope-
rēšanu —, radoši izmantoja bagātīgo VK(b)P pieredzi, lai jaunas
ekonomiskās attiecības radītu arī Padomju Latvijas laukos.

Vispār LK(b)P un republikas valdība jau 1945. gada maijā
pieņēma lēmumu par lauksaimniecības kooperācijas izvēršanu.

Pirmajos pēckara gados Latvijas laukos plaši attīstījās kooperāci-
jas sākotnējās formas — lauksaimniecības, kredīta, piensaimnie-
cības, meliorācijas biedrības. Un īpaši strauji auga lauksaimnie-

cības kooperatīvo biedrību dalībnieku skaits. Ja 1945. gada beigās

tajās bija 15,6 tūkstoši biedru, tad 1947. gada nogalē to skaits

pārsniedza 80 tūkstošus, apvienojot 36% no republikas zemnieku

saimniecībām. Visos kooperācijas veidos kopā bija iesaistīti

apmēram 70% zemnieku saimniecību. Lauksaimniecības koopera-
tīvo biedrību apzinīgākie locekļi, no pašu pieredzes pārliecinā-
jušies par kopīgā darba priekšrocībām, kļuva par jaunas, augstā-
kas kooperatīvās ražošanas formas - kolhozu — organizēšanas
iniciatoriem.

Kaut gan — doma par kolhozu organizēšanu Padomju Latvijas
darba zemniekiem nebūt nebija gluži jauna. Jau 1941. gada

jūnija vidū Latvijas austrumu apriņķos tika nodibināti pirmie
trīs kolhozi, taču to darbību jau paša sākumā pārtrauca vācu

fašistisko okupantu iebrukums.

Protams, liela daļa darba zemnieku, raduši pie privātīpaš-
nieciskā saimniekošanas veida, sākotnēji pret tādu jaunu pasākumu
kā apvienošanos kopīgam darbam kolhozos izjuta zināmu ne-

uzticību. Tomēr jau 1946. gada rudenī republikā darba zemnieki

aktīvisti sāka veidot kolhozu dibinātāju iniciatoru grupas. Un

1946. gada 21. novembrī Jelgavas apriņķa Šķibes pagasta 20

darba zemnieki sapulcējās un nolēmaapvienot spēkus un līdzekļus,

izveidojot zemes kopapstrādāšanas biedrību «Nākotne». Pārlieci-

nājušies par kopīgas saimniekošanas izdevīgumu, 1947. gada
30. janvārī zemes kopapstrādāšanas biedrības «Nākotne» biedri

savu biedrību nolēma pārveidot par kolhozu un izstrādāja

attiecīgus statūtus.

Savukārt 1947. gada 6. janvārī Daugavpils apriņķa Dubnas

ciema 13 ģimenes nolēma apvienoties kolhozā, nosaucot to par

«Dzirksteli». Par valdes priekšsēdētāju sākotnēji ievēlēja sapulces
iniciatoru S. Vērdiņu, bet nedaudz vēlāk jaunā kolhoza vadību

uzticēja pieredzējušajam komunistam A. Vaivodam. Lauksaimnie-

ciski izmantojamā zemes platība sākumā bija 90 ha, kolhoza

biedri apvienoja 11 zirgus, 25 liellopus, 5 cūkas, kā arī sīko

lauksaimniecības inventāru.
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Mēnesi vēlāk, 1947. gada 6. februāri, Jēkabpils apriņķa Sēlpils

ciema 18 zemnieku ģimenes apvienojās kolhozā «Sēlija», par

valdes priekšsēdētāju ievēlot O. Valdmani, kurš ar kolhozu darba

pieredzi bija iepazinies jau Lielā Tēvijas kara laikā evakuācijā

padomju aizmugurē.
Pēc tam, februāra vidū, ari Valkas apriņķa Smiltenes pagastā

sešas darba zemnieku ģimenes noorganizēja kolhozu «Uzvara».

Pirmajiem kolektivizācijas kustibas «ciruliem» drīz sekoja
jauni kolhozi dažādos Latvijas novados. Lidz ar to 1947. gada
beigās jau bija izveidojušies 49 kolhozi, kas apvienoja 1139

zemnieku saimniecības.

Liela politiska un mobilizējoša nozīme Latvijas lauksaimnie-

cības sociālistiskajā pārkārtošanā bija VK(b)P CX 1947. gada
21. maija lēmumam «Par kolhozu celtniecību Lietuvas, Latvijas
un Igaunijas PSR». Latvijas Komunistiska partija un republikas
valdība, pateicoties brālīgo padomju republiku palīdzībai, jauna-

jiem kolhoziem sniedza politisku, ekonomisku un organizatorisku
atbalstu, palīdzēja ar kredītu, lauksaimniecības inventāru, minerāl-

mēslojumu v. tml.

Tā Latvijā sākās darba zemnieku apvienošanās kolhozos, viņu
nostāšanās uz sociālisma ceļa. Bet šis cejš nebūt nebija viegls —

ne tikai kolektīvās saimniekošanas pieredzes trūkuma dēl. Kolek-

tivizācijas kustībai neganti pretojās kulaki un viņu lidzskrējēji,

aģitējot pret kolhoziem, baidot darba zemniekus ar jaunu karu un

«angļu atnākšanu». Ar buržuāziski nacionālistisko bandītu palī-
dzību kulaki vērsās pret kolhozu organizatoriem un tiem darba

zemniekiem, kas stājās kolhozos. 1946. gada septembri no bandītu

lodēm gāja bojā kolhozu organizēšanas iniciatori — Jelgavas
apriņķa Šķibes pagasta izpildkomitejas priekšsēdētājs E. Bērziņš

un pagasta partordze Z. Grīnberga. Bauskas apriņķī bandīti no-

galināja kolhoza «Code» dibinātāju K. Zīli.

Taču kulaku un bandītu terors nespēja aizkavēt kolektivizāci-

jas kustību. 1949. gada janvāra vidū Latvijā jau bija 1090kolhozu,

kā ari 490 kolhozu dibināšanas iniciatoru grupu. Sājos kolhozos

bija apvienojušies 12% republikas darba zemnieku saimniecību.

LK(b)P X kongress, kurš norisa 1949. gada 24.—27. janvārī,

izvērtējis nodibināto kolhozu darbibas rezultātus un secinājis,
ka izveidojušies priekšnoteikumi kolhozu kustības tālākai attīstī-

šanai Latvijā, izstrādāja pasākumus pārejai uz Latvijas lauksaim-

niecības masveida kolektivizāciju. To īstenojot, 50. gadu sākumā

Padomju Latvijā jau bija izveidojušās sociālistiskās ražošanas

attiecības. Un tolaik visplašākais republikas iedzīvotāju slānis —

darba zemniecība — nostājās uz kolhozu ceļa, uz sociālisma

ceļa.

Andrejs Krastiņš
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FOTODOKUMENTS APLIECINA SAVU LAIKU

Sī fotogrāfiju kopa lai ļauj šodien ieskatīties to Latvijas

lauku cilvēku dzīvē un darbā, kas pirms gadiem četrdesmit iesaistī-

jušies pirmajās kolektīvajās saimniecībās. Arēji, liekas, nekas ne-

būtu mainījies — tas pats darbs, tās pašas divu zirgu vilktās pļauj-

mašīnas, tie paši traktori — «Fordson», kuļmašīnas «Imanta», tās

pašas baļķus vedamās ragavas. Tikai uz lauka, mežā, visur, kur

rit intensīvs darbs, nu allaž ir lielāks pulks darba darītāju, tā

ka senāk talkas reizēs. Kā piemineklis no šī laika, kas simbolizē

kolhozu skaita straujo pieaugumu, ir ceļa rādītājs uz deviņiem

kolhoziem, kas atradies kolhoza «Sēlija» kantora priekšā.
Visu šeit ievietoto fotogrāfiju autori bija laikrakstu un Latvijas

Telegrāfa aģentūras reportieri, kuri sāka strādāt šajā novadā

vai nu pēc garajiem frontes ceļiem, vai atsūtīti no Maskavas.

Pašlaik vairāki no viņiem ir ievērojami fotožurnālisti vissavienības

izdevumos un televīzijā, daži — miruši. Taču viņu atstātais darbs,

fiksēts fotofilmās, turpina pastāvēt. Un apliecina saistošu fotogrā-

fisko kultūru. Jo šajos attēlos tikpat kā nav uzspēles.

Pie kolhoza "Sēlija" kantora, ceļu krustojuma, priekšsēdētājs Oskars Valdmanis

dod rīkoiumus brigadierim P. Jucītim un K. Čakstiņam. 1948.-1950. gads
A Mok/ivovū loto
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Kartupeļu stādīšana Bauskas apriņķa kolhozā"Priekšzīme". 1949. gada 13. maijs
S. Judma loto

Āboliņapļaušana Cēsu apriņķa Lenču pagasta kolhozā "Gauja". 1949. gada 10. jūlijs

J Kilevlņa loto
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Kulšana Bauskas apriņķa kolhozā "Centība" Kārļa Černovska brigādē 1949. gada21.jūlijs

V. Gaiļafoto

Tāpēc tas ir jo pārliecinošāks vizuālais dokuments, kurs spej

pastāstīt daudz vairāk pat par rakstīto vārdu. Tas dod krietnu

ieskatu par mūsu tautas liktenīgo pavērsienu uz kopus strādāšanu

Latvijas laukos.

Latvijas PSR Centrālā Valsts kinofotofono dokumentu arhīva

materiālus publikācijai sagatavojis Latvijas foto vēsturnieks

Pēteris Korsaks

Vēstures stāsti

NO STRĒLNIEKA DZIESMU KLADES

SNIGA SNIEGI

Sniga sniegi, putināļ'.
Stalti jāja karavir'.

Sniga sniegi, putināja.
Stalti jāja, stalti jāja karavīr'.

Karavīri bēdājās
Asiņaina gaisma aust.

Karavin bēdajās'i —

Asiņaina, asiņaina gaisma aust.

Nebēdājiel. karavir ,
—

Sudrabota saule lēksi

Nebēdājiet, karavīri, —

Sudrabota, sudrabota saule lēks!

Tēvu zemes milestib'

Pirksim mēs ar asarām

Tevu zemes bnvestihu

Pirksim mēs ar, pirksim mēs ar asinīm.
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APKĀRT KALNU GĀJU

Apkārt kalnu gāju.

Kalniņa uzkāpu.

leraudzīju meitenīti

Gauži raudaļam.

Ko tu, meitiņ, raudi.

Ko tu bēdājies'i?
Kā man bija neraudāti —

Bāliņš kara iet.

RĪGAS PUIKAS

Rīgas puikas tiltu taisa

Pumpiņ-ra-sa-sā!
No rozīšu lapiņām'i—

Pumpiņ-ra-sa-sā!

Kurin', mamiņ, siltu pirti —

Pumpiņ-ra-sa-sā!

Mazgā manu vēderiņu -

Pumpiņ-ra-sa-sā!

Ai, pumpiņ, pumpiņ, pumpiņ-rasā,
Pumpiņ vēder' galiņā!
Ai, pumpiņ, pumpiņ, pumpiņ-rasa,

Pumpiņ veder' galiņā!

Meitiņmamiņ' cUciņ' slauca —

Pumpiņ-ra-sa-sā!
Dev' man pieniņ' padzerties —

Pumpiņ-ra-sa-sā!

Karā tam bij' ieti —

Karā nepalikti.
Karā bija grūta dzive

Tēva dēliņam.

Auksti vēji puta,

Bargi kungi sūta

Svešajai zemitē'i,

Juras līcītī.

Paldies tev, tu lopiņ labais, —

Pumpiņ-ra-sa-sā!
Man tas pieniņš nesmēķē —

Pumpiņ-ra-sa-sā!

Ai, pumpiņ, pumpiņ. pumpiņ-rasā utt.

Dod man, mammiņ, savu meitiņ' —

Pumpiņ-ra-sa-sā!
Man tā meitiņ gauži mij' —

Pumpiņ-ra-sa-sā!

Ai, pumpiņ, pumpiņ, pumpiņ-rasā utt.

Ai, pumpiņ, pumpiņ, pumpiņ-rasā utt.

MIRDZOT ŠĶĒPIEM

Mirdzot šķēpiem zeltsaules staros,

Tauru skaņas kad viļņojas gaiss,

Cauri pilsētas vecajiem vārtiem

lenāk latviešu strēlnieku pulks.

Aiz aizkariem augstu pie loga
Meičai actiņas spulgi tik mirdz.

Doma strēlnieki meiča ir daiļa.

Vai kāds brīnums, ka iesilst jau sirds?
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Pie miera nu strēlnieki dodas.

Ir pusnakts, un visi jau dus.

Tikai dārzā, zem ozola zariem.

Mainās skūpsti bet ozols ir kluss.

No rīta, zeltsaules staros,

Šķēpiem mirdzot un lēni pēc takts.
Dodas strēlnieki sīvajā kauja.
Kas ir bijis — to nestāsta nakts.

Aiz aizkariem augstu pie loga
Meičai actiņas skumji nu mirdz.

Domā meiča — vai redzēšu zēnu,

Kura dē| tagad puksi mana sirds? . .

Jau trakot sāk rudeņa vfļji,
Bralu kapiem pāri tie skrej.
Bala meiča kopj kapu ar rozēm,

Rūgtu rūgtajās asaras lej . . .

Pirms 75 gadiem

RĪGAS PROFESORS ATKLĀJ NEPAZĪTU MINERĀLU

Atrast jaunu minerālu 20. gadsimta negadāsbieži. Un tomēr ari Rigas zinātnie-

kam reiz tas ir palaimepes. Mineralogi|as un ģeoloģijas docents, kopš 1900. gada
profesors Bruno Doss (1861. g. 1. novembr. Auerbahā, Saksi|ā, 1919. g.
28. maijā Drēzdenē) no 1889. gada strādāja Rigas Politehnikuma. 1896. gadā
t.is tika reorganizēts par Rīgas Politehnisko institūtu, un B. Doss tajd nostrādāja
līdz 1915. gadam. Viņš raksti|a par Allažu saldūdens kdļķiežiem, Kaņiera ezera

duņam, Kangaru kalniem un citiem leduslaikmeta veidojumiem, Rīgas piekrastes
lēnu celšanos, zemestrīcēm Baltijā, naltas pazīmēm Kurzemē un citu pētījumu
rezultātiem.

Samaras guberņas Novousenskas apriņķi brāļu Meļņikovu muiža (tagad Sara-

tovas apgabalā), urbjot aku. 1906. gadā pēkšņi izvirda dabasgāze. Tur tika izdarīti

vairāki urbumi, pec kuriem pētījumus veica profesors B. Doss. Urbumi sniedzās

miocena epohas Meolisa laikmeta brūnajos, daļēji smilšainajos mālos, un vairākos

no 74,7 93,9 m dziļuma iegūtajos paraugos bija redzams kāds melns piejaukums.
No paraugiem profesors izlasīja ara 0,313 g melnu graudiņu, kuru diametrs bija
ap trešdaļu milimetra vai vēl mazāks Turpat viņš vēl atrada pāris aptuveni
1 cm garu un 1 cm platu smilšakmens plātmšu ar tadu pašu melnu piemaisījumu,
(iraudiņi bija īeapaļi, laseņveidigi, mikroskopa smalkkristaliski. Izrādījās, ka tie

sastāv no dzelzs bisulfida, kas ir kvalitatīvi atšķirīgs nopirīta un markazita, kuriem

ir līdzīgs ķīmiskais sastāvs. Atrastajam minerālam bija vāji izteikts matēts spīdums,
cietība 2— 3, blīvums 4,2 4,3, tas bija magnētisks un reakcijas ar sālsskābi un

vairākām citam vielām viegli sadalījās. Turpretī pirīts ir zeltaini dzeltens, spožs,
ar metālisku spīdumu, lielāku cietību un blīvumu, reakcijas samērā izturīgs.
B. Doss jauno minerālu pec ta atrašanas vietas Meļņikovu muižas urbumos

nosauca par melnikovitu un žurnāla «Zeilschrifi fur praktische Geoiogie»

(1912, Hf. 11/12) publicēja par to rakstu «Melnīkowit, ein neues Eisenbisulfid, und

seine Bedeutung tur die Genesis der Kieslagerstatten». Sis raksts pēc sava

nozīmīguma bija jauna minerāla dzimšanas apliecība. B. Doss pirmo reizi terciāra

perioda (Miocena epohasl nogulumosSamaras melnikovitā pirmo reizi atrada pār-

akmeņotas dzelzs baktērijas Salīdzināšanas dēļ viņš pētīja sērdzelzs piemaisījumus
dažos Rīgas apkārtnes purva dūņu nogulumos, Sāmsalas piekrastes jūras dūņās,

kuras ari mita baktērijas.
Vai šis atklājums ir apstiprinājies? Mineralogs akadēmiķis A. Betehtms

vel 1950. gada rakstīja, ka melnas smalkdispersas dzelzs bisulfida masas, kuras

sauc par melnikovitu, rentgenstruktūras analīzes izradījušas lāgiem par pirītu,

lāgiem par markazitu, tāpēc melnikovīts nav uzskatams par atsevišķu minerālu.

Tomēr tagad jauni melnikovitā atradumi, piemēram, Melnajā jura (ka to paredzēja
B. Doss), tāpat Galhaja (Jakutija), ka ari ļauni ta pētījumi noveduši pie citam

atziņām. Ta, piemēram, mineralogi V. Fekličevs 1977. un E. Semjonovs 1981. gada
savās grāmatas uzrada melnikovitā atšķirīgas īpašības.

Viktors Grāvītis



156

Pirms 90 gadiem

VEIDOJAS LATVIEŠU FOTOMĀKSLAS PAMATI

1897. gadāSigulda, tur, kur atradās veca pārceltuve un veda dzīvas satiksmes

ceļš, skolotājs Mārtiņš Buclers ņēma un atvēra savu lotodarbnicu. Lai gan
—

fotodarbnīcas atvēršana pati par sevi nebūtu nekas īpašs, jo tādas pastāvēja jau
daudzās Latvijas pilsētas. Taču to īpašnieki parasti bija sveštautieši un to mērķi
vienmēr bija tin merkantili. bez lielāka virsuzdevuma.

Mārtiņa Buclera darbnīcai ir pamatakmena nozīme latviešu fotomākslas

attīstībā. Jo viņš jau uzreiz sev izvirzija uzdevumu — pacelt fotogrāfiju uz

mākslas pjedestāla. Turpat pusgadsimta aktīvi un nenogurdināmi strādājot, tas

viņam arī izdevās.

M. Buclera pirmais dzīves rīts uzausa patālu no Siguldas — Saukas pagasta
Fuču mājās 1866. gada 12. decembri. Viņš mācījās vietējā pagastskolā, vēlāk

--

Irlavas skolotāju seminārā. Dzīvodams tēva mājas, viņš labi iepazina lauku cilvēka

darba ikdienu. Savā dienasgrāmatā, nokuras nedaudzas lapas ir saglabājušās, viņš

rakstīja: «Cauru dienu pie malšanas. . Šodien ar malšanu gāja ekstra peini,

samalu tā līdz 10 pūru auzu ..» Ir zināms, ka kādu laiku viņš strādājis ari pie

grafa N. Kropotkina par ogļdegi.
Pirmās fotogrāfijas, kas publicētas žurnālā «1 llustrierte Beilage der Rigaschen

Rundschau», viņš parakstījis kā «M. Butzler Schoneck», t. i., no Kārtužiem, tātad

kādu laiku dzīvojis ari Kārtužos. Sajā žurnālā ir publicēti vairāki fotoattēli:

«Lielceļš pie Siguldas», «Siguldas mednieku biedrība», «Dzirnavu kanāls pie
Kārtužiem» v. c.

Interese par jauno un visai noslēpumaino atklājumu - fotogrāfiju, kas

Latvijas laukos vēl bija samērā reta un sveša parādība, aizvien vairāk vilināja
M. Bucleru. Tādēļ 1894. gada viņš iestātas mācīties pie viena no Rīgas vecākajiem

fotogrāfiem pie R. Borharda. Un tad, tikai pēc triju gadu ilgas un pamatīgas
aroda apgūšanas, 1897. gadāviņš nolemj pats pilnīgi nodoties lotogralijai un atvērt

fotodarbnīcu. Te, Siguldā, M. Buclera darbnīcā 1908. gada 1. jūnija notiek ari

Latviešu fotogrāfiskas biedrības otrā izstāde. Pirmā notika Rīga Riteņbraucēju
biedrības nama 1906. gada 15. jūnija. Turpat netālu, «Fotogrāfu kalnā», notiek

svētki ar publikas piedalīšanos. Divās nepilnās dienās izstādi apmeklē 600 skatī-

tāju tiem laikiem to var uzskatīt par milzīgu interesi.

Sis divas dienas Siguldā bija fotogrāfu un tautas svētki, kas deva iespēju

tuvāk iepazīt topošo latviešu fotomākslu un tās pirmos autorus - Jāni Riekstu,

Mārtiņu Lapiņu, Robertu Johansonu, pašu Mārtiņu Bucleru un vairākus citus.

Izstādi prese atzinīgi vērtēja mākslinieks Jānis Jaunsudrabiņš. Skatāmi bija
J. Rieksta uzņemtie rakstnieku R. Blaumaņa, Raiņa, J. Akuratera portreti, kas

vēlāk «iegāja» Levam Tolstojam dāvinātajā albuma un šobrīd glabājas L- Tolstoja
muzejā.

Si tradīcija ik pavasari pulcēties «Fotogrāfu kalna» Siguldā un modināt

fotomākslas izpratni un interesi par fotogrāfiju skatītājos — tika turpināta lidz pat

pirmajam pasaules karam. Piemiņas uzņēmumi no svētkiem «Fotogrāfu kalnā»,
kurus dabūja katrs pasākuma dalībnieks, ari skatītāji, šur un tur Latvijā vēl ir

atrodami. Arī man nejaušs gadījums 1978. gada Olainē pasniedza vienu šadu

piemiņas uzņēmumu par 1911. gada svētkiem. Kad bēniņos tika uziets minētais

attēls, noslaucīti timekļi un apzināta tā vērtība — man to laipni atdāvināja
sirmā revolucionāro Zelma Broka.

M. Buclers ari bija tas, kas Sigulda vasaras, sākot ar maiju, saka fotoamatieriem

un arodniekiem organizēt kursus. Tolaik vel nebija n<xfibināta Latviešu fotogrāfiska
biedrība. Bez tam 1904. gadā M. Buclers saraksta un izdod latviešu valodā pirmo

grāmatu «Fotogrāfija. īsa pamācība pašmācībai visos fotogrāfiskos darbos».

Tādējādi, pateicoties M. Bucleram, latviešu fotogrāfija plaši izgāja tautā,

Latvijā un ari pasaule. Daudzi, viņa iedvesmoti, lotografijā atrada savu dzīves
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Mārtiņš Buclers 20. gados Maskavā

R. Johansona fotodarbnīcā "Venēra"

P Koraaka totorepiodukcl ia

piepildījumu gan kd amatieri, gan ka profesionāļi. Pirmās tikšanās ar fotomākslas

pasauli vīna darbnīcā daudzos iededza mīlestības dzirksti uz visu mūžu.

Bet Mārtiņa Buclera mūžs palika Sigulda. Tur viņš arī izvēlējās savu mūža

maju —
netālu no «Fotogrāfu kalna», Siguldas kapos. Nevis dzimtajā pus<\ kd tas

parasti mēdz būt.

Pēteris Korsaks

Pirms 100 gadiem

NO LATVIJAS KRASTIEM PĀRI ATLANTIJAI

Un jura neaiziet. Pie mums tā sakas

Un nevis teiksmainajā tālumā

Lai mūžu mūžos jūra stāv mums klāt

Ar dzimtiem kuģiem un ar dzimtam bākām

V. Ļūdčns.

Pagājuša gadsimta 80 gados vissenākais no cilvēces dižajiem izgudroju-

miem — burukuģis — cieta savu pirmo nopietno sakāvi. īsa laikā bija strauji

progresējuši tvaikoņi, kas izkonkurēja buriniekus pasta, steidzamu kravu un pa-

sažieru pārvadāšanā starp Eiropas un Ziemeļamerikas ostām.

Tomēr plašajā Pasaules okeānā buriniekiem darba vel pietika. Ta krastos vel

bija daudz ostu, kas tvaikoņiem nebija pieejamas sekluma, ogļu noliktavu trū-

kuma vai citu iemeslu dc]. Tvaikoņi gan brauca trīsreiz ātrāk par buriniekiem,

tacu to dīkstāve izmaksāja daudz dārgāk. Tādēļ burinieku īpašnieki neuzskatīja

sevi par uzvarētiem.

Arī Rīgas osta drīz vien ietinās akmeņogļu dūmu mākoņos. 1820 gada, kad

Daugava iebrauca pirmais ārzemju «štimeris», to apskatīt steidzas gandrīz katrs

Bet 19. gadsimta 80. gados pie dūšīgi kūpošajiem skursteņiem jau pierasts.

Tvaika mašīnas dzen velkoņus, ostas ledlaužus, loču kuģīšus un c itus «garaiņu
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Šoneris (barkentīna) "Rota". Uzbūvēts 1886. gadā Liepupē, gājis

bojā 1894. gadā Kolumbijas piekrastē. Pirmais vidzemnieku kuģis,
kas šķērsojis Atlantijas okeānu. A. Bernharda modelis 1:25 Ainažu

jūrskolas muzeja ekspozīcijā
A Pttpes1010

barkasus». Ari tirdzniecības tvaikoņu Rīgas osta gandrīz divreiz vairāk neka

stalto tāljūras burinieku.

Taču Kurzemes un Vidzemes guberņu garajā piekraste no Liepājas lidz

Pērnavai dziedāja zāģi, klaudzēja cirvji un kalēju āmuri, smaržo|a sveķi un darva.

Jūrmalnieki būvēja koka buriniekus. Aizvakarējie dzimtcilvēki, vakarējie zemnieki

un zvejnieki jau lepni saucās par kuģipašniekiem. Sākuši pelnīties ar malkas,

zivju un kartupeļu vešanu uz Rīgu, turpinādami ar akmeņu piegādi Pēterburgas

jaunceltnēm, viņi tika pie spožiem zelta rubļiem, kurus nu ieguldīja jaunos, jau
lielākos kuģos.

Tomēr latviešu jūrniecības vēsture (vel neuzrakstītajā) sevišķi izcils bija
1864. gads. Vasaras sakuma Beļģijas ostā Ģente ar kravu ieradās Ainažos būvētais

divmastu gafelšoneris «Katarina» — pirmais latviešu «zemnieku kuģis», kas iz-

braucis ārpus ierastajiem Baltijas ūdeņiem. Rudeni abi kuģa īpašnieki Jānis

Miķelsons un Andrejs Veide — ar nopelnīto naudu kabatā kopā ar vēl dažiem

ainažniekiem viesoļas pie Krišjāņa Valdemāra viņa dzīvokli Pēterburgā, Vasilija
sala. Un pie tējas galda nosprieda Ainažos dibināt jūrskolu. Lēmums gan bija
nedaudzpārdrošs, jo skolas dibināšanai vēl nebija nepieciešamas ģenerālguberna-
tora atļaujas. Taču namatēvs, kurš apbrīnojami ātri bija sacīs orientēties impērijas

galvaspilsētas kancelejās, apsolīja to izgādāt. Pirmo ziedojumu jaunajai mācību

iestādei deva abi «Katarinas» saimnieki no pirmā Rietumeiropas brauciena

pelņas. Par skolas priekšnieku un pagaidām vienīgo skolotaļu nolēma uzaicināt

«Katarinas» kapteini. Tas bija Kristiāns Dāls, zviedrs. Igauniski viņš jau mācēja,
jo bija dzimis Rēvelē (Tallinā), latviski — iemācīsies.
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1870. gada notiek pirmais transatlantijas reiss ar Ainažos būvēto trismastu

barkentinu «Georg». Attālumu no Londonas Itdz Montevideo kuģis veic 73 dienās,

atce|u uz Francijas ostu Havru--80 dienās. Kuģi vada zviedrs Olafs Olsons,

kurš jau vairākus gadus ii Ainažu kuģīpašnieku dienesta. Sakot ai 1863. gadu,

Atlantijas okeānu regulāri sak šķeisot nupat dibinātas kuģniecības sabiedrības

«Austra» ārzemēs iepirktie burinieki Pirmā ir barka «Atalanta», kas kapteiņa
K. Lindemaņa vadībā sasniedz Verakrusu Meksika

Un tad pienāk 1887. gads. Latviešu kapteiņi lidz šim nav burajuši talak par

Eiropas ūdeņiem Kuģu būve Vidzemes un Kurzemes piekrastē turpinās. Milgravi
beidz takelāžas uzstādīšanu «Latavai» vienam no lielākajiem Latvijā būvēta peni
buriniekiem. Odeni tas tiek nolaists Majorupludmale, bet savas gaitas l>eigs, oi kana

izsviests, smilšaina Floridas piekraste 1899. gadā.
Pēc tam Liepupe tiek pabeigta ari trismastu barkentina «Rota» Būvmeistars

Pēteris Krauze ir tepatno Duntes. Mācījies no vācu un igauņumeistariem, viņš tagad
ir viens no labākajiem šoneru (zem šī nosaukuma tolaik apvienoja vairākus

kuģu tipus ar slīpajam burām, arī barkentinasj būvētājiem. Savukārt kuģa kapteinis
un līdzīpašnieks ir 27 gadus vecais Pēteris Snoie, liepupietis. Nu jau seši gadi,
kops viņš pabeidzis mācības pie Kristiāna Dala un Nikolaja Raudsepa Ainažos

un saņēmis pirmās šķiras tālbraucēja kapteiņa diplomu. Lidz šim vadījis nelielo

šoneri «Pe/er Paul», ar kuru sabijis arī dažas Rietumeiropas ostās. Tagad viņa
plāni sniedzas talak, vel jo vairāk tāpēc, ka iepriekšēja gada «fraktis» Eiropas
ūdeņos bijušas loti zemas un pelņa niecīga . . .

Precīzu datu par pirmo un tāpēc vēsturisko «Rotas»
- Latvijā būvētā un

latviešu kapteiņa vadītā kuģa — Dienvidamerikas braucienu nav pārāk daudz, taču

to ir pietiekami, lai ar samēra lielu ticamības pakāpi restaurētu notikumus pirms
simt gadiem. Bez kapteiņa P. Snores un stūrmaņa A. Kalniņa komandā ir vēl

astoņi viri. 1887. gada maija «Rota» atrodas Rīgā, sava pierakstīšanas ostā, un

Vecmilgrāvi uzņem koku kravu Anglijai. Galvenokārt tie ir apaļkoku balsti, ko

izmanto ogjraktuvju eju nostiprināšanai, —
stutmalka. Pec mēneša, nododot kravu

kaut kur Kardifā. Svanseja vai cita ogļu osta, kapteinis Snore acīmredzot uzzina

par augstam ogļu «fraktim» uz Argentīnu, kur strauji izvēršas dzelzceļa būve, bet

kurināma trūkst.

Augusta «Rota» atkal atstāj Rīgu ar kravu Anglijai, taču šoreiz ce|š cauri

Kategatam, Skagerakam, pāri Ziemeļjūrai uncaur bīstamo Lamanšu ir tikai priekš-

sj)ēle.
Uzņēmusi ogļu kravu, barkenlina rudeni iziet atklātā pkeānā un dodas ekvatora

virziena (oļa mērķis Laplata. (Bieži to sauc ari par Rio dc la Plata, kas neapšau-
bāmi skan eksotiskāk. Taču nekāda upe tā nav, bet gan divu lielu upju satecē

izveidojies licis vai estuārs, ka to sauc ģeogrāfi. Sis pa pusei saldūdens, pa pusei

sa|a Atlantijas okeāna ūdens aizpildītais veidojums platības ziņā tuvojas mūsu

republikas lielumam. Tātad Laplata - tas var nozīmēt gan Montevideo Urugvajā,
gan Buenosairesu Argentīna, gan tikko dibināto,bet strauji uzplaukstošo Argenti-

nds ostu ar tādu pašu nosaukumu kā milzu līcim Laplata.) Brauciens no

Anglijas ilgst septiņas nedēļas Ja nav jaciņās ar burām, matroži mazgā no klaja

ogju putekļus un spriež, ka šim darbam nav lielas jēgas — pie izkraušanas

atkal viss būs melns. Kapteinis bieži apstājas pie kravas lūkas ogles ir bīstama

krava, kas var pati no sevis aizdegties vai eksplodēt. Kada likteņa ironija:

skaistais burinieks spiests pārvadāt kurināmo savam niknākajam konkurentam —

tvaika mašīnai! Un, ja burinieks ilgi aizkavēsies bezvē|a ļoslā, kapteinis liks no-

laist laivas un, matrožiem airējot, vilkt kuģi uz pi iekšu, uz to pusi, kur cerība sa-

ķeit svaigu pasatvēju . . .

Laplata tiek izsniegtas ogles un meklēta ļauna krava. lespējams, ka «Rota»

atgriezās Eiropa no kādas Bra/ilijas, Kubas vai Meksikas ostas, iepriekš veikusi

«vietējo reisu» gar Dienvidamerikas piekrasti. Tādā gadījumā kravas tilpnes

varēja būt kafija, cukurs, rums vai vērtīgais saikankoks. Taču maz ticams, ka

svešajam buriniekam zem nepazīstama karoga, kas bija pierakstīts nekad ne-

dzirdēta osta, vietējie tirgoņi uzdrošinātos uzticēt ko sevišķi vērtīgu. Varbūt
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«Rota» devās uz Rietumeiropu ar sālītām tikko kautu liellopu ādām ar šo

lopkopības zemes Argentīnas eksportpreci. Nav zināms, pec kā smaržojusi «Rota»

atceļa uz Eiropu. Taču. kad kapteinis Snore nākamajā gada atgriežas dzimtajā

Liepupe, viņš sniedz drošas ziņas par kuģa tiro pelņu aizvadītajā gadā — tie ir

12 000 rubļu . . .

Ziņa par «Rotas» veiksmi izplatās ātri, un tāpēc nākamajos gados jau desmi-

tiem latviešu «zemnieku kuģu» dodas meklēt pelņu uz Dienvidameriku un Rietum-

indiju. Un ari «Rota» ir to vidū. Ar «Rotas» 1887. gada reisu ievaditie Vidzemes

un Kurzemes jūrmalnieku būvēto burinieku braucieni reprezentē Krievijas karogu

un padara Ainažu un Mangalu jūrskolu audzēkņus pazīstamus visas pasaules
ostās.

Savu vētraino mūžu «Rota» beidz 1894. gada janvāra nogalē netālu no

brauciena galamērķa Kartahenas ostas Kolumbijā, uz kurieni tā no Kardifas ved

og|u kravu. Kuģis uzskrien uz karte neatzīmēta rifa, dabū lielu sūci un

nognmst nepilnu divu stundu laika. Komanda pagūst pārsēsties laivās un laimīgi
aizsniedz krastu. Ta kā līdzīgs liktenis tajā pašā vietā nesen bija piemeklējis kādu

zviedru burinieku, jūrnieku aprindās sprieda, ka jūras dibenu pārveidojusi nesena

zemestrīce.

