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GAITU SĀKOT

1962. gadā gaitu sāk jauns kalendārs — Dabas kalendārs. Tā izdevēja —

Latvijas dabas un vēstures biedrība — spraudusi par mērķi gadu no gada ar

kalendārā ievietotu populārzinātnisku rakstu palīdzību sniegt plašām lasītāju
masām dažādas praktiskas un vispārizglītojošas ziņas par notikumiem dabā,
kuri atkārtojas kalendāriskā secībā no gada gadā un kuri var interesēt novad-

pētniekus, tūristus, jaunos naturālistus v. c. dabas draugus. Kalendārs palīdzēs
īstenot dzīvē partijas un valdības norādījumus par dabas aizsardzību, par

ekonomikas uzplaukumu, par kulturāli estētisku priekšnoteikumu radīšanu

komunistiskās sabiedrības cilvēkiem. Kalendārs mācīs mīlēt un saudzēt dabu,
vērsīsies pret tiem, kas to vēl nav apzinājušies, stāstīs par zinātniski pētniecis-
kās masu organizācijas — Latvijas dabas un vēstures biedrības darbu un

sasniegumiem, iepazīstinās ar jaunākiem noteikumiem un norādījumiem dabas

aizsardzībā.

Referējot PSKP XXII kongresā, PSKP CX pirmais sekretārs, PSRS
Ministru Padomes priekšsēdētājs Ņ. Hruščovs noradīja, ka jauna programa

«ir grandiozs plāns, kā radīt sabiedrību, kur cilvēks būs īsts dabas un sabied-

risko attiecību Apspriežot programas projektu, darbaļaudis izteica

daudzus priekšlikumus arī par dabas aizsardzības pastiprināšanas nepieciešamību-
Runājot par programas projekta papildinājumiem un labojumiem, Ņ. Hruščovs

XXII kongresā sacīja: «Sakarā ar saņemtajiem daudzajiem ierosinājumiem
PSKP CX atzīst par nepieciešamu papildināt attiecīgo programas nodaļu ar

īpašu punktu par dabas bagātību pareizu izmantošanu. Musu meži, zivis,

ūdeņi un citi dabas resursi ir liela nacionāla bagātība. Ejot uz komunismu,

mums rūpīgi jāsarga daba, saprātīgi, saimnieciski jāizmanto tās resursi, jāat-

jauno un jāvairo mūsu mežu, upju un jūru dabas bagātības.»2

Mūsu pienākums ir īstenot partijas nospraustos uzdevumus dabas bagā-
tību izmantošanā, atjaunošanā un palielināšanā. Mēs ceram, ka arī jaunais
kalendārs kalpos šim cildenajam mērķim.

Apzinoties, ka lasītāji tajā atradīs ne visu to, ko vēlējušies, mēs esam

pārliecināti, ka tie nāks talkā redakcijai ar saviem ierosinājumiem, papildinā-

jumiem, kritiskiem secinājumiem un priekšlikumiem nākamā —
1963. gada

kalendāra sastādīšanā. Par katru lasītāju padomu būsim ļoti pateicīgi.
Visi sūtījumi adresējami LDVB prezidijam, Rīga 1, Hanzas ielā 2-a,

ZA Ģeoloģijas institūtā.

Redakcijas kolēģija

1 y. Hruščous. Par Padomju Savienības Komunistiskās partijas pro-

gramu. Rīgā, LVI, 1961., 72. Ipp.
2

Turpat, 109. Ipp.
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JANVĀRIS

Saule Mēness

uras ār nas Satumst
Dienas

garums
lec kulminē riet lec riet

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

1 P Laimnesis

2 O Indulis

3 T Miervaldis, Ringolds
4 C Spodra
5 P Sīmanis, Zintis

6 S Spulga
7 Sv Rota

1002
10 02

1001

10 01

10 00
10 00

9 59

13 2658

27 27

27 55

28 23

28 50

29 17

29 43

16 53

16 54

16 55
16 57

16 58
17 00

1701

18 32
18 33

18 34

18 35

18 36

18 37

1839

6 51

6 52

6 54

6 56

6 58
7 00

7 02

3 32

445

6 01
7 15

8 28

9 30

10 22

14 09

14 30

14 57

15 32

16 17

17 17

18 29

8 P Gatis

9 O Kaspars
10 T Dorisa, Tatjana
11 C Smaida, Franciska

12 P Reinis, Reinholds
13 S Harijs, Aris

14 Sv Roberts, Raitis

9 59

9 58

9 57

9 57

9 55

9 54

9 53

30 09

30 34

30 59

31 23

3147
32 10

32 32

17 03

17 04

17 06

1708
17 10

17 12

17 13

18 40

18 42

1843

18 44

1846

1847

1849

7 04

7 06
7 09

711

7 15

7 18

7 20

11 05

11 35

1201

12 24

12 44

13 03

13 25

19 51

21 16

22 41

0 08

1 30

251

15 P Fēlikss, Felicita

16 O Lidija, Lida

17 T Tenis

18 C Antons, Antis

19 P Andulis, Alnis

20 S Oļģerts, Aļģirds
21 Sv Agnese, Agnija

9 52

9 51

9 50

9 48

9 47

9 45

9 44

32 54

3315

33 35
33 54

34 13
34 32

34 49

17 15

17 17

17 19

17 21

17 23

17 25

17 27

1850

1851

1853

18 55

18 57

1859

1900

7 23

7 26

7z9

7 33

7 36

7 40
7 43

13 48

1417

14 49

15 33

16 23

17 22
18 26

4 09

5 24

6 35

7 39

8 34

9 19

9 55

22 P Austris

23 O Grieta

24 T Krišs, Ksenija
25 C Zigurds
26 P Ansis

27 S Ilze, Ildze

28 Sv Kārlis

9 42
9 41

9 39

9 38

9 36

9 34

9 32

35 05

35 21

35 36

35 51

36 04

36 17

36 29

17 29
17 31

17 34
17 36

17 38

17 40

17 42

19 02

1903

19 06

19 07

19 08
19 10

19 12

7 47

7 50

7 55

7 58

8 02

8 06

810

19 31

20 39

21 48

22 56

10 23

10 47

11 07

11 24

11 40

11 56

12 13

0 04

1 14

29 P Aivars, Aiva

30 O Valentīna, Pārsla

31 T Tekla

9 30

9 28

9 26

36 40

36 50

37 00

17 45

17 47

17 49

1915.

19 16

19 18

815

8 19

8 23

2 24

3 37

4 51

12 33

12 56

13 26

Mēness fāzes. ® 6. I.

D 13. I.

O 20. I.

a 29. i.

3l. 15stS

4. 8sto:

i. 2istr

1. 2st3'

>6m;
2m;

7m.
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ZIEMAS MĒNESIS

1. Jaungada diena.

18. Pirms 50 gadiem (1912. g.) atklāta KSDSP Viskrievijas VI (Prāgas)
konference.

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

25. Paiet 30 gadu, kopš miris (1932. g.) Pēteris Stučka, viens no Latvijas
Komunistiskās partijas dibinātājiem. Dzimis 1865. g.

27. 1959. gadā atklāts PSKP XXI kongress.

Dažādi dati novadpētniekiem:

2. pl. 7st 54m Zeme atrodas perihēlijā (vistuvāk Saulei).
2. 1959. gadā palaista pirmā padomju raķete Mēness virzienā; tā kļuva par

pirmo mākslīgo planētu.
3. 1919. gadā Sarkanā Armija atbrīvoja Rīgu.
8. Paiet 45 gadi, kopš miris (1917. g.) izcilais gleznotājs Jānis Rozentāls.

Dzimis 1866. g.
9. Pirms 55 gadiem (1907. g.) Koknesē nošauts 1905. gada kaujinieks Ferdi-

nands Grīniņš (Burlaks).
17. Pirms 140 gadiem (1822. g.) Jelgavā sāka iznākt pirmais laikraksts lat-

viešu valodā «Latviešu Avīzes».

20. Pirms 85 gadiem (1877. g.) dzimis Erhards Bricke, ievērojamais padomju

ķīmiķis un metalurgs, akadēmiķis; beidzis Rīgas politehnisko institūtu un

darbojies te kā pasniedzējs un profesors. Miris 1953. g.

20. 1960. gadā nodibināta Latvijas dabas un vēstures biedrības Rīgas nodaļa.
20. Saule ieiet Ūdensvīra zīmē.

22. Pirms 5 gadiem (1957. g.) miris Pauis Valdens, izcilais ķīmiķis, akadē-

miķis; darbojies Rīgas politehniskajā institūtā no 1881. līdz 1919. gadam,
veicot te ievērojamus atklājumus. Dzimis 1863. g.

26. (13.) Strādnieku apšaušana pie Dzelzs tilta Rīgā 1905. gadā.
27. Pirms 130 gadiem (1832. g.) dzimis ievērojamais Krievijas ģeologs

Fr. Smits, kuram ir lieli nopelni Baltijas ordovika un silūra sistēmu nogu-
lumu izpētīšanā. Miris 1908. g.