Pēteris Snore bija atstājis «Rotu» jau pirms trim gadiem un iesācis mierīgāku
darbību krastā. Viņš bija kuģniecības sabiedrības «Austra» valdes loceklis un vēlāk

ari fianču kuģu klasifikācijas sabiedrības «Bureau Veritas» Rīgas nodalās eksperts.
P. Snores darbība bijusi loti daudzpusīga, bet dzīve vētraina. Viņš izgudrojis

glābšanas aparātus, dibinājis kuģu apdrošināšanas biedrības un pilnveidojis
latviešu pareizrakstību. Pēc «Peter Paul» un «Rotas» viņš Klusajā okeāna vadījis

Krievijas un Japānas kuģus, bet vēlāk bijis namu pārvaldnieks Sanhaju. Viņu

saistīļiisi dzeja un Einšteina relativitātes teorija, par kuru viņš runā sava Sanhajā
Izdotajā grāmatā. 1924. gadā. atgriezies Latvijā, viņš bez latviešu, krievu, ang)u,

franču un dažām citam Eiropas valodām runa ari ķīniešu un japāņu valoda.

Taču par visu vairāk viņu saistījusi astronomija. Pēteris Snore miris 1928. gada
ziemas saulgriežos, apbedīts Rīgā, Meža kapos.

Latvijā būvēto koka burinieku varonigā ciņa ar tvaikoņu pārspēku turpinājās
lidz pat 20. gadsimta sākumam, kad burinieku skaits sāka strauji samazināties.

No atlikušajiem daudzi gāja bojā pirmajā pasaules kara. Tie kļuva par vieglu

laupījumu vācu zemūdenēm un karakuģiem, tika nogremdēti vai sadedzināti

evakuējoties 20. gados tika uzbūvēti vēl daži mazi burinieki piekrastes braucie-

niem, taču tas bija tikai seno slaveno gadu atskaņas. Burinieku kapteiņi un viņu
deli pārgāja uz veciem, ārzemes pirktiem tvaikoņiem un atkal cīnījās ar grūtībām
atpalicēju vidū, jo tuvojās motorkuģu laikmets.

Šodien, kad runa|am par burinieku renesansi, liekas, ir vietā atcerēties arī šo

mūsu seno kuģi un ta kapteiņus . . .

Arvis Pope

Pirms 125 gadiem

ZINĪBAS SNIEDZ RĪGAS POLITEHNIKUMS

Jaunu pavērsienu Rīgas vēsturē iezīme pagajuš.» gadsimta 50. un 60. gadi.
Strauji augošaiai kapitālistiskajai rūpniecībai, kā arī celtniecībai, transportam,
tirdzniecībai un lauksaimniecībai bija nepieciešami kvalificēti inženieri, arhitekti,

ekonomisti unagronomi. Jau 1857. gada decembrī Rīgas birģermeistars O. Millers

un citi maģistrāta locekli iesniedza Rīgas biržas komitejai Tehnoloģiskās un

tirdzniecības skolas projektu. Galu galā pec Hanoveras un C inhes politehnisko



DABAS UN SIEVIETES VĪZIJAS

Gaisma gaism''a

J G/eizdo loto



Atmoda

A. Slamgula 1010

Ziedu pasaule

J G/e/zda 1010



Zelta pasaule J Oleizda tofo



PIEMINEKĻU STĀSTI - PAR ELEJAS PARKU

Elejas parka dīķis

Lielā lauce Elejas parkā

7. Janeles 1010



KOKS NĀK MUMS LĪDZI

Koki apstājušies pie pilsētas
J. Paullna 1010

Ievas un ābeles katedrāles pagalmā A Slamgula 1010



Koki jaunbūvju pagalmos

V. Ozolos 1010

Bērzi universitātes priekšā J Pciuflna (010



IK ZARĀ SKAN DZIESMA

Meža prātniece pūce...
V Stamgula 1010

...un viņas mazulis pūcēns V. Khmptna 1010



Rubeņu gaiļi riestā

Medņu gailis pastaigā
A. Egliia 1010



Dzeltenā cielava

Baltā cielava
V. Kllmptna loto



MŪSU MEŽA BAGĀTĪBAS - SĒNES

Daivainā čemurene

Zeltainā korālene



Ēzeļu ausene

Košsarkanā agrene V. l.ūklna 1010



LŪDZU IEPAZĪSTIET - EGLE

Vējslota uz Rojas egles
stumbra

Dundagas kadiķegle



Vēdes egles "stabs"

Alfrēda Ilvesa izaudzētā klājeniskā egle t, Riekstiņa 1010



PAR BRĪNUMIEM BEZ BRĪNUMIEM

Nogatavojušās mellenes- tikai

baltas

Bišu untums - nevis mā-

jiņāapmesties, bet zem tās

Nogatavojušās zilenes - tikai
baltas

J. Vuikana loto



MŪSU MEŽA BAGĀTĪBAS - MEDĪJAMIE DZĪVNIEKI

Pēc veiksmīgam medībām - lūsītis kaķītis...

...un vilciņš pelēcītis
4 Stamgula loto



PIEMINEKĻU STĀSTI - PAR ZLĒKU BAZNĪCU

Zlēku baznīcas altāris

Ciļņa "Svētais vakarēdiens" fragments
O. Spaiita 1010
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institūtu parauga augstāko mācību iestādi — Rīgas Politehnisko skolu - nolēma

dibināt ar astoņām nodalām: tirdzniecības, ķīmijas, mehānikas, lauksaimniecības,

mašīnbūves, arhitektūras, inženieru un ģeodēzijas.
1861. gada 28. (16.) maijā Krievijas ķeizars Aleksandrs II apstiprināja

Rīgas Politehniskās skolas statūtus, un 1862. gada 14. oktobrī durvis vēra

jauna daudznozaru tehniskā augstskola — Rigas Politehnikums ar vācu mācību

valodu. Pirms tam Krievija — Pēterburgā — darbojās citas augstākas tehniskas

mācibu iestādes: Kalnu institūts (dib. 1773. g.), Ceļu inženieru institūts (1817. g.j,

Nikolajevas kara inženieru akadēmija (1810. g.), Inženieru skola (1819. g.j, Praktis-

kās tehnoloģijas institūts (1828. g.), bet tās bija šauri specializētas. Vēlāk pec

Rigas Politehniska institūta (Politehnikuma) parauga nodibināja Kijevas Poli-

tehnisko institūtu (1898. g.), Varšavas Politehnisko institūtu (1898. g.j un Pēter-

burgas Politehniskoinstitūtu (1902. g.). Pēterburgas Politehniska institūta veidošanā

aktīvi piedalījās RPI direktors P. Valdens.

Lidz 1881. gadam Rīgas Politehnikumu pārzināja Krievijas finansu ministrija,
bet pēc tam — Tautas izglītības ministrija. To uzturēja ar triju Baltijas provinču

(Vidzemes, Kurzemes, Igaunijas) dažādu iestāžu un kārtu asignētam suminām,

mācibu maksu un valsts pabalstiem.

Politehnikumā varēja iestaties bez konkursa parlwudi lumiem, ka ari bez

tautību un kārtu atšķirības. Augstā mācibu maksa
—

sākumā 120, vēlāk 150

rubļu gadā regulēja studentu skaitu: mazturīgajiem uz to ceļš tikpat ka bija
slēgts. Rīgas Politehnikuma diploms nedeva tiesības strādāt valsts darbā, tomēr to

vērtēja augstu. Tikai 1896. gadā, kad Politehnikums k|uva par valsts mācibu

iestādi — Rīgas Politehnisko institūtu ar krievu mācibu valodu —, absolventi

ieguva visas tiesības, kādas cara valdība deva citas augstskolas beigušaļiem.
Institūta pirmais direktors (1862.- 1879. g.) bija vācietis, no ārzemēm ie-

braukušais fizikas, ķīmijas un mineraloģijas profesors Ernests Nauks. Institūta

priekšgalā bijuši ari latviešu cilmes mācību spēki: ekonomijas profesors Augusts
Liventāls (1886. 1891. g.j, kas dzimis skolotajā un dziesminieka Anša Liventāla

ģimenē, un ķīmijas profesors Pauls Valdens |t902.-1905. un 1917.- 1918. g.),
kam šūpulis kārts zemnieka Jāņa Valdena ģimene.

Rīgas Politehnikums darbu uzsāka nomātas telpas Suvorova un Elizabetes

(tagad Knšjaņa Barona un Kirova) ielu stūri tagadējās V. Lāča Valsts bibliotēkas

ēkas vietā. Pirma|ā gada darbojās tikai sagatavošanas kursi, kas pastāvēja
lidz 1892. gadam. 1862. gada Rīgas manufaktūras komisija uzdāvināja Politehni-

kumam grāmatu komplektu, liekot pamatu plašajai institūta bibliotēkai, no kuras

izveidojusies Latvijas Valsts universitātes un arī tagadēja Rīgas Politehniska

institūta bibliotēka.

1863. gadā nodibināja inženieru, ķīmijas un lauksaimniecības, 1864. gadā —•
mehānikas, 1868. gada tirdzniecības, 1869 gada arhitektūras un 1875 gadā—

zemes iericības nodaļas. 1869. gadā institūts pārcēlās uz Troņmantnieka (tagad
Raiņa) bulvāri 19.

Institūta darbība guva plašu atbalsi. Taja strādāja daudzi ievērojami zinātnieki.

So plejādi ievadīja fiziķis, vēlākais Drēzdenes Tehniskās augstskolas profesors
un rektors Augusts Teplers. Viņš izstrādāta optisku metodi stikla neviendabibas

noteikšanai, izgudroja elektromašinu, kas darbojas pec dinamo principa, un ierīci

atru kustibu novērošanai. Vēl ievērojamāks bija elektrotehniķis Engelberts
Arnolds, kas uzskatāms par vienu no elektromašīnbūves pamatlicējiem. Matemā-

tiķis Pirss Bols guva atzinību ar saviem pētījumiem kvazīperiodisko funkciju
un matemātiskas topoloģijas lauka, Vilhelms Riters —ar aprēķina metodēm

grafiskas statikas nozare, Hermanis Pflaums trīs nedēļas pec V. Rentgenaatklājuma
ieguva rentgenstarus un uzsāka ar tiem eksperimentus. Institūtā darbojies arī

kuģu būvniecības speciālists Čarlzs Klarks, radiofiziķis Vladimirs Lebedinskis,

ģeologs Bruno Doss, botāniķis Karls Kupfers, mineralogs Georgijs Vulfs un lid-

mašīnu motoru projektētājs Teodors Kaleps.
No ķīmiķiem minams fizikālas ķīmijas virziena iedibinātājs Vilhelms Ostvalds,

kas risināja katalīzes jautājumus,par ko vēlāk, 1909. gada, saņēma Nobela prēmiju.
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Izcilus panākumus Valdens guva neudens šķīdumu pētniecībā. Viņš pierādīja, ka

daudziem organiskiem šķīdinātajiem piemīt jonizācijas spēja. Ar pētījumiem

ķīmijas tehnoloģijā izcēlās Karls Blahers, Maksimilians Glazenaps un viņa

skolnieks Erhards Bncke, kas vēlāk kļuva par atzītu autoritāti metalurģijā un

minerālmēslu rūpniecība Padomju Savienība.

Mācibu speķu pedagoģiskā meistarība, augstais zinātniskais līmenis pievilka

studentus no visas Krievijas. īsi pirms pasaules kara institūtā mācījās 2088

Studenti, strādāja ap 90 mācību spēku, no tiem 22 profesori. Pāršķirstot «Album

academicum» lapas, redzam, ka starp institūta audzēkņiem bijuši daudzi vēlāk

ievērojami zinātnes un tehnikas darbinieki. Lai minam trīsfāzu elektromotora

izgudrotāju Mihailu Dolivo-Dobrovojski, padomju raķešu tehnikas pionieri Frid-

rihu Canderu un padomju silikatskolas izveidotāju Pjotru Budņikovu.

Institūts daudz devis Latvijas zinātnei, tehnikai un kultūrai. Latvijas PSR ZA

akadēmiķi Pēteris Nomals, Arvīds Kalniņš, Gustavs Vanags, Pauls Lejiņš, Artūrs

Krūmiņš, Kārlis Bambergs, profesori Jānis Bergs, Mciilinš Bimanis, Augusts Ķešāns,
Eižens Rozenšteins, Arturs Tramdahs, inženieri Jānis Jagars, Alfrēds Razums,

Maitiiiš Robs, rakstnieki Jānis Poruks, Andrejs Kurcijs ir tikai dažas personības

lielajā institūta audzēkņu saimē.

Institūta attīstību jjartrauca pirmais pasaules karš. 1915. gada institūtu eva-

kuēja uz Maskavu. Pēc Brest|itovskas miera līguma da|a profesoru pārcēlās uz

Ivanovovozņesensku — tagad Ivanovu, kur uz RPI bāzes ar V. I. Ļeņina 1918. gada
10. augusta dekrētu izveidoja padomju varas pirmo nodibināto tehnisko augst-

skolu — Ivanovovozņesenskas Politehnisko institūtu. Vairums mācibu spēku un

studentu ar akadēmiķi P. Valdenu priekšgalā atgriezās Rīgā. kur 1919 g.id.i

8. februāri ar P. Stučkas un J. Berziņa-Zieme|a parakstīto dekrētu nodibināja

Latvijas augstskolu — tagadējo Latvijas Valsts universitāti.

Jauns Rīgas Politehniska institūta attīstības posms sakās ar 1958. gada 14. jū-
liju, kad to atjaunoļa uz LVU tehnisko fakultāšu bāzes. Tagad tas kjuvis par

lielāko Latvijas PSR augstāko mācību iestādi, kurā studentu skaits sasniedzis

13 tūkstošus un kura docē turpat 1000 štata pasņiedzēju, to skaitā 44 profesori.

Institūta absolventi strādā visdažādākās tautsaimniecības nozarēs, un daudzi

no viņiem ieņem vadošus posteņus: B. Pugo (Latvijas Komunistiskas partijas CX

pirmais sekretārs), A. Gorbunovs (Latvijas KP CX sekretārs), A. Klaucens (LKP Rī-

gas pilsētas komitejas pirmais sekretārs), A. Rubiks (Rīgas pilsētas izpildkomitejas

priekšsēdētājs), J. Jūra (Latvijas PSR Būvmateriālu rūpniecības ministrs) . .
Rīgas Politehniskais institūts tagad izaudzis par respektējamu augstākas

kvalifikācijas speciālistu sagatavošanas un zinātnes centru, kura slava skan tālu.

Ilgars Grosvalds

Pirms 200 gadiem

LATVIEŠI SAŅEM SAVU "BILDU ĀBICI"

1787. gada Kurzemes hercogistes galvaspilsēta Jelgava tika izdota pavisam

neliela, lam laikam neparasti «grezna» grāmatiņa G. F. Stendera «Bildu abu c»

Neparasta tāpēc, ka tai pievienoti 24 attēli. Tie bija darināti vara grebuma pa-
veida asējuma tehnika. Sadus grebumus ievietot teksta vidu bija loti sarežģīti,

tāpēc ābece visi attēli tika iespiesti kopa viena atsevišķa lapā, pašam pircējam tie

bija ļaizgriež un jāielīmē pie attiec īga burta virs divrindu pantiņa Attēls pantiņu

ilustrēja. Ta Vecais Stenders mēģināja bērniem atvieglot burtu iegaumēšanu.
Attēli ir visai interesanti. Tos uzskicējis pats Stenders, bet vara plāksne

realizējis kāds nezināms gravieris Tajos redzamas latviešu zemnieku dzīves
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ainiņas. Kaut zīmējums ir primitīvs un asejums neveikls, tomēr vietām atpa-
zīstam īsti latviskus tipāžus, latviešu zemnieku ēkas un to dētajās, pagalmu,
darbarīkus

.. . Taču attēls mācibu grāmatā nav Stendera paša ideja, jo to viņš

pārņēmis no |aunlaiku pedagoģijas pamallicc|a slavenā čeha J. A. Komenska.

Bet latviešu ābeču vēsturē tā bija novitāte.

Un vēl kads nozīmīgs jauninājums. Ābeces struktūrā un mācīšanas metode

Stenders spēris mazu solīti projām no novecojušās, neefektīvās un mokošas

burtošanas (tādus savienojumus kā sch, tsch viņš māca izrunāt nevis pa burtiem,
bet ar vienu skaņu —š, č, garumzīmi h nevajagot izrunāt). Tikai solītis, bet

ļaunās progresīvas skaņošanas metodes virziena. Te der atcerēties, ka gan

savās privātzinatnieka nodarbēs, gan zinātņu sasniegumu popularizācijā Vecais

(tobrīd patiešām ari gados vecais) Stenders centās sekot jaunajam («Augstas
gudrības grāmata» viņš pirmais Baltijā klaji apliecināja heliocentrisko pasaules
uzskatu).

«Bildu ābice» ir ari tauks literārs darbiņš. īsie pantiņi ir talaika lilo/.oliska.

mākslinieciskā un ētiskā virziena —
racionālisma — koncentrāts. Pietiks citēt

tikai vienu divrindi (pie burta [);

Irējs vaid' ar irkļu laiviņu;

Vaid' ar pratu savu dzivibu!

Ka jau racionalists, Stenders nevis atveido īstenību, kada tā ir, bet cenšas

rādīt, kādai tai jābūt. Stenders pamāca, ka zemniekam dzīvot saprātīgu, labi

nokārtotu dzīvi (te viņa izpratne pieder ari paklausība vecākiem, saimniekiem,

kungiem). Kaut būdams mācītājs, «Bildu ābicē» viņā reliģijas jēdzienus lieto pār-
steidzoši maz.

«Bildu āhici» 1977. gadā izdevniecība «Liesma» laidusi klajā jauni/devuma
ar paplašām paskaidrojošam apcerēm; tajā katrs kalendāra lasitājs var ieskatī-

ties un iegul vel papildu ziņas par jubilāri.
Bet kāda ir šīs un arī citu agrīno ābeču vieta kopeia kulturprocesa?
Jau 17. gadsimta nogale latviešu bērniem iespieda ābeces, ari pašam Sten-

deram ir vēl otra- «Jauna ABC», pie tam tauta populārāka jjar «Bildu ābici»

(to liecina «Jaunas ABC» atkārtotais izdevums un vairāki atkārtoti metieni).
Ābeces lidz pat 19. gadsimta 40. gadiem izstrādāja tikai toreizējie Baltijas inteli-

ģenti — vācu vai poļu tautības garīdznieki, katrs pēc savas izpratnes. Bija gan

primitīvas burtošanas ābeces ar dievvārdu tekstiem ka pirmo lasāmvielu, gan
tādi ārēji necili izdevumi kā K. Hardera paša mājas spiestuvē gatavotie
(1784., 1785., 1796. g.), kam autors pievienojis reizināšanas tabulu (ar to aizsākas

matemātikas zināšanu propaganda latviešu grāmatniecībā) un «tos rakstāmus

bokstabus» laika, kad zemnieku rakstitprasmi muižniecība un administrācija uz-

skatīja par bīstamu. Mūsdienās valda uzskats, ka mācitāji to visu darījuši reli-

ģijas nostiprināšanas labad. v Daudzos gadījumos ta tiešām arī bija. Bet šis uzskats

būtiski jākoriģē, un to darīt liek tieši mūsdienu zinātnes atziņas par īnfoimacijas

lomu cilvēces eksistence un attīstībā, par informācijas veidiem un plūsmām.
Jo augstākas ir informācijas formas, jo sabiedrība attīstītāka un tas progresa

iespējas lielākas.

Lasīšanas prasme indivīdam ļauj apgul neaptverami plašu informācijas straumi.

Jaunlaiku sabiedriska audzināšana, zinātnisko un sociālo parādību izpratne bez

lasīšanas vispār nav iedomājama. Ciaišākie starp 17., 18., 19. gadsimta ābeču

autoriem gan apiauta, ka lasitpratējs zemnieks var piekļūt pie cilvēces uzkrā-

tajām zināšanām ne reliģijas joma vien, tādi vīri ka Stenders un'Harders to pat
tieši velējas. Bet diez vai kaut viens no viņiem izprata, ka latviešu vienkāršanem

cilvēkiem, apguvušiem lasitprasmi, ar laiku pavērsies gluži |auna vide, var

teikt
— jauns kosmoss salīdzinājuma ar ikdienas gaitām sētā un tīruma, ar sadzīvi

sava saimē, savā novada. • *

Informācija cilvēku aktivizē. Grāmatzinatnes pamatatziņa ir tada. ka sistēmā

«grāmata-sabiedrība» grāmata iedarbojas uz cilvēkiem, tādējādi sabiedrību
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padarot aktīvāku. Atcerēsimies, ka tajā pašā 18. gadsimtā un 19. gadsimta pir-

majā pusē zemnieku nemieru vadoņi gandrīz arvien bija lasītpratēji. Grāmat-

zinatne māca, ka minētas sistēmas komponents «sabiedrība» pēc grāmatas impulsu

saņemšanas savukarl sak iedarboties uz grāmatu, t. L, uz vienu no nozīmīgākapem

inlormācijas veidiem. Tā rodas cirkulējoša kustība pa sistēmas tiešajām un at-

griezeniskajām saitēm — varens dzineispeks cilvēces neapturamajā gaitā uz la-

bāku nākotni. Un šaja sakara atkal laatgadina: musu pirmie skolotāji, rakst-

nieki, žurnālisti, pirmie, kas savos rakstos izteica protestu pret talaika netaisno

sociālo iekārtu — Ķiku'a Jēkabs, J. N. Ramanis, J. Pulans, J. Peitāns, X Kak-

tiņš —, visi bija sākuši, mācīdamies no senajām ābecēm.

Agrīnās ābeces bija atslēga durvis uz pasaules plašumiem, un viens no vērie-

nīgākajiem šo atslēgu kalējiem bija Vecais Stenders.

Aleksejs Apīnis

SAVU GUDRĪBU GLABĀ MEZGLU RAKSTI

Reti kur vairs ir saglabājušas kādas ziņas par dziju mezglu rakstiem. Un

tomēr —
ir vēl dažs zinātājs, un mēs varam runāt par vismaz četriem šo pierakstu

paveidiem.

Dziednieciska rakstura pieraksti

Pret dzirksti [džerkstiļ jāņem dzija (parasti sarkana), jāiesien trejdeviņi
mezgli, jāaptin ap slimo roku un pēc šiem mezgliem trīsreiz jāskaita no deviņi

atpakaļ līdz vienam un jāsaka: «Lai (dzirksteļ izzūd kā vecs Mēness.» Tam seko

vel citas izdarības. Ir zināmi daudzi pieraksti ar variantiem no dažādiem novadiem

Piemēram, jāņem kopa triju krasu dzija: melnā apzīmē saslimšanu, sarkanā —

asinsriņķošanu, dzeltena slimības iznīkšanu (ap 191.5. g. stāstījusi apmēram
50 gadu vecā Marija Berzkalnos pie Kuldīgas}.

J. Briņķa sniegtais mēnešu mezglu kalendārs (cilpiņas norāda svētdienas)
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J. Briņķa sniegtais nedēļu mezglu kalendārs (ar 13 mēnešiem)

Salīdzinājumam vienīgi atcerēsimies: Lietuvā tautas dziedniecība sarkana

dzijā ar mezgliem parasti iezīmētas sausas, karstas procedūras, pelēkā tvaika

lietošana, zaļā —

augu lapu pielikšana, balta aukstuma pielikšana. Mezglu iz-

vietojums dzijā norādījis procedūru skaitu un intensitāti, kā ari zāļu dzeršanas

reizes. (Pēc lietuviešu tautas medicinas vēsturnieces bioloģijas zinātņu doktores

C Simkūnaites sniegtajamzinām.l
Citi vākumi pamāca, kā nodzīt karpas: vispirms tās jāsaskaita, tad tik daudz

mezglu jāiesien dzijā vai ari tik robiņu īaiogriež kocipā, kurš jānomet par plecu
dubļos vai krustcelēs. Ja kāds to pacels, tam kārpas pielips. (Pieraksti Vārme pie

Kuldīgas, pie Sīvera ezera v. c.)

Par mezglu kamoliem akadēmiķis P. Stradiņš rakst i |d, ka «kādreiz ar šādiem ka-

moliem, iespējams, tika talak nodoti arī dziedniecības paņēmieni».

Laika un notikumu pieraksti

Ari ģimenes un mājas dzīves notikumus dažkārt apzīmēja, iesienot mezglus
dzijās. Tad gaduparasti saka ar Miķeļdienu, kuru apzīmēja ar pirmo mezglu baltajā
pavedienā. Katra nākamā mēneša posmu nodalīja ar karteļiem mezgliem. Pie-

sienot klat dažādas krasas dzijas gabaliņus, apzīmēja svētku dienas un dažādus

notikumus, piemēram: lacis aiznesis telīti, atlēkuši divi jēriņi, stipri saslimis

vectēvs v. tml. (Jaungulbene,pēc Ņ. Ozoliņas ziņām no mātes Jūlijas. 1875—1962,

un mātesmātes Lienes Voitas, dz. Mednes, 1832—1924; sk. Dabas un vēstures

kalendāra, 1968, 178. lpp.) Citviet bijis «gada» kamols sarkanā vilnas pavedienā
ik darbadienu iesēja savu «nazgu», bet svētku dienās vēl piesēja savas zīmes klat

(Hermīne Ziberte, dz. 1890. Košragā).

Kuldīgā tautas vecmāte Grencene, kurai ap 1935. gadu bijuši kādi 70 gadi,
labi lielā (ap 10- 15 cm caurmēra) pelēkas vilnas dzijas kamolā iesējusi pa

mezglam pēc katrām pieņemtam dzemdībām kā sava darba pārskatu. Bet Cīruļu
Berta Alūksnes rajona Dārzciema, aizejot no kādam mājām, palikusi vilnas ka-

molu zem pakša, lai varētu atgriezties. Varbūt tas ir dzīves pavediena simbols?
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Līgavaiņa laulājamo cimdu paraugs no Latvijas PSR Valsts vēstures

muzeja londiem

Vēstošie pieraksti

Akadēmiķis P. Stradiņš rakstīja: «Bet, lūk, mums atnes kamolu un saka, ka

tā ir vēstule nosaimnieka un saimnieces, kuri aicina pēc 3 nedēļāmkauninu saim-

nieku un saimnieci unviņu vecāko dēlu un meitu uz sava trešā dēla kristībām.»
Ari profesors K. Rudzitis 1967. gada stāstījis, ka M. Ferliņa, kura bija strādā-

jusi pie akadēmiķa P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja, nodarbojusies ar

farmakoloģiju un kurai bijusi plaša pazīšanās ar lautas dziedniecēm un plašas
zināšanas tautas dziedniecībā, rādījusi baltu kamolu ar mezglu rakstiem un de-

monstrējusi, kā senāk mezglos iesēja lakstu, piemēram, ielūgumu uz kristībām.

Tad kamolu nosūtīja kaimiņiem. Viņi pēc tam savukārt iesēja mezglos atbildi ai

solījumu ierasties un nosūtīja to atpakaļ. M. Ferliņa atsaucas uz tautasdziesmas

vārdiem «Dziesmas tinu kamola»

Jānis Bnņķis. ap 80 gadu vecs, kurš dzīvoja latviešu kolonija Lietuvā, Pa-

krojas rajona Vismantos. saglabaps divus sava tēva Mikus un matēs dziju ka-

molus ar mezglu rakstiem. Pēc viņa, kā ari vecā latviešu strēlnieka un etnogrā-
fisko materiālu vācēja J. Krauksta atmiņām Pakrojas apkaime kamoli ar mezglu
rakstiem istabas augša kubulos bijuši gan vecajam Mikum Briņķim. gan vina

kaimiņiem Debeikam un Burbam. Pierakstu sakuma gals atzīmēts, piesienot kociņu.
Dzijās bijušas ziņas par tēvutēvu dzīves gaitām.

J Briņķim tagad ir visai daudz gadu un viņš maz ko atceras no tēva un matēs

mezglu rakstības. Vēlāk vismantieši. domājams, veco tradīciju ietekmē veido-

juši citādus mezglu rakstus, kuros burtu apzīmējumi mezglos mazliet atgādina
Morzes ābeci, un J. Briņķis sniedzis šādu mezglu rakstu paraugus. Tie iesieti

divu krasu dziju dubultpavediena ar vienas un divu krasu parastu un cilj>otu
mezglu virknēm, burtu raksta. Pēc nedaudzām norādēm, ko J. Bnņķis atcerējās
par tevu rakstību, kā arī pēc zinātņu doktores E. Simkūnaites skaidrojuma, te

patiesi var apjaust dažus vecā raksta paņēmienus (sk. att. 180., 181. lpp,).
Senāk bijuši īpaši līgavaiņa jeb derību cimdi — pilnīgi balti, tikai ar nelielu

sarkanu reizināšanas zīmju virknei līdzīgu ornamentu, un tādus līgavainim dāvāja
līgava (sk. att ). Laulājamie cimdi bijuši ar j>apildu ornamenta joslām (Niedre J.

Latviešu cimdi. Rīga, 1931). Cimdu dāvāšanai bijusi sevišķa nozīme («Tautiešam
apsolīju / raibus cimdus vakarā ..» — t. dz.). Bet Viļānu pagasta Kalvu sādžā

pie Rikavas ap 1930. gadu bijuši cimdi, kurus rotājis ar burtiem ieadīts uzraksts

«par piemini» Tāpat n norātie par jostā ieaustu veltījumu. Adītāja visticamāk

bažījusies, ka seno omam, utu nozīmi jaunais saņēmējs varētu nesaprast, tādē|
pūlējusies ieadīt vēstījumu ar latīņu burtiem, kuri sarežģītības dēl tomēr plašāk
nav ieviesušies. (Ērtākas izradītas parastas vēstules un pastkartes).



D/iesmu pieraksti N

Par dziesmu ierakstiem mezglos vēstī jau iepriekš minētie ziņu sniedzēji.
N. Ozoliņas mate no Jaungulbenesteikusi: «Tas nav tāds teiciens vien, ka dziesmas

tina kamolā, bet dzīparā varēja iesiet mezglus un pēc tiem varēja dziesmu atcerē-

ties.» Turklāt iesietie mezgli apzīmējuši galvenokārt dziesmu ritmu. J. Krauksts

liecināja un ari J. Brinkis atcerējās, ka dzijas bijušas ierakstītas ari «dziesmiņas»,

proti, dziesmu vārdi. Par to pašu vēstījis akadēmiķis P. Stradiņš jau minētajos
rakstos. Dziesmu tīšana kamolā ir pieminēta ne mazāk ka 148 tautasdziesmu

variantos Vidzemē, 171 Kurzeme, 153 Zemgalē un 70 Latgalē.
Uzdevums iemācīties dziesmas un dziedāšanu, lai ar to varētu izteikt sevi

un savu attieksmi pret sabiedrību un pasauli, senāk bija nepieciešams, lai ikviens

jauns cilvēks varētu izaugt par pilnvērtīgu sabiedrības locekli. Tādēļ arī

«dziesmas tinu kamolā . .»; jau «. . balinos dzīvodama . .»; vai «. . es satinu savas

dziesmas / baltā dziju kamolā . .».

Kad nu dziesmas bija krā|umā, tad tās varēja risināt gan no sava atmiņu

kamola, gan pa reizei arī no īsta vilnas kamola: «. . Kad gribēju, tad dziedāju, /
Pa vienai attīdama», «Dziedi, dziedi, māmulīte, / Tev dziesmiņu kamoliņš» un

«Ik vakaru ritināji / Pa vienam celiņam». \

Varbūt kamolos iesietie mezgli līdzēja saglabāt paaudzēs ari dziesmu parei-
zību? Kādēļ gan citādi butu teikts: «Es nedevu nevienam / savu dziesmu sarežģīt»
vai «Kuru dziesmu nodziedāju, / to satinu kamolā».

Aija Celma
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Saskares punktos

TE VĒTRAS ELPA ATGĀDINA, RUNĀ

1917. gadā, pēc Februāra buržuāziski demokrātiskās revolū-

cijas, Krievijā izveidojās divvaldība. Valsts varu sagrāba bur-

žuāzija, nodibinot Pagaidu valdību. Bet līdzās tai bija strādnieku

un zaldātu deputātu padomju vara. Un tās darbību tad arī šoreiz

izsekosim — kā tās piemina saglabājusies līdz musu dienām.

1917. gada 29. aprīlī — l. maijā (16. —18. aprīlī) Valmierā

Latviešu biedrības telpās notika Vidzemes bezzemnieku kongress
(to vēlāk pārdēvēja par pirmo Latvijas strādnieku, kareivju un

bezzemnieku deputātu padomju kongresu), kurā piedalījās 436 de-

legāti, ko Latvijas neokupētās daļas pagastu sapulcēs bija ievē-

lējuši trūcīgie lauku iedzīvotāji un Rīgas Strādnieku deputātu
padomes pārstāvji, kā arī 600 viesu. Kongress apsprieda jautā-

jumus par attiecībām ar Pagaidu valdību un Vidzemes Pagaidu
Zemes padomi, par muižnieku un baznīcas zemju konfiscēšanu,

par laukstrādnieku dzīves apstākļu uzlabošanu, par imperiālistisko
karu v. tml.

Bet ēka Padomju iela 4, kur kongress notika, tagad ir repub-
likas nozīmes vēstures piemineklis un pie tās ir piestiprināta
piemiņas plāksne.

Pēc šī kongresa Latvijas neokupētajā teritorijā boļševiku

vadībā sāka veidoties pagastu bezzemnieku padomes, kas apvie-

noja laukstrādniekus, trūcīgos zemniekus, lielu dalu vidējo darba

zemnieku un kas saka īstenot kongresa lēmumu par astoņu stundu

darbadienu laukstrādniekiem, par muižu zemju konfiscēšanu.

Tādējādi Cēsu rajona Jaunpiebalgas pilsētciematā, Abrupē,

pie kolhoza «Piebalga» kultūras nama piestiprināta piemiņas

plāksne, kas vēsta, ka ēkā pēc 1917. gada Februāra revolūcijas
atradies legalizētais LSD Mūrnieku rajons un Jaunpiebalgas
bezzemnieku padome. Tāpat Vecpiebalgā, pie Cēsu—Jaunpiebal-
gas—Kaives ceļu krustojuma, ir eka, kurā 1917. gadā darbo-

jusies bezzemnieku padome. Bet Drabešu ciema padomju saim-

niecības «Kārli» centrā ir piemiņas plāksne pie ēkas, kurā

1917. gadā atradies LSD Amatas rajons. Savukārt Madonas

rajonā, Cesvaines pilsētciematā, pie ēkas Oškalna ielā 12 ir

plāksne, kas vēsta, ka šeit 1917. un 1919. gadā darbojusies
Cesvaines pagasta izpildkomiteja.

Bet pirms tam, marta beigās, I Latviešu strēlnieku pulku
deputātu kongress bija ievēlējis Latviešu strēlnieku pulku apvie-
notās deputātu padomes izpildkomiteju — Iskolastrelu, kam bija
liela loma Oktobra revolūcijas sagatavošanā.

Pie republikas nozīmes vēstures pieminekļa Ļeņina ielā 32 ir

piemiņas plāksne, kas vēsta, ka tur tas darbojies laikā no
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12. jūnija līdz 19. augustam. 25.—30. (12. 17.) maija Rīga notika

Latviešu strēlnieku II kongress, kurā tika pieņemta LSD CX

ieteiktā boļševistiskā rezolūcija, kas pazīstama kā «17. maija

rezolūcija». Par galveno cīņas prasību tajā bija izvirzīts lozungs
«Visu varu padomēm». Strēlnieki V. I. Ļeņinam nosūtīja tele-

grammu, kura rakstīja: «Mēs apsveicam Jūs ka Krievijas prole-
tariāta lielāko taktiķi, revolucionāras cīņas patieso vadoni, musu

domu izteicēju un izsakām vēlēšanos Jūs redzēt savā vidū.»