27. Pirms 65 gadiem (1897. g.) dzimis Jēkabs Alksnis, ievērojamais militārais

darbinieks, PSRS Kara gaisa spēku priekšnieks. Miris 1937. g.

28. Pirms 85 gadiem (1877. g.) miris izcilais gleznotājs Kārlis Hūns. Dzimis

1830. g.

31. Paiet 75 gadi, kopš dzimis (1887. g.) gleznotājs Kārlis Miesnieks, Latvijas

PS,R Tautas mākslinieks.
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Flaša, plaša mana zeme,
Nu varēja atelpot,
Plašu soli dzīve prasa
Ikvienā vietiņā!

Janvārī gaisa temperatūra turpina pakāpeniski pazemināties, pie kam sa-

glabājas ievērojama starpība starp temperatūru jūras piekrastē un republikas
austrumu rajoniem. Mēneša vidējā temperatūra Baltijas jūras piekrastē ir —2°,
bet republikas austrumu daļā svārstās no —6 līdz —7°.

Zemākā novērotā janvāra un arī gada temperatūra Latvijā ir —42°. Jan-

vāra augstākā temperatūra sasniegusi +7°. Pagājušā gada siltajā ziemā jan-
vārī maksimālā temperatūra bija +6°. Vispār janvārim raksturīgi bieži atkušņi.

Piemēram, jūras piekrastē vairāk nekā pusei no mēneša dienām temperatūra
ir virs o°, austrumu rajonos atkušņi vērojami retāk — 7

—
10 dienas mēnesī.

Kaut gan janvārī bieži gadās atkušņi, tomēr visi republikas rajoni klāti

ar sniega segu. Jūras piekrastē un Zemgales līdzenumā sniega segas biezums

vidēji ir ap 10 cm, bet augstienēs sasniedz 20—30 cm.

Janvārim ir raksturīgs ievērojams mākoņainums un neliels saules spīdēša-

nas ilgums, jo apmākušos dienu skaits vidēji ir 18—20, bet saule spīd tikai

ap 40 stundām. Tomēr kopējais nokrišņu daudzums janvārī, tāpat kā citos

ziemas mēnešos, ir neliels un svārstās no 25 mm līdzenumos līdz 45 mm aug-
stieņu rietumu nogāzēs.

Janvārī pakāpeniski turpinās_ zemes sasalšana, mēneša beigās augsnes
sasaluma vidējais dziļums svārstās 15—40 cm robežas.

Pārsvarā ir dienvidu virziena vēji, un to ātrums uz sauszemes _ir_ vidēji
4—5 m/sek., bet virs Rīgas jūras līča —

7—9 m/sek. Jurā janvārī samērā bieži,

vidēji 3—5 dienas mēnesi, vērojamas vētras.

Republikas upes un ezerus klāj ledus sega. Ledus biezums Kurzemes upes
svārstās no 20 cm mēneša sākumā līdz 25 cm mēneša beigas, bet Daugava

attiecīgi no 30 līdz 35 cm. Austrumu rajonu ezeros ledus biezums sasniedz

40 cm. Upju notece janvārī neliela. Upju pietece ir galvenokārt no gruntsūde-
ņiem. Reizēm ūdens pieplūdumu un līmeņu celšanos atkušņu laika_ var izraisīt

sniegūdeņi. Rietumu rajonu upēs — Bārtā, Ventā un dažreiz arī Lielupe —

janvārī atkušņu ietekmē novērota ledus iešana.

Rīgas jūras līcī janvāra sākumā ledus veidošanas vērojama līča ziemeļu

piekrastē. Mēneša beigās Monzunda jūras šaurumi un Pernavas licis klāts ar

ledus segu, bet gar Vidzemes un Kurzemes piekrasti veidojas jauns ledus. Līča

centrālā daļa janvārī parasti nav aizsalusi, un ūdens temperatūra te ir ap +I°.

Dzīvās dabas norišu gada cikls mērenās joslas platuma grādos izpaužas
4 gadalaikos, kuru ilgums dažādās vietās ir dažāds un kuru sākuma momenti

izmainās gadu no gada diezgan plašās robežās: Atsevišķo gadalaiku iestāšanās
.momenti dabā nebūt nesakrīt ar astronomiskajiem gadalaikiem. Tā saucamie

fenoklimatiskie gadalaiki saistās ar noteiktu diennakts vidējo temperatūru, proti:

pavasaris sākas, diennakts vidējai temperatūrai pārsniedzot o°, vasara — pār-
sniedzot 15°, un turpinās, kamēr diennakts vidējā temperatūra noslīd atkal zem



15°. Ar šo momentu sākas rudens. Tas beidzas tad, kad diennakts vidējā tempe-
ratūra nokrīt zem o°. Latvijas PSR visgarākais gadalaiks ir ziema, piemēram,

Rīgas rajonā tā sasniedz 125 dienas, bet' 240 dienas ir ar pozitīvu diennakts

vidējo temperatūru. Veģetācijas periods gan tiek skaitīts no dienas, kad dien-

nakts vidējā temperatūra stabili pārsniedz +s°. Latvijas PSR teritorijā tā

ilgums ir no 170 dienām Vidzemes Centrājajā augstienē līdz 200 dienām Kur-

zemes dienvidrietumos. Rīgas rajonā veģetācijas periods ilgst vidēji 187 dienas.

Sinī laikā uzkrājas pietiekami lielas aktīvo temperatūru summas virs s°, proti,
no 2020° Vidzemes Centrālajā augstienē līdz 2460° Daugavpils rajonā. Veģetā-

cijas periodā svarīga ir arī 10° robeža, jo tad sākas siltummīlošo augu veģe-
tācija. Uzkrātās aktīvo temperatūru summas virs 10° vidēji svārstās no 1700

līdz 2100°. Siltākais laika posms gadā ir vasara — periods ar temperatūru virs

15°. Visīsākā vasara ir Vidzemes Centrālajā augstienē ap_ Gaiziņkalnu — tikai

37 dienas, Valmierā — 59, Kazdangā — 62, Rīgas pilsētā — 73 dienas.

Apskatot augu dzīves gadskārtējo gaitu, mūsu apstākļos konstatējami divi

periodi — aktivitātes un miera periods. Parasti par biosfēras aktivitātes perioda
sākumu uzskata augu pamošanās laiku, ko raksturo sulu cirkulācijas sākšanās

kokiem un pirmo lapiņu attīstība daudzgadīgām zālēm. Laika ziņā abas šīs

biosfēras parādības ir tuvas viena otrai. Par biosfēras miera perioda iestāšanas

sākumu pieņem dienu, kad kokiem lapas nodzeltējušas un sākusies vispārēja

lapu krišana.

Miera perioda laikā — ziemas mēnešos parasti nekādas arēji redzamas

izmaiņas augu dzīvē nenotiek. Visas augu veģetatīvās attīstības- fazu maiņas
notiek tikai biosfēras aktivitātes periodā, t. i., pavasarī, vasarā un rudeni.

Augu gadskārtējo ciklisko gaitu Latvijas teritorijā labi pazīstamiem savvaļas

un kultūraugiem parādīsim hronoloģiskā secībā pa mēnešiem, atzīmējot galveno
attīstības fazu iestāšanās laikus. Kamēr noteikta augu attīstības fāze iestājas
visā republikas teritorijā, paiet 2—3 nedēļas, turklāt pavasarī tas notiek lenak,

bet vasarā un rudenī — ātrāk. Liela ietekme uz augu attīstības gaitu ir jūras
tuvumam un arī reljefam.

* *

*

Janvāris ir klusākais mēnesis dabā. Reti dzirdamas putnu balsis, neskan

to dziesmas, jo dienas lielāko daļu ziemotāji pavada, intensīvi meklējot barību.
Barība sagādā putniem galvenās rūpes, un ir tikai pāris sugu, kuru barības
bāze nav atkarīga no ziemas apstākļiem. Tā, pat visbargākajās ziemās, gados,
kad ir bagātas skuju koku sēklu ražas, gandrīz jebkuros laika apstākļos var

dzirdēt skaļo krustknābja dziesmiņu, kas patīkami atdzīvina klusos, sniegotos
mežus. Tas pats sakāms par ūdensstrazdu, kas Latvijā paretam sastopams
strautu un seklu upīšu neaizsalstošās vietās un nirstot barojas ar sīkajiem
gultnes ūdensorganismiem. Arī medņiem katrā laikā pieejamas priežu skujas —

to galvena pārtika ziemas mēnešos.