Diemžēl eka, kurā notika šis kongress un kas atradās Kron-

valda parka aiz A. Upīša Drāmas teātra, nav saglabājusies.
Jūnija beigās Pagaidu valdības Ziemeļu fronte organizētais

uzbrukums izgāzās, jo kareivji atteicās izpildīt virsnieku pavēles.
Sakas represijas, aresti un kara tiesas — 25. (12.) jūlija tika ie-

viests nāves sods zaldātiem un matrožiem.

Un Rīgas rajonā pie Babītes stacijas atrodas 1917. gada pec
Kerenska Pagaidu valdības rīkojuma nošauto revolucionāro kara-

vīru brāļu kapi.
Bet no Daugavpils cietuma ieslodzītajiem (pavisam 5. armijā

bija arestēti 12 725 zaldāti) visrevolucionārākos 869 zaldātus no-

sūtīja uz Maskavas Butirku cietumu. Oktobra revolūcijas dienas,

atbrīvoti no cietuma, viņi aktīvi piedalījās cīņas ar junkuriem,
pilsoņu kara vēsture ieiedami ar nosaukumu «dvinci».

1967. gada novembri Daugavpili, stacijas laukumā, revolucio-

nārajiem dvinciem atklāja dolomīta piemiņas sienu ar kaparā
kaltu cilni (tēln. I. Folkmanis, arh. V. Kalniņš). Bet 5. augusta
iela 3 atrodas ēka, kur tiesāja apcietinātos zaldātus par atteik-

šanos iet uzbrukumā.

Pec Petrogradas strādnieku apšaušanas lb. 17. (3.—4.) jūlija

demonstrācijās visa vara valstī pārgāja buržuāzijas rokās. Zie-

meļu frontē un Latvijas neokupētajā dala krasi izvērsās terors

un represijas pret boļševikiem, revolucionārajiem kareivjiem,
strādniekiem un bezzemniekiem.

Par to liecina nošauto revolucionāru kapi Gulbenē, Līvānos,

Smiltenē, Cesu rajona Inešu ciemā, kā ari 1965. gada atklātais

granīta piemineklis Valkā, Kultūras parkā (tēln. A. Gulbis).
Tomēr arī kontrrevolūcijas represiju apstākļos no 22. jūlija

līdz L. augustam (9.—19. jūlija) Rīgas pili notika LSD V kon-

gress. Ta lēmumu pamata bija V. I. Ļeņina Aprīļa tēzes. Kongresa
tika nolemts nekavējoties dibināt vienotu Latvijas Strādnieku,

zaldātu un bezzemnieku deputātu padomi; tam bija liela nozīme

revolūcijas spēku saliedēšanā un izšķirošas cīņas sagatavošanā

par sociālistiskas revolūcijas uzvaru Latvijā.
Saja sakarā pie ēkas Pionieru laukumā 3, republikas nozīmes

vēstures pieminekļa, ir piestiprināta piemiņas plāksne.
1. septembrī (19. augusta) vācu karaspēks pie Ikšķiles pār-

cēlās pār Daugavu un virzījās uz Rigu. Mazās Juglas upes 15 kilo-
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metru gara frontes iecirknī 2. latviešu brigāde divas dienas varo-

nīgi atsita vāciešu uzbrukumus, dodot iespēju visai 12. armijai
izkļūt no draudošā ielenkuma. Si strēlnieku varonīga pretošanās

piespieda vācu pavēlniecību atturēties no tālākā uzbrukuma

Petrogradai. Kaujās par Rīgu 12. armija zaudēja apmēram
25 000 cilvēku. Sevišķi smagus zaudējumus cieta latviešu brigā-
des—apmēram 3500 kareivju bija krituši un pazuduši bez vēsts,

bet ap 2000 ievainoti. Visvairāk cieta Jukuma Vācieša koman-

dētais 5. Zemgales pulks, kas zaudēja apmēram 80°
o

virsnieku

un 67% strēlnieku.

Sajās aizsardzības kaujās kritušo strēlnieku brāļu kapi un

pieminas zimes tagad atrodas Rīgas rajona Stopinu ciema pie
Tēraudu mājām (Ulbrokas—Ogres ceļa 8. kilometrā), Salaspils
ciemā pie Vecpelšu un Gausiņu mājām, Ropažu ciemā pie Skujfl
mājām, Ogres rajona Tīnūžu ciemā, Mazās Juglas krasta pie
Auziņu mājām, Mālpils kapos, Jūdažos, Siguldā (pie Pleskavas

šosejas un Zinātnes ielas krustojuma) un Līgatnē (Paltmales
kapos), kur 1937. gadā atklāts tēlnieka K. Jansona granīta piemi-
neklis.

Pēc Rigas krišanas par revolucionāras kustības centru Latvijā
kļuva Cēsis. Seit tagadējā J. Gagarina ielā 15 atradās Latviešu

strēlnieku pulku apvienotās deputātu padomes rzpildkomiteļa
Iskolastrels (1957. gadā pie mājas piestiprināta piemiņas plāksne),
bet J. Gagarina ielā 14 —12. armijas kareivju deputātu padomes
izpildkomiteja Iskosols un 12. armijas tranšeju strādnieku depu-
tātu padomes izpildkomiteja Iskorads. Augusta beigas Pagaidu
valdības aizliegtā laikraksta «Brīvais Strēlnieks» vietā tika izvei-

dots jauns bojševistisks laikraksts «Latvju Strēlnieks», bet

25. (12.) oktobri tika atjaunota Ziemeļu Irontes bolševistiskā

laikraksta «Okopnij nabat» izdošana, kas bija 12. armijas LSD

apvienotās kara organizācijas izdevums. So laikrakstu redakcijas
un tipogrāfija atradās Cēsīs, Pils ielā 4, par ko liecina piemiņas

plāksne pie ēkas. Par laikraksta «Okopnij nabat» redaktoru tur

strādāja latviešu strēlnieku pulku komisārs S. Nahimsons.

28. (15.) oktobrī Cēsīs, Rīgas ielā 24, notika Ziemeļu frontes

boļševiku kara organizācijas konference, kurā tika pieņemts
lēmums visiem spēkiem aizstāvēt Sarkano Petrogradu un nosū-

tītas apsveikuma telegrammas V. I. Ļeņinam un KSDS(b)P Cen-

trālajai Komitejai. 2. novembrī (20. oktobri) šajā pašā namā

sanāca Iskolastrela paplašinātais plēnums, kura piedalījās pulku

un brigāžu komiteju pārstāvji, KSDSļbļP CX, LSD CX un LSD

12. armijas apvienotas kara organizācijas pārstāvji, kas prasi ja
nekavējoties gāzt buržuāzisko Pagaidu valdību un saņemt varu

padomju rokās. .
~

Vi '*

Saskaņā ar LSD ārkarlejas konferences (notika 29. (16.) ok-

tobrī Valka) lēmumu bruņotas cīņas vadīšanai 18. oktobri Valmierā
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nodibināja 12. armijas rajona Kara revolucionāro komiteju, kas

sāka nelegāli darboties Cēsīs, Rīgas ielā 7 (1957. gadā pie ēkas

uzstādīta piemiņas plāksne). Tas galvenais uzdevums bija —

tiklīdz sāksies sacelšanās Petrogradā, ar revolucionāro karaspēka
dalu palīdzību ieņemt visas uz Petrogradu vedošās stratēģiskas

maģistrāles un paralizēt 12. armijas štāba un meņševistiski

eseriskā Iskosola kontrrevolucionāro darbību. Un, kad 7. novembri

(25. oktobri) Petrogradā uzvarēja sociālistiskā revolūcija, 12. armi-

jas rajona Kara revolucionārā komiteja pavēlēja latviešu strēl-

nieku pulkiem ieņemt Cēsis, Valmieru un Valku, lai aizkavētu

kontrrevolūcijas spēku parsviešanu uz Petrogradu, un viņi to arī

godam izdarīja.
Līdzīgā kārtā arī 5. armijas Kara revolucionārā komiteja

veltīja visus spēkus, lai aizkavētu kontrrevolucionāro karaspēka
dalu nosūtīšanu uz Petrogradu palīgā Kerenskim. Tā, Daugavpilī
kareivji un strādnieki aizkavēja bruņumašīnu iekraušanu vago-

nos nosūtīšanai uz Petrogradu. Kad šīs bruņumašīnas 12. no-

vembrī (30. oktobrī) pa zemes ceļu ieradās Rēzeknē un bija jau

novietotas ešelonā, tās ari šeit tika aizturētas, bet liela dala divi-

ziona kareivju pārgāja boļševiku puse.

Par to arī liecina memoriālā plāksne pie Rēzeknes 1. dzelz-

ceļa stacijas.

Tādējādi novembrī visā neokupētajā Latvijas teritorijā, tajā
skaitā arī Latgalē, bija nodibināta padomju vara. To svinīgi paslu-
dināja Latvijas Strādnieku, kareivju un bezzemnieku deputātu

padomju II kongress, kas no 29. līdz 31. (16. —18.) decembrim

notika Valmiera, Sīmaņa baznīcā — tagad republikas nozīmes arhi-

tektūras un vēstures piemineklī. Kongresa rezolūcijā tika norādīts,
ka visa vara, ka centrā, tā uz vietām, pieder vienīgi strādnieku,

kareivju un bezzemnieku deputātu padomēm. Kongress akceptēja
novembri pieņemto lēmumu par muižu konfiscēšanu un feodālā

zemes īpašuma likvidēšanu Latvijā, noteica laukstrādniekiem asto-

ņu stundu darbadienuun konfiscētajās muižās nodibināja komūnas,

atbalstīja Latgales darbaļaužu prasību par Daugavpils, Rēzeknes

un Ludzas apriņķu iekļaušanu Latvijas sastāvā.

Savā pirmajā sēdē 1918. gada 1. janvārī (1917. gada 19. de-

cembrī) Latvijas Strādnieku, kareivju un bezzemnieku deputātu
padome ievēlēja izpildkomiteju Iskolatu pirmo Latvijas Pa-

domju valdību ar F. Roziņu priekšgalā un pieņēma manifestu

«Visiem Latvijas iedzīvotajiem», kura informēja par notikušo

Latvijas darbaļaužu pārstāvju kongresu un ta pieņemtajiem pa-

matprincipiem jaunās sabiedriskās iekārtas izveidošanai Latvijā.
Eka Valkā, Komjaunatnes iela 27, kur darbojies Iskolats, tagad

ir republikas nozīmes vēstures piemineklis, par ko vēsta arī

piemiņas plāksne.
Bet jau 1918. gada februāri visu Latviju okupēja vācu kara
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spēks. Okupanti sāka zvēriski izrēķināties ar padomju darbi-

niekiem un aktīvistiem. Limbažos pie Mazezera tika nošauts

pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs Ansis Simsons. Notikuma

vietā 1973. gadā atklāja piemipas akmeni. Sā paša rajona Brīv-

zemnieku ciemā pie Ogu mājām nošāva Puikules pagasta izpild-
komitejas priekšsēdētāju Jāni Munci, kurš apglabāts Alojas
kapos. Valmieras Dīvala (Jāņa) kapos atdusas vācu okupantu

noslepkavotie — tirgus laukumā pie baznīcas pakārtie padomju
aktīvisti: Siksnu ģimene — aktīvs vietējās arodorganizācijas dar-

binieks, tipogrāfijas strādnieks un viņa divi dēli — un viens no

izcilākajiem Valmieras sociāldemokrātiskās organizācijas propa-

gandistiem, vietējās deputātu padomes loceklis Artūrs Dille.

Līdzīgi okupanti rīkojās arī Valkā — Cimzes kapos apglabāti
23 nogalinātie sarkanarmieši —, Cēsis, Rēzeknē un daudzos

Latvijas pagastos . . .

Taču ne ar teroru, ne ar pavēlēm okupantiem neizdevās

apspiest tautas cīņu par padomju varas atjaunošanu Latvijā. Lai

gan karš bija stipri novājinājis Latvijas proletariātu, turklāt

lielais vairums strādniecības bija evakuēts uz Krievijas iekšieni,
tomēr Latvijā joprojām bija ne mazums revolucionāru, kuri

spēja turpināt cīņu. Saskaņā ar LSD CX lēmumu okupētajā Rīgā
palika septiņi Centrālās Komitejas locekļi, to vidu J. Lencmanis,
R. Eihe, J. Silfs (Jaunzems), J. Daniševskis un J. Bērziņš (Ander-

sons).

Jānis Lismanis

KUR AIZJĀJA BĀLIŅS PASAULE TĀLU

No Smārdes dūkstīm lidz Perekopa valnim, no Daugavas kras-

tiem lidz Urāliem, Sibīrijas taigai un Klusā okeāna piekrastei . . .
Tik ļoti daudz ir pilsētu un ciemu, kur vēl šobaltdien no pa-
audzes paaudzē tiek pārmantoti stāsti par latviešu strēlniekiem.

Un vēl neviens nav precizi saskaitījis, cik viņu pavisam bija
Sarkanās Armijas rindās cīņā par padomju varu. Vieni saka:

60, citi — 80 tūkstošu. Cik īsti?

Taču laikam būtiskākais nav skaits, bet nostāja. Viņu uzticība

revolūcijai, Padomju valstij, Ļeņinam. Palūkosimies kartē un ie-

klausīsimies: vai tur neskan viņu soļi, valoda, dziesma?

1918. gads: Petrogradā, Maskava, Jaroslavja, Ribinska, Volog-
da, Vjatka, Kazaņa, Ufa, Miasa, Inza, Saratova, Povorina un vēl

daudzas citas vietas.

1919. gads: Latvija — Padomju Latvija, Orla, Kromi, Fateža,

Stiša, Ļgova un Harkova.
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Latviešu strēlnieki t. s. Brīvības svētkos Rīgā 1917. gada 1. Maija gājienā
Strēlnieka J Kteksla lata

1920. gads: Perekops. Taunjas stepes, Kahovka, Benslava,

Terni, ("aplinka, Novaja Majačka, atkal Perekops, Jušuņa un

Eipatorija.
Bet Sibīrijā un Tālajos Austrumos — līdz 1922. gada rudenim,

Vidusāzija pret basmačiem — vēl ilgāk. Un tā vipi dzīvo vietējo

ļaužu piemiņā.
Un tā, lūk, tālajā Tadžiki jas PSR Aini rajona ir piemi-

neklis latviešu strēlniekam Augustam Spurelim, kurš tadžiku mei-

tenes izglabā no basmaču zvērībām. Vīnam tur uzcelts piemineklis
un saglabāta mūžīga piemiņa cilvēku sirdīs.

Savukārt uzbeki, atbraukuši ciemos uz Rīgu, tūliņ meklē

Jēkaba Petersa un Jāņa Rudzutaka lotografijas. Sie izcilie partijas

un valsts darbinieki viņu novada atstājuši neizdzēšamas pēdas.

Turpretim magadanieši lepojas ar Eduardu Bērziņu.

Viena no pilsētas ielām nosaukta viņa vārdā.

Nesen Latviešu sarkano strēlnieku muzejā pienāca vēstule arī

no Lisvas pionieru pils. Vēstulē stāstīts par 6. Torošinas latviešu

strēlnieku pulka komandieraKārla Hcrcberga atdusas vietu Ar a s-
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4. Vidzemes pulka strēlnieks Matīss

Pluka Maskavā Kremļa sardzē (dz. 1893. g.
3. septembrī, tagad dzīvo Vangažos). Iespē-
jams, ka viņš ir bijis pats lielākais mūsu

strēlnieku cīņas gaitu fotohronists

Kāda cila strēlnieka 1010

lanovd, kur 1918. gada 18. jūlijā krituši daudzi latviešu strēl-

nieki un vipu komandieris.

Tāpat no Ja k v l iļ a s APSR vēstures labi zinām, cik dārgs
turienes ļaudīm pilsoņu kara dalībnieks un pēc padomju varas no-

dibināšanas jauncelsmes darba aktīvists Jānis (Ivans) Strods.

Un tālajā Anadirā cīnītājiem par padomju varu veltītajā
piemineklī uz mūžiem iekalts Augusta Bērziņa vārds . . .

Taču vienlaikus padomju varas vēsture atceras Liepājas pulku,

Vologdas bataljonu, Arhangejskas rotu, Vitebskas jātnieku pulku,
Penzas eskadronu, Tambovas kolonnu, Ufas bataljonu un vel

daudzas citas latviešu strādnieku un zemnieku vienības, kuras cī-

nījās Sarkanas Armijas sastāva. Vai visiem un visur ir piemi-

nekļi un piemiņas plāksnes? Teiksim atklāti nav.

Bet ir Piemiņa! Tas mūžīgais, kas paliek un kas ari mums, kad

ejam ciemos vai darba lietās pie citām tautām, uzliek lielu atbil-

dību — būt vienmēr šīs Piemiņas cienīgiem.

Tadu Piemiņu glabā Maskava. Luk. Frunzes iela 10,

kur 1918. gadā atradās Latviešu strēlnieku padomju divīzijas
štābs. Un Boļšaja Bronnaja 23, kur 1918. gadā dzīvoja lat-

viešu strēlnieku velosipedsakarnieku komanda.

Un X re m 1 i s. 1918. gada no 10. marta lidz septembrim 9. lat-

viešu strēlnieku pulks (biļ. 1. latviešu komunistiskā vienība — bij.

Smolnija apvienota rota) te veic atbildīgo un godpilno Padomju
valdības un V. I. Ļeņina apsardzes pienākumu. Un no septembra
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Kāds no 2. Rīgas bataljo-

na strēlniekiem brīvsolī

Strēlnieka M, Pfukas /010

lidz decembrim šo uzdevumu turpina 2. un 4. latviešu strēlnieku

pulks. Par Kremļa komandanta P. Malkova palīgiem strādā Miķe-

lis Baude un Juris Bille. 15. novembrī Kremlī notiek II latviešu

strēlnieku LSD konference, kurā ir pārstāvēti aptuveni 2000 lat-

viešu strēlnieku divīzijas komunistu un kura sveic J. Sverdlovu.

Bet iepriekš, jūlijā, savu nelokāmo uzticību padomju varai aplie-
cina 2. latviešu strēlnieku padomju pulka 4. un 6. rota un pulka
ložmetēju komanda, kas Lielajā teātrī apsarga V Viskrie-

vijas padomju kongresu, ka arī visi pārējie strēlnieki, kas atrodas

Maskavā un kopā ar īsteni revolucionārajiem maskaviešiem sa-

triec kreiso eseru dumpi.

Piemiņu glabā Leņingrada. Jo 1917. gada 25. novembri

(pēc v. st.) Petrogradā ieradās 6. Tukuma latviešu strēlnieku pulks,
kas apmetās Malaja Ohtas kazarmās Vasilija sala, un dienuvēlāk —

Izlases rota, kas apsargāja Smolniju un dzīvoja Smolnija institūta

trešajā stāvā. Bet 1918. gada 28. jūlijā Marsa laukumā tika apgla-
bāti Jaroslavlas kreiso eseru dumpja apspiešanas laikā kritušie

latviešu strēlnieki — komisārs Semjons Nahimsons, kura vārds ie-

gravēts piemiņas plāksnē, kā ari Indriķis Daibuss, Kārlis Liepiņš,
E. Pētersons un J. Ģipslis.

Kazaņa. Te ir Latviešu strēlnieku iela. Un 90.

vidusskola - piemiņas istaba latviešu strēlniekiem. 1978.

gada septembrī Kazaņas atbrīvošanas 60. gadadienas svinību laikā
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Latviešu sarkanie strēl-

nieki Zaporožjes diž-

ozolā pie stacijas, do-

mājams, 1919. gada pa-

vasarī

Strēlnieka M. Plukas 1010

tur ciemojās vecie strēlnieki Pēteris Griško un Eduards Smilga.
Jo 1918. gada augustā kaujās par Kazaņu piedalījās 5. Zemgales
latviešu strēlnieku pulks, kas pirmais no Sarkanās Armijas daļām

par varonību saņēma VCIK Sarkano Goda karogu, kura oriģināls
glabājas Maskavā, PSRS Bruņoto Spēku muzejā, bet kopijas —

Latviešu sarkano strēlnieku muzeja un Tatārijas APSR Valsts vēs-

tures muzejā Kazaņā.

Netālu, 12 km no Kazaņas, atrodas stacija J v d i n a. Jo šeit,

pie Krasnaja Gorkas, 1918. gada 12. augustā kaujā krita Jānis

Judiņš — Sarkanās Armijas Kreisā krasta grupas pavēlnieks.
KPFSR Tautas Komisāru Padome nolēma šai vietai dot Judiņa

vārdu, un tas bija pirmais šāda veida piemiņas apliecinājums pil-
soņu kara varonim. Tagad te ir arī piemineklis J. Judiņam ar uz-

rakstu: «Ah lOahh, KOMaHAy»omHH rpvnnoii Kpac-
hoh ApMHH, h ero opAHHapeii, norH6uiHe 3a Ka3aHb 12 — VIII —

1918 r.»

S ara to v a. Te 1918. gada maijā tika izveidots Saratovas

sevišķu uzdevumu latviešu strēlnieku pulks, kam par komandieri

kļuva Pauls Matisons un par komisāru — Jānis Beika. Sie strēlnieki

sākumā piedalījās kulaku dumpju likvīdēšana Saratovas guberņā,
bet pēc tam, rudenī, — kaujās pie Povorinas un Aļeksikovas.
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Vēlāk, 1918. gada rudenī, I n zā izveidojās Inzas divīzija, kuras

pamatsastāvu veidoja latviešu strēlnieki ar Jāni Lāci priekšgalā.

Divīzijas komisārs Indriķis Zvejnieks krita 1919. gadā Donas

stepē un tika apbedīts Maskavā, pie Kremļa sienas.

Savukārt 1918. gada 21. decembrī Ufas atbrīvošanā neaiz-

mirstamu lappusi ierakstīja 26. divīzijas latviešu kavalērijas pulks
Jāņa Krišjāņa vadībā. Sajā divīzijā 2. brigādi komandēja J. Gailītis

un 3. brigādi — H. Eihe. Bez tam pilsoņu kara laikā no Ufā dzīvo-

jošajiem latviešiem izveidojās Ufas latviešu strēlnieku bataljons,
kurš 1918. gada varonīgi cīnījās 2. armijas sastāvā.

īpaši nozīmīgas bija latviešu strēlnieku kaujas 1919. gada ok-

tobri un novembrī Sarkanās Armijas Trieciengrupas sastāvā pie

Orlas, kur bez Latviešu strēlnieku divīzijas izcilu varonību aplie-

cināja arī Pavlova brigāde un Pnmakova sarkanie kazaki. Daudz

asiņu tika izliets pie Kromiem, Trosnas, Fatežas. Ļgo-
v ā tagad ir Roberta Eidemaņa iela.

Tāpat Roberta Eidemaņa iela ir Hersonas apgabala pil-
sēta Kaltov ka, jo R. Eidemanis 1920. gada vasarā bija Sarkanās

Armijas Dņepras Labā krasta grupējuma pavēlnieks. Vienlaikus te

ir arī piemineklis varonīgajām pilsoņu kara meitenēm, to

skaitā Z. Pigenai, V. Sulcei, E. Meņģelei, Z. Brokai un citām.

Cjurupas rajona Novaja Majačkā ir padomju saim-

niecība «Latišskije Streiki». Un 15 km attālumā no lielā Cer-

ņenka s ciema stepē uzcelts piemineklis 4. latviešu strēlnieku

pulkam, kurš te piedzīvoja traģisku likteni.

Bet talak, .1 v š v ņ ā, atrodas piemineklis pilsoņu kara un Lielā

Tēvijas kara cīnītājiem, kas atgādina arī latviešu strēlnieku cīņas

1920. gada 11. novembrī, atbrīvojot Jušuņu no vrangeliešiem.
Tāpat padomju saimniecības «Ceroji Sivaša» muzeja ekspozīcijā
goda vieta ierādīta latviešu strēlniekiem.

Līdzīgā kārta latviešu strēlniekus, revolucionārus un partijas
darbiniekus godā Vladivostokā. 1981. gada decembri tika

pieņemts pilsētas Tautas deputātu padomes lēmums kādu jaunā ra-

jona ielu nosaukt Jāna Lāča vārdā, kurš 30. gados bija Tālo

Austrumu dzelzceļa karaspēka korpusa komandieris. Te ir arī iela,

kas nosaukta par godu Arnoldam Neibutam, kuru vladi-

vostokieši nav aizmirsuši kopš 1917. gada . . .

. . . Droši vien tas nav pilns musu sarkano strēlnieku Piemi-

ņas reģistrs. Bet pēc tāda jau mēs šoreiz arī nemaz netiecāmies.

Mēs tiecāmies pēc apziņas: strēlniekus Padomju zemēpiemin visur,

kur gājuši viņu soli un dziesma, kur c īnījušās viņu sirdis un komu-

nistiskā pārlieciba.

Apkopojusi Edīte Sondoviča
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Pieminekļu stāsti

PAR ELEJAS PARKU UN PILI

Ir pieminekli, kas atrodas daba, mums blakus, liek uzņemti sarakstos, kopti
un restaurēti. Ir ari citi pieminekļi — tie, kuru fiziskais mūžs jau beidzies, bet
kuri turpina dzīvot fotogrāfijai, uzmēri jumos, zīmējumos un cita veida doku-

mentos. Melngalvju namu nav redzējusi jau otrā cilvēku paaudze, taču tas

turpina savu mūžu mūsu arhitektūras vēsturē, Rigas vecpilsētas kopējā vēstu-

riskajā tēlā un nekad nezaudēs savu vietu Latvijas mākslas vēsturē neatkarīgi
no tā, vai nākotnē celtne tiks atjaunota vai ne.

Elejas pili liktenis, tā sakot, ierindojis vidū starp abiem minētajiem piemi-

nekļu eksistences veidiem. No šis pils vairs palikušas tikai nelielas drupas, ļoniskie
kapiteļi, pēc kuriem grūti iztēloties Latvijas izcilāko klasicisma laika muižu arhi-

tektūras pieminekli. Jo 1915 gadd ekd 11 ko nodedzināta, un tāpēc. 20. gados uz-

sakot Lalvi|as pieminekļu apsekošanu, Elejā tika atrastas un nofotografētas vienīgi

drupas.
Pils visā sava kiašņuma bija redzama tikai pans publikācijās, vispirms arhi-

tekta Heinca Pīranga grāmatas «Das baltische Herrenhaus» 2. sējumā, kas iznāca

Rigā 1928. gadā. Vēlāk, ja kādā publikācijā vajadzēja rādīt Elejas pili, parasti
reproducēja Pīranga grāmatas attēlus Sājā izdevumā bija arī divas Kvarengi pro-
u kia lapu kopijas. Kad šī raksta autors 1983. gada gribēja publicēt Elejas pils
pagalma fasādes skatu pirms nodegšanas, nācās konstatēt, ka neviena no pie-
ejamajiem attēlu krājumiem originālfotogrāfija nebija atrodama.

Mūsdienās materiāli par Elejas pili uzradušies pamazām, cits pēc cita tie

izniruši no dažādām krātuvēm. 70. gadu beigās mākslas vēsturnieks E. Dubiņš
V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka atklāja Dž Kvarengi Elejas pils projekta
lapas, kas gan ticamāk ir oriģinālu kopijas. Jau pirms tam Latvijas PSR Centrā-

lajā Valsts vēstures arhīvā bija atrasta kāda cita Kvarengi Elejas pils projekta la-

pas kopija no 1844. gada. Vācu arhitekta Kārla Fridriha Sinkela būvmetu

J. G. A. Berlica kopija (?) no Dž. Kvarengi Elejas pils pagalma fasādes projekta.
Pēc 1798. g.
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Elejas pils. Pagalma fasāde. Ap 1900. g.

Kupola zāle. 19. gs. beigas
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Sfinksu figūras Elejas pils priekšā (no H. Pīranga grāmatas "Das baltische Herren-

haus")

Kupola zāle. 20. gs. sākums
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Rietumu gala fasāde pēc degšanas 20. gs. 20. gadu sākums

Pagalma fasāde pēc degšanas. 1927. g.
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Kupola zāle pēc degša-

nas. 1927. g.

krājumā kādas par nepazīstamu uzskatītas ēkas projektā šā raksta autors 1981.

gadā atpazina šī slavenā celtnieka 1802. gadā izstrādātā Elejas pils projekta
lapas. Pateicoties laimīgajai nejaušībai, atradās ari 1927. gadā veiktās Elejas
pils drupu lotoliksacijas negatīvi

1485. gada oktobri, uzturoties VFR, atkal nejaušība lika iepazīties ai

vigas-Holšteinas Federālās zemes arhīva darbinieku baronu lon Hoiningenu-Hini.
kura dzīvesbiedre izrādījās Elejas muižas pēdējā īpašnieka grāfa Paula Mēdema

mazmeita. Vigu ģimenes albumos pirmoreiz ari varēja ieraudzīt Elejas pili. Viegli
nodzeltējušas fotogrāfijas rādīja pili gan no pagalma, gan no parka puses, talak

un tuvāk, ar muižas īpašnieku fasādes priekša uz zirga un bez ta. Tāpat interļeri
galvenokārt skaista kupola zāle, ar mākslīgo marmoru apdaiinatas sienas, smal-

kais stuka dekors frizē un kupola, iekārta, kurā izceļas sešas slavena Berlīnes

tēlnieka Kristiāna Daniela Rauha darinātās bistes un visiespaidīgākā no klasicisma

laika lustrām, kādas Vien ir redzētas Latvijā. Fotogrāfijas ļauj izsekot, kā mainī-

jies zāles mēbelējums: pagājuša gadsimta beigu attēlos redzama eklektikas peri-
oda tieksme pēc smagām portjerām, palmām, zale pieblīvēta ar daudziem jaun-
rokoko stila mebelu komplektiem. Savukārt fotogrāfijas, kas uzņemtas ap 1910. ga-
du, jau rada cita laika garu atbilstoši mode nākušajam neoklasicisma stilam Zālē

atgriezušas tai piemērotas ampīra stila mēbeles, izvāktas palmas un masivas por-

tjeras.
No Elejas pils sākotnējas iekārtas lon Hoimngenu-Hinu īpašuma saglabājusies

tikai viena smalki izstrādāta ampīra stila hronzas vaze. domājams, ta pati, kas

kopa ar otru vazi un diviem svečturiem minēta 1886. gada Kurzemes kultūrvēstu-

riskas izstādes kataloga. Cita grāfu Medemu dzimtas locekļa īpašuma ir franču

gleznotāja Nikola Ann Zakoba darināts Kurzemes hercogienes Dorotejas portrets,
kas senāk atradies Elejā. 1930. gada grafu Mēdemu arhīvs tika nodots Kurzemes

bruņniecības arhīvam Rostokā, taču ta turpmākais liktenis bijis ļoti raibs, \acijas
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Kupola zāles augšdaļas fragments. 20. gs. sākums

Porcelāna šķīvji no Elejas pils. Meisene, 18. gs. trešais ceturksnis
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Federatīvajā Republikā atrodas tikai pāris Medemu dzimtas dokumentu, un bija
sagaidāms, ka arhīva lielākajai daļai tātad būtu jāietilpst materiālos, ko Latvijas
PSR Centrālais Valsts vēstures arhīvs 1971. gadā saņēma no Merzeburgas |VDR).
Tomēr no visa ta tur atradās pavisam nedaudz un nebija itin nekā no mūsu

arhitektūras vēsturei tik interesantā Elejas pils projektēšanas un celtniecības pe-

rioda. Jau pieminētie Kvarengi un Sinkela projekti, kas glabājas V. Lāča Latvijas
PSR Valsts bibliotēkā, sākotnēji arī neapšaubāmi atradušies Medemu arhivā, taču

no tā būs noklīduši jau pirmā pasaules kara vai pilsoņu kara laikā.

Zināmu papildinājumu tam, ko varēja redzēt ģimenes albumos Slēsvigā, dod

materiāli no Mārburgas Universitātes Mākslas vēstures institūta lotoarhiva. Sajā

grandiozajā attēlu krājumā, kur sakopotas visas pasaules mākslas vērtības, arī

Latvijai atvēlēta sava vieta. Viena pati Elejas muiža šajā fotoarhivā atspoguļota 20

attēlos — tikai nedaudz mazāk nekā mūsu republikas krātuvēs pavisam ir Elejas
attēlu. Mārburgas arhīvs varētu kļūt neatsverams palīgs, pētot Latvijas PSR māk-

slas vēsturi, jo tā materiālos saglabājušas daudzas ēkas, ka ari mākslas vērtības,
kas gājušas bojā vai izvestas uz ārzemēm un par kurām mums nav nekādas in-

formācijas. Apzinot Mārburgas arhīva materiālus, acīmredzot paplašinātos un mai-

nītos daudzi līdzšinējie priekšstati.
Nav šaubu, ka daudzpusīga unaugstvērtīga starptautiska sadarbība iespējama

ari mākslas vēstures jomā. Tomēr vispirms jāturpina mūsu republikā pieejamo
materiālu apzināšana, un tā pati Elejas pils rāda, cik daudz jauna iespējams at-

rast tikai pēdējo gadu laikā. Pavisam nesen Latvijas PSR Vēstures muzeja tika

izpētīti pils interjeru detaju uzmēri jumi, kas izdarīti 1933. gadā īsi pirms drupu
novākšanas. Šeit mēs gribam lūgt talkā lasītājus. Pēc minētās uzmērīšanas, ka

zināms no toreizējās Pieminekļu valdes dokumentiem,stuka veidojumu detaļas tika

noņemtas un aizsūtītas uz Brīvdabas muzeju Rīgā. Šobrīd tās tur vairs nav atro-

damas. Varbūt kādam ir zināms to liktenis?

To, ka meklēt nekad nav par veļu, apliecina ari 1985. gada rudeni Eleja
iegūtie priekšmeti no grāfu Mēdemu servīzēm, kas nu atrodas Rundāles pils mu-

zejā. To vidū ir divi 18. gadsimta beigas Berlīnes porcelāna manufaktuia darināti

šķīvji, kas neapšaubāmi pieder pašam pirmajam Elejas pils inventāram, jo mui-

žas īpašnieks K. J. F. Mēdems tikai 1795. gadā atstāja savu ilgstošo dienestu

Berlīnē. Kādā personiskā krājumā Elejā joprojām atrodas ari apgleznoti Meisenes

porcelāna šķīvji, kas savā laikā lietoti pili.
Materiālu par Elejas pili sakrājies tik daudz, ka izcilās celtnes atjaunošana

no teorētiska viedokļa grūtības nesagādātu. 1931. gada Elejas pagasta valde pēc
ilgas svarstīšanās un strīdiem atteicās no drupu atjaunošanas un tas sāka nojaukt.
Mūsu dienās varbūt izdotos tas, ko nespēja pirms pusgadsimta, un Leņingradas
SmoJjnija autora Kvarengi celtnei varētu atrast pilnvērtīgu izmantojumu.Taču pats

pirmais un neatliekamais uzdevums būtu savest kartība republikas nozīmes arhi-

tektūras pieminekļu saraksta uzņemtas drupas, tās attīrīt no krūmiem un nezālēm

Un tas būtu pa spēkam Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrībai.