Sajā liela sala un dziļa sniega mēnesi arī zvēri aizņemti galvenokārt ar

barības meklēšanu. Ta mežmalās vāveres visu dienu loba sēklas no egļu un

priežu čiekuriem, atstājot zem kokiem veselu birumu čiekuru zvīņu; pļavās un

tīrumos var novērot lapsas, kas ļoti veikli uzmeklē peles pat zem biezas sniega
segas. Sākas periods, kurā visgrūtāk atrast barību briežiem un stirnām, tāpēc
nepieciešams sistemātiski izlikt siena un lapu slotiņas barības redelēs un citas

no sniega aizsargātās vietās. Jāsāk nolaist arī pa apsei, kuru_miza un pumpuri
šiem dzīvniekiem ir vislabākā barība. Vilkiem sākas pārošanās laiks, nakti tie

salasās baros un klejo tālā apkārtnē. lespējamas vilku medības, aplencot tos

dienas guļvietās ar karodziņiem. Aļņu buļļi janvārī beidz nomest ragus.
Nārsto lucīši un vēdzeles.
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Saule Mēness

Datums Vārda dienas
Dienas

garums
lec kulminē riet

Satumst

lec riet

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

1 C Brigita, Indra

2 P Spīdola, Nauja
3 S Aīda, īda

4 Sv Daila, Veronika

9 24
9 22

9 20

9 18

13 37 08

37 16

37 24

37 30

17 51

17 53

17 56

17 58

19 20

19 22

19 24

19 26

8 27

8 31

8 36

8 40

6 02

710

8 08

855

14 04

14 56

16 00

17 19

5 P Agate, Selga
6 O Dore, Dace

7 T Nelda, Rihards
8 C Aldona

9 P Apolonija
10 S Paulīna, Paula

11 Sv Laima, Laimdota

9 17

9 15

9 12

9 10

9 07

9 05

9 03

37 35

37 40

37 44

37 47
37 49

37 50

37 51

18 00

18 02

18 04

18 07
18 09

1811

18 13

19 28

19 30

19 32

19 34

19 36

19 38

19 40

8 43

8 47

8 52

8 57

9 02

9 06

9 10

9 33

10 02

10 27

10 49

11 10

1130

11 53

18 45

20 14

21 43

23 09

0 35

156

12 P Karlīna, Līna

13 O Malda, Melita

14 T Valentīns

15 C Alvils, Olafs

16 P Jūlija, Juliāna
17 S Konstance, Donāts

18 Sv Konkordija, Kora

9 01

8 58

8 56

8 54

8 51

8 49

8 46

37 51

37 50
37 48

37 46

37 43

37 39
37 34

18 15

18 18

18 20

18 22

18 24

18 27

18 29

19 42

19 44

19 46

19 48

19 50

19 52

19 54

9 14

9 20

9 24

9 28
9 33

9 38

9 43

12 20

12 53

1331

14 18

1514

1616

17 21

314

4 27

5 33

6 29
7 18
7 56

8 26

19 P Zane

20 O Vitauts, Smuidra

21 T Eleonora, Kurbads

22 C Ārija, Ariadna

23 P Haralds, Almants

24 S Diāna, Dina

25 Sv Alma, Zaiga

8 44

8 41

8 39

8 36
8 34

831

8 29

37 29

37 23

37 16

37 09

37 01

36 53

36 44

18 32

18 34

18 36

18 39

18 41

18 44

18 46

19 56

19 58

20 00
20 03

20 05

20 07

20 09

9 48
9 53

9 57
10 03

1007

10 13

1017

18 29

19 37

20 45
21 54

23 02

8 51
9 12

9 31

9 46

10 03

10 19

10 380 11

26 P Evelīna, Mētra

27 O Līvija
28 T Skaidrīte, Justs

8 26

8 24

8 21

36 34

36 24

36 13

18 48

18 50

18 53

20 11

20 13

20 15

10 22

10 26

10 32

1 22

2 33

3 45

10 59

11 24

11 58

Mēness fāzes. Q 5. II. pl. 3s

D 11. II. pl. 18s

O 19. II. pl. 16s

(ļ 27. II. pl. 18s

40m;
:43m;

18m;
50m.
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SVEČU MĒNESIS

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

Dažādi dati novadpētniekiem:

2. Pirms 35 gadiem (1927. g.) miris literatūrkritiķis Ernests Pīpiņš-Vizulis.
Dzimis 1873. g.

4. 1961. gadā uzlaists smags padomju kosmiskais kuģis-pavadonis (svars
6483 kg).

7. 1946. gada nodibinātaLatvijas PSR Zinātņu akadēmija.
9. Paiet 55 gadi, kopš dzimusi (1907. g.) latviešu padomju dzejniece Mirdza

Ķempe.
12. 1961. gada uzlaists mākslīgais Zemes pavadonis, no kura startēja automā-

tiskā starpplanētu stacija Venēras virzienā.

13. Aprit 85 gadi, kopš dzimis (1877. g.) komponists Jāzeps Mediņš. Miris

1947. g.

19. Saule ieiet Zivju zīme.

19. Pirms 20 gadiem (1942. g.) miris tēlnieks Kārlis Zāle. Dzimis 1888. g.
20. Aprit 25 gadi, kopš miris (1937. g.) rakstnieks Pavils Rozitis. Dzimis

1889. g.

27. Pirms 85 gadiem (1877. g.) dzimis Jānis Asars, publicists, literatūrkritiķis,
1905. gada revolūcijas aktīvs dalībnieks. Miris 1908. g.

27. Pirms 55 gadiem (1907. g.) Matīsa kapos nošauti 17 notiesātie Tukuma

1905. gada bruņotās sacelšanās kaujinieki.
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Sniega māte, sniega māte,
Purin' savus spilventiņus,
Lai nak sniegi virs zemītes,
Lai bāliņi mežā brauc.

Februāris Baltijā ir tipisks ziemas mēnesis. Visu teritoriju klāj sniega
sega. Parasti februāri Baltijā ieplūst aukstās arktiskās gaisa masas, lai gan
ari cikloniska darbība ir bieža parādība. Mēneša vidējā temperatūra daudz

neatšķiras no janvāra temperatūras — gar jūras piekrasti tā ir ap —2,5°,
republikas austrumos —7°. Zemākās novērotās temperatūras ir —29° rietumos

un-—39° austrumos. Maksimālās Zemgales līdzenumā sasniegušas +11°. Pagā-
jušā gada 18. februārī Kolkas ragā atzimēta temperatūra +10°.

Tomēr februārī jau manāma arī pavasara tuvošanās: dienas kļūst garā-
kas, saule virs horizonta paceļas augstāk. Saules spīdēšanas ilgums februārī

vidēji ir 70 stundas. Arī apmākušos dienu skaits, salīdzinot ar janvāri, samazi-

nās par 2—4 dienām.

Mēneša beigās sniega sega sasniedz gada maksimumu —
40 —50 cm

Vidzemes augstienē, 30—40 cm austrumu un 20—30 cm rietumu rajonos.
Vienīgi pašā jūras piekrastē sniega segas biezums nepārsniedz vidēji 10—15 cm.

Pagājušā gada februārī Latvijā tika novērots mazākais sniega daudzums ilg-
gadīgā periodā — rietumu un centrālajos rajonos sniega nebija nemaz, vienīgi
Alūksnes un Gaiziņkalna apkārtnē tā biezums bija ap 10—15 cm. Ar sniegu
bagātās ziemās sniega segas biezums Gaiziņkalna rajonā pārsniedz 1 m, bet

pārējos rajonos svārstās 40—65 cm robežās.

Februārī turpinās zemes sasalšana, un mēneša beigās sasaluma dziļums
svārstās vidēji no 15—25 cm jūras piekrastē līdz 60 cm austrumu rajonos.

Nokrišņu summa februārī .ir neliela —

ap 20 mm līdzenumos un zemienēs

un līdz 40 mm augstienēs.
Vēja režīms uz sauszemes apmēram tāds pats kā janvāri, pārsvara ir dien-

vidu virziena vēji ar ātrumu 3,5—4,5 m/sek._ Virs Rīgas jūras līča dominē

ziemeļaustrumu vēji ar nedaudz mazāku vidējo ātrumu kā janvārī — 5 —7 m/sek.
Vētras februāri atkārtojas retāk nekā janvāri.

Upēs un ezeros pieaug ledus segas biezums. Daugavā tas sasniedz vidēji
40 cm, Gaujā — 37 cm, Lielupē un Ventā — 35 cm. Bargās ziemās maksimā-

lais ledus biezums sasniedz_ 60—70 cm, bet siltās nepārsniedz 10—15 cm.

Sevišķi siltā ziemā, kā pagājušā, rietumu rajonu upes, piemēram, Bārtā un

Venta, atsevišķos posmos ledus sega nemaz neizveidojas.
Februārī upēs ūdens pieplūst galvenokārt tikai no gruntsūdeņiem, tadeļ

ūdens daudzums tajās ir minimāls. Piemēram, Daugava februārī uz juru aiznes

tikai 3,4% no gada noteces.

Rīgas jūras līcī pakāpeniski pieaug ledus daudzums. Mēneša vidū gar

ziemeļu piekrasti plašā joslā, gar pārējo — šaurākā izveidojas malas ledus,

bet līča centrālajā daļā un Irbes jūras šaurumā novērojams peldošs ledus. Mē-

neša beigās viss līcis'parasti pārklājas ar ledus segu. Ledus biezums piekrastē
sasniedz 30—40 cm, bet centrālajā daļā 15—20 cm. Gar Baltijas jūras pie-

krasti februāra beigās dažu jūdžu attālumā novērojams malas ledus.