Fotogrāfijas, kas ilustrē rakstu, ir daja no apzinātas dokumentācijas par Ele-

ļaa j)ili Autois izsaka vislielāko pateicību Godelai un Heineram fon Hoiningeniem-
Hinēm un Mārburgas fotoarhivā vadībai, kuri laipni atjāvuši savas fotogrāfijas
izmantot publicēšanai.

Imants Lancmanis

Pusceļā starp Bausku un Dobeli pie Kaliņingradas ce|a atrodas Eleja.
Tas ir plašs un ne visai veiksmīgi izveidojies pilsētciemats, kura sākumi mek-

lējami musu gadsimta 20. gados, bet kā pirmie šo apdzīvoto vietu veidojošie
faktori minami tie paši kopš neatminamiem laikiem nozīmīgie lielceļi, dzelz-

ceļš ar staciju, pagasta nams un Meitu krogs ceļu krustojumā. Un visa ši

platība kopā ar plašiem, lauksaimnieku skatījumā augstvērtīgiem laukiem lidz

1920. gadam piederēja Elejas muižas īpašniekiem grafiem Medemiem.
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Elejas parka shēma: 1-pils atrašanās vieta, 2 - muižkunga māja ar ledus

pagraba un siltumnīcas atliekām, 3 - klēts, 4 - dārznieka māja, 5 - tējas

paviljons, 6-rotonda, 7 - jaunie kapi, 8 - aleja caur parku, 9-parādes

pagalms, 10 - dīķi, 11 - muižas augļu un sakņu dārzi, 12 - laukumiņi,

13-estrāde, 14- kioski, 15 - dīķa pussala, 16 - vecs tilts, 17 - mūra

sēta, 18 - mazais žogs, 19 - ķegļu paviljona atrašanās vieta

Pie Zemgales līdzenuma nepieradušam cilvēkam Elejas parks, kas aizņem

gandrīz 25 ba, ir tikpat ka vienīga plašas apkārtnes ainavas dominante, kur

lielajā klajuma atpūtināt acis. Tas ir paliels stādījumu masīvs, un pat izlalem

apjaušams, ka Zemgales līdzenuma mālaina, smagā zeme kokiem dod gluži
citādu speķu augt un kuplot nekā pārējos novados. Tālāk par pašu parku
saredzamas uz to eļošas trīs lapu koku alejas, kuras sanāk koj>a taļa vieta,

kur parka aizvējā bija ieslēpušas muižas centra galvenās ēkas
— pils, klēts

un muižkunga māja.
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Paturot prata jau minēto, kā art faktu, ka Zemgalē pēdējo divsimt trīs-

simt gadu laika kārtīgu mežu nav bijis vairāk kā patlaban, ir skaidrs, ka Ele-

jas parks ar savu platību un atrašanās vietu vien ir nozīmīgs, pat tad, ļa tam

nebūtu nekādas kompozicionālas vērtības.

Taču kompozicionālā vērtība Elejas parkam ir, pie kam
— visai liela. Vēl

ap 1770. gadu Elejas muižas apbūve gan bijusi visai pieticīga un, domājams,
sastāvējusi tikai no koka ekam, varbūt - arī no kādas mala kleķa ēkas. Bet

ne parka, ne augļu dārza muižā nav bijis. Un tā tas droši vien turpinājies vēl

19. gadsimta sākumā, kad toreizējais muižas īpašnieks K. J. F. Mēdems licis celt

lielu un greznu mūra pili, par projekta autoru pieaicinot Krievijas galma arhi-

tektu Dž. Kvarengi.

Samēra izplatīts ir uzskats, ka parks izveidots 1806. 1810. gada. Tas ne-

izraisītu nekādus iebildumus, ja butu droši zināms, ka šajos un turpmākajos
gados Elejas muižā būtu strādājis vismaz viens dārznieks. Taču 1811. gada
14. septembri sastādītajā Elejas muižas «dvēseļu revīzijas» (mūsdienās to sauktu

par tautas skaitīšanu! sarakstā ir daudz dažādu amatnieku, it īpaši celtnieku,

bet dārznieku nav. lepriekšējās, domājams, 1797. gada revīzijas laikā ir bijuši
divi dārza puiši — Indriķis un Jānis vai Jānis, bet viens no viņiem nomiris, un

otrs 1811. gadā muižā vairs nav strādājis.

Tāpēc ticamāks parka veidošanas laiks šķiet ap 1814. gadu kad pilij jau
vajadzēta but pabeigtai. Tad Eleja ir strādājis nevis dārza puisis, bet gan

dārznieks Klope, domājams, vācietis, tātad pēc toreizējiem apstākļiem tads

cilvēks, kam biļd iespe|ains iegūt labu speciālo izglītību. Un gluži loģiski:
ja pilij ir tik ievērojams autors, tad ari paikam vajadzētu but augsti kvalificēta

speciālista projektētam. Tomēr šis projektētājs mums nav zināms. Katra ziņā
interesanta ir versija, kas veidojas it kā pati no sevis, salīdzinot to vairāku

Kurzemes muižu parkus, kuru pilis celtas 19. gadsimta sākuma. Tādas ir Ele-

jas, Mežotnes, Durbes (pie Tukuma), Kazdangas un Pilsblīdenes pilis, kuru

celtniecību vadījis arhitekts J. Berlics. Taja paša rinda liekama ari Vandzene,

kurai droši nav zināms ne projekta autors, ne darbu vadītājs, taču parka
plānojumā ir daudz kopīga ar iepriekš minētajam muižām

Un ta — visu šo muižu parkos ir tik daudz līdzīga gan to centrālas daļas
plānojumā, gan atsevišķu detaļu un kokaugu grupu risinājuma, ka gribot ne-

gribot jādomā par viena autora vai vienas parku veidotāju brigādes darbu

Jo vairāk tapec, ka lielāka dala šo muižu piederēja vienai gratu Mēdemu

ģimenei. Un tomēr jānonāk pie līdzīga secinājuma, ka runājot par Elejas

parka veidošanas konkrēto laiku. Tikpat labi Elejas parka autors var būt arhi-

tekts J. Berlics vai dārznieks Klope, vai ari kāds cits, kurš, iespeiams, ir

strāda|is pa kārtai visas vai vairākuma minēto muižu. Bet varbūt šis nepār-

protami talantīgais ainavu veidotājs ir bijis Elejas muižas dārza puisis Jānis

vai Indriķis vai kāds viņu amata māceklis 1' Jo apzīmējums «dārza puisis»,
ja to lietoja attiecībā uz latvieti un it īpaši uz dzimtcilvēku, ne vienmēr

nozīmēja zemāku kvalitikaciju, bet zemāku sociālo stāvokli — vienmei.

Sobnd nav nozīmes turpināt mēģinājumus izlauzties cauri radušos |autā-

Itimu biezoknim, jo Jelgavas rajonā ir Elejas parks - liels, skaists, papostīts

un pagaidām gan nesakopts. Jo vieni, kas ir mēģinājuši to kopt, nav gribe-

luši zināt, kads jiarks ir bijis iecerēts un veidots; citi nav zinājuši, kur un

ka meklēt atbildi uz šādu jautājumu.

Latvijas PSR Centrālajā Valsts vēstures arhīvā ir saglabā|ies kads Elejas
muižas plāns. Nav zināms, kad tas ir izgatavots Spriežot j>et Te jas jwviljona

piebūves, kas plāna jau ir paradīta, ne agiak par 18h;i. gadu Pats veltīgā-

kais šajā plānā ir tas, ka Eleias muižas parka ir paradīts gan ceļu un celiņu

tikls, gan celtnes, udensbaseini, augļu un sakņu dārzi. Lidz ar to nākas seci-

nāt, ka kopumā paika plānojumā sevišķi daudz izmaiņu nav. Un latad kads

īsti ir bijis Elejas i>arks, un kādam tam vajadzētu but?

Ele|<is parks neapšaubāmi ir ainavu parks, t. i., brīva plano|uma parks,
bet tam ir arī centrāla ass. So asi veido galvenā piebraucamā aleja, kas ieved
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ovālā parādes pagalma. Parādes pagalma galā bija pils ļvarbut kādreiz būs

atkal? jo tas proļekts ir saglabājies un 20. gadu uzmērījumi tāpatj, bet pa-

galma abās pusēs simetriski novietotas apjoma un izteiksmē gandrīz vienādās

klēts un muižkunga māja. Aiz abām ēkām atradās augļu un sakņu dārzi, bet

aiz pils — parka centrālā dala. Tās kodols bija un vēl ir plaša un samērā

gara lauce - obligātā telpa un atkāpe, lai no pils pavērtos iespējami plašāks
skats uz parka ainavu. Lauce, kā jau tas ainavu parkā pienākas, nav simetriska:

varenas, bet tomēr noapaļotas un mīkstas ir lielās liepu un ozolu grupas tās

malās. Rita saule apspīd lauces vienu pusi, vakara — otru, un tikai dienas vidū

lauce ir izgaismota viscaur. Si lauce atrodas uz jau minētās simetrijas ass

iedomāta turpinājuma, un aiz tās blīvā stādījumu masīvā šo līniju turpina

ceļš uz tā saukto Tējas paviljonu — palielu dārza celtni pašā parka ziemeļ-

galā, no kurienes vismaz daļēji bija redzama pils. Ja iedomājamies, ka esam

Elijas pili (var taču nostāties tajā vietā, kur atradās galvenā izeja uz parku,
bet slavu augstāk — veranda) un skatāmies pāri centrālai laucei, tad sulīgajā

liepu un mazliet rudajā ozolu lapotņu zaļumā abās lauces malās pamanām

gandriz simetriski novietotus tumši zilganus skuju koku vainagus. Tās ir vei-

mutpriedes, kas stādītas jau parka veidošanas sākumā un tiešām simetriski

abpus lauces.

Pa lielās lauces austrummalu zem kuplajām koku grupām ir līkumojis

pastaigu celiņš, kuru, nedaudz papūloties, vēl var atrast. Līdzīgs celiņš vedis

gar lauces otru malu, bet nelielā attālumā aiz tā — taisna aleja. No alejas
vel arvien skatāmas dažas visai pievilcīgas un pat monumentālas skatu per-

spektīvas. Otrpus alejas atrodas plašāks parka masīvs ar kādreiz diezgan sa-

zarotu pastaigu celiņu tīklu.

Seit, parka rietumdaļa, no sākotnējā veidola zudumā ir gājis visvairāk.

Vairākums celiņu tikai ar pūlēm ir sameklējami. Loti lielu platību aizņem

apmēram pirms 15 gadiem uzceltā sarīkojumu estrāde ar skatitā|u vietām

Parka kompozicionāli un dendroloģiski vērtīgie stādījumi tāpat cietuši, ie-

rīkojot tirdzniecības kioskus un atejas šim nolūkam nepiemērotās vietās. Nav

vairs saglabājies ķegļu spēles paviljons.
Parka ziemeļrietumu stūri atradies apaļš laukumiņš, lespejdms, ar kādu

parka celtni. Pdstaigu celi to savienojuši gan ar Tējas paviljonu, gan ar dienvid-

rietumu stūra dīķi, kura pussala bijis līdzīgs laukumiņš ar kādu skulpturālu
veidojumu. Uz ziemeļrietumiem no parka atrodas par medību paviljonu ie-

saukta rotonda. Ta gan ir celta samērā nesen, bet pavisam reāli tās vieta

senāk varēja būt cita celtne. Savukārt no laukumiņa dīķa pussala varēja pa-

vērties īsas skatu perspektīvas par diķi, bet garākas skatu perspektīvas — ti-

kai ārpus parka. Uz kurieni? Nekādas dekoratīvas celtnes šeit parka tuvuma

nav zināmas. Varbūt kāda no skatu perspektīvām varēja noslēgties pie krā-

sainas saimniecības vai ražošanas ēkas — tā, kā tas ir Vandzenē, kur skats

no parka par dīķi atduras pret bijušo spirta brūzi — interesantu laukakmeņu
celtni ar ķieģeļu apdari.

Sads salīdzinājums ar pretējo Kurzemes pusi nav nemaz tik tais. ka pir-
majā brīdi varētu likties. Jo Vandzenes parka centrāla ddļd ir risirīdtd ārkārtīgi

līdzīgi Elejas parkam. Gara un plata lauce sakas tieši aiz pils un, it kā uzvērta

uz piebraucama ceļa, parādes pagalma un pils simetrijas ass, iestiepjas parka
dziļumā. Gar vienu lauces malu uz mežaparku aizvijas celiņš, kura vietu vēl

tagad iezīme taciņa; gar otru lauces malu ved liepu aleja. Tiesa, Vandzenē

alejai līdztekus nav gājis pastaigu celiņš un koku grupas lauces pretējā malā

kokaugu sugu sastāva ziņā ir daudz bagātākas un lapotņu formas un krasas

daudzveidīgākas. Bez tam ari Vandzene nelielā attāluma no pils lauces malā ir

stādītas veimutpriedes.

Galvenajos vilcienos līdzīgi veidota ari Mežotnes parka centrāla lauce.

Tā kā Mežotnē parks izstiepts paralēli Lielupei, gar lauces vienu malu līkumo

pastaigu celiņš, bet neliela attāluma no lauces otras malas ved liepu aleja.
Un lauces malās tāpat auga divi veimutpriežu puduri.
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Ja Mežotnes parka izcilākās ainavas veidotas, skatu perspektīvās iesaistot

Lielupi un tālu apkārtni aiz upes, bet Vandzenē tās virzītas no vienas lielas

lauces malas uz otru, tad par Elejas parku noteiktas skaidrības vēl nav. Ir

jāatrod agrākās pastaigu celiņu vietas un laukumiņi. Jāiztīra parks no nezāļu

kokaugiem, pasaudzējot pāraugušos ceriņus, jasmīnus, spirejas un citus sveš-

zemju krūmus, jo tie vienīgie var norādīt, kur bijuši atpūtas vai atraka |ii

laukumi, celtnes vai skulptūras. Tepat, Jelgavas rajona, bijušās Bramberģes
muižas parkā, parcentigi kopjot, ir izcirstas visas veco dekoratīvo krūmu at-

liekas un tāpēc daudzas kompozīcijas detaļas dabā vairs nevar sameklēt.

Kad būs pienācīgi attīrīts un atrasts Elejas parka sākotnējais celiņu tikls,

noteikti parādīsies aizmirstas un pazaudētas skatu perspektīvas, varbūt vēl

kāds kompozīcijas mezglpunkts. Bet lidz tam jāatjauno parka celtnes. Tējas

paviljona restaurācijas projekts taču jau labi sen ka gatavs. Jāsaglābj rotonda.

Var uzcelt jaunu ķeg|u spēles ēku. Estrāde parkā paliks vēl ilgi, bet visiem

kioskiem un būdām no parka gan būs jāpazūd.
Jo Elejas parkam ir jāatgūst daudzas zaudētās kvalitātes, bet Elejas pilsēt-

ciematam un visai Zemgalei viens no lielākajiem un skaistākajiem 19. gad-
simta sakuma parkiem.

Sk. krāsu ielīmi.

Ilze Janele

Jā, ar slaveniem arhitektiem mazajai Zemgalei tiešām paveicies: līdzās K. B.

Rastrelli celtajām Kurzemes hercoga Jelgavas un Rundāles pilīm savu vārdu Elejā
ierakstījis arī klasicisma arhitektūras meistars Džakomo Kvarengi. Elejas pils ir

nozīmīga ne vien ar savām mākslinieciskajām vērtībām, bet ari kā veselas analo-

ģisku pilu rindas sākums. Tomēr šoreiz ari man vairāk gribas pievērsties tieši

Elejas parkam, kas līdzšinējas publikācijas palicis pils slavas paēnā, taču atšķi-
rībā no tās vel reāli eksistē un glabā sevī veselu virkni interesantu celtņu un

pieminekļu.

Tuvojoties pilij pa pievedceļu, kas iezīmē parka dienvidu robežu un nodala

to no kādreiz grandiozā saimniecības eku kompleksa, mus sagaida ampīra stilam

raksturīgajās lormās un no tam raksturīgā materiāla celts žogs varena laukak-

meņu un ķieģeļu mura aikade. Līdzīgi žogi bija ari Medemīem piederošajās Durbes

un Blīdenes muižās, taču Elejā tas vislabāk saglabājies un stiepjas apmēram

350 m garuma. Pils priekšā abi žoga spārni pagriežas perpendikulāri pret teļu.

piek|audamies simetriski izvietotajiem pils palīgeku korpusiem.
Seit ērtākai piebraukšanai ari izveidoti divi slīpi ce|a atzari, kurus no parādes

pagalma norobežo zems, padrupis mūrītis no dzelteniem «holandiešu» ķieģelīšiem,
kas ka neuzbāzīgs, telpu organizējošs elements saglabāts vēl no 18. gadsimta apbū-
ves. 19 gadsimta sākumā šīs sētiņas galos kā visai efektīgs vārtu akcents novieto-

tas divas varenas akmenī kaltu sfinksu figūras. Analoģisks sfinksu pāris uzstādīts

uz postamentiem aleju sateces vieta, tādejādi pils arhitektūras ceļā vienkāršība

atklājās majestātisku sfinksu perspektīva. Slinksas ir populārs, taču Latvija maz

sastopams ampīra stila elements, tāpēc atliek tikai nožēlot, ka arī Elejas figūras,
kas vēl redzamas mūsu gadsimta sākuma fotouzņēmumos, gājušas bojā.

Zogs un vārti tikai nosacīti pieskaitāmi parka arhitektūrai, toties tipiska
parka celtne ii Tējas paviljons, kas noslēdz īsu aleju parka iekšienē. Paviljons
celts 19. gadsimta vidū un apvieno vēlīna ampīra un eklektikas stila elementus.

Sās kvadrātveida mūra ēkas savdabīgumu nosaka smailarkas durvjailas un

platais, lēzenais jumts, kuru sākotnēji balstījušas koka kolonnas. Sevišķi ie-

spaidīga ir apmēram Iris metrus plata jumta parkare virs nu jau zudušās koka

terases pret pili vērstajā dienvidu fasādē. Paviljona sienu krāsojums vairs

tikko jaušams, taču labi saglabājies parkares griestu pildir.ni un profilēto siju
dekoratīvais krāsojums ar sarežģītiem ornamentaliem un zodiaka zīmju motī-

viem.
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Elejas parka žogs vēl šodien

Vairākas publikācijas paviljons kļūdaini nosaukts par kapelu jeb kapliču

un datēts vai nu ar pils celšanas laiku, vai ari ar 1863 gadu. Sie pārpratumi
radušies, uz Elejas parku pārvedot hercogienes Dorotejas (pils cēlāja K. J. F.

Medema māsas) pieminekli. Tēlnieka E. Smita fon der Launica 1827. gada

marmorā darinātais piemineklis, ko sākotnēji bija nolemts uzstādīt Jelgavas
Trīsvienības baznīcā, bet ko novietoja Mēdemu villas dārza, bija kļuvis par ielas-

puiku izklaidēšanās objektu. Tāpēc 1863. gadā to pārveda uz Eleias parka
Tējas paviljonu. Bet paviljons pieminekļa grandiozajiem izmēriem bija par

zemu, un steidzami tika uzcelta neliela piebūvīte ēkas ziemeļu galā. Saja pie-
būvītē piemineklis nostāvēja 70 gadu, līdz 1933. gada Pieminekļu valde to

pārveda uz Rīgu. Liela Tēvijas kara laika piemineklis gājis bo|a. Ka klasi-

cisma laikmeta iespaidīgākais monumentālās tēlniecības paraugs Latvijā tas

pelnījis īpašu ievērību, taču tā saistība ar Elejas parku, kā redzams, ir nejauša
un epizodiska.

Lai gan interesanti minēt, ka tas nav bijis vienīgais Dorotejai veltītais

piemineklis Elejā. 1806. gada par godu viņas apciemojumam parka tika uzstā-

dīta pieminas kolonna, par kuras tālāko likteni gan zinu nav.

Dodoties ziemeļu virziena, nonākam pie pāraugušu koku puduri ieslīgu-
šās Mēdemu dzimtas kapsētas, kas it kā turpina parku un ir loti īpatnējs
memoriāls ansamblis. Kapsēta veidota kā sala, ko ietver sarežģītas konfigu-
rācijas kanāls, un vienīgā ieeja tajā ved pāri tiltiņam. leeju apsargā mums

jau pazīstamu sfinksu pāris. Monumentālo iespaidu vel pastiprina olrjnis til-

tiņa mas'vAs kolonnās iekaltie metālkaluma vārti. Ampīra formu un motīvu

bagātilki arvien mudinājusi kapsētu pieskaitu sākotnējiem parka elementiem.

Patiesībā tā i?būvēta tikai 1912. gadu, taču tas nemazina kapsētas mākslinie-

cisko vērtību jo šādu efektīgu neoklasicisma pieminekļu Latvijā nav daudz.
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Gan salas, gan tilta ideja meklējama tolaik populārajās simbolisma mākslai

noskaņās. Ari no kada nomaļāka parka celiņa šurp pārvietotas slinksu figūras kā

kapeņu sargu, mužiguma un noslēpumainības simbols lieti noderējušas šis preten-
ciozās kompozīcijas izveidē.

No kapsētas pagriežoties uz rietumiem, taciņa aizved pie rotondas. kuras

kupolu balsta sešas apmestas ķieģeļu kolonnas. Rotonda lieliski iekļaujas 19.

gadsimta sakuma parka atmosfērā, un tikai modernie celtniecības materiāli

atšifrē ari šis celtnes neoklasicistisko izcelsmi. Tautā iesaukts par «medību

paviljonu», tas celts mūsu gadsimta sakuma un bagātina parka ainavu Sadu

rotondas veida celtu paviljonu varianti sastopami ari Durbes un Remtes parkos.
Atpakaļceļā, nogriežoties gar kādreizējās Elejas upītes kreiso krastu, sa-

sniedzam nelielu pussalu, kur uzkalniņā saglabājušās kāda pieminekļa atliekas:

pelēka granīta postamenta trijās plaknes iekalti Johana Fridriha Mēdema un

divu viņa pēdējo sievu vārdi un dzīves dati. Ceturtajā plakne atradusies

marmora plāksne ar uzrakstu — «Ihnen verdanke ich Erziehung und vVohlfahrt b

(viņiem es pateicos par izglītību un labklājību), kas norāda, ka K. J. F. Mēdems

pieminekli licis uzstādīt saviem vecākiem un audžumātei. Līdzīgs postaments
atrodas ari Remtes parkā, un nav šaubu, ka uz abiem kādreiz atradušās ur-

nas populārais piemiņas simbols klasicisma laikmetā.

No Elejas parka Rundāles pils muzeja nokļuvusi marmora pieminekļa pa-

matne ar reljefām smaržu vāzēm un veltījuma uzrakstu, kas liek domāt, ķa

piemineklis darināts K. J. F. Mēdema otrās sievas Elizabetes Luīzes — dzini, grā-
fienes Palēnas piemiņai. Vienīgi tā kādreizēja atrašanas vieta paika pagaidām
nav noskaidrota.

Bet vietā, kur Elejas upīti šķērso ceļš, saglabāties cits interesants 19.

gadsimta sākuma liecinieks — neliels arkveida tiltiņš, kas mūrēts no laukak-

meņiem. Zem asfalta tas tikko vairs pamanāms, taču joprojām turpina pil-
dīt savas funkcijas.

Savukārt jaunuzcelto tirdzniecības paviljonu teritorijā parka vēl 20. gados
atradusies ķeg|u spēles ēka un režģveida karoga masts, kura pamatnes akmeņi
vēl tagad iezīmē tā atrašanās vietu. Sis būves nav mākslinieciski nozīmīgas,
taču interesantas kā parka sastāvdaļas.

Seit aplūkotās celtnes un pieminekli vēl neizsmel Elejas parka bagātīgo
saturu. Daudz kas nav saglabājies ne vien dabā, bet ari aprakstos un cilvēku

atmiņas. Parka pieminekļiem traģisks bijis gan 1915. gads, kad cauu Lietai

plūstošas karaspēka dalās sava postīšanas kārē nežēloja ne laiku, ne speķus,
gan 1919. gads. kad te «saimniekoja» bermontieši. Savas brūces cirtuši arī

pēckara gadu posts un degradētie tikumi.

Taču daudz ko parkam vēl var līdzēt. Jāķeras tikai pie darba, lai parks
tālāk neparpurvojas un celtnes, kurām jau 1980 gadā tika izstrādāts komplekss
restaurēšanas projekts, negrūtu. Jāatceras un jāapzinās, ka tas ir unikāls

kultūrvēsturisks ansamblis, kura atspoguļojas visa parku arhitektūras elementu

attīstība no 18 gadsimta beigām līdz 20. gadsimta sakumam

Dainis Bruģis

PAR ZLĒKU BAZNĪCU

Turpinot temu par 16. 17. gadsimta Latvijas mākslai raksturīgajām manie-

risma stila īpatnībām, Zlēku baznīcas koktēlniecības ansamblis ierindojams pirmēji
vieta tadu izcilu meistardarbu vidū kā Rīgas Doma ērģeļu piospekts un kan-

cele, Jelgavas Trīsvienības baznīcas iekārta (kas nav saglabājusies), Ēdoles
un Jaunpils baznīcu sakrālās mākslas darinājumi.
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Reliģiskā kulta priekšmetu veidojumu, to izvietojumu telpa, ka arī ide-

jisko un māksliniecisko ievirzi, dabiski, nosaka dievkalpojuma ceremoniālās

lunkcijas. Tapec ir gluži likumsakarīgi, ka lielāka emocionālā slodze tiek gai-
dīta no rituāla galvenajiem objektiem —

altāra un kanceles. To veidolā ir ie-

strādāta vesela ideoloģiska programma, kuras ledarbigums neapšaubāmi ir atka-

rīgs no uzskatāma un efektīga pasnieguma.
Zlēku baznīcas altāris demonstrē neapvaldītu autora fantāziju visdažādāko

biblisko sižetu, tēlu un simbolu izvēlē, kas savukārt prasa sagatavotu un

orientēties spējīgu šis mākslinieciskajā forma ietērptās didaktikas uztvērēju. Al-

tāris, kura priekšā notiek rituāla upurēšana, manierisma estētikā pielīdzināms
filozofiskai krustvārdu miklai, rēbusam, |a gribat — mistēriju teātrim, uz kura

skatuves nepārtraukti norisinās realitātes un fantāzijas, laika, mērogu, materi-

āla, gaismu, krāsu pārvērtības pēc mākslinieka izsmalcināti kaprīzas intelektu-

ālas spēles noteikumiem. Kristiānisma galvenās mistērijas — visas cilvēces grēku
izpirkšanas, upura sagatavošanas un ta simboliskas pārvēršanas, ka ari nemi-

tīgas ētiskas modrības aicinājuma ideja attīstīta altāra vidusdaļā virziena no

apakšas uz augšu, ta sakot, kinematogrāfiskā secībā. Vienam «kadram» no-

mainot citu, atainotas Kristus dzīves noslēguma zīmīgākās epizodes: ar stāj-
makslas paņēmieniem veidotos kokgriezuma ciļņos «Svētais vakarēdiens», «Kris-

tus Getzemanes dārza», glezna «Kristus zaimošana» un skulpturāli atrisinātaļ|
Golgātas ainā ar Marijas, Jāņa un Kristus figūrām.

Manierisma meistarība tīši meklētais un aprēķinātais vizuālais efekts bā-

zējas uz kontrastu principa, ko dod virsmas faktūras mija starp dažāda aug-

stuma, blīvuma un mēroga ornamentalās apdares motīviem, ko vēl vairāk pa-

stiprina šokējoša polihromija. Uz melna lona žilbinoši izceļas turpat vai visa

krasu gamma: zeltījums, sudrabojums, zilais, zaļais, sarkanais neskaitāmās kombi-

nācijās. Virsmas dažādojums ar zeltītu un sudrabotu granulu apdari ienes reli-

ģiskajai eksaltācijai tik nepieciešamas īrealitates izjūtas.

Daudz pārsteigumu spej viest arī kancele, kuras visai smagnējo podiju un

uzeju balsta figūra — spārnots eņģelis. Samērā liela apalskulptūra modelēta

ar to pašu artistisko šarmu, ko tiguru izliekumos, tērpu krokas un ķermeņa

plastika tik labi pārvalda altāra veidotājs. Zlēku ansambļa meistars tiecas indi

vidualizet ikkatru skulpturālo grupu, katrai sejai piešķirdams savu psihoto

ģisko un emocionālo raksturojumu. Impozanti veidoto kanceles uzejas portālu
vainago ar auss skrimstalas ornamentu ierāmēta kartuša ar trim eņģeļu liguram.
Skulptūru sastingumu šeit mēģināts pārvarēt ar pārspīlētu dinamiku, žestu un kus-

tību atraisitibu. Dejojošajās pozās sasniegts gaisīgs vieglums un drastiska

grācija, pec kā tik joti tiecas manierisma estētika. Un ar interesi par cilvēka

kailķermeņa atveidojumu pavisam atklāti manierisma māksla demonstrē savu

hedoniskas dzives uztveres principu. Jāņa Kristītāja figūra kanceles uzejas
durvis sava atkailina juma šo tradīciju tikai apstiprina. Saskaņa ar laik-

meta tieksmi atraisīties no puritāniskas domāšanas un apliecināt dzīvesprie-
cīgu, hedonisku pasaules izjūtu mākslinieks uzdrošinās izvietot virkni puskailu
bērneļu kanceles |umta laternā, kur šīm figūrām ir ne tikai dekoratīva, bet

ari visai nopietnas idejiskas atgādnes funkcija - rādīt skatītājiem sakrificētos

krusta sišanas instrumentus.

Kanceles uzejas un podija galdnieciska konstrukcija veidota gan kā arhi-

tektoniska būve, gan ka mēbele. Starp ritmiski izvietotām kolonnām - - taisn-

stūra pildiņi ar ovālai nišai līdzīga lona padziļinājumā lekomponētam apustuļu
figūrām. Zemā cilni grieztie tēli ar kokgriezumam tipisko tērpu, ķermeņu mo-

delējumu rada frontāli izvietota personāža raksturojuma daudzveidību. Ar ap-

ģērbu, žestu, sejas izteiksmes un galvas pavērsienu palīdzību, kā ari izmanto-

jot tradicionālos ikonografiskos atribūtus, piemēram, Andrejam — krustu, Jā-
nim biķeri v. tml.. vairāk neka desmit attēliem piešķirta ne tikai bibliska,

bet ari cilvēciska individualitāte.

Vēl mums tikai atlicis noskaidrot, kad šis unikālais kokgriezuma ansam-

blis radīts un kas ir ta autors . . . Neapgrūtinot jūsu uzmanību ar gariem vēstu-
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riskiem ekskursiem, tik atklāsim: šo darbu galvenais autors ir F. Hopenštets,
kurš, iespējams, kopa ar kadu palīgu divos paņēmienos —

1645. un 1652. gadd
virtuozi izveidojis abus galvenos iekārtas priekšmetus.

Bet tas vēl nebūt nav viss. Zlēku baznīcas interjera ievērību pelna ari

soli —

gan divi soli abpus altāra, gan draudzes telpā izvietotie. Vecāko solu,
kas atrodas altārlelpas kreisajā pusē, rotā pildiņos atkārtots arkas motīvs, kurā

atdarināta dārgakmeņupolihromija. Mugursienas daļa pildiņi klāti ar Dānijas, Nī-

derlandes, Vācijas māksla tradicionālo apkalumu imitācijai vai intarsijas tehnikai

tuvam ornamenta kompozicijam. Latvi|ā šadi izgreznotas mēbeles parādījās 17. gad-
simta sākuma Kurzemes hercogistes galma tēlnieku Johana un Tobiasa Heinces

darbos Jelgavas Trīsvienības baznīcai. Ja šo galdnieciski veidoto Zlēku solu

uzskatām par greznu tā ornamentālā rakstura dēl, tad otrs pārsteidz ar manie-

risma dekora un tēlniecības paņēmienu sintēzi bagatigi rotātās konstrukcijas
būve. Vienkāršotā izpildījumā, taču iecerē apliecinot ne mazāk pārdrošu fan-

tāziju, šī sola mākslinieciskas kvalitātes to ierindo izcilāko 17. gadsimta
40. gadu manierisma pieminekļu skaita.

Jau musu gadsimta 90. gados B. Vīpers pievērsa uzmanību savdabīgajiem
gleznojumiem uz draudzes solu durvīm. Tolaik ievērību guvušas ainas ar bib-

lisko «pasaules radīšanas» sižetu atveidojumiem, kuri lidz mūsdienām sava

sākotnēja vietā vairs nav saglaba|ušies. Toties palikušie apgleznotie pildiņi ar

tajos attēlotajām sieviešu figūrām 17. gadsimta ģērbos un it kā ar pavisam

vienkāršiem sadzīviskiem atribūtiem rokās nemodinātu aizdomas, ja vien daži

gleznojumi neliktos dīvaini. Līdzīgu abstraktu zīmju jeb emblēmu attēlošana bija
viena no tālaika didaktikas uzskatamākajam metodēm; šadi sižetiska zīmējuma
formā tika intelektuāli pasniegts morāles imperatīvs, dzīves atziņas vai pasaules uz-

skati. Un šeit
— Zlēkās — apgleznotas solu durvis sniedza papildu informāciju

no kanceles sludinātas ideoloģijas izskaidrošanai. Tāpēc ari it kā savdabīgā
«ābece» sniegtie attēli aicina attīstīt sevī galvenos morāles «tikumus» vai

brīdina no «septiņiem nāves grēkiem». Bez vieglāk atšilrējamiem «Ti-

cības» un «Mīlestības» simboliem |ar krustu un bērnu rokas), uzlūkojot uz-

gleznoto sievieti ar čūskām rokās, matos un divām sejām, katram bija jā-
saprot, ka attēlots «Naids» (Invidia). Sieviete ar gredzenu rokā simbolizēja
ētikas formulu «nevainīgs un uzticams» fsincerus cl lidusf, kas tikpat labi

varēja tikt tulkota arī šādi: «esi patiess mīlestība pret dievu». Savukārt at-

tēlam ar sievieti, kura lūkojas spoguli, nozīmi izsaka latiņu sentence «Amantis

veri cor ut speculum esi perlucidum» - «Patiesi mīloša sirds ir -.kaidia ka

spogulis» . . .
Kā atvērta grāmata ikviena cilvēka priekšā paveras musu kultūras piemi-

nekļu izziņas un sapratnes iespējas (ari Zlekasl. Atliek tikai tās saskatīt un

novērtēt.

Sk. krāsu ielīmi un vaku 4. Ipp
Ojārs Spārītis

PAR REITERNA NAMU

Runājot par 17. gadsimta beigu dzīvojamām ēkam Rīga, pirmām kārtām

minami Reiterna un Dannenšterna nami — vissavienības nozīmes pieminekli,
kuru arhitektoniski mākslinieciskā vērtība novērtēta arī Eiropas mērogā, aru-

nasim par vienu no tiem — par Reiterna namu, kurš atrodas Mārstalu ielā 2/4.
Ciramata «Feodāla Rīga» 452. lappuse lasām: «17. gadsimta beigās Riga

jiaradas jauns dzīvojamas ēkas tips, kas atgādina pilu celtnes ar parasti no

dabiska akmens izveidotam lasādem. Pie tāda tipa ēkām pieskaitāms ta sauk-

tais Reiterna nams, kas uzcelts pēc R. Bindenšu projekta 1684. 1688. gada
Mārsta|u ielā . .»