* *

*



Dzīvās dabas fenoloģiskie novērojumi palīdz labāk izprast katras vietas
īpatnības un mikroklimatiskos apstākļus, jo dzīvais augs ar saviem attīstības
fazu momentiem ka spogulī parāda vietas klimatiskos apstākļus. Tādēļ katram

rajonam jāsastāda labi dabas jeb bioklimatiskie kalendāri, kas noder par mēr-

auklu katra gada atšķirībai no vidējiem datiem un ievērojami papildina meteo-

roloģiskos datus. Tāpat fenoloģiskās kartes dažādu augu attīstības fāzēm ļoti
labi parada biosfēras siltuma akumulāciju.

Vissenākie novērojumi par augu attīstības fāzēm veikti Japānā jau kopš
874. gada (par ķiršu ziedēšanu), tātad novērojumu rinda ir gandrīz 1100

gadu gara.

Fenoloģiskie novērojumi ļauj precīzāk noteikt dažādu lauksaimniecības un

citu ar dzīvo dabu saistīto darbu optimālos termiņus, kā sējas laikus, koku
stādīšanas laikus, ganīšanas periodu, siena pļauju, ražas novākšanu, cīņu ar

dabas nelabvēlīgam parādībām un kaitēkļiem, bišu izvešanu ganībās,' ogu,
augļu un sēņu ievākšanu un citu sagādes jautājumu kārtošanu.

Izmantojot katra gada fenoloģiskos novērojumus kā par kultūraugiem, tā

par savvaļas augiem, nodrošināsim teritorijas dabas resursu lietderīgāku tin

prasmigaku_ izmantošanu un veicināsim_ lauksaimniecības kultūru ražības cel-

šanu, ka arī lopkopības produktivitātes kāpināšanu.
Bez tam šādā veidā vislabāk var iepazīties ar mūsu republikas dabu visos

tās novados, izzināt dzīvās dabas attīstības likumsakarības, labāk tās izprast
un izmantot praktiskām vajadzībām dažādās_ tautas saimniecības nozarēs.

Februāra pirmajā dekādē sākas liepas sēklu izsēšanās. Vējainā laikā tās

izsējas diezgan plaši. Mēneša pēdējā dekādē parastajai eglei sāk birt skujas,
bet februāra beigās sākas baltalkšņa sēklu izsēšanās. Janvārī vai februārī
atkušņa laikā veicama augļu koku kaļķošana.

* *

*

Februārī, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, putnu dzīvē vērojamas mazas

pārmaiņas. Mežos un apdzīvoto vietu tuvumā rāmās, saulainās dienās paretam
var dzirdēt dažādu zīlīšu sugu dziesmiņas. Dažkārt medņu uzturēšanās vietās

sniegā jau redzami raksturīgie «svītrojumi» — medņu gaiļu spārnu atstātās

zīmes, kas rodas, kad tie, pavasarīgas jūtoņas pārņemti, nolaistiem spārniem
pastaigājas pa sniegu.

Izņēmums citu mūsu putnu vidū ir krauklis —
viens no agrākajiem ligzdo-

tājiem. Būdams nometnieks, tas siltās ziemās jau februāra pirmajā pusē sāk

savus riesta lidojumus, ūn mēneša beigās kraukļa ligzdā var atrast olas.

Februārī pārojas lapsas, un tās redzamas, skrienam rindiņa pa divām trim

kopā. Mēneša beigās pārošanās sākas vāverēm; tās kļūst sevišķi kustīgas, skaļi
šmaukstinādamas riņķo ap koku stumbriem un lēkā no zara uz zaru. Ragus
nomet staltradžu buļļi, bet stirnāžiem tie sāk ataugt no jauna. Jāturpina stalt-

radžu un stirnu barošana ar sauso barību, kā arī apšu nolaišana. Ja ir dziļš

sniegs, vēlams parūpēties par stirnu guļvietām, izbraucot pa mežu ar sniega

arklu, jo stirnas uz sniega neguļ un novārgušiem dzīvniekiem pašiem grūti

guļvietas attīrīt. Lai augļu dārzu sētas pildītu savu uzdevumu, gar tām jāatrok
sniega kupenas, jo zaķi šajā laikā spiesti arvien vairāk baroties ar koku mizu

un pumpuriem.
Turpinās vilku medības ar karodziņiem. Vilkus var medīt arī no zeme

ieraktas vai koka zaros iekārtotas būdas, naktī pievilinot tos ar klajā vietā

izliktu kritušu dzīvnieku.

Turpina nārstot lucīši un vēdzeles.
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MARTS

Saule
Dienas I Mēness

Datums Vārda dienas Satumst
lec kulminē riet

garums
lec riet

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

1 C Ivars, Ilgvars
2 P Lavīze, Laila

3 S Tālis, Marts

4 Sv Alise

8 19

8 16

8 13

8 11

13 36 02

35 50

35 38

35 25

18 55

18 57

18 59
19 01

20 18

20 20
20 22

20 24

10 36

1041

10 46

10 50

4 52

5 52

6 43

7 25

12 42

13 38

14 48

16 08

5 P Austra, Aurora

6 O Vents, Centis
7 T Ella, Elmīra

8 C Dagmāra, Marga
9 P Ēvalds, Ausmis

10 S Silvija, Laimrota

11 Sv Konstantīns, Agita

8 08

8 06
8 03

8 00
7 57

7 55

7 52

35 12

34 58

34 44

34 30

34 16

34 00

33 44

19 03

19 05

19 07

19 09

19 12

19 14

1917

20 26

20 28

20 31

20 33

20 35

20 37

20 40

10 55

10 59
11 04

11 09
11 15

11 19

1125

7 58

8 25
8 49

9 10

9 31

9 55

10 21

17 36

19 07

20 38

22 06

23 32

0 57

12 P Aija
13 O Ernests, Balvis

14 T Matilde, Ulrika

15 C Amilda

16 P Guntis, Guntars

17 S Ģetrūde, Gerda

18 Sv Ilona, Adelīna

7 49

7 46

7 44

7 41

7 39

7 36

7 33

33 28

33 12

32 56

32 39
32 22

32 05

31 47

1919

19 21

19 23

19 26

19 28

19 30

19 32

2042

20 44

20 46

20 48

2050

20 53

20 55

11 30

11 35

11 39
11 45

11 49

1154

11 59

10 52

11 29

12 15

13 07

14 08

15 12

16 19

2 13

3 25

4 25

5 17

5 59

6 30

6 56

19 P Jāzeps, Daris

20 O Made, Madara

21 T Una, Vidmants
22 C Tamāra, Dziedra

23 P Mirdza, Žanete

24 S Ka_zimirs
25 Sv Māra, Marita

7 30

7 28

7 25

7 22
7 19

7 17

7 14

31 30

31 12

30 54

3036

30 18

29 59

29 41

19 34
19 36

19 38

19 40

19 42

19 44

19 47

20 58
21 00

21 02

21 05

21 07
21 09

21 12

12 04

12 08

12 13

12 18

12 23
12 27

12 33

17 27

18 35

19 44

20 52

22 02

23 13

7 19

7 37

7 54

8 10

8 26

9 44

9 03

26 P Eiženija, Ženija
27 O Gusts, Gustavs
28 T Gunta, Ginta

29 C Aldonis

30 P Nannija
31 S Detlavs, Gvido

7 12

7 09

7 06

7 03

7 01

6 58

29 23

29 04

28 46
28 28

28 10
27 52

19 49

19 51

19 53
19 55

19 58

20 00

21 14

21 16

21 19

21 21

21 24

21 26

12 37

12 42

12 47

12 52

12 57

13 02

0 24

1 35

2 43

3 44

4 37

5 20

9 27

8 57

10 35

11 25

12 27

1341

Mēness :azes. # 6. III. pl. 13

D 13. III. pl. 7

O 21. III. pl. 10^

d 29. III. pl. 7-

it31m;
;t39m;
;t56m:

tllm.
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SĒRSNU MĒNESIS

8. Starptautiska sieviešu diena.

12. (27. II) Pirms 45 gadiem (1917. g.) gāzta cara patvaldība.
13. 1898. gadā atklāts KSDSP I kongress.
18. Parīzes Komūnas diena.

Dažādi dati novadpētniekiem:

1.—3. Pirms 30 gadiem (1932. g.) Rīgā notika bezdarbnieku politiskas demon-

strācijas.
2. Pirms 55 gadiem miris (1907. g.) dzejnieks Fricis Mālberģis. Dzimis

1824. g.

2. 1919. gadā Padomju varas laika notika novadpētniecības biedrības organi-
zatoru apspriede progresīvā skolotāja un novadpētnieka Z. Lancmaņa
vadībā. Viens no biedrības nosaukuma izvēlētajiem variantiembija «Latvijas
zemes un tautu pētīšanas biedrība».