Cita grāmata A. Birzenieka «Vecrīgas portāli» — savukārt teikts:

« .Reiterna nama iasadei raksturīga īezime — loti spēcīga dekoratīva plastika
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un portāls ar kolonnām. Rīgas pilsoņu

dzīvojamo namu portālos baroka laik-

metā kolonas vai puskolonnas nebija

sastopamas, vienīgais izņēmums te —

Reiterna nams . .»

Ari mākslas vēsturnieka Lēvisa of

Menara 1892. gadā Libekā izdotajā

grāmatā «Die stādtische Prutanarchi-

tektur m Rīga, Reval und Narva» par

celtnes autoru tiek uzdots R. Bmdenšū,

kaut gan istu, dokumentāli apstiprinošu
materiālu par to nav. Bet 1698. gadā
miruša būvmeistara Ruperta Bindenšu

atstata inventāra saraksta pieminēta lie-

la, zeltīta kanna ar iegravētu .lohana

Reiterna vārdu. legravējums, pēc Lēvisa

of Menāra domām, liecinot, ka tā ir

pateicības dāvana, kas saņemta par Rei-

terna nama uzcelšanu.

Un vel viena uzziņa mākslas vēs-

turnieka B. Vīpera grāmata «Latvijas
māksla baroka laikmetā»: «. . nepārpro-
tama pretruna starp stingro, konserva-

tīvo fasādes koncejiciju, kas pieslienas
holandiešu 17. gadsimta klasicismam,

un krāšņo, plastisko dekorācijas dina-

miku, ko iedvesuši tlamu manierisma

un baroka paraugi . .» Te projekta au-

tora BindenšU vārdam blakus parādās
portāla un dekora varbūtējā autora tēl-

nieka M. J. Herolda (ieceļojis no Vā-

cijas; Rīga darbojies ap 1685. g.) vārds.

Savukārt Kultūras pieminekļu res-

taurēšanas projektēšanas kantora vēs-

turnieks G. Ivans sava 1981. gada veik-

tajā vēsturiskajā apsekojumā par Rei-

terna namu raksta: «Arhīva fondos vēl

nav atrasti šī nama pirmie projekta zī-

mējumi un iespējamo pārbūvju apraksti,
kas varētu bUt veikti 18. gadsimta»
Viņš mus iepazīstina ar daudzajiem Rei-

terna nama saimniekiem, kuri no 1769.

gada mainās cits pēc cita: tirgotājs Eg-
brinks, Lielās ģildes vecākais Rikmanis,

Konstantīns Gerke .. . Un. tas diemžēl
nozīmē daudzas pārbūves — gan inter-

jeru, gan arī ēkas plānojuma maiņu.

Sada izejas [>ozicijā atradās arhi-

tektu grupa, kurai 1984. gada jūnijā
pēc Latvijas PSR 2urnalislu savienības

valdes pasūtījuma nacas veikt Reiterna

nama interjeru izmaiņu analīzi un iz-

strādāt ieteikumus, ka veicama tālākā projektēšana, lai interesanto un vērtīgo
17. gadsimta beigu celtni varētu restaurēt un tajā izveidot piemērotus, reprezen-
tatīvus interjerus.

Un tā vēlreiz rūpīgi tiek izstudēti visi iespējamie materiāli, šaja gadījumā:
arhitekta G. Zirņa 1958. gada izstrādātais restaurēšanas projekts, 70. gadu bei-
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gās arhitektes [. Batragas izstrādātā projekta koncepcija, arhitekta G. Jansona

1971. gada pētījumi un rekonstrukcijas priekšlikumi, ka ari jaunākais mate-

riāls
— jau pieminēta G. Ivana 1981. gadā veiktā vēsturiskā izpēte. Kādam

tad vajadzētu izskatīties Lielās ģildes vecākā, vēlāk augstāka tirdzniecības

kunga un rātskunga Johana Reiterna namam?
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Oriģināli rokoko perioda krāsns podiņi, glazēti, apgleznoti ar kobaltu (sk. arī 210.,

211. lpp.)

Vēlreiz atšķiram grāmatu «Feodāla Rīga». «. . pirmajā stāvā atradās vir-

tuve, kalp i istabas vai kantoris un halle, kurai dažreiz pieslēdzas neliela zale.

Otrais stāvs bija reprezentatīva rakstura, apdzīvojams. Telpu īekartoļuma sevišķi

izcēlās bagāti dekorētie griesti, kokgriezumiem rotātās durvis, ar Holandes

fbzēm dekorētās sienas, podiņu krāsnis un koka kāpnes . . .»

Bet tas ir tikai teorētiskais, principiālais plānojums, kas var attiekties

uz jebkuru bagātu dzīvojamo namu 17. gadsimta beigas. Tapec jāskata uz vietas.

Ln, luk, ko izdodas konstatēt pec rūpīgas '.elpu apskates, kas kolēģiem ie-

priekš bieži vien bija slēgtas, jo vēl nesen tur mita led īvotāji.

Vispirms — otrajā un trešajā slavā 1890. gada izbūvētajā sētas puses kāpņu

telpa atrodam divas barokālas durvju vērtnes. Laika gaita tas gan biezi pār-
krāsotas, ieliktas otrādi, tām pazudušas viras, nav roktura. Bet zem krasu

slāņiem īsts, vaskots ozols, smalks pildiņu prolils, viru nospiedums! Savu-

kārt jumta stāva izbūvētajā dzīvokli atklājas krāsns, kas musu gadsimta sā-

kuma mūrēta no rokoko (!) krāsns podiņiem, uz kuriem attēlotas dažādas siže-

tiskas ainiņas.

Veicot zondāžas, tika konstatēti izmainīti logailu izmēri, citādas bija kļu-

vušas arī to pārsedzes. Mārstalu ielas pusē uz sienas zem apmetuma slāņa
atsedzās senāka perioda krāsojumi. Bet otra|ā stāva vienas istabas griestus ro-

tāja lepns gleznojums! Centriska ziedu un spalvu (?j pušķu kompozīcija, glez-
nota sarkanos, zajos, baltos un dzeltenos toņos. Turpieti trešaia stāva, liekas,

būs bijusi noliktava (līdzīgi Dannenšterna namam).



Reiterna nama fasāde (20. gs. sā-

kuma pastkarte). Attēlā redzama

arī otra ieeja ēkā, kas izbūvēta

1893. gadā pēc arhitekta Zeiber-
liha projekta

Samēra daudz, faktu izdodas savākt pai interjera jaunāko jeb ta saukto

eklektikas periodu, kas skar 1890.—1893. gadu. Tajā laikā te ir pohhiomie,
dekorativie ornamentalie krāsojumi. Istabu sienas tad izlīmētas ar tapetēm,
griestus rotājušas fresku tehnika krāsotas ornamentalas |oslas, bez tam uz so

laiku atliecas baltu glazētu podiņu krāsnis ar izkrāsotiem skulpturāliem tron-

toniem, ka arī lielās divviru durvis vairākas krasas.

Tādējādi, pēc pašreizējiem izpētes materiāliem, Reiterna nama ir iesjx>jams
restaurēt vērtīgus 19. gadsimta beigu interjerus. Vienlaikus, dabiski, neizslē-

dzot iespēju, ka nākamajā etapā — noņemot dē|u apšuvumus no sienām, vei-

cot zondāžas pārsegumos, turpinot pētījumus arhivē — izdosies atrast pietie-
kami daudz uzziņas materiālu, lai Reiterna nama interjeri atgūtu savu sākot-

nējo izskatu.

Un šo sākotnējo izskatu tas jau sāk atgūt. Pec grafika un kontrakta, kas no-

slēgts ar Polijas kultūras pieminekļu restauraci |as firmu PKZ, 1986. gada
15. augustā sākas nama zinātniski mākslinieciska atjaunināšana, kuru kopā ar
blakus esošo Mārstalu ielas 4., 6. un 8. namu paredzēts pabeigt līdz 1988. gada
31, decembrim. Tad te visā atraisītībā varēs funkcionēt Latvijas 2urnālistu nams
ai 380 kvadrātmetru lielu izstāžu Zāli, ar konferenču zāli 160 cilvēkiem, ar žurna

listu kafejnīcu un preses bāru

Liesma Markova
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Latviešu valodas pētniecei
Veltai Rūķei-Draviņai 25. janvārī — 70

AR DARBU DZĪVES SATURĀ

Par Jubilāri — LME. 3. sēj., 251. lpp.

Kad 1940. gada novembrī

kļuva vakanta Valodas krātuves

pārziņa vieta, toreizējais Latvi-

jas PSR izglītibas tautas komisā-

ra vietnieks, tagadējais akadē-

miķis Pēteris Valeskalns lūdza

padomu profesoram J. Endzelī-

nam kam uzticēt šo atbildīgo
pienākumu. Atcerēsimies, ka

Valodas krātuve būtība bija ne-

liels zinātniskās pētniecības in-

stitūts. J. Endzelīns brīdi pado-

māja un tad atbildēja: «Jauno

valodnieku vidū spējīgākā ir

Velta Rūķe. Viņa ir arī laba or-

ganizatore.»
J. Endzelins nebija maldī-

jies. Kopš tā laika pagājuši gadu

desmiti, un V. Rūķe kļuvusi par starptautisku valodniecības au-

toritāti, kurai ne vienu reizi vien uzticēti administratīvi pienā-

kumi ari vispasaules mēroga zinātniskos pasākumos. Viņa sa-

rakstījusi vai sakopojusi kādas divdesmit grāmatas, zinātniskajos
izdevumos publicēti vairāk nekā 200 rakstu latviešu, krievu,

zviedru, somu, angļu, franču un vācu valodā.

Reiz sēdējām ar Veltu pie kamīna un pārrunājām studiju
laikus.

«Kad jūs īsti sākāt rakstīt? Jusu zinātniskā bibliogrāfija sākas

ar 1937. gada publikāciju par kāzām Višķu un Jasmuižas pagastā.
Vai tiešam tas bija pirmais darbs?»

«Kur nu! Rakstīt sāku jau kā vidusskolniece. Rīgas pilsētas
2. vidusskolā tika izdots skolēnu žurnāls «Urdziņa»; kādus gadus

es biju tā redaktore. 2urnals bija diezgan plašs, to pat iespieda ti-

pogrāfijā. Tur ievietoti mani pirmie raksti. Diez vai no šiem

žurnāliem vēl kas saglabājies?»
Pasniedzos plauktā un noliku zinātnieces priekšā kaudzīti vecu

žurnālu nodzeltējušām lapām. Viņa priekā sasita rokas, tad šķir-

stīja un lasīja, atcerējās savus skolas biedrus un pilnīgi iegrima

vecajās atmiņās. Lūk, pirmais V. Rūķes raksts, redaktores dekla-

rācija ar virsrakstu «Viens vienīgs līdzeklis — darbs». Raksts
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sakas ar Raiņa pieminējumu: «Lielais bnvibas un gara dzejnieks
Rainis teica vārdus: «Gars tomēr veic, kaut tumsa nāk to nāvēt!»

Raiņa citēšana toreiz nebija nejaušība: Raiņa daiļradei savā

zinātniskajā darbā V. Rūķe pievērsusies daudzkārt, un viņa ir viena

no Raiņa un Aspazijas gadagrāmatas veidotājām.
«Tas virsraksts par darbu tagad izklausās kā skaista frāze,

ko teicis pusaugu meitēns.» Velta raudzījās kamīna liesmās un

iegrima domās. «Bet man tā nebija frāze. Es varēju augt un tikt

uz priekšu tikai ar darbu. Vecāki man līdzēt varēja maz. Darbs —

sākumā mācībās, tad studijās un, beidzot, zinātniskajā darbā —

man nozīmēja visu, tas ir manas dzīves saturs.»

V. Rūķe dzimusi Valmiera dzelzceļnieka ģimenē. Kopa ar

vecākiem izceļota Krievija, pieredzētas daudzas grūtības, bet

šajos bērnības gados no vecākiem arī mantota dzimtas valodas

mīlestība. Skolā latviešu valoda bija mīļākais priekšmets, un

tāpēc skaidrs kļuva mērķis: jāstudē valodniecība. Centīgo stu-

denti ievēroja J. Endzelīns un mudināja viņu pievērsties zināt-

niskajam darbam. Tā jau studiju gados radās pirmā zinātniskā

publikācija. 1939. gadā V. Rūķe beidza Latvijas Universitāti

un tika atstāta fakultātē gatavoties zinātniskajam darbam, un

kļuva J. Endzelīna asistente. Jau studiju gados bija uzsākts

darbs Latviešu valodas krātuvē. Te V. Rūķe specializējās dia-

lektoloģijā, bet universitātē — salīdzināmajā valodniecībā. Augst-
skolas beigšanas gadā tika publicēti vairāki raksti dialektolo-

ģijā, to vidū apcerējums «Latgales izlokšņu grupējums», kas

ir visu turpmāko Latgales izlokšņu pētījumu pamatā.
1940. gadā V. Rūķe sakārtoja valodas kultūrai veltītu grā-

matu «Valodas un rakstības jautājumi», ko rediģēja J. Endze-

līns. Pēc padomju varas atjaunošanas Latviešu valodas krātuve

V. Rūķes vadībā izstrādāja jaunu pareizrakstības vārdnīcu un

ievadīja Latviešu valodas atlanta sagatavošanu.
Savu dzīvi V. Rūķe bija saistījusi ar valodnieku Kārli Dra-

viņu, un vairāki turpmākie darbi veikti kopīgi. Kara briesmu

biedināti, abi valodnieki devās svešumā un jaunu darbalauku

atrada Zviedrijā. Pēc loti grūtiem darba un jaunu studiju gadiem
1955. gadā V. Rūķe-Draviņa kā slāvu valodu speciāliste beidza

Stokholmas universitāti un 1959. gadā turpat aizstāvēja doktora

disertāciju par latviešu valodas deminutīviem. Pie karalpils no-

granda lielgabalu salūts, sveicot jauno zinātņu doktori. Diser-

tācija bija izstrādāta un aizstāvēta tik labi, ka Zviedrijas augst-
skolās zinātniecei pavērās plašas darba iespējas. Jau no 1948. gada
viņa bija Lundas universitātes baltu valodu lektore, bet 1959. gadā
kļuva baltu un slāvu valodu docente. Turpat docēja arī Kārlis

Draviņš. 1955.—1962. gadā Lundas universitāte izdeva viņu lielo

kopdarbu Stendes izloksnes aprakstu četrās grāmatās. Tas

bija pirmais plašākais kādas latviešu valodas izloksnes apraksts.
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1969. gadā V. Rūķi-Draviņu ievēlēja par Stokholmas univer-

sitātes vispārīgās valodniecības profesori un gadu vēlāk ari par

profesori baltu valodniecībā. Tas bija galvenokārt viņas nopelns,
ka agrāko universitātes Slāvistikas institūtu pārveidoja par

Slāvu un baltu institūtu. V. Rūķes-Dravinas vadībā Stokholmas

universitāte izveidojās viens no lielākajiem baltistikas centriem

ārpus Padomju Savienības. No daudzām valstīm turp brauc ne

vien studēt baltu valodas, bet arī izstrādāt zinātniskus darbus

baltistikā.

Savu bērnu audzināšana Veltu pievērsa bērnu valodas attīs-

tības pētīšanai. Viņa sistemātiski un rūpīgi rakstīja bērnu valo-

das dienasgrāmatu un iedziļinājās šīs valodas semantiskajā un

fonētiskajā attīstība. Rezultātā radās daudz secinājumu, kas at-

spoguļojās veselā virknē rakstu, grāmatu un referātu dažādas

zemes. Starptautiskajā bērnu gadā (1979) V. Rūķe-Draviņa ar

savam publikācijām izpelnījās Zviedrijas sabiedrisko organizā-
ciju prēmiju. 1982. gada tika izdota plaša monogrāfija par zīdaiņu

un mazbērnu valodas attīstību «No pieciem mēnešiem līdz pie-
ciem gadiem». Pētniecības darbs turpinājās arī dialektoloģijā,

sociolingvistikā, onomastikā, valodas vēsturē un folkloristikā.

Lielāko publicēto darbu vidū ir «Kauguru pagasta vietvārdi»

(1971), «Latviešu valodas standartizācijas process no 16. gadsimta
līdz mūsu dienām» (1977).

1980. gada februārī V. Rūķi-Draviņu ievēlēja par Zvied-

rijas Humanitāro zinātņu akadēmijas īsteno locekli (akadēmiķi).
Tā paša gada 3. jūnijā svinīgā sanāksmē viņa teica akadēmisko

runu par latviešu un lietuviešu tautas daiļrades ietekmi mūs-

dienu valodā un modernajā dzejā. Kopš 1984. gada zinātniece

ir pārtraukusi pedagoģisko darbību universitātē un nododas tikai

zinātniskajai pētniecībai.
Kādā skolnieces gadu rakstā 1933. gadā Velta Rūķe ietvēra

zīmīgus vārdus: «Apzinīgi un pa daļai arī neapzinigi cilvēkā

pašā mājo tieksme neapmierināties ar to šauro apkārtni un redzes

aploku, kas atrodas viņam apkārt, bet redzēt vairāk, vērot vēl

nevēroto. Bet redzot, vērojot un vērtējot rodas veids — jauns
veids — tas jau ir: radīt.» Meitene apbrīnojami precīzi formulēja
savu turpmāko dzīves gaitu. Arvien viņa ir bijusi nerimtīga vē-

rotāja un redzētā un dzirdētā' pārstrādātāja sava zinātniskajā
darbā. Zinātniece nemitīgi ceļo, ieklausās visās pasaules valodās.

Reizi vai divas reizes gadā viņa ierodas Latvija, un tas tad ir loti

auglīgs laiks ne tikai viņai pašai, bet ari Padomju Latvijas kolē-

ģiem, ar kuriem viņa vienmēr ir cieša kontaktā.

Pēc visa teiktā varētu rasties priekš.štats, ka V. Rūķes-Dravi-

ņas ikdienas interešu loka ir tikai zinātne, ka viņa ir «sausa»

zinātniece. Nu nē! Smaidīga un humorpilna, optimisma caurstrā-

vota — viņa ir lieliska sarunbiedre par visiem dzīves un sadzīves
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jautājumiem. Valodīga un ar labu humoru, viņa ātri atrod kon-

taktu ar katru. Viņa mīl dziesmas, rotaļas un dejas. (1975. gadā
Baltistikas konferencē Viļņā viņu ievēlēja par deju karalieni!)
Bet pāri visam ir interese un rūpes par latviešu valodu — inte-

rese par tās pagātni un rūpes par nākotni.

Konstantīns Karulis

Vēsturniekam

Boļeslavam Brežgo 31. martā — 100

KOMPETENTĀKAIS LATGALES ZINĀTĀJS

Par jubilāru — LME, l. sēj., 259. Ipp.;
LPE, 2. sēj., 134. Ipp.

Boļeslavu Brežgo es pazinu neilgi, tikai viņa mūža pēdējos

gadus, kad kopā strādājam Latvijas PSR ZA Vēstures institūtā.

Toreiz, 50. gados, viņš bija viens no vecākajiem institūta līdz-

strādniekiem un, bez šaubām, viens no kompetentākajiem spe-

ciālistiem savas dzimtas Latgales vēsture. Pieticīga vienkāršība

savienojuma ar pašcieņu — tādas, manuprāt, bija viņa rakstura

pamatīpašības. Akurāts un allaž pieklājīgs, vienmēr ar kaklasaiti,

nevainojama platmalē un rūpīgi nospodrinātos apavos — tāds

man palicis prātā šis lieliskais cilvēks, profesors un džentlmenis

šo vārdu labākajā nozīmē. Vienmēr būdams gatavs palidzēt jau-

najiem, Bojeslavs Brežgo nekad netēloja «metru». Es biju viens

no tiem, kuriem viņa palīdzība un atbalsts bija sevišķi vaja-

dzīgi.
Kad sāku studēt Latvijas vēsturi, Maskavā 1940 /1941. mā-

cību gadā noklausījos J. Zuša — toreiz vēl docenta — lekciju

speciālkursu. Mani šajā jomā tolaik vēl nevarēja saukt pat par

zelli -r biju tikai māceklis. Orientēties speciālajā literatūrā un

arhīvu materiālos, iejusties savdabīgajā Baltijas vēstures «atmo-

sfērā» nemaz nebija viegli. Daudz ko darīju pēc izmēģinājumu

un kļūdu metodes un tikai tagad pa īstam apzinos, cik vērtīgi
bija J. Zuša, M. Stepermaņa, G. Jenša, T. Zeida un, protams,
B. Brežgo draudzīgie padomi, brīdinājumi, norādijumi uz tiem

vai citiem avotiem.

Tagad pārlasu Brežgo darbus. Dažus esmu saņēmis no viņa

paša, pie citiem ticis ar lielām grūtībām, kā arī pateicoties lai-

mīgam gadījumam. Viņa grāmatas vienmēr bijušas cieņā, bet ta-

gad tās vērtējam sevišķi augstu, jo tās ir drošākais, nereti arī

vienīgais vēsturiskās informācijas avots par Latgali 13.—20.

gadsimtā. Dala Latgales vēstures avotu gājuši boja, dala kaut
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kur noklīduši. Bet atlicis arī ne mazums dokumentu, un daudzi

no tiem acīmredzot vēl tikai gaida nopietnu izpēti.

Taču Brežgo jau pats šajā lauka paveicis apbrīnojami daudz —

daudz vairāk nekā jebkurš cits. Saprotams, arī viņš nespēja pa-

darīt visu. Un darbalauks nepavisam nav vienkāršs. Pasaulē nav

daudz tādunovadu, kas būtu bijuši pakļauti tik dažādām ietekmēm,

antagonistisku politisko, sociāli ekonomisko, kultūras, arī va-

lodas faktoru iedarbībai, kā to piedzīvojusi feodālā Latgale.

Tāpēc arī Latgales vēstures dokumenti meklējami ne vien Rīgā,
bet arī Maskavā un Ļeņingrada, Vitebskā un Viļņa, Varšavā,

Stokholmā un nezin kur vēl. Tā paša iemesla dēļ Latgales vēstu-

res pētniekam jāzina vismaz piecas valodas: latiņu, vācu, poļu,
latviešu un krievu. Un B. Brežgo tās pārvaldi ja pilnībā, tāpēc
brīvi orientējās sava priekšmeta literatūra. Sajā jomā viņš zināja
patiešam visu ne vien plašas monogrāfijas, bet arī simtiem,

ja. ne tūkstošiem sīku rakstiņu, recenziju, pat citās nozarēs sarak-

stītu darbu tragmentus, kuros bija pieminēta Latgale.
Lasot B. Brežgo darbus, pārliecināmies, cik lielu nozīmi viņš

piešķīris vēstures faktam. Palasīsim kaut vai viņa priekšvārdu
Latgales muižu inventāriju un revīziju tekstiem (1944. gada

publikācija). Viņš nekur neiziet ārpus pirmavota ietvariem. Priekš-

vārdā pateikts būtībā viss, ko var tieši izlobīt no dokumentiem.

Minēts zemnieku sētu skaits, uzskaitītas to klaušas, pateikts visva-

jadzīgākais par muižas saimniecību, precīzi raksturotas zemnieku

pamatkategorijas (klaušu un cinšu zemnieki), aprēķināts iedzīvo-

tāju skaits Ludzā, Rēzeknē un citos Latgales miestos. Bet ne

vairāk. Autors neuzņemas, piemēram, izskaitļot zemnieku sētām

iedalīto zemju vidējos lielumus, apcerēt tādu jēdzienu kā «va-

laka» (vai tikai «zemes platība»?) vai tādu lauku iedzīvotāju

kategoriju kā babulnieki, būdelnieki v. tml. būtību, neizvirza

jautājumu par dažādu feodālās rentes formu (klaušu, produktu
vai naudas nodevu) attiecībām utt. Sādu jautaļiiimi izvirzīšana

B. Brežgo acīs būtu nevēlama iziešana ārpus zināmā «lakta»

ietvariem, gandrīz vai godprātīgas pētniecības ētikas pārkāpums.
Acīmredzot tā paša iemesla dēl Brežgo parasti izvairās salīdzināt

Latgales materiālus ar Vidzemes vai Kurzemes materiāliem un

neiedziļinās cēloņos, kāpēc kādi notikumi vai parādības attīstī-

jās tieši tā un ne citādi. Cēloņsakarību problēmas, tāpat kā

«vidējo» zemes gabalu vai klaušu normu aplēses, neizbēgami
novestu vairāk vai mazāk nedrošu hipotēžu jomā, no kurienes

vairs nav tālu līdz patvaļīgiem spriedumiem.
Mūslaiku lasītājs, gaididams «neapstrādātā» materiāla analīzi

un apkopojumus, gatavs kritizēt Brežgo par viņa atturību un

piesardzību spriedumos. Tomēr nevajadzētu viņa nostājā saskatīt

vājās puses vien. Tās pamatā ir cieņa pret avota tekstu, kaut ari

reizēm pārlieku liela. Te neko nevar darīt: tā uzticību vēstu-
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riskajai patiesībai izprata ne vien B. Brežgo, bet ari daudzi viņa
laikabiedri. Šodien mēs citādi traktējam gan pašu «vēstures

faktu» (tā nav vienkārši liecība par notikumu, bet arī šis no-

tikums mūsu uztverē), gan arī mūsu zināšanu avotus (to loka

ietverti ne vien «fiksētie» teksti, bet arī mūsu jēdzieni —

priekšstati, kas neizriet no avotiem). Tomēr tas nevar mazināt

mūsu priekšteču nopelnus. Viņi aizstāvēja vēsturi ka zinātni

un darīja to, kā prata, brīdinādami savus pēctečus no nepama-
toti drosmīgiem vērtējumiem un spriedumiem, kas ved uz

subjektīvismu un izkropļo mūsu zināšanas par pagātni.

Brežgo bija «vietējais» vēsturnieks, kas visu savu darbu

ziedoja dzimtajai Latgalei. Tas nenozīmē nedz zinātnieka šauro

specializāciju, nedz arī «zemāku» zināšanu līmeni uz impozantu
apkopojoša rakstura darbu fona. Arī neliela reģiona (1772. gadā

Polijas lnflantijā dzīvoja tikai 229 000 cilvēku) vēsturei, ja to

pēta profesionāli, ir tada pati goda vieta visas vēstures zinātnes

struktūrā kā jebkuram citam tās žanram (politiskajai, ekono-

miskajai, kara, sociālajai vēsturei utt.). Tā dēvētajā vietējā vēs-

turē vēsturiskās likumsakarības izpaužas sevišķi uzskatāmi un

pārliecinoši. Raugoties no liela attāluma, meža nevar izšķirt

atsevišķus kokus. Apkopojošajos vēsturnieku darbos, piemēram,

par visu Austrumeiropu, kaut vai par Baltiju, pārsvara runa ir par

«tipiskam» parādībām, notikumu un parādību «vidusmēra» tēliem.

Konkrēto, individuālo, neatkārtojamo tipiskais te atstumj pedejā
plānā. Vietējās vēstures priekšrocība ir tieši tā, ka tajā sagla-

bājas formu daudzveidība. Vietējo vēsturi gan nedrīkst jaukt

ar novadpētniecību, kura aprobežojas ar vēstures materiālu vāk-

šanu un tādējādi rada «materiālo bāzi» lokālajai vēsturei. Vācu

Lokalgvschichte ietvaros iznāk desmitiem, ja ne simtiem vietēju
periodisku izdevumu, un tie ir nozīmīgs atbalsts vēstures zi-

nātnei kopuma. Tamlīdzīgi pētījumi butu visnotaļ veicināmi arī

pie mums.

Jaunajiem vēsturniekiem var tikai novēlēt tādas profesionā-
lās īpašības, kādas piemita Brežgo. Un vispirmām kārtām —

spēju koncentrēties iemīļotajā priekšmetā — dzimtenes, tiklab

lielās, ka mazās, vēsturē. Man grūti izprast kolēģus, kuri nodo-

das aizrobežu tematikai, lai gan apzinos, ka tas arī ir vajadzīgs.
Saja sakarā akadēmiķis S. Skazkins, oponējot kādas disertācijas
aizstāvēšana par frondu (Francija, 17. gadsimts), sacīja, ka «kaut

kāds francūzītis no Bordo» (A. Gribojedova izteiciens) to butu

izdarījis labāk nekā visspējīgākais no mums, jo viņam taču pie-

ejami arhīvi, franču literatūra utt. Mūsu vēsturniekiem jāapzinās

ārkārtīgi plašās iespējas, ko var sniegt mūsu arhīvi, it sevišķi

vēlā feodālisma (16. —19. gs.) vēsture. Tas attiecas ne vien uz Vid-

zemi, bet arī uz Kurzemi un Latgali. Svarigi dokumenti par

Latgales sociāli ekonomisko un kultūras vēsturi uzkrājušies,
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starp citu, ari B. BrezgO personiskajā arhīvā (Latvijas PSR C.en-

tralais Valsts vēstures arhīvs, 6984. fonds). B. Brežgo bija šo

dokumentu pētniecības pionieris, un tas ir viņa galvenais no-

pelns. Viņš bija izcilākais vēsturnieks savā nozarē. Daudzi Lat-

gales pagātnes fakti bija zināmi tikai viņam. Un visa B. Brežgo
dzīve ir mācībstunda cienā un mīlestībā uz dzimto novadu. Mācīb-

rtunda mums visiem.

Vasilijs Dorošenko

Ģeogrāfam
Kamilām Ramanam 30. jūnijā — 70

TIEŠAIS SPECIĀLISTS AR DIPLOMU NR. 1

Par Jubilāru — LME, 3. sēj.. 133. Ip

Tas ir cilvēks ģeogrāfijā je

ģeogrāfijas cilvēks, P. Stučk

Latvijas Valsts universitātes di

loma Nr. 1 īpašnieks. Un vie

laikus — jau vairāk nekā 40 gac

universitātes Ģeogrāfijas fakult

tes docents, ģeogrāfijas zinātņ

kandidāts. Ģeogrāfs, kurš fakult

tes Jaungada vakarā no klavierē

var izvilināt visenerģiskākās, v

apaļīgākās valša skaņas. Loti k

munikabls cilvēks, kurš spēj ko

taktēties ar jebkuru — vai lau

māmiņu, vai ministru. Sadzi

vienkāršs, kas māk nojaukt nedr

šības tiltu starp sevi un sarunbie

ru, vienmēr ar vislielāko cieņu i

pret otru cilvēku.

Kamils Ramans dzimis Stavropolē, kur vecāki, Ģederts v

Nellija Ramani, bija nonākuši savās bēgļu gaitās. Un pirmajā
dēlam tika dots šis ģeogrāfiski romantiskais vārds, kas izpl
lits Indostānas pussalā. Pēc tam to mantoja ari docenta dēls

biologs Kamils. Muzikālie vecāki savu pirmo atvasi jau bē

nibā virzīja uz muzicēšanu, paredzot lielus panākumus šaja n

darbibā. Bet tomēr iznāca tā, ka vecākais dēls ieslīdēja tēv

pēdās, kļūdams par ģeogrāfu. Par mūzikas speciālistiem kluv

jaunākais dēls Ģederts un māsa Edīte.

Docenta tēvs — profesors Ģederts Ramans —, sava laika be

Jzis Pleskavas Mērnieku skolu, tad Latvijas Universitātes M

temātikas un dabaszinātņu fakultāti, strādāja universitātē
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privātdocents, bet 1945. gadā kļuva par pirmo Ģeogrāfijas fakul-

tātes dekānu un profesoru. Ģedertu Ramanu pamatoti var uzska-

tīt par zinātniskās integritivās ģeogrāfiskās rajonēšanas pamat-

licēju Latvijā. Savu nozimi vēl aizvien nav zaudējuši viņa izda-

lītie sintētiskie ģeogrāfiskie reģioni Latvijā. Viņa lekcijas, kā

atceras ģeogrāfe M. Cielēna, bija interesantas, spraigas, īsti

profesoriskas, un bieži vien visiem nepietika vietu auditorijā,
jo interesentu pulks bija plašs. Kā lai neklausās paša profesora
vērojumus Ēģipte, Brazīlija, Rietumeiropā!

Savu dzīvi ar universitāti Kamils Ramans sasaista 1936. gadā v-

gan ar mācībām, gan ar darbu. 1939. gadā viņš beidz ģeogrāfijas
kursus Stokholmas universitātē. 1946. gadā sākas pedagoga dar-

ba gaitas. Noiets viss iespējamais ceļš, sākot ar subasistentu,

asistentu, lektoru, vecāko pasniedzēju, līdz visiem labi pazīsta-

majam docentam, kura zinātnisko un pedagoģisko darbību augstu

vērtē visās lielākajās Padomju Savienības augstskolās. Lai uz

kuru ģeogrāfijas fakultāti jūs aizbrauktu, visur kā caurlaidi pra-

sīs: «Bet vai jūs docentu K. Ramanu pazīstat?»
Pirms dažiem gadiem Maskavas Valsts universitāte svinēja

jubileju vienam no izcilākajiem ģeogrāfiem pasaulē — morfolo-

ģiskās ainavzinātnes pamatlicējam A. Solncevam. Tad jubilejas
stendā centrālajā vietā bija izlikta fotogrāfija — profesors
A. Solncevs ar docentu K. Ramanu kādā lauka ekskursijā Pie-

maskavā apspriež aktuālākās ainavzinātnes problēmas. Lūk, ar

ko lepojas maskavieši!

Vairāk nekā simts zinātnisku darbu — tāds ir docenta devums.

Bet ne jau skaitļos viss ir tverams — Rīgas ainavnieku sko-

las izveidošana ir docenta ieguldījums padomju ģeogrāfijas
zinātnes attīstība. Neaizmirsīsim, ka ainavzinātne ir kompleksa,
tā sevi ietver ģeomorfoloģiju, augšņu ģeogrāfiju, klimatoloģiju,

bioģeogrāfiju. Tādējādi, lai ar to nodarbotos, ir nepieciešamas
plašas un dziļas zināšanas visās šajās nozarēs, spēja zināšanas

integrēt ģeogrāfiskajos kompleksos, ģeogrāfiskajās sistēmās. Un

šī ir vienīgā ģeogrāfiskā skola, kāda jebkad ir eksistējusi Lat-

vijā.
Bet docents ir autors daudziem jaunievedumiem ģeogrāfijā

vispār. Piemēram, viņa nodibinātais jēdziens «ģeokomplekss»
sākumā tika uzņemts ne visai silti, bet, saprotot tā fundamentā-

lismu, to šobrīd lieto ģeogrāfi visā Padomju Savienībā, kā arī

daudzi ievērojami ģeogrāfi Rietumeiropā. Līdzīgi bija arī ar citiem

ģeogrāfijas pamatjēdzieniem, piemēram, ar «sociogēnisko ainavu»,

kas precizē jēdzienu «antropogēniskā ainava», parādot tā neat-

bilstību saturam; šobrīd tas jau ir plaši izplatīts padomju ģeo-
grāfu vidū. Kamila Ramana grāmata «Ģeokompleksu izpētes me-

todika» (jau divreiz izdota) sen kļuvusi par katra fizioģeogrāfa

rokasgrāmatu.
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Tāpat paveikts milzīgs darbs pie monogrāfijas «Ģeogrāfiskais

komplekss kā telpiski polistrukturāla vienotība». Tā gaida savu

publikāciju. Tāpēc mazliet ielūkosimies tās saturā. Grāmatā iz-

strādāti metodoloģiskie principi, kas ļauj izprast piezemēs ģeo-

grāfisko telpu. Autors risina ģeogrāfiski metodoloģiskas pro-

blēmas, bagātinādams tās ar daudzām jaunām filozofiskām atzi-

ņām, kas noderēs arī filozofiem. Te tālāk attīstīts priekšstats

par ģeogrāfiskas telpas daudzsistēmiskumu, par ģeogrāfisko
Zemes apvalku kā visaptverošāko ģeosistēmu un Zemes virsas

noteicošo lomu ģeogrāfisko kompleksu izveidē. Tāpat daudz

vietas ierādīts integrācijas jautājumam, kas palīdz risināt sasā-

pējušās dabas un sabiedrības mijiedarbības problēmas.

Docenta darbība nesaraujami saistīta ar mācību metodisko

un terminoloģisko darbu. Plašs ir viņa rakstu klāsts Latvijas PSR

Mazajai enciklopēdijai un Latvijas Padomju enciklopēdijai. Un

tajā paša laikā nav tada darba sadzīvē, kuru docents K. Ramans

neprastu. Vajag izkāpināt izkapti — lūdzu, tāpat saremontēt

ekskursija autobusam saplīsušu benzinsūkni, pagatavot atspir-
dzinošo dzērienu «Ķimelis» utt., utt. Darbigums, dzīvesprieks,
labestība un zinātniskā apsēstība izstaro no ši apbrīnojamā cil-

vēka — cilvēka ar ģeogrāfisko oreolu.

Valdis Šteins

Mežziņatniekam

Miervaldim Bušam 14. jūlijā — 70

CILVĒKS AR PUSGADSIMTA MEŽU

Par jubilāru— LME, 1. sēj.. 282. lpp.

Riskanti ir stāstīt par cilvēka

cienījamu gadskārtu, labi apzinoties,
ka ne visi tai noticēs un labākajā

gadījumā tādu stāstījumu tikai apšau-
bīs. Bet tā nu tas ir — Latvijas
PSR Nopelniem bagātajam mežkopim
zinātnes un ražošanas apvienības
«Silava» Mežsaimniecības problēmu
institūta Meža atjaunošanas laborato-

rijas bioloģijas sektora vaditājam
lauksaimniecības zinātņu kandidātam

Miervaldim Bušam klat karteļa «apa-

ļā» jubilejas reize. Un viņa pirmajām

stādītajām mežaudzēm jau puse gad-
simta.



Mežs Miervaldim Bušam ir visa apzinātā dzive. Jau kopš
zēna dienām 20. un 30. gadu mijā Daugavpils pusē, dzīvojot
līdzi tēva Kriša Buša — arī cienījama mežkopja — rūpēm par

mežu, iegūts tika tas, kas palicis par visas dzīves aicinājumu, —

mīlestība uz mežu un dabu. Un tā nav tikai apjūsmojoša prie-
cāšanās par dabas skaistumu vai kurnēšana par dažu vēl diem-

žēl sastopamu nekārtibu — tā ir viņam piemītošā aktīvā un prin-

cipiālā lidzidarbošanas visdažādākajos pasākumos, kuros nepiecie-
šams prasmīgs mežkopja padoms.

Laikam grūti Latvijā atrast tādu nostūri, kurā nebūtu ielū-

kojies viņa vērtējošais mežkopja skatiens ar savām ierosmēm,

lai meži augtu vēl raženāki, vēl skaistāki. Bet Miervalža Buša

profesionālās intereses visvairāk saistītas ar tām vietām, kur

dabai klājies visgrūtāk un kur mežs var palīdzēt visvairāk. Tie

ir jūrmalas kāpu un iekšzemes smiltāji, kā arī izstrādātie kūd-

ras karjeri, kurus bez cilvēka iejaukšanās atstāt nevar — tad

tie pārvērstos par tuksnešainiem klajumiem. Sājos svarīgajos
meža atjaunošanas jautājumos Miervaldis Bušs pašreiz ir pirmā
autoritāte republikā. Un ir labi, ka ilgā darba gūtās atziņas

apkopotas vairākos desmitos publikāciju.
īstam mežkopim jābūt kompetentam daudzās mežkopības

robežzinatnēs, jo, kā zinām, mežs aizņem vairāk nekā vienu

trešo dalu no mūsu dabas. Un M. Bušs arī nejūtas svešinieks

ķīmiķu, fiziķu, ģeologu, augsnes pētnieku, botāniķu, augu fizio-

logu, entomologu, fitopatologu un zoologu sabiedrībās. Lai gan
viņš tikpat labi orientējas vēsturē un filoloģijā un aktīvi dar-

bojas latviešu valodas kultūras kopšanā, attīrot to no dažādu

svešvārdu piesārņojumiem un sniedzot labskanīgākos un parei-
zākos nosaukumus meža terminoloģijā.

Labi pārvaldīdams vācu, angļu un sava specialitātē arī čehu

un franču valodu, viņš tāpat ir neiztrūkstošs līdzdalībnieks pla-
šajā Latvijas Mežsaimniecības problēmu institūta sadarbībā ar

ārzemju meža zinātniskajām organizācijām un speciālistiem.
Viņam uzticēti koordinatora pienākumi no PSRS puses zinātniski

tehniskajā sadarbībā starp SEPP valstīm un Somiju tā saukto

meža ietvarstādu ieviešanas jautājumos. Ne mazums laika aiz-

ņem arī līdzdalība no Latvijas mežkopju puses Starptautiskajā
mežu pētniecības organizāciju savienībā (lUFRO).

Erudīcija, darbaspējas un cenšanās visu uzdoto labi paveikt
dažkārt pat ir par iemeslu viņa izvirzīšanai dažādu padomju
un komisiju darbos, kas, protams, ļoti traucē tiešo darbu mež-

zinātnē. Bet pēc dabas būdams smalkjūtīgs cilvēks, viņš labāk

kaut ko padara vairāk nekā protestē pret dzīves grūtībām.
Sabiedrisks, vienmēr atsaucīgs un izpalīdzīgs gan darbabiedru

vidū, gan pret visiem, kam patiesa interese par mežu un tā

nākotni, Miervaldis Bušs pazīstams ari kā dedzīgs un princi-
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piāls meža un dabas aizsardzības jautājumu popularizētājs. Acīm-

redzot arī tāpēc viņš jau vairāk, nekā septiņus gadus ar paš-
atdevi darbojas Dabas un vēstures kalendāra redkolēģijā par

atbildīgā redaktora vietnieku. Daudzi republikas iedzīvotāji tāpat
droši vien iepazinuši viņu no interesantiem un saistošiem Latvi-

jas radio un televīzijas raidījumiem, publikācijām presē.
Varētu likties, ka dzīve atliku likām piepildīta ar interesantu

un vajadzīgu darbu un tajā vairs neiznāk vietas nekam citam.

Bet izrādās, ka ir arī vēl nakts melnums, pa kuru var pagūt no-

kopēt un samontēt gan darbam nepieciešamus, gan sadzīvi ie-

priecinošus asprātīgus un humora pilnus fotouzņēmumus, jo
M. Bušs nekad nav šķirams no fotoaparāta. Viņa operativitāti
un izdomu, sagatavojot fotoinformāciju, varētu apskaust pat dažs

labs profesionāls fotogrāfs. Ne mazāk veiksmīga ir bijusi aiz-

raušanās ar kinokameru, par ko liecina jau 60. gados Latvijas
PSR ZA kinoamatieru skatēs saņemtie diplomi. Un kur tad vēl

brīvdienas, pa kurām jāpaspēj apciemot ģimenes jaunās atva-

ses — trīs meitas ar pieaugošo mazbērnu pulciņu Kuldīgas, Jel-

gavas un Bauskas pusē (divas meitas arī ir mežkopes).
Ja jums kādreiz gadās sastapt stādām mežu jauneklīga iz-

skata gaišmatainu (ne sirmu) vidēja auguma vīrieti ar labestīgu
skatu un fotoaparātu plecā, tad loti iespējams, ka tas ir Mier-

valdis Bušs. Un, ja vien vēlēsities, viņš jums pastāstīs daudz

interesantu noslēpumu no meža dzīves.

Jānis Broks

Mežziņatniekam

Artūram Kundziņam 24. augustā — 90

SENJORS MŪSU MEŽKOPJU VIDŪ

Par Jubilāru — LME, 2. sē}., 191.—192. lpp.;
LPE. 5u sēj., 574, lpp.

Viņš ir viens no pirmajiem latviešu mežzinātniekiem, kam

augstskolas diplomu bija iespējams saņemt pašu mājās — Lat-

vijas Universitātē. Krišs Melderis, Kārlis Kiršteins, Eižens Ost-

valds un Arvīds Kalniņš bija tie četri pamatbalsti, uz kuriem

savu zināšanu ēku sāka celt latviešu mežkopji un arī šīgada
jubilārs. Būdams pirmais štata zinātniskais līdzstrādnieks 1928.

gadā nodibinātajā Latvijas mežu pētīšanas stacijā, viņš aiz-

sāka profesionālo mežzinātnieku virkni (līdz viņam ar meža

pētniecību Latvijā galvenokārt nodarbojās tikai augstskolu mā-

cību spēki), kas līdz mūsu dienām tā sakuplojusi.
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Pašlaik, nebūdams vairs oficiāli

apgrūtināts ar darbu plānošanu un

pārskatu sastādīšanu, Artūrs Kun-

dziņš var no savas gadu augstienes
netraucēts pārlūkot visu meži-

nieku saimi un vērtēt padarīto: tas

ir labi un pareizi, bet to gan es būtu

darījis tā un tā
. . .

Tomēr šajā augstajā deviņdes-

mitgadu kalnā vienlaikus no

mūsu puses nekad nevar būt par

daudz veselības, dzīvesprieka

un spirgta gara vēlējumu, ko katrs

Padomju Latvijas mežsaimnieks no

sirds ari viņam sūta.

Miervaldis Bušs

Partijas un padomju valsts darbiniekam

Sīmanim Berģim 29. septembrī — 100

AIZPUTNIEKS AR PASAULES ELPU

Par Jubilāru — LME, 1. sēj., 205.—206. lpp;
LPE, 1. sēj., 745. lpp.

Jau Aizputes pilsētas skolā tika pamatīgi iepazīts
marksistisko mēnešrakstu «Auseklis», «Latviešu Strādnieks» un

«Sociāldemokrātu bibliotēkas» brošūru saturs. Tapec iekļauša-
nās strādnieku partijas rindās nebija nejaušība. Mācoties Aiz-

putē, S. Berģis iepazinās ar sava pirmā skolotāja brāli Hein-

rihu Bazonu, kurš 1905. gadā kļuva par vienu no revolucionā-

rās kustības vadītājiem Aizputes apriņķī. Jūtamu ietekmi uz

miesta sabiedrisko dzīvi un jauniešu apziņu atstāja vēlākais

leģendārais kaujinieks Jēkabs Dubelšteins, «kurš pie mums Aiz-

putē kā meteors parādījās 1903. gada rudeni pasta ierēdņa
čaulā ar zilām uzšuvēm un spīdīgām pogām», pēc daudz ga-
diem atcerējās S. Berģis.

1904. gadā pēc Aizputes pilsētas skolas beigšanas jauneklis
devās uz Liepāju, kur iestājās Bekera drāšu fabrikā un iesaistī-

jās vietējās partijas organizācijas darbā. Tuvojās vētrainais,

ar revolucionāriem notikumiem bagātais 1905. gads. Varenajai
pilsētas strādnieku kustībai pievienojās lauku darbaļaudis. Par

LSDSf Liepājas komitejas lauku centra propagandistu kļuva
arī S. Berģis. Trauksmainajās revolūcijas dienās viņu varēja
sastapt pagastos Liepājas, Aizputes, Kuldīgas apkaimē. Lauk-
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strādnieku vidū tika izplatīta nelegāla literatūra, organizēti
streiki, mitini, baznīcu demonstrācijas, ricības komitejas.

S. Berģis piedalījās arī vēsturiskajā Rokas birzs kaujā, kas

notika 1905. gada 16. decembri, un Aizputes aplenkšanā 18. de-

cembrī. Pēc dažam dienām ieradās soda ekspedicija. Bēgot
no vajātājiem, S. Berģis aizveda A. Herteli uz viņa vecāku

mājām Pampāļu pagastā, bet pats sāka mežabrāļu gaitas Lie-

pājas apkaimē. Plosoties reakcijai, cits pēc cita gāja bojā bi-

jušie cīņu biedri: 1906. gada 30. janvāri pakāra Kazdangas

skolotāju Jāni Pumpuru, 5. februārī Lažas skolotāju Juri Zing-
bergu. (Ādolfs Hertelis aizbrauca uz Turkestānu, taču tur viņu

apcietināja, atsūtīja uz Rīgu un 1908. gada 30. augustā pēc
kara tiesas sprieduma pie centrālcietuma smilšu kalnos nošāva.)

Neilgu laiku S. Berģis nelegāli dzīvoja Liepājā, bet drīz

bija spiests kopā ar diviem biedriem šķērsot Prūsijas robežu.

Cerībā un gaidās, ka reakcija drīz mitēsies un būs iespējams

atgriezties mājās, pagāja 1906. gads. Taču ziņas no Liepājas

nebija iepriecinošas. Arī dzīve Prūsijas pierobeža kļuva nedroša,

un S. Berģis, līdzīgi simtiem citu revolūcijas dalībnieku, no-

lēma emigrēt.
Pāri okeānam Amerikas krastos sākās pavisam jauns dzives

un revolucionārās cīņas posms. Dzimtenē iznāca atgriezties ti-

kai pēc desmit gadiem, pēc Februāra revolūcijas. Partija uz-

ticēja S. Berģim visdažādākos uzdevumus. 1917. gadā viņš bija
LSD Rīgas komitejas priekšsēdētājs, 1918. gadā piedalījās Jaro-

slavlas kreiso eseru dumpja apspiešanā, bija VK(b)P Jaroslavlas

guberņas komitejas priekšsēdētājs, 1919. gada — Rīgas Strād-

nieku deputātu padomes, vēlāk — Latvijas Padomju valdības

likvidācijas komisijas priekšsēdētājs. S. Berģis ir strādājis Komu-

nistiskajā Internacionālē, saimnieciskā darbā Anglijā un Padomju
Savienībā. Par cīņas ieroci viņam noderēja arī rakstnieka spal-
va. 1934. gadā S. Berģis kļuva par PSRS Rakstnieku savienības

biedru.

Tomēr atmiņas par revolucionārās cīņas sākuma posmu,

1905. gada notikumiem, kritušajiem biedriem laiks nespēja iz-

dzēst. Tās guva izpausmi, strādājot pie «Revolucionārās cīņās

kritušo piemiņas grāmatas» sējumiem, kuri iznāca Maskavā

1933. un 1936. gadā. Piemiņas grāmatai S. Berģis ir uzrakstījis
plašu vēstījumu par Aizputes karu 1905. gada decembrī. Dziļi

izjusti piemiņas raksti ir veltīti cīņu biedriem Ādolfam Her-

telim, Oto Brūverim, Jānim Pumpuram, Jurim Zingbergam un

citiem.

Tā Skrundas pagasta zemnieka dēls nostaigāja garu cīņas

un darba ce|u — kļuva par ievērojamu padomju valsts darbi-

nieku, proletārisku rakstnieku.

Līga Lapa
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Astronomam, ģeodēzistam, matemātiķim, metrologam

Magnusam Georgam Paukeram 26. novembrī — 200

ZINĀTNES UN KULTŪRAS LĪMEŅA CĒLĒJS

Par Jubilāru — LME, 2. sēj., 750. lpp.;
LPE, 7. sēj-, 592. lpp.

1813. gada rudenī Jelgavas «cildeno ģimnāzija» (gvmna-
sium illustre) ierodas jauns matemātikas profesors un astrono-

miskas observatorijas pārzinis — Magnuss Georgs Paukers.

Viņš nāk no Igaunijas. Dzimis Simūna pastorātā un augstāko

izglītību eksaktajās zinātnēs (astronomija, mehānikā, hidraulikā)

ieguvis Tērbatas Universitātē (1805—1809), viņš neilgu laiku

bija strādājis Pēterburgā — iekārtojis Krievijā pirmo optiskā

telegrāfa līniju starp Pēterburgu un Carskoje Selo, 1810/11.
mācību gadā mācījis matemātiku un dabaszinātnes Viborgas

ģimnāzijā, bet 1811. gadā pēc pirmā Tērbatas astronoma E. Kno-

res (1759—1810) nāves atgriezies Tērbatas Universitātē par ma-

temātikas docentu un novērotāju astronomiskajā observatorijā.
Divus gadus vēlāk, tikko ieguvis lilozofijas doktora grādu un

ievēlēts par ārkārtas profesoru, 25 gadus vecais Paukers nezi-

nāmu iemeslu dēļ atstāj vietu Tērbatas Universitātē un dodas

uz Jelgavu, kur pavada visu savu turpmāko dzīvi un kļūst

par ievērojamu zinātnieku, pedagogu un sabiedrisko darbinieku.

Mūsdienās Paukera vārds nav aizmirsts, taču zinātnes vēstur-

nieki atzīst viņa nopelnus galvenokārt matemātikā, metroloģijā
un sabiedriskajā darbībā. Tāpēc šajā reizē vairāk gribas atcerē-

ties viņa veikumu astronomijā, kas tolaik jo cieši saistījās
ar ģeodēziju. Jau studiju gados Paukers publicēja rakstus sava

skolotāja profesora J. V. Pfafa (1774 —1835) izdotajā «Astrono-

mische Beitrage». Jelgavā matemātikas profesora pienākumos
tāpat ietilpa astronomisko un meteoroloģisko novērojumu veik-

šana un Jelgavas kalendāra izdošana. Paukers rosīgi ķērās pie
šo pienākumu pildīšanas. Jau 1815. gadā J. E. Bodes (1747—1826)
Berlīnē izdotajā «Astronomiskajā gadagrāmatā 1818. gadam»
atrodam viņa publikācijas. Ar Paukera aktīvu līdzdalību Jel-

gavā tiek nodibināta «Kurzemes literatūras un mākslas biedrība».

Ar Trautona spoguļa, sekstanta un hronometra palīdzību noteica

Kolkasraga bākas ģeogrāfiskās koordinātas. Kad 1817. gadā pie

Jelgavas ģimnāzijas atvēra mērniecības kursus, šo kursu program-

mu, uzmērīšanas principus un ģeodēzijas tehnikas pamatelementus
deva Paukers darbā «Par astronomiski trigonometrisko zemes

uzmērīšanu», kas izdots Jelgavā 1817. gadā. Viņš pats vadīja
speciālistu sagatavošanu. Bez tam Paukers piedalījās V. Strūves

(1793—1864) vadītajos ģeodēziskās uzmērīšanas darbos Vidzemē
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(1816—1819), ģenerāļa K. Tennera (1783—1859) vadītajos darbos

Kurzemē un Lietuvā (1822) un Strūves meridiāna grāda garuma
mērīšanā un aprēķināšanā (1821 —1826). 1826. gadā viņš noteica

meridiāna loka galapunktu — Jēkabpils un Sūrsāres ģeogrāfisko

platumu, Jēkabpili šim nolūkam izmantojot Jelgavas ģimnāzijas
jauno, tikko no Minhenes atsūtīto Reihenbaha un Ertela 18 collu

vertikālriņķi.

Sajā pašā laikā parādās arī Paukera darbi par Saules aptum-

suma fāzes noteikšanu «Kurzemes literatūras un mākslas bied-

rības gadagrāmatā» (Jelgavā, 1819), par Jelgavas observatorijas
Dolonda meridiāntālskati un par zvaigžņu, planētu un komētu

aberācijas teoriju Bodes «Astronomiskajā gadagrāmatā
1825. gadam» (Berlīnē, 1822) un par refrakcijas tabulām «Astro-

nomisko ziņu» 7. sējumā (Altonā, 1829). 1818. gada maijā Pau-

kers kopā ar Strūvi noteica Slokas baznīcas ģeogrāfisko stā-

vokli un konstatēja, ka Rīgas jūras līča tālākais dienvidu punkts

jāpārbīda par piecām verstīm uz ziemeļiem salīdzinājumā ar

iepriekš lietotajām kartēm. 1823. gadā un vēlreiz 1828. gadā
Paukers precizēja arī Jelgavas observatorijas ģeogrāfisko pla-
tumu, izmantojot gandrīz 500 Polārzvaigznes zenītdistanču mē-

rījumus. Bet par viņa vēlāko un visapjomīgāko pētījumu «Kriev-

zemes un tās vācu guberņu metroloģija, pēc avotiem apstrā-

dāta», kur salīdzināti un precizēti Krievijā lietotie mēri un

svari (darbs aptvēra sešus lielus sējumus rokrakstā), Pēterbur-

gas Zinātņu akadēmija piešķīra Paukeram Lielo Demidova prē-

miju (1832).
1820. gadā Paukers noraidīja piedāvājumu atgriezties Tēr-

batas Universitātē par matemātikas un astronomijas profesoru
un katedras vadītāju, bet 1831. gadā atteicās no Pēterburgas
Zinātņu akadēmijas īstenā locekļa vietas (jau 1822. gadā viņš

bija ievēlēts par šīs akadēmijas korespondētājlocekli). Līdz 1846.

gadam Paukers turpināja mācīt matemātiku Jelgavas ģimnā-

zijā. Daudzi viņa skolnieki kļuva ievērojami zinātnieki. Arī

viens no viņa paša trim dēliem — Hermanis Paukers (1822—1889).
Paukera ilggadīgā rosīgā zinātniskā un sabiedriskā darbība

neapšaubāmi cēla kultūras līmeni Latvijā. Te, Jelgavā, 1855.

gada 31. augustā viņš arī mira. Tikai kapa vieta diemžēl nav

saglabājusies.

Ilga Daube
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Novadpētniekam
Jānim Sudmalim 28. novembrī — 100

MUZEJA TĒVS, TAUTAS VĒSTURES GLABĀTĀJS

far juDiiaru — Livm, j. sej., hj. ip

Nevaru iedomāties īstu lie

pājnieku, kurš nebūtu pazin

Jani Sudmali — māksliniek

pedagogu, tautas mākslas pē

nieku, Padomju Savienības Va

roņa Imanta Sudmaļa tēvu.

Viņš bija viens no Peterbu

gas Stiglica centrālās tehniska

zīmēšanas skolas audzēkņiem

kas Latvijai devusi tik daudzu

izcilus māksliniekus (K. Mie

nieku, E. Brencēnu, J. Kug
A. Annusu, T. Zalkalnu, G. Sķi

teru un daudzus citus). Liepā
tuvi draugi bija trīs «štiglicēni
kā viņi paši sevi dēvēja: Jān

Sudmalis, Arturs Baumanis, P

teris Kļaviņš. Visi trīs aktī

darbojās Liepājas mākslas sko

lā, teātrī, muzejā un kādre

pirms kara bieži tikās slavena

«Mākslinieku pagrabiņā» (k

tējnīcā pie Rožu laukuma), b

pēc Lielā Tēvijas kara — Su(

īīaja mazajā dzīvoklītī.

Es ar J. Sudmali personīgi iepazinos 1937. gadā 1. Baltij
vēsturnieku konferencē: pie pusdienu galda ekskursijā Ta

»os viņš bija mans galda kaimiņš. Skaidri atceros mūsu sar

nas tēmu. Runājām par etnogrāfisko priekšmetu saglabāšan

Atceros, ka, sākoties Lielajam Tēvijas karam, Sudmalis bi

ieradies Rīgā un ziņoja par milzīgajiem Liepājai nodarītajie

postījumiem, bet pēc kara, kad pats kļuvu liepājnieks, redzē

ka viena no aviobumbām, kas acīmredzot bijusi tēmēta muz

jam, par laimi nav to skārusi, bet sagrāvusi savrupmāju m

zejam blakus. Ko Sudmalis bija darījis, lai kara laikā izglāb

muzeja vērtības, tas daudziem ir zināms.

Cik liels darbs pēckara gados bija veicams jebkurā muze

to 7.ina tikai vecākās naaudzes muzeiu darbinieki. Biia iāDa
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kārto visa muzeja ekspozīcija, turklāt klāt nāca jauna gran-
dioza tēma — Liepājas varonīgā aizstāvēšana.

Lai kad ierados muzejā, direktoru vienmēr atradu strādājam.
Darba laika oficiālās robežas nojaukt varbūt palīdzēja tas, ka

direktora dzīvoklītis atradās turpat muzeja telpās, otrajā stāvā,

kur tagad ir muzeja kanceleja.
Drīz vien uzzināju, ka ik dienas ir tāds laiks, kad namatēvu

nedrīkst traucēt — pēc paēstām pusdienām viņš gul dienasvidu.

Kad kādreiz jokodamies iebildu, ka viņš šo ieradumu piekopj
ne istā gadalaikā, jo senči dienasvidu gulēja tikai vasarā,

J. Sudmalis neapvainojās, bet lietišķi paskaidroja: «Citādi ne-

var, ieteicu tā darīt arī jums — citādi neizturēsit!»

Mākslinieks noformētājs muzejā bija direktors pats, viņš

bija arī ekskursiju vadītājs un bieži vien pat pa pilsētu. Pec

viņa aiziešanas pensijā mēs abi kļuvām par pirmajiem profesio-

nālajiem gidiem jaunnodibinatajā Liepājas ekskursiju birojā

(1966. g.).

Gatavojoties aiziešanai pensijā, 50. gadu beigas J. Sudmalis

muzeja tuvumā nopirka mazu vecu mājiņu un pats to izremon-

tēja. Te nu bija ko redzēt, brīnīties un mācīties. Vecajiem
amatniekiem viņš kādreiz lūdza padomu, taču darīt darīja pats.

lenākšana jaunajā mītnē bija nozīmīga gan Sudmalu ģime-
nei, gan ari muzejam, un šo notikumu J. Sudmaļa draugi at-

zīmēja Līgo svētkos un ka katru gadu ieradās viņa jaunajā
mītnē ar vainagiem un veltēm. Saimnieks visvairāk priecājas

par to, ka viņam nu reiz būšot, kaut arī maziņa, tomēr ista

darbnīca — ar augšgaismu!

Pēc aiziešanas pensijā Sudmala dienas režīmā lielu pārmaiņu

nebija. Ik dienas viņš ieradās muzejā, vērīgi apskatīja visu

un iztaujāja, kas jauns, un bija skaidri redzams, vai viņš ir

ar visu apmierināts. Muzejā viņa vadībā notika lietišķās māk-

slas pulciņu nodarbības, viņa vadītās mākslinieku savienības

nodajas sanāksmes, kā arī izstādes.

Pa muzeja gleznu zāles logu raudzīdamies uz tukšo

laukumu blakus muzejam, kur bija sprāgusi fašistu aviobumba,

sapņojām par to, ka varbūt drīz te pacelsies izstāžu zāle, ko ar

muzeja veco ēku savienos gaisa koridors. . .
Par nožēlošanu

arī jaunajam direktoram nebija pa spēkam īstenot visas skaistās

ieceres. Un tomēr minētajā laukumā tagad ir iekārtots labs

skulptūru dārzs, kas pēc I. Lukaža ieceres kādreiz sāka veidoties

muzeja pagalmā.
1962. gadā mēs, muzeja ļaudis, nolēmām svinēt muzeja 50

gadu jubileju. Kad to uzzināja J. Sudmalis, viņš bija mazliet

apmulsis, jo bija pieradis pie domas, ka muzeju ir sācis vei-

dot viņš 1922.—1923. gadā. Mēs to zinājām un neapstrīdējām,
tomēr cēlām priekšā viņa paša glīti iestikloto un ierāmēto Kur-
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zemes gubernatora kancelejas 1912. gadā Liepājas latviešu bied-

rības pārstāvim izdoto dokumentu — atļauju vākt un šejienes
sabiedrībai rādīt muzejiskas lietas.

Sadarbība ar J. Sudmali novadpētniecībā man kļuva sevišķi

ražīga pēc mūsu abu oficiālās aiziešanas no muzeja. Visos iz-

rakumos, ko izdarīja muzejs, Sudmalis bija «visstabilākais»

racējs un izturēja tikai arheologiem vien zināmo fizisko slo-

dzi — nesaslima ne vasaras svelmē, ne rudens lietavās.

Mēs abi toreiz nopirkām pa motovelosipēdam, kādi toreiz nāca

modē. Sudmalis ar savējo Jūrmalciema smiltīs tā krita, ka pierē

palika rēta uz visu mūžu, tomēr arī pēc tam no sava velosi-

pēda neatteicās.

Būdams Nīcas daiļamatniecības pulcina konsultants, Sudmalis

bija uzzinājis par kādu senlietu atraduma vietu pauguriņā pla-
šas pļavas vidū. Viņš nemitīgi vedināja izdarīt tur kaut vai

nelielus izrakumus. Beidzot mēs šo ieceri īstenojām, un atklā-

jās, ka te ir senās Nīcas kuršu ugunskapi, loti bagāti ar sen-

lietām, tomēr stipri cietuši no dziļā aruma. Daudzie sudraba

svēršanai lietotie svariņi un atsvariņi liecināja, ka 11.—13. gad-
simtā šis apvidus ir bijis loti komerciāls. Sie senkapi ir Lie-

pājai vistuvākie un tāpēc īpaši interesanti.

Ar J. Sudmali man bieži gadījās pārrunāt jautājumus, kas

varētu interesēt gerontologus. 1964. gadā izrakumu laikā pie

Vārtajas pilskalna viņš apgalvoja, ka par visvērtīgāko ēdienu

brokastīs atzīstot auzu pārslu biezputru, ko vienmēr vārot pats.
Izteicis atzinību par šādu viņa prasmi, atzinos, ka nemāku neko

vārīt, un bažījos, kā tikšu galā ar pavāra pienākumiem savā

dežūras rītā. Taču Sudmalis piecēlās agri līdz ar mani, un tā

es no viņa guvu pirmās iemaņas kulinārijā.
J. Sudmalis bija ļoti viesmīlīgs un arī labprāt ciemojās pie

draugiem. Nekad viņu neredzēju iereibušu, bet arī bez tā vien-

mēr jautru un lielu dziedātāju. Viņam bija laba atmiņa un

liels krājums humoristisku notikumu. Par savu agro jaunību
stāstot, viņš atcerējās .kādu epizodi no pirmās revolūcijas. Tajā
laikā viņš strādājis par mācekli Meijera tipogrāfijā Liepājā.
Vecie strādnieki slepeni nolēmuši piedalīties streikā un likuši,

lai viņš to izsludina. Viņš to arī izdarījis — iegājis lielajā sa-

liktuves zālē un iesaucies: «Feirams!» Tas nozīmēja — darbu

beigt!
Kad es tikko biju ieradies Liepājā un nedaudz aklimatizē-

jies, J. Sudmalis kādu dienu, klusu ciešot, nolika man uz galda
priekšā vairākas fotokopijas. Viņš bija pārfotografējis dēla

Imanta pirmsnāves vēstuli un citus dokumentus, oriģināli bija
nosūtīti pēc piederības. Pašsavaldīšanās bija viena no rakstu-

rīgākajām J. Sudmaļa rakstura iezīmēm. Nekad nedzirdēju, ka

viņš sarunā ar kādu būtu iekarsis un kļuvis netaktisks. Neat-



ceros gadījumu, kad viņš būtu aizmirsis kādu norunu vai solī-

jumu.
Mūsu pēdējā tikšanās un saruna par ilgdzīvošanu notika

drīz pēc tam, kad J. Sudmalis bija nosvinējis savu 90 gadu

jubileju. Viņš īsumā pastāstīja par savu veselības stāvokli un

izteica šaubas, vai nodzīvošot lidz tādam vecumam kā viņa

vecmāmiņa, kura mirusi 93. mūža gadā. Nodzīvoja! Uzstādīja
savas dzimtas ilgdzīvošanas rekordu, turklāt saglabājot šim

vecumam ne visai parastu fizisku un garīgu spirgtumu. Lai

par to padomā gerontologi!
Daudzos pārgājienos un pastaigās kopā ar J. Sudmali vē-

roju, cik rūdīts un ass ir viņa skats un spēja pamanīt dabā,

kas ir dokumentējams un saglabājams. Muzeja fotoarhivā at-

radīsim attēlus gan ar novada krāšņajām savdabīgajām dzīvo-

jamām mājām ar niedru jumtiem un kokā grieztiem zirdziņiem

jumtgalēs, gan primitīvos un tāpēc īpaši pievilcīgos tautas

celtnieku no apajiem baļķiem saslietos zvanu torņus kapsētās

un smilgām aizaugušās sensenās kapu zīmes, kādas vairs atro-

damas tikai Kurzemē. Tai līdzīgas nupat ieraudzīju arī uz Jāņa

Sudmala un uz gados daudz jaunākā mākslinieka Mažeika kapa

Liepājas Centrālkapos. Varbūt tādas pašas pirms gadu simtiem

ir bijušas seno kuršu ugunskapu kalnos.

Savu atmiņu stāstu gribētos nobeigt ar pavisam sīku, bet

šobrīd šķiet simbolisku epizodi ...
Ir neparasti karsta augusta

novakare, un mēs abi pa putekļaino ceļu steidzamies uz Aiz-

putes Rokas birzs krustcelēm, lai ar pēdējo autobusu nokļūtu

Liepājā. Pēkšņi Sudmalis ceļa vidū apstājas un mēģina no blī-

vās grants izplēst zirga pakavu, jo tas varbūt ir etnogrāfiski

vērtīgs. Vairākkārt cenšos atgādināt, ka mums jāpasteidzas, ja

negribam nokavēt pēdējo autobusu. Beidzot arī mans ceļabiedrs

atzīst, ka viss, kas interesants un vajadzīgs, nav mums padarāms.
Lai vecais pakavs paliek uz ceļa, varbūt kāds zinošs gājējs kād-

reiz to ieraudzīs, pacels, un tad šis atradums būs vēl intere-

santāks.

Liepājas Vēstures un mākslas muzejs nav ne Kurzemes guber-

natora kancelejā dibināts, ne arī Jāņa Sudmala viena paša vei-

dots, un tomēr viņš, manuprāt, ir šī muzeja Tēvs, Johanam

Brocem un latvju dainu Tēvam rada.

Pēteris Stepiņš
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KOKS NĀK MUMS LĪDZI

Koki pārdzīvo cilvēkus, savus stādītājus, un tādējādi klust

par saikni starp paaudzēm. Agrāk neviena mājvieta nebija ie-

domājama bez saviem kokiem. Par ābeļu stādīšanu domāja vē-

lāk, par koku stādīšanu — reizē ar mājas celtniecību. Kokiem

bija simboliska nozīme, īpaša līdzdalība cilvēku dzīvē. Ozols —

spoka un vīrišķības, liepa maiguma un laimes simbols, pilā-
dzitis — sargs pret ļaunumu. . . Koki dzīvoja vienā ritumā ar mājas
iemītniekiem, cilvēku un koku dzives harmoniju noteica gada-
laiku mūžīgais mijtecējums. Koki it ka kļuva par dzimtas lo-

cekļiem.