3. Pirms 90 gadiem (1872. g.) dzimis ievērojamais gleznotājs Vilhelms Pur-
vītis. Miris 1945. g.

5. Pirms 400_gadiem (1562. g.) beidza pastāvēt Livonijas ordenis.

9. 1961. gadā uzlaists padomju 4. kosmiskais kuģis-pavadonis.
18. Pirms 45 gadiem (1917. g.) Rīgā notika strādnieku un kareivju masu

mītiņi. No cietumiem atbrīvoja politiskos ieslodzītos.

19. Paiet 90 gadu, kopš dzimis (1872. g.) Jānis Jansons-Brauns, viens no

pirmajiem latviešu marksistiem, izcils literatūrkritiķis. Miris 1917. g.

19. Pirms 70 gadiem (1892. g.) dzimis latviešu padomju bioķīmiķis akadēmiķis
Aleksandrs Šmits.

20. Pirms 45 gadiem (1917. g.) ievēlēta Rīgas Strādnieku deputātu padome.
21. pl. sst 30m Saule ieiet pavasara punktā (Auna zīmē) — pavasara sākums.

25. Pirms 95 gadiem (1867. g.) dzimis profesors Jēkabs Karkliņš, mūzikas kri-

tiķis. Miris 1960. g.

25. 1961. gada uzlaists padomju 5. kosmiskais kuģis-pavadonis.
26. Pirms 675 gadiem (1287. g.) zemgaļi pie Griezes (starp Nīgrandi un

Mažeikiem) sakāva Livonijas ordeņa spēkus.
26. Pirms 140 gadiem (1822. g.) Gedučos (pie Bauskas) miris izcilais Kurzemes

zinātnieks Teodors Grothuss, viens no elektroķīmijas un fotoķīmijas pamat-
licējiem. Dzimis 1785. g.

26. 1960. gadā atklāts Latvijas dabas un vēstures biedrības I kongress.
27. Pirms 65 gadiem (1897. g.) dzimis Kārlis Plaude, akadēmiķis, Latvijas

PSR Zinātņu akadēmijas prezidents.
28. Pirms 45 gadiem (1917. g.) sāk iznākt Rīgas Strādnieku deputātu padomes

orgāns «Ziņotājs».
31. Pirms 45 gadiem (1917. g.) miris Jānis Jansons-Brauns. Dzimis 1872. g.
31. Pirms 30 gadiem (1932. g.) miris rakstnieks Apsesdēls (Augusts Apsitis).

Dzimis 1880. g.
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Pavasar', pavasar',
Naci šurpu dziedādams!
Lai iet ziema raudādama,
Savu sniegu līdz ņemdama.

Martā gandrīz visā Latvijas teritorijā gaisa temperatūra pārsniedz 0°
robežu. Rietumu rajonos tas notiek ap 20. datumu, austrumos — mēneša pēdē-
jas dienās. Mēneša vidēja temperatūra svārstās no —0,5° rietumos līdz —3,5°
austrumos. Minimālas novērotas temperatūras rietumos ir —24°, austrumos
—35°. Maksimāla temperatūra dienas vidū martā var sasniegt +18°. Pagājušā
gada marta pirmajā dekāde temperatūra vairākos rietumu un dienvidu rajonos
bija +14°.

J

Martā sniega sega sāk pakāpeniski samazināties. Pirmajā un otrajā dekādē
sniegs pazūd tikai pašā jūras piekrastē, bet trešajā dekādē tas parasti sāk
kust visa teritorija.

Martā zemes sasaluma dziļums, salīdzinot ar februāri, mainās samērā

maz — tas svārstās 20—58 cm robežās, vienīgi Kolkas raga rajonā nepār-
sniedz 15 cm.

martā var būt kā sniega, tā lietus veidā. Visumā nokrišņu dau-
dzums marta ir neliels, vidēji tas svārstās 20—40 mm robežās. Rīgā novērotais
minimums bijis 2_ mm, maksimums 65 mm. Salīdzinot ar citiem mēnešiem, šie
skaitļi ir_ vismazākie. Atsevišķos gados martā novērots arī pērkona negaiss.
Migla, tāpat ka ziemas mēnešos, atkārtojas 2—B reizes mēnesī.

Marta visbiežāk vērojami dienvidrietumu un dienvidu virziena vēji. To

ātrums parasti ir 3—4,5 m/sek., Rīgas jūras līcī vidēji 5 —6,5 m/sek., pie kam

stiprākie vēji novērojami līča ziemeļu daļā. Vētras ar vēja ātrumu virs 15 m/sek.
gadās samērā reti

— jūrā 3—4 reizes mēnesī.

Reizē ar sniega kušanu ūdens pietece upēs strauji aug, un marta vidū sākas
ūdens līmeņa celšanās. Vispirms tas notiek rietumu rajonu upēs, pēc tam pakā-
peniski arī 'ziemeļu un austrumu rajonos. Ledus iešana Bārtā un Ventā sākas

vidēji ap 20. martu, Lielupē un tās pietekās —■ no 20. līdz 28. martam,

Daugavā, Aiviekstē un Gaujā —
marta pēdējās vai aprīļa pirmajās dienās.

Ezeros martā parasti vēl saglabājas ledus sega. Maksimālais palu līmenis Kur-

zemes un Zemgales upēs parasti novērojams vienlaikus ar ledus iešanas periodu,
t. i., vidēji marta trešajā dekādē. Atsevišķos gados, stingrajās ziemās, martā

sniega kušana vēl nesākas un upēs valda pilnīgs ziemas režīms.

Maigās ziemās, kā, piemēram, pagājušajā gadā, martā Kurzemes un Zem-

gales upēs ledus nebija nemaz, bet austrumu rajonu upēs tas izkusa jau mē-

neša sākumā.

Rīgas jūras līcis marta pirmajā dekādē parasti pilnīgi klāts ar ledus segu.

Otrajā dekādē ledus sāk uzlūzt Irbes jūras šaurumā, bet trešajā — līča rietumu

daļā. Tātad mēneša beigās ledus sega vēl saglabājas līča ziemeļu un austrumu

daļā, bet rietumu daļā un Irbes jūras šaurumā vērojams klejojošs ledus. Bal-

tijas jūras piekrastē malas ledus arī uzlūzis un peldoša ledus kustību nosaka

vēja virziens.
* *

*

Par augu dzīvi Latvijas PSR teritorijā sistemātisku novērojumu nav

daudz, jo visā republikas teritorijā ir tikai ap 70 novērošanas punktu.



Novērojumu tīkla daudz varētu darīt Latvijas dabas un vēs-

tures biedrības nodaļas, noorganizējot fenoloģiskos novērojumus katra savā

rajona. Sakot ar 1961. gadu, fenoloģisko novērojumu materiāli, kas sastādīti uz

speciālam veidlapām ar iespiestu fenoloģiskas sekcijas adresi, pa pastu sūtāmi

bez maksas, tādēļ tie šinī ziņā no novērotāja neprasa nekādus materiālus

izdevumus.

Martā daba pakāpeniski sāk jau atmosties. Tas notiek agrāk vai vēlāk —

atkarībā no temperatūras. Marta sākumā pūpolvītola pūpoliņi sāk nomest savus

apvalkus un pilnīgi atbrīvojas no tiem ap mēneša vidu. Marta pirmajā dekādē

pūpoli sāk attīstīties arī parastajam kārklam. Augļu dārzos jāveic nokaltušo

zaru izgriešana un kaitēkļu apkarošana, kokus apmiglojot.

* *

*

_

Marts — agro gājputnu atgriešanās mēnesis. Parasti mēneša otrajā dekādē

parādās pirmie krauķi, melnie māju un pelēkie meža strazdi, lauku cīruļi, zaļ-
žubītes, kaņepju putniņi un ķīvītes.

_

Jāatceras, ka šo agro atceļotāju pirmās parādīšanās termiņi ievērojami
svārstās pa gadiem ne tikai atkarībā no ziemas īpatnībām pie mums, bet arī

to ziemošanas vietās. Vēlo gājputnu atgriešanās laiks ir daudz noteiktāks

un mazāk svārstās pa gadiem, jo nav tik atkarīgs no laika apstākļiem.
Tai laikā, kad paši agrākie ceļotāji tikko atgriezušies dzimtenē, daži ziemo-

tāji sāk pavasara dziesmas un riestus vai pat jau uzsākuši ligzdošanu. Vēl

sniegotos mežus atdzīvina zīlīšu bariņu pavasarīgā čalošana un dzeņu kalšana.

Marta beigās iedziedas medņu un rubeņu gaiļi. Apdzīvotu vietu tuvumā var

dzirdēt dzeltenās stērstes vienkāršo dziesmiņu, parkos uz ligzdošanu sarosīju-
šies kovārņi. Kaut arī mežos vēl dažkārt bagātīgi turas sniegs, krustknābji jau

perē savus dējumus.
Marta trešajā dekādē atgriežas ķīri, sila cīruļi, žubītes, baltas cielavas,

sarkanrīklītes, meža pīles un vairākas citas putnu sugas.