Un tā — mēs nespējam aizmirst lielo kļavu istabas galā, kur

bija tik daudz vectēva likto būrīšu sikputniņiem un kuru bija

stādījis vectēva vectēvs. Kļava dzīvojusi un dzīvo cauri paau-

dzēm, atrazdama atsaucību arī par pilsētniekiem kļuvušo dzimtas

atvašu dvēselēs.

Mēs nevaram aizmirst sētsvidus mauriņa zaļo paklāju, kuru

ne regulāri pļāva, ne mēsloja, ne speciāli sēja, bet kurš arvien

priecēja acis ar savu zaļo košumu. Tā sastāvs bija dabas no-

teikta «recepte» — zirgkumelīte, virza, sētložņa un citi sīki augi

saskanīgā sabiedrībā, visvairāk piemēroties spējīgie, jaarī cilvēku

pēdas tos min diendienā.

Virieši stādīja kokus, sievietes kopa puķu dārziņus, māmuļa

Daba — sētsvidu mauriņus. Un bērni ieauga šajā vidē, ņemdami

līdzi dzīvē dzimtās sētas mīļumu.

Bet ar zinātnes un tehnikas progresu cēlās dzīves komforta

līmenis un cilvēku dzives veids 20. gadsimtā krasi pārmainījās.
Šodien ap 70% republikas iedzīvotāju dzīvo pilsētās. Sociologu

pētījumi prognozē šī procenta pieaugumu. Laukos blakus vien-

sētām veidojas jaunie ciemati. Protams, nevar salīdzināt sadzī-

ves attiecības viensētās ar sadzīves attiecībām pilsētās un cie-

matos. Dzīvošana mūsdienīgajos lauku ciematos, šķiet, vairāk

līdzinās pilsētas apstākļiem.
Grūti salīdzināt ari apkārtējo vidi, kurā veidojās viensētas,

ar pilsētas vai ciemata vidi, kurā veidojas urbanizētie šodienas

cilvēku mitekli.

Lauku sētas cēla stipri izklaidus, tās bija mazas saliņas maz-

skartas dabas vidū. Cilvēks pakļāvās dabas likumiem. Pilsētās,

ciematos, lauku saimniecību centros apbūve ir sablīvēta. Inten-

sīvās apbūves skartajās teritorijās praktiski vairs nav pirmat-

nējās dabiskās vides atlieku. Viss pakļauts racionālai izman-

tošanai. Un tomēr. Vai mūsu senču attieksmē pret dabu, vei-

dojot dzīves vidi, nav nekā šodien derīga?

Augu estētisko vērtību cilvēks apzinājās loti talā pagātnē.
Skaistākos savvaļas augus mēģināja ieaudzēt savas mītnes tuvumā.
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Tie ir pirmsākumi dārzu mākslai — estētiskas vides veidošanai

ar augu palīdzību, kas vēlākos gadsimtos sasniedza augstas māk-

slinieciskas virsotnes. Tieksmei veidot skaistāku, pilnskanīgāku
dzīves vidi ir sena vēsture. Attieksme pret mākslīgās ainavas

veidošanu gadsimtu gaitā ir mainījusies. Jau no senās Ēģiptes
laikiem tā uzskatīta par mākslu un mainījusies līdz ar sociālo

iekārtu un valdošajiem mākslas stiliem. Bija laikmets, kad nein-

teresantas likās augu dabiskās formas. Sāka apcirpt un veidot

koku vainagus, krūmu grupas. Augu cirpšana bija pazīstama

jau senajā Mezopotāmijā un lielāko virtuozitāti sasniedza Ei-

ropas valdnieku pilsdārzu veidojumos 17. gadsimtā. Visaugstāko
virsotni šis virziens sasniedza slavenajos Versalas pils dārzos,

kas vēlāk ietekmēja visu Eiropu, arī Pēterhofas pils dārzu vei-

dojumu Krievijā. Augi zaudēja nozīmi kā dzīvās dabas elementi,

tie tika izmantoti kā mākslinieciskās ieceres izteiksmes līdzekli.

Svarīga bija auga ziedu vai lapotnes krāsa, to fiziskās īpašības,
nevis ekoloģiskās sakarības. Koku un krūmu cirpumos atdari-

nāja arhitektūras formas, puķu stādījumos — paklājus.
19. gadsimts nāca ar jaunu pavērsienu. Atkal sāka patikt

dabas neviltotā harmonija. Tika veidotas dārza ainavas, kas at-

gādināja dabiskus, cilvēka roku maz pārveidotus dabas stūrīšus.

Nostiprinājās atziņa, ka daba ir skaista tieši savā pirmatnīgajā
formā.

Šodien teritorijas, kurās dzīvo cilvēki, strauji pārveidojas.
Jo lielāka ir cilvēku koncentrācija, jo straujāk tiek iznīcināts

dabiskais ainaviskais fons. Apdzīvoto vietu ainavās dominēcilvēka

roku darinātie elementi. Būvējot mājas un inženierbūves, iekār-

tojot pazemes komunikāciju tīklus — proti, visu to, bez kā šodien

vairs nav iedomājama civilizētā pasaule, lidz pamatiem tiek no-

ārdīts dabas radītais. Ja kaut ko nenojauc fiziski, tas aiziet bojā
nepiemērotu dzīves apstākļu dēļ. Un nav vairs citas izejas kā no

jauna radīt harmonisku optimālu ainavu, lai tajā varētu eksistēt

kā cilvēki, tā augi.

Latvijā ir pilsētas ar senām dārza mākslas tradīcijām — Cēsis,

Rīga. Kad vēl nebija pilsētu apzaļumošanas normatīvu un vēl

nebija izpētīta apstādījumu higiēniskā nozīme pilsētas vidē, tāpat

bija liela prasība pēc pilsētas estētiskās vides izveidošanas.

Latvijā ir pilsētas, kam pati daba devusi lielas estētiskās

vērtības, — Talsi, Kuldīga, Kandava, Madona. So pilsētu mērogi
vēl ir tādi, ka ļauj piepilsētas ainavai — apkārtnes mežiem,

pauguriem, pļavām un zilajām tālēm — optiski ienākt arī pašā
pilsētā. Bet mūsu republikas lielākajās pilsētās — Rīgā, Daugav-

pilī, Jelgavā saikne ar dabisko vidi ir zudusi.

Latvijā jau ir diezgan daudz jauno lauku ciematu, kuros izbūvēti

kvartāli ar skaistām ģimenes mājiņām un loti koptiem piemājas
dārziem. Zied krāšņas rozes, rododendri, ceriņi, gar sienām vijas
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mežvīteņi, slīgdami ziedu zvaigznēs. Aiz mājas kuplo ābeles,

plūmes, bumbieres, ogu krūmi, tālāk rūpīgi apkoptas sakņu do-

bītes. Bet — tikpat kā nav ne kļavu, ne ošu, ne pīlādžu. Nav

«īsto» koku . . . Var jau aizbildināties, ka dārzs nav tik liels un

ir jāstāda tas, kas dod ražu un priecē aci. Bet, kur ir mājas, tur

dažkārt ir arī neapbūvējamie laukumiņi. Vai tad nederētu atcerē-

ties senču tikumu par koku stādīšanu? Kas šādas platības kops,

varbūt jautās dažs labs saimniecības vadītājs. Nav cilvēku . . . Bet

šeit taču būtu tikai dažas reizes gadā jānopļauj zāle (nevis zā-

liens!). Koki augs paši, ja tiem tīšuprāt nedarīs pāri.
Mūsdienu cilvēks augstu vērtē dzīves apstākļu ērtības pil-

sētā. Bet viņš arī neatvairāmi tiecas pie dabas. Bez prāta līdzda-

lības. Nekāda urbanizācija nespēj nomākt šo instinktu. Tāpat
kā nav cilvēka, kas neizjustu skaistumu. Un visa skaistā pirm-
avots ir daba.

Pilsētās būvē mikrorajonus. Ar tūkstošiem dzīvokļu daudzstāvu

namos, tirdzniecības un apkalpes centriem, skolām, bērnudār-

ziem. Katrā mikrorajonā jābūt arī atpūtas zonai — parkam. Dzī-

vokļos jau sen ievākušies jaunie iemītnieki, skolās, bērnudār-

zos skan možas balstiņas, bet — parka vēl arvien nav . . .
Dzīvo-

jamo ēku apkārtnē celtnieki noasfaltējuši celiņus, bet nezaļo

zālieni, neaug koki . . .

Būvējot vienu no jaunajiem mikrorajoniem Rīgā, kāda roka

nenotrīsēja, atņemot dzīvību zīdkokiem, ko cita — rūpīga roka bija
ieaudzējusi un pieradinājusi paciest mūsu bargās ziemas. Un

bija taču iespējams māju būvvietas iegrozīt tā, lai koki sagla-
bātos.

Visā republikā strādā melioratori. Paplašina laukus, jauc nost

daudzas viensētas. Agrāk cirta pat simtgadīgus kokus, kas bija
«ceļā». Tagad meliorēto tīrumu vidū redz arī kokus — gan vien-

tuļniekus, gan grupās. Liela daļa no tiem ir bijušo viensētu

liecinieki. Koki pārdzīvo ne tikai cilvēkus, bet arī mājas.

«Dzīvās» viensētas vēl šodien iezīmējas republikas lauku ai-

navā ar kupliem koku puduriem, bet ne mazums jauno cie-

matu ir kailu ēku grupa visu vēju ceļā, bez ārējā mājīguma.
Dažs pilsētas mikrorajons tika ieplānots un izbūvēts piepilsētas

mežaudzēs. Mikrorajons gan izauga, bet meža vairs nav. Un nav arī

jaunu koku stādījumu izzudušo vietā.

Mājas ir svēts jēdziens cilvēka dzīvē. Katrs cilvēks nāk no

savas bērnības. Un bērnība ir cieši saistīta ar tēva mājām. Tās

gars nāk līdzi visu mūžu. Ja māja devusi mīlestību, būs ko dot

arī citiem. Mūsu senči to zināja: «Skaista mana tēva sēta/ Pār

visām sētiņām:/ Visapkārt oši, klavi,/ Pati sēta vidiņā. ..»

Neaizmirsīsim to!

Sk. krāsu ielīmi
Valtrauta Ozola
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NO EIROPAS BALTO ROBĪNIJU CILTSMĀTES

16. gadsimta nogalē franču kolonisti, virzīdamies Ziemeļ-

amerikā aizvien tālāk uz rietumiem, sasniedza Apalaču kalnus.

Tur viņus pārsteidza jauni, agrāk neredzēti augi, it sevišķi koki

ar nokareniem, smaržīgiem baltu ziedu ķekariem un eksotiskām,

plūksnaini saliktām lapām. Sī neparastā koka stādus 17. gad-
simta pirmajā gadā kolonisti nosūtīja uz dzimteni kā dāvanu

nesen kronētajam karalim Anrī IV Burbonam. Galma dārznieks

2ans Robins saņemtos augus iestādīja Dofina laukuma Parīzē.

Vienu no šiem kokiem — jau pēc dārznieka nāves — 1635. gadā

pārstādīja karaliskajā botāniskajā dārzā. Un zinātniskās sistemā-

tikas pamatlicējs Kārlis Linnejs 1753. gadā šim augam deva no-

saukumu Robinia pseudoacocia — par godu dārzniekam, kas to

pirmais ieaudzējis Vecajā pasaulē. Taču tautā šo koku jau bija
iedēvējuši par balto akāciju. Sis nosaukums noturējies līdz mūsu

dienām, kaut gan īstā akācija nez kāpēc iesaukta par mimozu . . .
Bet nepareizā robīnijas iesauka nebūt netraucēja tai drīz vien

kļūt par «modes koku» — katrs franču muižnieks centās to iegūt

savā dārzā. Un tas nemaz nenācās grūti, jo robīnija ne tikai deva

bagātīgu sēklu ražu, bet arī daudz sakņu atvašu. Tāpēc drīz

vien tā pārkāpa Francijas robežas. Krievijā to ieveda 18. gad-
simtā, bet 19. gadsimta sākumā tā nokļuva arī Latvijā. Taču te

šī dienvidniece, kura savvaļā aug starp 32. un 41. paralēli, jutās
nelāgi. Diezgan regulāri apsaldama līdz sniega segai un pat līdz

sakņu kaklam, robīnija ziedēja tikai dažās (vairāk aizsargātās)
Vietās pēc siltākām ziemām. Tā tas turpinājās, kā redzams no

Tērbatas (tagad Tartu) Universitātes Botāniskā dārza direktora

Johāna Klinges pārskata par Igaunijas, Vidzemes un Kurzemes

kokaugiem, lidz 19. gadsimta astoņdesmito gadu sākumam. Tad

ar baltās robiņi jas selekciju sāka nodarboties Georgs Kufalts,

toreizējais Rīgas dārzu un parku direktors.

Georgs Kufalts Bērvircavas muižas dārzā atrada nelielu, sa-

mērā ziemcietīgu šīs sugas kociņu, kurš ne tikai ziedēja, bet

arī siltākajos rudeņos nogatavināja sēklas. Savāktās sēklas viņš

iesēja savā kokaudzētavā Rīgā. No izaugušajiem augiem atlasīja
visziemcietīgākos, kuri jau ražoja biežāk nekā māteskoks. Tāda

stingra atlase turpinājās arī nākošajās divās paaudzēs. Un tā līdz

pirmā pasaules kara sākumam Kufalts izaudzēja ziemcietīgu baltās

robīnijas formu. Tikai ļoti bargās ziemās šīs formas koki daļēji
apsalst, taču nākošajās vasarās labi ataug, bagātīgi zied un ražo

sēklas. Kufalts bija ļoti populārs kā ainavu arhitekts, viņam
bieži pasūtīja jaunu parku ierīkošanas un vecu parku rekonstruk-

cijas projektus. Un visur viņš rekomendēja savu robīniju, kura

strauji izplatījās Baltijas guberņās.
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Baltās robīnijas gan-

drīz četrsimtgadīgais
ciltskoks Parīzē

Patiesi, robinija ir visai dekoratīva ne tikai ziedēšanas laikā.

Loti savdabīgi izceļas viņas gaišais, skrajais vainags uz vietējo
sugu ievērojami blīvākas un tumšākas lapotnes fona. Labi izskatās

arī atsevišķi stādīta zālienā. Baltā robinija ir ļoti polimorfa suga.

Dekoratīvajā dārzkopībā pazīstamas daudzas šķirnes (dekoratīvās

formas): Py ramidalis' —ar piramidālu vainagu, Globosa' —

ar blīvu bumbveida vainagu, Bessoniana' — ar irdenu bumbveida

vainagu, Pendula —ar nokareniem zariem, ' Argenteo-varie-

gata' — lapiņas ar baltām svītrām, 'Purpurea' — lapiņas plaukstot
ir purpursārtas, MonophYila — lapas parasti vienkāršas (nav

saliktas), 'MicrophYlla' — lapiņas sīkas, lancetiskas, Semperflo-
rēns' — zied ievērojami ilgāk nekā pamatsuga, Decaisneana' —

ziedi gaiši rožaini. Un vēl daudz citu šķirņu.

Robīnijas ģints kokiem raksturīga ātraudzība. Taču starp šīs

ģints 20 sugām ar sevišķu ātraudzību izceļas baltā robinija.

Protams, ja tai pietiek siltuma. Robīnijas koksnei piemīt labas

mehāniskās īpašības, tā ir ļoti izturīga un cieta, ar dekoratīvu

rakstu. Ne jau velti vairākās Eiropas valstīs to plaši kultivē

mežos. Piemēram, Ungārijā šīs sugas audzes aizņem apmēram
sesto daļu no visas mežu platības.
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Tik ātraudzīgam kokam kā robīnija jau simts gadu ir solīds

vecums. Taču izrādās, ka visu Eiropas balto robīniju vec
..

.

vec . . . vecmāmiņa vēl dzīva! Kā redzams attēlā, tā turpina augt

tur, kur to gandrīz pirms četrsimt (!) gadiem iestādījis 2ans Ro-

biņš. Ar sacementētu un sastīpotu stumbru, kura resnos sānzarus

balsta stutes. Arvien vēl dzīva.

Arturs Mauriņš

JĀŅA MĪTS LATVIEŠU DZĪVĒ

Vārdu «Jānis» vairāki zinātnieki saista radnieciskumā ar seno romiešu

dievu Janusu, kam, pēc ang|u antropologa Dž. Dž. Freizera domam, savukārt ir

etimoloģiska tuviba ar dievu Jupiteru. Vēršoties pielūgsme gan pie Janusa, gan

ari pie Jupitera, nemainīga uzrunas forma ir bijusi «tēvs». Freizers vēl atzīmē, ka

senajiem romiešiem Tibras upes labajā krastā, uzkalnā, ir atradusies ozolu birzs —

Janikuls, kur vissenākajos itāļu vēstures laikos it kā saimniekojis dievs Januss.

Nenoliedzams šķiet ari to mūsu Jāna mīta dziesmu senums, kurās mītiskais

Jānis daudzināts kopā ar debess spīdekļiem vai attēlots darbojamies citu lat-

viešu dievību pulkā līdzīgi tām. Piemēram, tāpat kā Dievs vai Pērkons, Jānis

jāj un brauc savā kumeļā, tam ir ciešs sakars ar ozolu un kalnu tāpat kā pirma-

jiem. Lūk, četrrinde: Es redzēju Jāņa tēvu,/ Pa ozolu rotājot,/ Pa ozolu rotājot,/
Jāņa bērnus lūkojot. Latviešu tautasdziesmās pa ozolu vēl rotā ari Saule un bite.

Der atcerēties, ka verbs «rotāt» pēc nozīmes ir loti tuvs verbiem «līgot»,
«līgoties», resp., kustēties nevienmērīgi, arī ar virzību uz augšu un leju. Minētā

četrrinde it kā vis nevēsti par reāla cilvēka darbību, drīzāk par kādu iedomātu

mītisku, cilvēkam līdzigu būtni, kurai sakars ar debesim, ar Sauli, ar ozolu. Lat-

viešiem raksturīgie Jāņu dziesmu refrēni «līgo» un «rūto» (pēdējais augšzem-
nieku dialektā) ari, liekas, vairāk saistāmi ar minētajiem objektiem. Tāpat Jāņa
sakaru ar debess spīdekļiem apliecina ši vārda pastāvīgais epitets «Dieva dēls»

un norāde uz tā augsto, kuplo vai plato cepurīti |t. i., debesjumu), kas sniedzas

vēl pāri mežu galiem.
Atšķirībā no Dieva un Pērkona, Jānim senajā mitoloģiskajā vēstījumā trūkst

dēlu. Apzīmējums «Jāņa bērni» ir attiecināms tikai uz ši mita rituālās norises

izpildītājiem, t. i., cilvēkiem, kas svinīgi sagaida Jāņa ikgadējo atnākšanu, godina
viņu un pēc pabeigta svētku ceremoniāla atkal aizvada projām. Jo tālā senatnē

visas gadskārtu pārmaiņas dabā cilvēki atzīmēja ar īpašiem rituāliem, kurus pava-

dīja kosmogonisko mitu citējumi. Domājams, ka šīs tradīcijas sākumā cilvēki bū»

lietojuši ari īpašas maskas un ietērpus, atveidojot iedomātos mītiskos personāžus.
Taču ar laiku, kā to agrāk norādījis jau latviešu folklorists J. A. Jansons, senie

pārģērbšanās un daudzie mimiskie paņēmieni būs zaudējuši savu nopietno rak-

sturu, piepildoties ar jaunu, ikdienišķu saturu.

Visi Jāņa mita rituālā uzveduma motīvi ir izauguši no diviem mitoloģisko
priekšstatu. kompleksiem, proti, 1) no priekšstatiem par Sauli un tās šķieta-

majām pārmaiņām Visumā un 2) no priekšstatiem par zemes auglību un ar to

saistītajām pārmaiņām dabā. Visas Jāņa bērnu izdarības tad arī ir virzītas, pirm-
kārt, uz auglības veicināšanu dabā un, otrkārt, uz cilvēku vairošanās stimulē-

šanu. Tālab Jāņi kā svētki jau no senseniem laikiem ir cilvēku līksmības
svētki, kam jo spēcīga erotiskā pieskaņa.

Senais cilvēks, sajuzdams sevi kā dabas daļiņu, dabā esošās, savai eksis-

tencei labvēlīgās un nelabvēlīgās parādības arī iedomājās vairāk vai mazāk ārēji
sev līdzīgā izskatā. Lai pievērstu sev šo iedomāto labvēlību vai novērstu šķietamo
nelabvēlību, viņš veica dažādas maģiskas darbības, īpaši gadskārtu maiņās, kad

dabas norises no zināma kulminācijas stāvokļa pārgāja atkal jaunā stadijā.
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Laika posmā, kad Saulepie debesīm atrodas visaugstāk, kad dzīvā daba sasnie-

gusi vislielāko uzplaukumu, laužu vidū it kā ierodas (atbrauc, atjāj) Jānis. Rituālās

norises sākumā Jānis sauc kopā svētku dalībniekus no visas apkārtnes, lietojot
arī īpašus mūzikas instrumentus, kā, piemēram, tauri un bungas. Tālākajā mīta

risinājumā ļaudis jau pušķo Jāni, tam godinot «cel krēslu», pēc tam to pacienā ar

labāko, kas vasaras vidū zemniekam ir pieejams. Sā mielasta laikā dziesmās

tiek apcerēts Jāna atnākšanas krāšņums daba, tiek imitēti dialogi starp Jāni un

viņa sagaidītājiem. Vairākās dziesmās mitoloģiskā tverumā parādās ari Jāņa
sieva vai Jāņa māte, kas. tāpat kā Jānis, veic dažas maģiskas darbības, piemēram:

Jāņa māte rudzus brida./ Samta svārkus paceldama;/ Kad nolaida samta svārkus,/
Tad nolīka rudzu vārpas. Minētās dziesmas citos variantos svētību rudzu laukam

atnes Dieviņš, Laima un Saule. Citā dziesmā Jāņa māte kādam no līgotājiem dāvina

zīda nēzdodziņu, gluži tāpat kā Laima un Mara dāvina nēzdogu vai zelta jostu sēr-

dienei.

Se pieminētie un citi dziesmu motīvi pieļauj iespēju, ka līdzas Jānim svētku

rituālā sākotnēji bus darbojusies līdzi arī sieviešu kārtas mītiska būtne. Tas it īpaši

iespējams, ievērojot māšu kulta izcilo vietu seno latviešu reliģijā. So varbūtību

vēl pastiprina motīvi par Jāņa pazudušo sievu, ko Jānis vai Jāņa bērni citīgi meklē.
Kaut arī Jāņa sievas pazušanas motīvs ietver sevī gan senāku, gan jaunāku laiku šī

mita interpretāciju (spriežot pēc dziesmās minētajiem objektiem), tas tikai liecina,

ka šis motīvs ir ilgstoši bijis loti populārs.
Ikvienā sižetiski noapaļotā mītā pēc tradicionālā izveides principa mīta gal-

venajam varonim arvien ir jāsastopas ar grūtībām un tās jāpārvar, tā apliecinot
galvenā mīta personāža spēku. Sis tradicionālais konflikts savdabīgā, kaut sa-

šaurinātā veidā parādās ari Jāna mītā. Tomēr Jāņu dziesmu lielum lielajā vai-

rākumā redzam jau senā mītiskā rituāla pārtapšanu par sadzīvisku spēli, kur par

Jāni vai Jāņa tēvu tiek dēvēts ikviens sētas saimnieks, bet par Jāņa māti —

viņa sieva vai mājas saimniece.

Mitoloģiskās domāšanas radītajai poēzijai ir loti raksturīgs arī spilgts valodas

metaforiskums. Tā, piemēram, Jāņa bērni kā dala no veselā simboliskā tēla, t. i.,

Jāņa, sevi pārņem ši simbola īpašibas un ari funkcijas. Viņi, tāpat ka pats Jānis,

atnes labklājību, ražīgumu un saskaņu visur, kur vien parādās Līdzīgas spējas pie-
dēvētas ari citu gadskārtu svētku rituāli maģisko gājienu dalībniekiem (ķekatām,

čigāniem, mārtiņbērniem).

Jāņu svētku rituālajā norisē liela vieta ir ierādīta maģiskā sargātāja ap)a

imitācijai. Apstaigājot vai apjājot dārzus un tīrumus, šo apli veica vai nu pats
Jāņa attēlotājs, vai arī (vēlākajos laikos) saimnieks — Jāņa tēvs. kā arī saim-

niece Jāņa māte un ari viss jānabērnu, līgotāju pulks. Minēto darbību papildi-
nāja ar maģisko vārdu, resp., ar līgošanu. Lielā skaitā dziesmu ir cildināti Jāņa
tēvs un Jāņa māte, izteikti «bagātības un laimes vēlējumi, tādā kārtā ar vēlamo

apstākļu attēlojumu cenšoties ietekmēt turpmāko dzīves īstenību.

Atsevišķās dziesmās saklausāms arī Jāņa tēva un Jāņa mātes nopēlums,
necieņas izpausme pret tiem (piem., Jāņa māte, gružu cūka . . .). Sēdi vērtējumi pa-
rādās īpaši tais gadījumos, kad sētas saimnieks vai saimniece nav pietiekami atsau-

cīgi saņēmuši Jāņa bērnus un nav savlaicīgi gatavojušies šim nozīmīgajam svētku

rituāla brīdim. Kā izņēmums zobgalību un nopēluma dziesmu vidū uzskatāmas

tās dziesmas, kurās apcerēts Jāņa mātes pārmērīgais resnums. Tanīs atainojas
sens sievietes auglīguma, viņas veselīgas radīt spējas daudzinājums nolūkā minē-

tās ipašibas Jāņa mātei «piedaudzināt». Jaunākajos laikos, protams, šīs dziesmas

tiek uztvertas vienīgi kā uzjautrinoša epizode svētku norisē.

Jāņu dziesmās bieži daudzina četrus galvenos mitoloģiskos pretstatus, proti —

uguni un ūdeni, gaismu un tumsu. Tiem pieder galvenā loma visu rituālo darbību

pamatojumā un virzīšanā. Pats Jānis ir ne tikai tumsas atvairītajās — gaišās jāņ-
uguns aizdedzinātājs. bet viņa «valdījumā» ir arī ūdens veldzējošais spēks, kura

ietekmē visa daba atzel, uzzied un sakuplo krāšņumā. Kā ši spēka iemiesotāju tad

nu Jāni bagātīgi apber un pušķo ar lapiņām, ziediem un ozola vainagiem. Tomēr ir

atsevišķas dziesmas, kurās teikts, ka Jānis slīkst «dzilūdeņa dibinā». lespējams,
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ka šis motivs ir loti sens, jo tani Jāņu svētku dalībnieki ir uzsvēruši uguns un

Ūdens pretstatīgo dabu, kuru ievērojot Jāni ka uguns devēju ūdens stihija var

sodīt. Taču, ta ka ūdens reizē ir ari auglības nesējs dabā, tad, pēc citiem seniem

priekšstatiem. Jānim ar to kādā zināma rituāla bridi ir ķermeniski jāsavienojas,
tomēr boja tas nedrīkst aiziet. To pierāda teiciens dziesmu nobeigumā: Velciet

(vilksim) Jāni maliņā!
Senus cilvēku priekšstatus par ūdens dzīli kā bagātību sniedzēju un par

līgošanas maģisko varu ataino tās Jāņu dziesmas, kur teikts, ka cilvēki -izlīgo»

no upes vai ezera dzīlēm dažādas dārgas mantas, kā, piemēram, sudraba biķe-

rišus vai zelta galdus. Arī zemes dzīles Jāņu nakti šķiet dārgumu pilnas, jo meža

maliņa un vidreksnišu krūmiņā žāvējas zelta nauda.

Īpašu vietu Jāņu svētku senajā rituālā bus ieņēmušas arī visvisādas maģiskas
izdarības ap ozolu, kas baltiem vispār un latviešiem ipaši simbolizē gaismas un

auglības spēku — Saules koku, dažkārt ari Pasaules koku. Kad Jāņu nakti, šķiet,

ir sarosījušies visi tumsas spēki, tieši izdarībām ap ozolu tiek piešķirta maģiska

nozīme, kuras jēga — palidzēt gaismai uzveikt tumsu. Sinī naktī nedrīkst gulēt ne

tikai tāpēc, lai labi izpriecātos un veiksmīgi nolūkotu nākamo dzīvesdraugu, bet ari

tāpēc, lai palidzetu aizdzit projām cilvēkiem naidīgos garus. Zīmīga šinī sakarā ir

šāda četrrinde: Negulešu Jāņa nakti,/ Nerausīšu uguntiņu,/ Lidz izvilkšu zelta

šņori/ Caur sudraba ozoliņu. Citā dziesma it kā pārsviež zelta zirni pār sudraba

ozoliņu: Lai tas krita skanēdams/ Uz Jāniša cepurīti. Šinīs iztēlē pamatotajās dar-

bībās simboliski atainojas Saules (ko dēvē par zelta zirni) gaita, kas pēc vasaras

saulgriežu kulminācijas briža (t. i., Jānīša cepurītē) uzsāk šķietamo lejupslīdi.
Metafonska izteiksme un apzīmējumu simbolisms, kas ir neiztrūkstošas ik-

vienas mīta poēzijas sastāvdaļas, tradicionālās, seno rituālo darbību pavadošās
dziesmas mūsdienu lasītājam nereti padara nesaprotamas, apvij tās ar noslē-

pumainību. Tomēr līdz mūsdienām saglabātajās Jāņa mīta dziesmās pārsvarā ir

vienkāršotu, sadzīvei raksturīgu darbību attēlojums, Jāņa mītiska tēla cilvēcis-

kojums, ko dažkārt raksturo arī gluži familiāra, reizumis pat nicīga izteiksme, pie-

mēram: Ej, Jānīti, lauz galviņu,/ Man vairs tevis nevajaga,/ Man atjās Pēterītis,/
Ābolainu kumeliņu.

Sajā un līdzīgajās dziesmās, kur Jānis minēts kopā ar gadskārtu svinamo

dienu personificējumiem (Pēteri, Jēkabu, Miķeli, Mārtiņu), senākais, svinīgi
cildenais priekšstats par Jāni kā īpašu dievību pārējo latviešu dievību vidū tautā

jau sen ir zudis. Se apzīmējums «Jānis» ietver sevi priekšstatu par pašiem svēt-

kiem, kas daudzās dziesmās radis nosaukumu «Jāņi».
Dažkārt vienā un tanī pašā dziesmā Jāni atrodam daudzinātu gan kā reālu per-

sonu, gan arī kā mītisku būtni. Pēdējā nozīme nereti saplūdusi vienkopus ar

pašu svētku priekšstatu, kā, piemēram, dziesma: Jānišam treju vārtu,/ Visi

treji appušķoti:/ Pa vieniem gani dzina,/ Pa otriem pieguļnieki,/ Pa trešiem Janits

nāca/ Ar saviem bērniņiem.

Jāņa mita rituālais atveidojums cieši iekļaujas pārējo gadskārtu svētku vai

svinamo dienu rituālos. Par to liecina kaut vai tas, ka svētku dalībnieku apziņā vie-

nādojas gan atšķirīgo mītisko būtņu izdarības, gan arī pašu cilvēku mērķtiecigā
darbošanās Piemēram, ļoti līdzīgi motīvi sastopami tiklab Jāņa. kā Jumja
dziesmās. Jānim cep milzīgu maizes klaipu tāpat kā rudens appļāvībās Jumim,

kaut gan vasaras saulgriežu periodā maize neietilpst tradicionālo uzturlīdzekļu
skaitā. Tāpat motivs «Visu nakti Jāni dzinu» cieši sabalsojas ar Jumja «dzīšanas»

tradīciju, labības pļauju pabeidzot. Jāni, tāpat kā ķekatas, uzaicina lēkt kāpostu
dārzā. «Lai aug tādi kāpostiņi/ Kā Jānīša cepurīte». Arī paši Jāņa bērni savus

gājienus pa mājām dažkārt dēvē par lēkšanu, tā ar kopēju vārdu apzīmēdami gan

ziemas, gan vasaras saulgriežu svētku dalībnieku maģiskos gājienus.
Jāņa mīts, salīdzinotar citiem gadskārtu svētku mīļiem, rituālo darbibu un to

pavadošo tekstu daudzveidīguma ziņā ir pats bagātākais. Tas arī nosaka Jāņu
lielo saglabāšanās spēju vēl mūsdienās. Turklāt Jāņa mītā nav spējuši iespraukties

pat ne sīkākie tautas mentalitātei nepieņemamie elementi.

Rita Drīzule
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UN ATDZIMST PIEMINEKĻI JAUNĀ SKATĀ

Ir pagājuši pilni trīsdesmit pieci gadi, kopš mūsu kultūras

pieminekļu restauratoru specialitātes dibināšanas— republikas
vadība rūpēs par kultūras pieminekļu saglabāšanu 1951. gadā
Arhitektūras pārvaldes pakļautībā nodibināja Zinātniskas restau-

rēšanas darbnīcu, kuras sastāvā bija vairākas dažādu arodu būv-

amatnieku brigādes un projektētāju grupa ar arhitektiem J. Lī-

cīti, O. Treigūtu, R. Segliņu, K. Vikmani un citiem kodolā.

Pirmais pašu atjaunotais arhitektūras piemineklis Rīgā bija
piepilsētas muižiņas, t. s. Blokmuižas dzīvojamā ēka Vienības

gatvē Nr. 27. Tā celta 19. gs. sākumā, ar laikmetam raksturīgā
būvstila — klasicisma — iezīmēm. Brīvstāvošas koka ēkas trīs

fasādes grezno kolonāde, interjerā saglabājusies tolaik iecienītā

ovālā zāle. Ēku pēc arhitekta J. Līcīša projekta pielāgoja jaun-

dibiņātās iestādes darba telpām, bet tagad to jau ilgu laiku iz-

manto par bibliotēku.

Savukārt laukos pirmais Zinātniskās restaurēšanas darbnīcas

atjaunotais objekts bija Priekules pils vārtu celtne, būvēta

1688. gadā un Lielā Tēvijas kara laikā sagrauta. īpatnēja ir ēkas

fasāde ar diviem dekoratīviem aizsargtorņiem. Restaurācijas pro-

jektu izstrādāja O. Treigūts, kas piecdesmito gadu otrajā pusē

vadija arī Ungurmuižas dzīvojamās ēkas, celtas 18. gs. vidū,

pielāgošanu skolas vajadzībām. Tā ir vienstāva koka celtne ar

mansarda jumtu, ievērojama ar baroka stila iezīmēm fasādēs,

gleznojumiem uz sienām, vērtīgiem dekoratīviem elementiem

no metāla.

Driz izvērsās samērā plaša darbība arī Vecrīgas vēsturiskajā
centrā — dažu gadu laikā veica remontu ap trīsdesmit dzīvoja-
mās ēkās, aptuveni desmit noliktavās un vairākās sabiedriskās

celtnēs, lai tās pasargātu no tālākas bojāšanās un vienlaicīgi
restaurētu atsevišķas celtņu daļas — fasādes, jumtu konstrukcijas.
Tika strādāts tādos objektos kā Reiterna, Dannenšterna namos

Mārstalu ielā Nr. 2 un Nr. 21, Ekes konventā Skārņu ielā Nr. 22.

Sešdesmitajos gados par nozimīgu kļuva restaurācija Valsts fil-

harmonijā, kur bijušās Lielās ģildes sanāksmju zālē — «Minste-

res istabā» pirmo reizi republikā arhitekts G. Jansons realizēja

fragmentārās restaurācijas metodi. Jaunais kolektīvs strādāja pie

Rīgas pils Baltās zāles, Rīgas Vēstures un kuģniecibas muzeja
Kolonnu zāles un ovālās zāles 18. gs. dzīvojamā ēkā Skārņu ielā

Nr. 17 (arh. K. Haberlands) restaurācijas. Tika atjaunots Rīgas

nocietinājumu sienas posms Jāņa sētā pēc arhitekta E. Slavieša

projekta. Veica pasākumus, lai Pētera baznīcu pasargātu no tālā-

kās bojāšanās, gaidot, kad celtnei tiks atrasta piemērota izman-

tošanas funkcija un darbu pasūtītājs.

Vienlaikus liela uzmanība jau tika veltīta ari pilsdrupu no-
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Rundāles pils bijušo staļļu iekštelpās izveidotās ekspozīcijas fragments
V. Šaicāna foto

stiprināšanai — konservācijai. Piecdesmitajos gados tika strādāts

pie Cēsu, Siguldas, Bauskas un Dobeles pilsdrupu saglabāšanas.
1962. gadā Zinātniskās restaurācijas darbnīcai apvienojoties

ar Kultūras ministrijas Remontu celtniecības kantori, restaura-

toru kolektīvam jau bija pa spēkam tāda objekta restaurācija
kā Rīgas Doma baznīca, ko pielāgoja koncertzāles vajadzībām.

Kopš 1965. gada Kultūras ministrijas sistēmā ir izveidojušās
divas iestādes, kas nodarbojas ar arhitektūras pieminekļu restau-

rāciju: Zinātniskās restaurēšanas projektēšanas konstruktoru

birojs (no 1976. gada — Kultūras pieminekļu restaurēšanas pro-

jektēšanas kantoris), kurā notiek pētniecības darbs un restaurā-

cijas projektu dokumentācijas izstrādāšana, un Zinātniskās res-

taurācijas pārvalde, kas veic restaurācijas darbus objektos. Abu

iestāžu speciālisti strādā ciešā sadarbībā, jo restaurācijas darbu

gaitā turpinās pētījumi objektos, kas var izsaukt izmaiņas projek-
tos.

Gadu gaitā pakāpeniski pilnveidojusies restaurācijas teorija
un prakse. Metodikas evolūcijas ceļu labi var izsekot, analizē-

jot darbu rezultātus, tas parādās arī Kultūras pieminekļu res-

taurēšanas projektēšanas kantora kadru sastāvā. Jaunā maiņa

ienāk ar labām priekšzināšanām, kas iegūtas jau R. Pelšes Rīgas
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Politehniskajā institūtā, studējot speciālu kursu «Arhitektūras

pieminekļu restaurācija». Objektu autori specializējas arhitek-

tūras pieminekļu veidos (viduslaiku nocietinātās pilis, baznīcas,

lauku muižas, klasicisma laika arhitektūra utt.), pilnveido ie-

maņas objektu izpētē, konservācijas un restaurācijas koncep-
cijas izstrādāšanā un realizēšanā. Ļoti raženi strādā vairākas

specializētas arhitektoniskās izpētes grupas, kuras vada pieredzē-
juši lietpratēji P. Blūms, U. Pastnieks, L. Markova. Īpaši ieprie-
cinoši rezultāti ir Vecrīgas un vairāku republikas pilsētu vēs-

turisko centru ēku fasāžu krāsojuma polihromijas sistēmu iz-

pētē un rekonstruēšanā. Sī darba rezultāti redzami vairāku

Vecrīgas ēku atjaunotajās fasādēs.

Savukārt atsevišķa grupa pēta pilsētu vēsturiskos centrus,

izstrādā priekšlikumus to reģenerācijai līdz pat detajplāniem.
Vairāki arhitekti specializējušies seno parku un vēsturiskās ai-

navas restaurācijā. Arhitektoniskās izpētes grupas strādā ne

tik vien savas iestādes vajadzībām, tās izpilda arī Latvijas Celt-

niecības zinātniskās pētniecības un eksperimentālās tehnoloģi-
jas institūta, projektēšanas institūtu «Pilsētprojekts», «Komunāl-

projekts», Rīgas arhitektūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas

pasūtījumus.
Kultūras pieminekļu aizsardzības darba kvalitātei pastāvīgi

seko ekspertīzes un konsultatīvi orgāni Latvijas PSR Kultūras

ministrijas sistēmas ietvaros. Galvenais no tiem — Zinātniski me-

todiskā padome, kurā ietilpst savas nozares labākie speciālisti.

Restaurācijas nozares izaugsmi šajos gados vislabāk atspogujo
darba rezultāti tādos objektos ar ilgstošu projektēšanas un rea-

lizācijas laiku kā Rundāles pils ansambļa atjaunošana, Rīgas
Doma kārtējais restaurācijas cikls, Vecrīgas galvenās dominan-

tes — Pētera baznīcas atjaunošana, Turaidas un Cēsu piju kon-

servācijas un restaurācijas vērienīgums. Par visu to varam būt

tikai gandarīti.

Gunārs Zirnis

LŪK - MĀRSTAĻU IELAS NAMS

Viena no visvecākajiem Rigas kvartāliem Mārstalu ielā, robežmūri starp

gruntsgabaliem Nr. 19 un 21, jau labi sen uzmanību saistīja apstrādātie kaļķ-
akmens kvāderi. No tiem varēja būt veidoti ēku stūri šādu paņēmienu iz-

mantoja mūra ēku celtniecības pirmsākumos. Pārskatot vecos plānus, atklājās,
ka šajā vietā pie robežmūra bijis neliels pagrabs, virs kura ēka 1858. gada

plānā vairs nav parādīta.
Restaurējot namu Mārstalu ielā 19, šis pagrabs tika atrakts. Ta sienas

un velves bija mūrētas no 18. gadsimta ķieģeļiem tātad par mūra celtniecī-

bas pirmsākumiem vairs nevarēja būt ne runas. Pagraba sienu zondāžās atkla-
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jās, ka ar ķieģeļiem noklātas tikai sienu ārējas kārtas un velves, bet pašas
sienas mūrētas no dolomitakmeniem un ir apmēram 90 cm biezas. Vienā pa-

graba stūrī bija saglabājušās no viduslaikiem raksturīgiem lielizmēra ķieģe-
ļiem mūrētas vītņu kāpnes. Kāpņu augšdaļa nopostīta, uzsēdinot virs tām vē-

lāko velvju pēdu; acīmredzot viduslaikos pagrabtelpai bijuši siju griesti. Tādē-

jādi, secinot, ka pagrabi saglabājušies no viduslaikiem, likās loģiski šis ēkas

atliekas meklēt arī pirmā stāva līmeni, robežmūri, kuram piekļaujas pagraba
viena siena. Noņemot apmetumu no 19. nama pagalma puses, izrādījās, ka

daļa sienas visā garumā ir noskaldīta. Tomēr varēja saskatīt aizmūrētu aiļu

ar gotisku pārsedzi, kas mūrēta viduslaikos no trijās kārtas liktiem ķieģeļiem.
Dziļāka zondaža atsedza ta saukta perspektīva portāla profilēto ķieģeļu at-

kāpes un akmeni kaltas bāzes. Akmeņu profils nedaudz atšķiras no ķieģeļu pro-

fila (iespējams, ka akmens apakšdaļa bija no kādas citas ēkas). Bāzes apakš-
mala atradās vienā līmenī ar sliekšņa augšējo pakāpienu, kas cirsts no mono-

līta akmens, kurš atrodas 34 cm zem pašreizējā pagalma limeņa. Blakus por-

tālam saglabājusies dala no loga ar pusapalu pārsedzi, kas arī mūrēta no

lielizmēra ķieģeļiem (30X15X8 cm). Gan portāls, gan logs no Dannenšterna nama

puses (Marstaļu ielā 21) bija aizmūrēti, bet pēc atsegtā materiāla varēja

spriest, ka noskaldītā siena Mārstalu ielas 19. nama pusē ir kādas viduslaiku

ēkas iekšpuse ar pagrabu zem tās.

Un, kad radās iespēja turpināt zondažas no Dannenšterna nama puses, tika

ari atsegta šīs viduslaiku ēkas fasāde ar gotisko perspektīvo portālu, trijiem

logiem ar pusapalo arku un četrām dekoratīvām apaļām nišām, kas bija ierā-

mētas ar tādu pašu profilu kā portāls. Sienas garumu noradīja divi no kvā-

deriem veidoti stūri. Pakāpieni pie portāla bija noskalditi, acīmredzot no

Dannenšterna nama puses piebūvējot klāt ēku — arī ar pagrabu, kas, velvēm

sabrūkot, aizbērts. Pārbaudes rakumi pie kvāderu stūra parādīja, ka apstrādā-
tie akmeņi turpinās vēl 60 cm zem pašreizējā pagalma līmeņa. Sajā dziļumā
atrasts arī akmens bruģa fragments. Tādējādi viduslaikos ielas un pagalma
līmenis šajā vieta bija tikai par 40—60 cm dziļāks nekā pašreiz. Gan arheolo-

ģiskie pētījumi, gan dokumentālie materiāli norada, ka šeit bijusi tekškvartāla

ieliņa, kas savienojusi Mārstaļu un Peldu ielas.

Savukārt, rokot pie nama otrā stūra, Peldu ielas pusē atrasta ieeja pa-

grabā. Pats pagrabs šajā nama daļā nav saglabājies. leeja, tāpat kā ēkas stū-

ri, veidota no apstrādātiem akmeņiem, bet ailas —ar segmenta pārsedzēm

no profilētiem ķieģeļiem ar nošķeltu stūri. Sienas biezums šeit ir 140 cm.

Tadā veidā mums tagad ir dajēji zināms šās ēkas plāns un viena garensie-

nas fasāde. Otrā — zudusī garensiena acīm redzami pieklāvusies kādai metru

biezai sienai, kuras pamati šķērso gruntsgabalu Nr. 19. Galasiena pirmā stāva

līmeni Mārstalu ielas pusē zudusi pilnīgi, bet otra acīmredzot slēpjas jaunākā

apbūvē — tuvāk Peldu ielai.

Atsegtie ēkas fragmenti liek domāt, ka tā bijusi maza (13,5X7,5 m) sa-

biedriska ēka. Uz to norāda greznais portāls, tam laikam pārlieku lielie logi
un dekoratīvās apaļās nišas, kas gotiskajā arhitektūrā galvenokārt sastopamas

sabiedriskajās ēkās. Ari pēc vēsturnieka J. Strauberga topogrāfiskajiem pētī-

jumiem, ap 1500. gadu Mārstaļu ielā 19 atradusies sabiedriskā eka sālsnesēju
brālības nams. Tālākie pētījumi vēl var dot jaunu informāciju.

Tādējādi atsegtais celtnes fragments nozīmīgs ne vien ar savu arhitektūru,

jo nepārbūvēta Rīga nav saglabājusies neviena viduslaiku sabiedriskā ēka,

bet arī ar savu vēsturi.

Tatjana Vītola
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MŪSU BIEDRĪBAS DARBDIENAS

UZ VIII KONGRESU EJOT

Piecgadi, kas apritējusi pec Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības

biedrības iepriekšēja kongresa, raksturo jauns pakāpiens. Tā tagad kļuvusi

par vienu no nozīmīgākajam un masveidīgākajām sabiedriskajām organizācijām
republika.

Konkrētu un lietišķu biedrības pirmorganizāciju un kolektīvo biedru lesaisii-

šanu dabas un pieminekļu aizsardzības darba sekmēja biedrības sadarbība ar

minis rijam un resoriem, rīkojot mērķt ecigus kompleksus pasākumus dažādu

tautas saimniecības nozaru uzņēmumos un mācību iestādēs. Tā, liels darbs veikts

skolu un studējošās jaunatnes ekoloģiskās izglītošanas un prakstiskā dabas un

piemin k|u aizsardzības dirba organizēšana. Kopa ar Latvijas LKJS Centrālo

Komiteju tika izstrādāta un īstenota pirmā republikas jaunatneskompleksā mērķ-

progidīnma dabas un pieminekļu aizsardzība. Pašreiz jaunatne strādā, īstenojot
jau jaunās piecgades uzuevumus

Vienlaikus republikāniskajā jaunatnes zinātniski tehniskās jaunrades izstādē
1965. gada bija iesniegti 46 jauno zinātnieku, ražošanas novatoru, studentu darbi.

Daudzi no tiem ir ieviesti ražošana un devuši lielu labumu. Aktīvas dabas un

pieminekļu aizsardzība savas dislokācijas v ietās bijušas studentu vienības 111 darba

semestri. Tāpēc biedrības Centrāla padome kopa ar republikas studentu vienību

štābu |au trīs gadus organizē sociālistisko sacensību par lielāko veikumu brī-

vajā laika dabas, vēstures un kultūras pieminekļu sakopšana, labiekārtošanas,
remonta un restaurācijas darbos. Ta, 1985. gadā republikas studentu vienības

111 semestrī savā brī ajā laika strāda|a 22 Liela Tēvijas kara, 4 1905. gada

pieminas vietu sakopšanā, labiekārtošana, 3 arhitektūras, 6 vēstures pieminekļu
remontā un lestaurācija, 2 arheoloģijas pieminekļu izpēte, 26 dabas aizsardzī-

bas objektu labiekārtošanā v. c. darbos. 1985. gada pirmo reizi tika izveidotas

divas specializētas dabas un pieminekļu aizsardzības studentu vienības.

Padziļinājusies ari sabiedribas līdzdarbība atsevišķos loti aktuālos dabas

un pieminekļu aizsardzības darba virzienos. Ta, no 1982 gada visi biedrības

posmi, rajonu un pilsētu nodaļas un pirmorganizācijas sekmīgi organizē reidu

par ūdenstilpju piekrastes joslu aizsardzības prasību ievērošanu. Reida gaita pa-

nākts, ka 4 gadu laika ūdenstilpju piekrastes joslas likvidēti vairāk neka 100

ūdeņiem bīstami objekti, t. sk. J fermas, 30 naftas produktu noliktavas, A2 trans-

porta mazgātavas, 2 ķimikāliju glabātavas. Labiekārtošana un papildu pasākumi
ūdens piesārņošanas novēršana veikti 875 objektos.

Tāpat lielu ieguldījumu biedrības kolektīvie biedri devuši republikāniskajā
«Kolhozu, padomju saimniecību ciematu un ražošanas objektu labiekārtošanas

un apzaļumošanas skate». Si skate noslēgsies kongresa priekšvakara, tad tiks

izvērtēts paveiktais, nosaukti skates laureāti. Bet jau tagad ir redzams, cik cen-

tīgi skates iesaistījušies un strādā Stučkas, Preiju, Alūksnes, Cēsu, Ogres v. c.

rajoni.
Biedrības rajonu un pilsētu nodaļas, to pirmorganizācijas katra kolektīva

un ciema daudz darījušas vēstures un kultūras, ka ari dabas pieminekļu apzinā-

šana, izpētē, sarakstu precizēšana, ņemšana valsts aizsardzībā. Sini perioda Lat-

vijas PSR Ministru Padome v apstiprinājusi gan dabas, gan vēstures un kultuias

pieminekļu aizsardzības jaunos saiākstus. Notiek konkrētu aizsargājamo objektu
aizsardzības režīmu precizēšana, nozīmējot un apstiprinot tiem šehhas organi-

zācijas.

>cv išķi nozīmīgs bija sabiednbas ieguldījums vēstures un kultūras piemi-

nekļu aizsardzība, sagaidot 40. gadadienu kopš padomju tautas uzvaras Lielajā
Tēvijas kara. Biedrības pirmorganizāciju veikums tika izvērtēts republikānis-
kajā šefības darba skate par šo pieminas vietu saglabāšanu un labiekārtošanu.

Apbalvojumus par labu darbu saņēma 278 pirmorganizācijas un ko-
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lektīvie biedri. Tika organizēti pasākumi šo pieminekļu izmantošanai iedzīvo-

tāju patriotiskajā un internacionālajā audzināšanā.

Tāpat plašu sabiedrisku skanējumu guvusi sociālisma celtniecības pieminekļu

apzināšana un aizsardzība divas reizes izvērtēti republikāniska konkursa re-

zultāti, noorganizēta republikāniska izstāde biedrības pirmorganizācijām par pa-

veikto skatē. Savu vietu pieminekļu aizsardzība gūst ari zinātnes un tehnikas

pieminekļu apzināšana, propaganda un aprūpe.

Sevišķi iepriecinoša n pieaugusi sabiedrības atsaucība, atsevišķu kolektīvo

biedru centieni arhitektūras unvēstures pieminekļu praktiskajā remonta un restau-

rācijā. Visvairāk te paveikts Ventspils, Madonas, Talsu, Jelgavas, Ogres rajonā.
Pateicība pienākas visiem tiem, kas aktīvi piedalijušies sabiedriskajās talkās

Rundāles pils, Aizputes pils, Dārtas un Vānes bijušo baznīcu v. c. svarīgu pie-

minekļu remontā un labiekārtošanā, kā arī Rīgas Memoriālā parka izveidošana

un labiekārtošana.

Ne mazāk sekmīga ir bijusi arī iedzīvotāju ekoloģiska izglītošana par ap-

kārtējās vides aizsardzības jautājumiem, vēstures un kultūras pieminekļiem. Vi-

sos republikas rajonos un pilsētās tagad darbojasDabas aizsardzības tautas univer-

sitātes, kura* ik gadu beidz ap 3000 klausītāju. Darbu uzsākušas un darbojas ari

vēstules un kultūras pieminekļu lakultates. P. r apkārtējās vides un pieminekļu
aizsardzības jautājumiem pārskata posmā ticis nolasīts vairāk nekā 10 tūkstoš

lekciju gadā. Pašreiz republikā ii ap 200 republikas nozinus un vairāk nekā

700 raionu nozīmes lektoru par dabas un pieminekļu aizsardzības jautājumiem,
daudzi teorētiski labi sagatavoti ši darba entuziasti un speciālisti zinātnieki,

augstskolu mācibu spēki, pedagogi, tautsaimniecību speciālisti.
Tādējādi ir daudz darīts musu dabas, vēstures un kultūras pieminekļu sagla-

bāšanas un kopšanas laba. Taču vel vairāk ir darāmā. Un tas mums visiem jo cieši

jāapzinās.

Inta Albrehta

JŪS RAKSTĪJĀT MUMS. JŪS JAUTĀJĀT MUMS

PAR PAŠU NOVĒROTO, ATRASTO, PAR VĒLAMO

Notikumiem bagāts bija pagājušā gada ritējums, un domam bagāts bija pa-

gājušā gada pasts. Ta, loti interesantus vērojumus un spriedumus mums divreiz

atsūti |a kalendāram uzticiga durbeniece Austra Hol m a.

Vispirms — par sliekām . . . Kad Durbes aptieka pabeigts remonts, vairāki vie-

tējie iedzīvotāji no personiskajām kolekcijām tai dāvinājuši dažādas puķes, un

viņa aiznesusi savu pirms gada iestādīto hallu. Bet nav pagājis ne minūtes pie-
cas, kad no viņas puķupoda jau pa pusei izlīdusi un izmisīgi augšgalu locī-

jusi milzīga slieka, par kuras eksistenci puķes īpašniecei nav bijis ne jausmas.
Tad vipa mēģinājusi novietot slieku atpakaļ — bet atkārtojies tas jiats, un tā,

krampjos locīdamās, atkal centusies tikt prom. Pēc tam cits nekas neatlicis, kā

viņa paņēmusi «savu» slieku papīrā un aiznesusi uz mājām, uzirdinājusi malkas

šķūnītī gružus un nolikusi. Un tārps nu bijis pavisam mierīgs — palocījies, pa-

locījies, kā jau sliekas to parasti dara, un sācis urbināties dziļāk zemē iekšā . . .
No visa piedzīvotā autore izdara minējumu: vai tik šie labvēlīgie tārpi nav

indikators, kas nekļūdīgi nosaka apkārtnes piesārņojumu? Vai tik aptiekas zāļu

smaržu piesātinātais gaiss nebija tas, kas tik loti satrauca slieku. Un vai tik

piesārņots lietus ūdens bieži nav tas, kas izdzen sliekas zemes virspusē, kur tās

milzu daudzumos nobeidzas.

Tad —

par milzu sēni
...

To A. Holma ieraiidzijusi ielas mala pie Durbes

ambulances uz veca liepas celma. Pelēcīgi bruņā krāsā, ar riņķveida gredzeniem,
kā rudmiesei, ar raupju, mazliet kārpainu miziņu, viduci nedaudz ieliekta, ar
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garām sporu lapām, tā tupējusi vidējas mazgāšanās bļodas lielumā uz apmēram
20 cm resnas un 20 cm augstas kājas. Taču, kamēr vīna gatavojusies precīzi
izmērīt un nofotografēt, kāds dižsēni izpostījis. Tad viņa pāris līdzīgas pamanī-
jusi gabalu talak pusmirušā liepa, bet tām nav varējusi tikt klāt. Kas tā varē-

jusi būt? — tikai ne celmene, kuru viņa labi pazīstot.
Tāpat saistošs ir dobelnieka J. S te i ne r t a stāstījums par neparastām ska-

ņām un kustībām uz ledus Zebrus ezerā. Bikstu pusē, rīdzinieces Emmas R v m-

pēteres lodveida zibens pieredzējums Limbažu rajona Vidridžu ciemā, jēkab-
pilieša Jāņa Catlaka dzirdētie nostāsti par «spoku» rādīšanos un trokšņošanu
tur, kur nav norakti mirušo kauli, kā ari atgādinājums par Krustpils 750-gadi.
Savukārt cēsnieks Viiļais Tooms atradis un atsūtījis pastāvīgā kalendāra kom-

paktu tabulu, pēc kuras uzreiz var noteikt visu datumu, nedēļas dienu un mē-

nešu izkārtojumu no 1801. līdz 1999. gadam, un ievērojamais novadpētnieks
sinolietis Jānis X v č c r sno Gulbenesrajona, — savus vērojumuspar to skaistumu,
kadu karotēm piešķir visdažādāko koku koksne... Ar šiem materiāliem, domā-

jam, iepazīstināsim ari kalendāra lasītājus.
Bet smiltenieši Irēna un Juris Grīnbergi baušķeniece Ruta Dābola,

liepājniece Marija Pa s j ko, rīdzinieks A. Krūmiņš, grupa jūrmalnieku no

Lašu ielas Nr. 5 un citi turpina sarunu par āderēm: vieni ziņo par savām

rikstnieka spējām, otri —
lūdz noteikt āderes viņu dzīvesvietās . . . Sajā sakarā

gan jāinformē, ka tāds oficiāls rīkslnieku dienests, kurš uzrādītu āderes dzīvok-

ļos, pie mums nepastāv, tāpēc izpalīdzēt nevaram un nevarēsim, bet pētnieku
zinātniskai interesei Jusu, kā vienu, tā otru, koordinātes esam nodevuši.

Tajā pašā laikā rīdziniece Zenta Sokolovska un rēzeknietis S. Cars

izsaka vēlmi kalendārā vairāk lasīt par vēsturiskām celtnēm, jelgavniece N. Mar-

žecka papildina dažu iepriekš ievietoto personvārdu skaidrojumu (Natālija —

'dabiskā', Ksenija — 'viešņa', Tatjana — 'pamatlicēja', Aleksejs — 'palīgs' v. c.) un

skriverniece R. Sīrona iepriecināta par agronoma J. Jirgensona precīzajiem

sējas laiku paredzējumiem .. . Cik vien būs mūsu spēkos, centīsimies, lai ari uz

priekšu mūsu kalendārs Jums nestu pēc iespējas vairāk gandarījuma. Tāpēc —

uz savstarpēju uzticību un cieņu arī turpmāk!
Redkolēģija

PAR STRĒLNIEKU KAPAVIETĀM

lepriekšējā kalendāra laidienā jūs stāstījāt par Pirmajā pasaules karā kri-

tušo strēlnieku atdusas vietām. Diemžēl, mūsu rīcībā parasti nav precīzu datu:

kad, kur, cik un konkrēti kādi (uzvārdi) latviešu strēlnieki apbedīti. Tāpēc šajā

jautājumā pētījumi un precizējumi turpinās. Tā, samērā labi ir zināmi latviešu

strēlnieku kapi, kuros apbedīti karavīri, kas cīnījās latviešu strēlnieku bataljo-
nos, vēlāk — pulkos. Bet daudz mazāk datu ir par tiem karavīriem, kas nomira

hospitāļos, vēl mazāk datu par tiem kritušajiem latviešu strēlniekiem, kas die-

nēja citās karaspēka dalās, pavisam trūcīgi dati par krievu karavīru atdusas vie-

tām. Piemēram, ilgi un varonīgi Ķekavas apkārtne cīnījās 439. Iljeckas pulks un

4. Sibīrijas strēlnieku artilērijas brigāde, kur dienēja arī latviešu karavīri, bet

mums nav zināms neviens šo karaspēka dalu kritušo karavīru kaps.

Tādējādidaudzi simti latviešu strēlnieku mūžīgi paliks kā bez vēsts pazuduši.
Gandrīz neko nav iespējams uzzināt par tiem kritušajiem, kas atkāpjoties palika
vāciešu ieņemtajā teritorijā. Zināms tik, ka vācieši tolaik bieži vien savos kapos

apbedīja arī krievu armijas karavīrus, un viņu vidū ne mazums bija latviešu

strēlnieku. Bez šaubām, tie nebija nekādi humānie apsvērumi, bet dažāda veida

taktiski aprēķini. Tomēr šā vai citādi — viņu apbedījumu vietās bieži parādījās
ari uzraksti «Unbekannter Russe» (nezināms krievs) vai «Unbekannte Russen»

(nezināmi krievi) . . .
Lai gan — vairākus precizējumus un papildinājumus A. Biedriņa rakstā «Aiz

kauju laukiem
—

smilšu laukos» sakopotajam materiālam varam sniegt jau tagad.
Un tie būtu tādi.
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Pēc 1915. gada aprīļa kaujām Lietuvā (Austrumprusijā):
□ Lietuvas PSR, Klaipēdas raj., Endriejevas c, Kapstates apdz. v. - kapi un

čuguna krusts 57 karavīriem.

Pēc 1915. gada aprīļa—maija kaujām:
□ Jelgavas raj., Gludas c, pie Jelgavas—Dobeles un Jelgavas- Ezeres ceļu

krustojuma — vācu karavīru kapi, kuros apbedīti 30 varu un 41 krievu karavīrs.

Pēc 1915. gada jūlija—augusta kaujām Mežotnes apkārtnē:
□ Bauskas raj.. Mežotnes c, Mežotnes parka brāļu kaps un krusts 7 krievu

karavīriem, kuri it kā «pārstāv» visus daudzos šeit kritušos;
□ Bauskā, pie pilsētas robežas Rīgas -Bauskas šosejas malā brāļu kapi un

vairākas rindas lielu krustu krievu karavīriem, kas rāda, ka te apbedīti daudzi simti

karavīru.

Pēc 1915./16. gada kaujām pie Olaines:'

□ Jelgavas raj., Cenu c, Daibes baznīcas — vācu karavīru kapi, kuros ap-

bedīti 40 vācu un 19 krievu karavīri;
□ Rīgas raj., Daibes c, pie «Dambjiem» — brāļu kapi un piemiņas plāksne

krievu armijas karavīriem; cik karavīru vispār te dus un vai šeit apbedīti ari lat-

viešu strēlnieki — nav zināms.

Pēc 1915./Ib. gada kaujam pie Slokas:

□ Jūrmalā, Slokas kapsētas luterāņu sektorā — arhitekta E. Laubes pieminek-
lis lbO latviešu strēlniekiem;

□ Jūrmala, Sloka, Slokas kapsētas pareizticīgo sektorā — krievu karavīru

kapi.
Pēc 1916. gada marta—jūlija kaujam Ķekavas pusē:

□ Rīgas raj., Ķekavas c, pie «Truseļiem» — latviešu strēlnieku un krievu

karavīru brāļu kapi un arhitekta A. Birzenieka 2 pieminekli; te, blakus strēl-

nieku cīņu laiku kapiem, ceļot Rīgas HES, pārapbedīja Nāves sala dusošos un

70. gados Spieķu kalnā apbedītos latviešu strēlniekus.

Pēc 1916. gada vasaras kaujām Nāves salā:
□ Rigas raj., Daugmales c, Nāves sala pēc arhitekta E. Laubes meta vei-

dots cementa obelisks latviešu strēlniekiem;
□ Rīgas raj., Salaspils c, pie «Blaņķiem» - kapi un piemiņas akmens kri-

tušiem un hospitāli mirušiem krievu karavīriem.

Pēc 1916. gada kau|ām Smārdes apkārtnē:
□ Tukuma raj., Smārdes c, pie Smārdes dzelzceļu stacijas kapi un tēlnieka

K. Zāles veidots piemineklis 38 latviešu strēlniekiem;
□ Jūrmala, Ķemeros, pie luterāņu baznīcas kapi un pēc arhitekta E. Laubes

meta veidots piemineklis 80 latviešu strēlniekiem;
□ Jūrmala, Ķemeros, kurparka, pie pareizticīgo baznīcas — kapi un piemi-

neklis 97 krievu karavīriem.

Pec 1917. gada Jelgavasoperācijas (Ziemassvētku kaujām) un janvāra kaujām:
□ Jelgavas raj., Valgundes c, pie «Skangaliem» — vācu karavīru kapi, kuros

apbediti daudzi simti krievu karavīru un latviešu strēlnieki;

□ Jelgavas raj., Valgundes c, blakus Peitiņu kapiem krievu karaviru kapi
un piemiņas plāksne kritušiem 1500 Sibīrijas strēlniekiem; Peitiņu kapos —

kaps un no šāviņu čaulām veidots krusts un piemiņas plāksne 12 latviešu strēl-

niekiem, kā arī kāda strēlnieka mātei;

□ Jelgavas raj., Valgundes c, Klostera kapos — vācu karavīru kapi, kuru

vidū apbedīti daudzi krievu karavīri;
□ Rīgas raj., Babītes c, pie «Tīreļiem» — lielākie latviešu strēlnieku kapi,

kur apbedīti arī krievu karavīri, pavisam aptuveni 3800 karavīru; pēc arhitekta

E. Laubes meta piemineklis uzcelts kapu iekārtošanas stadijā, tāpēc dati uz tā

nepareizi;
□ Jelgavas raj., Valgundes c. «Ložmetējkalnā» — kapi un pec mākslinieka

K. Celmiņa meta veidots piemineklis latviešu strēlniekiem.

Pēc 1917. gada kaujām Rīgas apkārtnē:
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□ Rīgā, Rumbula, Rumbulas (bij. Katlakalna Kapusila) kapos - kapi un

piemineklis 44 latviešu karavīriem.

Pec 1917. gada rudens kaujām Vidzemē:

□ Rīgas raj.. Sigulda, pie Pleskavas šosejas un Zinātnes ielas krustojuma -

kapi un pieminas akmens 97 latviešu strēlniekiem un 6 krievu karavīriem.

Pēc 1916./17. gada kaujām hospitāļos mirušie apbedīti:
□ Valmieras pilsētas kapos — kapi un piemineklis latviešu strēlniekiem;

diemžēl uzraksts uz pieminekļa maldina un nestāsta precīzi, ka šeit dus 1. pasau-

les kara dzīvību zaudējušie latviešu strēlnieki . . .
. . . Tādi ir manā rīcībā esošie dati. lespējams, citiem zinātājiem varētu būt

citi precizējumi, papildinājumi.

Voldemārs Šteins

PAR MEDĪBU LAIKIEM 1987. GADĀ

Apzīmējumi: -f- — medīšanas termini.

0 — saudzēšanas laiks,

lim.
-

limitētie medījamie dzīvnieki.

min. - medības atļautas tikai ar Latvijas PSR Mežsaimniecības un

mežrūpniecības ministrijas atjaujam,

a — no athdošanas dienas,

p — medības atjautas tikai postījumu vietas.
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PAR APTUMSUMIEM 1987. GADĀ

1987. gadā būs divi Saules un divi Mēness aptumsumi.
1. Gredzenveida pilnais Saules aptumsums 29. martā redzams Dienvid-

amerikā, Āfrika, Arabijas pussala, Antarktida, kā ari Atlantijas un Indijas okeāna

Latvijā nav redzams.

2. Pusēnots Mēness aptumsums 14. aprīli redzams Eiropas un Āfrikas rie-

tumu da|ā, Amerikā, Antarktidā un Atlanti|as okeāna. Aptumsuma sākums re-

dzams gandrīz visa Eiropā un Āfrikā, Grenlandē, Āzijas dienvidrietumu da|ā

un Indijas okeānā, bet beigas ari Klusa okeāna austrumu dala. Aptumsuma
sākums redzams arj Latvijā:

Mēness sak ieiet Zemes pusēnā pl. 4!M9m

,B

Vislielākās fāzes moments
~

619 ,0

Mēness iziet no pusēnas ~
818 ,2

Pēdējais moments pie mums nav redzams, jo Mēness riet jau pl. 71' 17"' (Riga).
Vislielākā iaze ir 0,803, tātad ne viss Mēness iegrimst pusēna.

3. Gredzenveida Saules aptumsums 23. septembri redzams Āzija, Austiali|ā,

Jaungvinejā, Indijas un Klusajā okeānā. Latvijā nav redzams.

4. Pusenots Mēness aptumsums 7. oktobri redzams Eiropas rietumu dala,

Āfrikas ziemeļrietumu dala, Amerikā. Antarktidā, Atlantijas un Ziemeļu Ledus

okeāna. Aptumsuma sakums novērojams gandri/ visā Eiropa un Āfrika un Āzi-

jas dienvidrietumu dala, bet beigas — Āzijas ziemeļaustrumu daļā un Klusajā
okeāna.

Aptumsuma sākums novērojams ari Latvi|ā:

Mēness sak ieiet Zemes pusēnā pl. 4
f
's2m,9

Vislielākās fāzes moments
~

701 .6

Mēness iziet no pusēnas ~
910 ,3

Aptumsuma beigas pie mums nav redzamas, jo Mēness riel pl. 7 50' (Riga).
Vislielākā fāze ir 1,011, tātad viss Mēness disks ieiet pusēna. Jāatceras tomēr,

ka pusēnā Saules gaisma pa daļai iekļūst, tā ka Mēness tikai daļēji klust tum-

šāks.

PAR ZODIAKA STĀVOKĻIEM 1987. GADĀ

Saule ieiet Ūdensvīra zīme ( * ) 20. janvāri pl. 18\
Saule ieiet Zivju zīmē ( X ( 19. lebruarī pl. Bh.8 h.
Saule ieiet Auna zimē ( T ) 21. martā pl. b*s2m
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Arhitektūras, dekoratīvās un lietiskās mākslas ansamblis - Zlēku baz-

nīca - ierindojams Latvijas kultūras izcilāko paraugu vidū. Ar savām

arhitektoniskajām, koktēlniecības un lietišķās mākslas kvalitātēm tā pār-
stāv 17. gs. vidus, proti, manierisma stila spožāko sniegumu
Attēlos

-
Zlēku baznīcas patronāta sols un skulptūru grupa ar krustā

sišanas atribūtiem kanceles jumta laternā

O. Spirīia foto

Vāka 1. lpp. - Dzeguze mūžu skaita

A Eglīi* foto
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