Atkusušās vietās zem krūma vai pērnās zāles cerā zaķiem atnesas pirmie
zaķēni skaitā parasti ne vairāk par diviem. Turpmāko metienu zaķeni dzimst

dažādos mēnešos līdz pat oktobrim ieskaitot; otrajā metienā to ir 3—4, trešajā
atkal mazāk. Zaķēni piedzimst visai attīstīti un pec paris nedēļām uzsāk pat-

stāvīgu dzivi. Arī āpšu alā martā ierodas mazuļi —
trīs līdz seši sīki, baltvil-

naini āpsēni, kuri aug lēni un atver acis tikai otrajā mēnesī. Marta beigās
vāveres apaļajā, siltajā ligzdā biezas egles zaros parādās pirmie vavereni (pir-

majā metienā 4—B), kas pavada tur gandrīz pusotra mēneša. Marta jāturpina

briežu un stirnu barošana, sevišķi, ja iepriekšējie mēneši ir bijuši bagāti ar

sniegu.
Sākot ar 15. martu, aizliegts zvejot alates. Ja ledus izkusis, nārstot sāk

parastā varde.
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APRĪLIS

Saule Mēness

Datums Vārda dienas Satumst
Dienas

garums
lec kulminē riet lec riet

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

1 Sv Teodora 6 55 13 27 34 20 02 21 29 13 07 5 56 15 03

2 P Irmgarde
3 O Daira, Ferdinands

4 T Valda, Herta
5 C Vija
6 P Zinta, Vīlips
7 S Zinaīda, Helmuts

8 Sv Edgars

6 52

6 49

6 47

6 44

6 41

6 38

6 36

27 16

26 58

26 41

26 24

26 06

25 49

25 33

20 04

20 06

20 09

20 11
20 13

20 15

20 17

21 31

21 34

21 37

21 39

21 42

2145

21 48

13 12

13 17

13 22

13 27

13 32

13 37

1341

6 24

6 49
7 10

7 31
7 54

8 18

8 48

16 31

1801

19 30

21 00

22 27

23 51

9 P Valērija
10 O Anita, Zīle

11 T Hermanis, Vilmārs

12 C Jūlijs, Ainis

13 P Egils, Justīns

14 S Strauja, Gudrīte

15 Sv Aelita, Gastons

6 33

6 31
6 28

6 25

6 23

6 20

6 18

25 16

2459

24 43

24 27

24 12

23 57

23 42

20 19

20 21

20 23

20 25

20 27

20 29

20 31

21 50

21 53

21 56

21 58

22 01

22 04

22 07

13 46

13 50

13 55

14 00

14 04

14 09

14 13

9 22

10 07

10 58

11 56

1301

14 07

15 15

1 07

2 16

3 13

3 58

4 34

5 02

5 25

16 P Mintauts, Mindaugs
17 O Rūdolfs, Viviāna

18 T Laura, Jadviga
19 C Vēsma, Fanija
20 P Namejs, Nameda

21 S Marģers, Anastasija
22 Sv Armands

6 15

6 12

6 10

6 07

6 05

6 02

5 59

23 27

23 12

22 58

22 45

22 31

2219

2207

20 33

20 35

20 37

20 40

20 42

20 44

20 46

22 09

2212

22 15

22 18

22 22

22 24

22 27

14 18

14 23

14 27

14 33

14 37

14 42

14 47

16 23

17 32

1841

1952

21 02

22 15

23 27

5 44

6 00

6 17

6 33

6 49

7 08

7 30

23 P Jurģis, Juris

24 O Visvaldis

25 T Līksma-

26 C Alīna, Rūsiņš
27 P Tāle, Klementīne
28 S Gundega, Terēze

29 Sv Vilnis, Raimonds

5 57

5 54

5 52

5 49

5 47

5 44

5 42

21 55

21 43

21 33
21 23

21 13

21 03

20 55

20 48

20 51

20 53

20 55

20 57

20 59

21 02

22 31
22 34

22 37

22 40

22 43

22 46

2250

14 51

14 57

1501

15 06

15 10

15 15

15 20

0 37

1 40
2 36

3 20

3 59

4 27

7 58

8 33
9 18

10 16

11 25
12 43

14 05

30 P Lilija, Liāna 5 39 20 47 21 04 22 54 15 25 4 51 1531

Mēness fāzes. # 4. IV. pl. 22

D 11. IV. pl. 22

O 20. IV. pl. 3^

d 27. IV. pl. 16

>t45m;
it51m;
;t34m;
itOOm.



SULU MĒNESIS

12. 1961. gadā notika pirmais cilvēka lidojums kosmosā, ko veica PSRS pil-

sonis majors Jurijs Gagarins.
17. 1894. gadā dzimis Ņ. Hruščovs.

17. Pirms 50 gadiem (1912. g.) notika strādnieku apšaušana pie Ļenas.
22. 1870. gadā dzimis V. I. Ļeņins. V. I. Ļeņina piemiņas diena.

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

Dažādi dati novadpētniekiem:

Pirms 60 gadiem — 1902. g. aprīļa sākumā nodibinājās Baltijas latviešu

sociāldemokrātiskā strādnieku organizācija.
3. Paiet 40 gadu, kopš miris (1922. g.) rakstnieks Augusts Deglavs. Dzimis

1862. g.

4. Pirms 30 gadiem (1932. g.) miris izcilais ķīmiķis Vilhelms Ostvalds, Rīgas

politehniskā institūta profesors. Dzimis 1853. g. Rīga.
5. Pirms 720 gadiem (1242. g.) Ledus kauja Aleksandra Ņevska karapulki

sakāva vācu bruņiniekus uz Peipusa ezera.

9. Pirms 100 gadiem dzimis (1862. g.) dzejnieks Esenberģu Jānis. Miris 1890.g.

13. Pirms 100 gadiem dzimis (1862. g.) gleznotājs Jānis Lībergs. Miris 1933.g.
15. Aprit 125 gadi, kopš dzimis (1837. g.) izcilais publicists, pedagogs un lat-

viešu literārās valodas veidotājs Kronvaldu Atis. Miris 1875. g.

16. (3.) Pirms 45 gadiem (1917. g.) Petrogradā no emigrācijas atgriezās
V. I. Ļeņins.

16. Pirms 100 gadiem dzimis (1862. g.) rakstnieks Pērsietis (Kārlis Zemītis),
Miris 1901. g.

20. Saule ieiet Vērša zīme.

23. Visas republikas skolas dodas tradicionāla pārgājiena «pretim pavasarim»,
lai vērotu pavasara pārmaiņas dabā, kolhozu laukos un rūpnīcas.

23. Senāk Jurģa jeb Ūsiņa dienā kalpi ar savu trūcīgo iedzīvi ceļoja no viena

saimnieka pie otra. So dienu skaitīja par vasaras sakumu, kad jāsāk laist

lopus ganībās un vest zirgus pieguļā.
23. Pirms 45 gadiem (1917. g.) iznāk Latviešu strēlnieku pulku Izpildu komi-

tejas («Iskolastrel») orgāna «Brīvais Strēlnieks» pirmais numurs.

25. Pirms 100 gadiem (1862. g.) dzimis izcilais grāmatnieks Jānis Misiņš. Miris

1945. g.

25.-30. Pirms 50 gadiem (1912. g.) notika daudzu Rīgas fabriku strādnieku

politiskie streiki, protestējot pret strādnieku apšaušanu pie Ļenas.

29. Pirms 45 gadiem (1917. g.) Valmierā sanāca Vidzemes bezzemnieku kon-

gress.

29. Pirms 10 gadiem (1952. g.) miris Jānis Straubergs, Rīgas vēstures pēt-
nieks. Dzimis 1886. g.

30. Pirms 60 gadiem miris (1902. g.) rakstnieks Ernests Dīnsberģis. Dzimis

1816. g.

172 — Dabas kalendārs 1962
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Pavasar' jaunas meitas
Lazdu ziedu izmeklēja;
Ziemu lazda noziedēja,
Kad meitiņas neredzēja.

Pavasara iestāšanos visspilgtāk izjūtam aprīlī. Republikas dienvidu rajonos
mēneša vidu diennakts vidējā temperatūra pārsniedz +5° robežu. Vēlāk, ap

22. aprīli, šis process notiek Vidzemes Centrālajā augstienē un republikas zie-

meļu rajonos. Mēneša vidējā temperatūra ir no +5° republikas dienvidos

līdz +3° Kolkas raga un Rūjienas rajonos. Vidzemes augstienē vēl sagla-
bājas zemākas temperatūras, vidēji +3,5°. Minimālās novērotās temperatūras
augstienēs ir ap —19°, zemienēs un jūras piekrastē — ap —12°. Maksimālās

temperatūras svārstās +22, +27° robežās.

Sniegs mēneša sākumā vēl vērojams republikas austrumu daļā. Vidzemes

augstienē tā biezums ir 25—30 cm, pārējā daļā — 5—15 cm. Tas nokūst jau

pirmajā dekādē, vienīgi Gaiziņkalna apkārtnē sniegs izzūd vidēji otrās dekādes

sākumā. Atzīmējams, ka visvēlākais sniega nokušanas datums austrumu rajo-
nos bijis aprīļa beigās, bet Gaiziņkalna apkārtnē — 12. maijs.

Aprīlī pakāpeniski sākas zemes atkušana. Rietumu un dienvidu rajonos
jau pirmās dekādes beigās augsne atkususi visā dziļumā, bet ziemeļu rajo-

nos tas notiek aprīļa otrajā dekādē.

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

numā ir ap 30 mm, bet Kurzemes un Vidzemes 45 mm.

Tāpat kā martā, pārsvarā ir dienvidrietumu virziena vēji. Vēja ātrums uz

sauszemes ir vidēji 3—4,5 m/sek., Rīgas jūras līcī 4,5—6,5 m/sek. Vispār pie-
aug bezvēja dienu skaits un samazinās vētru daudzums.

Aprīlī upēs, sevišķi austrumu rajonos,_ turpinās
_

kušanas ūdeņu pieplū-
šana un palu ūdeņu notece. Gaujā maksimālie palu ūdens līmeņi noveroļami
vidēji aprīļa pirmajās dienās, bet Daugavā un Aiviekstē — pirmās dekādes

beigās. Ventā un Lielupē mēneša beigas ūdens līmeņi parasti jau pazemināju-
šies līdz vasaras līmenim, bet Daugavā turpinās lēna palu_ ūdeņu krišanās.

Ledus ezeros sāk uzlūzt aprīļa pirmās dekādes beigas, un otrās dekādes

sākumā. Trešajā dekādē ezeros parasti viss ledus ir izkusis.

Rīgas jūras līcī mēneša sākumā nekustīga ledus sega vel saglabājas līča

ziemeļu piekrastē, Monzundā un Pērnavas līcī. Pāreja Rīgas juras līča akva-

torijā novērojams peldošs ledus. Otrajā dekādē, pūšot valdošiem dienvidrietumu

vējiem, līča rietumu daļā ledus vairs nav, austrumu daļa saglabājas peldošs
ledus, bet Pērnavas līci vēl klāj ledus sega. Trešajā dekāde pēdējais ledus

izkūst Monzundā, Kihnu, Ainažu un Pērnavas rajona.

* *

*

Aprīlī kokiem sākas sulu cirkulācija, tādēļ arī aprīli sauc par sulu mē-

nesi. Kļavām un bērziem sulu cirkulācija sākas jau aprīļa pirmajā dekādē. Pir-

mās dekādes beigās no zemes izlien māllēpes ziedgalviņa un apmēram pēc

nedēļas tā uzzied. Aprīļa pirmajā pusē vairumam koku un krūmu sakas pum-

puru briešana. Sinī pašā laikā sākas arī pirmie lauku darbu rudens arumu

šļūkšana, ecēšana, kā arī pavasara aršana. Aprīļa otrajā dekāde sāk izseties



egļu seklas, ziedēt lazdas, parastās apses, baltalkšņi un melnalkšņi, kā arī

zilas vizbulītes un sniegpulkstenītes. Vēlāk — pedejā dekādē uzzied pūpolvītols.
Pūpoli dod daudz medus un ziedputekšņu, tādēļ tos labprāt audzē biškopji.

Aprīļa beigās sāk ziedēt arī baltas un dzeltenās vizbulītes, sāk zaļot pļa-
vas un ganības. Uzzied an cīrulīši — iesarkani violeti ziedi ar garu piesi,
kura atrodas nektārs. Ziedēt sāk arī zeltstarītes, kuru ziedi atgādina sešstaru
zvaigznīti. Ziemāju veģetācijas atjaunošanās republikas dienvidu rajonos notiek
jau aprīļa pirmajā pusē, bet ziemeļu rajonos otrajā pusē. Tad sāk zaļot ziemas
rudzi, kvieši, āboliņš, v. c. ilggadīgie zalaji. Dienvidu rajonos sākas vasarāju
un dārzeņu seja.

Aprīlī atlido liela daļa mūsu gājputnu, no kuriem šeit minēsim tikai ne-

daudzus. Mēneša pirmajā dekādē atgriežas sila un melnais meža strazds, pluk-
šķis, baltais stārķis, paugurknabja gulbis, sloka, meža tilbīte, pļavu čipste v. c.

Otrajā dekādē atlido dzērves, peļu klijāns, upes un pļavu tilbītes, kuitala,

upes un smilšu tartiņi, čunčiņš, vītītes ķauķītis v. c. Aprīļa trešajā dekādē

parādās koku čipste, erickiņš, bezdelīga, dzeltenā cielava, dzeguze, melnais

stārķis, gaišais ķauķis v. c.

Strauji pieaugot gājputnu sugu skaitam, jūtami samazinās dažu no ziemeļu
apgabaliem pie mums rudenī ieklejojušu un šeit pārziemojušu putnu skaits.

Tā uz ziemeļiem pakāpeniski aizklejo ķeģi un ķivuļi.
Aprīlī parādās arī pie mums neperējoši' caurceļotāji. Te vispirms jāmin

daži ūdensputni: ziemeļu gulbis, mazā gaura, kākaulis un vairākas citas

nirpīles, kā arī sniedzes, ziemas žubītes un daudzi tārtiņveidīgie.
Aprīļa beigās jau daudzu nometnieku un dažu agri atceļojušo gājputnu

ligzdās atrod pilnus dējumus. Pie tādiem pieder krauķis, vārna, žagata, zaļ-

žubīte, kaņepju putniņš, sila un lauku cīruļi, ķīvītes un dažas citas sugas, bet

riekstroži šajā laikā jau baro mazuļus.
Aprīlī pilnā spēkā rit medņu un rubeņu riesti un sloku «vilkšana».
Mēneša sākumā kādā koka dobumā 2—5 pavisam nevarīgi mazuļi pie-

dzimst meža caunām. Sausākā vietā uz paugura purva vai niedrāja vidū, bet

katrā ziņā ūdens tuvumā, midzeni ierīko vilki. Aprīlī tur ierodas 4—B vil-

cēni. Mežacūkas savus 5—12 dzeltensvītrotos sivēnus dzemdē meža biezoknī,

bedrē, kas izklāta ar sausu un mīkstu materiālu. Cuka zīda sivēnus vairākus

mēnešus, lai gan jau pāris nedēļu vecumā tā sāk vadāt mazuļus sev līdz.

Lapsu alās jaunie, tumšmatainie lapsēni skaitā 4—6 ierodas aprīļa beigas.

Tāpat mēneša beigās 3—6 mazuļi piedzimst seskiem. Staltradžu buļļiem aprīlī
sāk ataugt ragi. Stirnu āžiem ragi jau pilnīgi izveidojušies, un tie sak notīrīt

no ragiem ādu, trinot tos pret jauniem kociņiem. Aprīlī izbeidzama medību dzīv-

nieku papildbarošana, bet briežiem un stirnām der iekārtot mežā varamās

sāls laizītavas.
.

Aizliegts zvejot līdakas, ālantus, alates, bet no 15. aprīļa — upes nēģus.
Nārsto jūras salakas un plekstes. Sāk nārstot asari (piekrastēs), raudas, sala-

tes, ezera salakas, mencas. Uz nārsta vietām dodas vimbas un reņģes.
Līdz ar pirmajiem ziediem parādās arī pirmie tauriņi. Tie parasti ir nātru

raibenis, bērzu raibenis, krūkļu baltenis (citrondzeltenā krāsā).
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MAIJS

Saule

„ . . Dienas
Satumst

garums

Mēness

atums Vārda dienas

lec ! kulminē riet lec rietI

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

1 O Ziedonis

2 T Zigmunds, Visvaris

3 C Gints

4 P Vizbulīte, Viola

5 S Ģirts, Ģederts
6 Sv Gaidis, Didzis

5 37

5 35

5 33

5 30

5 28

5 26

13 20 39

20 31

20 24

20 18

2013

20 08

21 06

21 08

21 10

21 12

21 14

21 16

22 57

23 01

23 04

23 07

23 11

23 15

15 29

15 33

15 37

15 42

15 46

15 50

5 14

5 34

5 53

6 17

6 43

7 15

16 59

18 27

19 55

21 22

2243

2359

7 P Henriete, Jete

8 O Staņislavs, Ievalts

9 T Klāvs, Ervīns

10 C Maija
11 P Milda, Karmena
12 S Vallija, Ināra, Ina

13 Sv Irēne, Irīna, Ira

5 24

5 22

519

517

515

513

511

20 03
20 00

19 57

19 54

19 51

19 50

19 49

21 18

21 20

21 23

21 25

21 27

21 29

21 31

23 19
23 23

23 27

23 31

23 35

23 40

23 44

15 54
15 58

16 04

16 08

16 12

16 16

16 20

7 55

8 44

9 42

1045

11 52

13 01

14 10

1 02

155
2 36

3 06

3 31

351

14 P Krišjānis
15 O Sofija
16 T Edvīns

17 C Herberts, Dailis

18 P Inese, Ēriks

19 S Teika, Sibilla

20 Sv Venta

5 09

5 07

5 05

5 03

5 01

5 00

4 58

19 48

19 48-

19 48
19 50

19 52

19 54

19 56

21 33

21 35

21 37

21 39

21 41

21 42

21 44

23 49
23 53

23 58

16 24

16 28

16 32
16 36

16 40

16 42

16 46

1518

16 27

1737
18 49

20 01
21 15

22 26

4 09

4 24

4 41

4 55

5 15

5 33

5 59

0 03

0 09

014

21 P Ernestīne

22 O Emīlija, Mīle

23 T Lonija, Ligija
24 C Ziedone, Marlēna

25 P Anšlavs

26 S Eduards, Varis
27 Sv Dzidra

4 56
4 54

453
4 51

4 49

4 48

4 46

20 00

20 04

20 08

20 13

20 19

20 25

20 31

21 46
21 48

21 50

21 51

21 53

21 55

21 57

0 20
0 26

0 33

041

0 50
1 06*

16 50

16 54
16 57

1700

1704

1707

17 11

23 35

0 34

1 24

2 03

2 34

2 57

6 31
7 15

8 08

9 13

10 29

11 51

13 14

28 P Vilis, Vilhelms

29 O Maksis, Daugots
30 T Vitolds, Lolita

31 C Alīda, Jūsma

4 45
4 43

4 42

4 40

20 38

20 45

20 53

21 02

21 59

22 00

22 02

22 04

17 14

17 17
17 20

17 24

3 20

3 40

. 3 59

4 19

14 38

16 03
17 30

18 55

Mēness fāzes. # 4. V.

D 11. V. :

O 19. V. j
<l 26. V. i

pl. 7st;

pi. 15st

pl. 17st:

pl. 22sti

I5m;

2rn;

i6m.

* Laika no 27. maija līdz 17. jūlijam pi lnīgi n īsatumst.
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LAPU MĒNESIS

1. Darbaļaužu starptautiskās solidaritātes diena.

5. 1818. g. dzimis Kārlis Markss.

5. Pirms 50 gadiem (1912. g.) Pēterburgā iznāk laikraksta «Pravda»
1. numurs.

5. Preses diena.

7. Pirms 45 gadiem (1917. g.) Petrogradā sākās KSDS(b)P Viskrievijas VII

(Aprīļa) konference.

7. Radio diena.

9. Uzvaras svētki.

Dažādi dati novadpētniekiem:

7. 1959. gadā Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Prezidijs nolēma nodibināt

Latvijas dabas un vēstures biedrību.

11. Pirms 30 gadiem (1932. g.) Rīgā atklāts Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs.
13. Aprit 130 gadu, kopš dzimis (1832. g.) izcilais jaunlatviešu kustības darbi-

nieks, latviešu dzejas valodas veidotājs Juris Alunāns. Miris 1864. g.
13. Paiet 100 gadu, kopš dzimis (1862. g.) kultūras darbinieks Pēteris Sarķis.

Miris 1895. g.
15. 1958. gada uzlaists 3. padomju mākslīgais Zemes pavadonis.
15. 1960. gadā uzlaists 1. padomju kosmiskais kuģis-pavadonis.
18. Aprit 50 gadu, kopš miris (1912. g.) ievērojamais mūzikas darbinieks un

pedagogs Jānis Bētiņš. Dzimis 1830. g.

19. Pirms 80 gadiem (1882. g.) dzimusi pazīstamā skatuves māksliniece Tija
Banga. Mirusi 1957. g.

21. Saule ieiet Dvīņu zīmē.

24. Paiet 70 gadu, kopš miris (1892. g.) revolucionārais dzejnieks Eduards

Veidenbaums. Dzimis 1867. g.
25. Aprit 65 gadi, kopš dzimis (1897. g.) latviešu padomju rakstnieks Alvils

Ceplis. Miris 1937. g.

25.—30. Pirms -.45 gadiem (1917. g.) Rīga notika Latviešu strēlnieku pulku
deputātu padomes kongress, kas nosodīja buržuāziskas Pagaidu valdības

kara politiku un nosūtīja apsveikumu V. I. Ļeņinam, tādejādi apliecinot
latviešu strēlnieku pāriešanu boļševiku pusē.
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Koši koši, jauki jauki,
Kad atnāca vasariņa:
Dzird dzeguzi kūkojam,
Arajiņu tēlojam.

Maijā gaisa temperatūra turpina strauji augt, un tas ir veģetācijas perioda
pirmais mēnesis. Parasti maijā temperatūra strauji pieaug rajonos, kuri ir

tālāk no jūras, turpretim piekrastē gaisa temperatūru iespaido vēsās Rīgas
jūras līča un Baltijas jūras ūdens masas, un, piemēram, Kolkas ragā maija
vidējā temperatūra ir tikai +7,6°. Republikas dienvidaustrumu daļā temperatūra
10° robežu pārsniedz jau maija pirmajās dienās, turpretim Baltijas jūras pie-
krastē tas notiek tikai mēneša pēdējā dekādē. Maksimālas temperatūras maijā
atsevišķās vietās sasniegušas +30°, bet jūras piekrastē, Kolkas —Ovišu rajonā,
nav pārsniegušas +24°. Minimālās temperatūras svārstījušās no —4 līdz —9°.

Atsevišķos gados maijā novērota arī sniega sega. Vidzemes augstienē
visvēlākais datums ar sniegu atzīmēts 13. maijā.

Maijā apmākušos dienu skaits samazinās vidēji līdz 8. Saules spīdēšanas
ilgums pieaug līdz 260 stundām. Migla republikas austrumos_ vērojama I—2

dienas mēnesī, bet' jūras piekrastē — 5—6 dienas. Maijā novērojami arī pēr-
kona negaisi, piekrastē to ir mazāk (1—2 reizes), bet dziļāk kontinentā —

vai-

rāk (4 reizes mēnesī). Tomēr maijs ir visskaidrākais un sausākais mēnesis gadā.
Relatīvais mitrums dienā ir tikai 55—60%. Mēneša nokrišņu summa uz aug-
stieņu rietumu nogāzēm ir 60—65 mm, līdzenumos 40—45 mm.

Maijā republikā pārsvarā ir_ dienvidrietumu virziena vēji. Tikai Rīgas jūras

līča piekrastē dominē vēji no jūras puses, piemēram, Mērsragā — ziemeļaust-
rumu, Daugavgrīvā — ziemeļu, Ainažos —

rietumu virziena vēji.
Maijā upēs turpinās ūdens līmeņa pazemināšanās. Mazās upēs līmeņi

jau visumā sasnieguši vasaras zemos līmeņus. Atsevišķos gados, sniega bagā-
tās ziemās ar vēlu pavasari, palu maksimums Daugavānavērots maija sākumā.

Ūdens temperatūra upēs pieaug no 8° mēneša sākumā līdz 16° mēneša

beigās.
* *

*

Maijā biosfēras aktivitāte ievērojami pastiprinās. Maija pirmajā dekādē

sākas lapu plaukšana bērziem, un reizē vai ari ar I—2 dienu starplaiku tie

sāk arī ziedēt. Plaukst arī ceriņi, ievas, pīlādži, kastaņi, lazdas, upenāji, jāņ-
ogulāji, pēc tam arī ķirši un plūmes. Uzzied mazpurenītes un paris dienu velak

arī parastās purenes un pienenes. Sāk ziedēt lapegle, kļava, vīksna, goba. No

zemes izlien maijpuķītes lapu kopa. Sāk ziedēt ērkšķogulāji, āmuļi, gundegas,
dzeltenais vizbulis, vijolīte, zaķu skābene. Dekādes beigās sakas liepu lapu

plaukšana. Maija pirmajā dekādē laukos pilnā sparā rit pavasara seja, tā tur-

pinās arī otrajā dekādē. Otrās dekādes sākumā var jau uziet pirmās sēnes —

lāčpurņus. Sāk ziedēt purva neaizmirstulītes, zaļot jasmīns, bumbiere.

Ziedēšanas laiks sākas arī jāņogām un upenēm, bet ap mēneša vidu dienvidu

rajonos uzzied Lietuvas ķirši un dažas plūmju šķirnes (Kārsavas, Viktorija,
Aženas v. c); ziemeļu rajonos un Vidzemes Centrālajā augstienē tie sak ziedēt

tikai ap 25. maiju. Dažas dienas pēc skābajiem ķiršiem.sāk ziedēt arī ievas un

korintes, kā arī saldie ķirši. Ābeļu ziedēšana sākas apmēram 10 dienas velak, un



republikas ziemeļu rajonos tās sak ziedēt tikai ap 30—31. maiju. Reizē ar ābe-
lēm zied ari violetie ceriņi, dzeltena akācija. Otrajā dekādē sākas rudzu stiebro-

šana un kukurūzas sēja, bet dekādes beigās sāk ziedēt meža zemenes un baltās
nātres. Maija trešajā dekādē uzzied ari saldie ķirši, dzeltenā olu plūme, bumbie-

res, ozols, osis, kastaņi, kaķpēdiņas, laimiņš un salmenes, kas aug sausos

uzkalniņos, spilvas, kas aug purvos, pļavu ķērsa, kuras ziedi pirms
lietus noliecas uz leju. Maija beigās sāk ziedēt ari pīlādži, priede, egle, paeglis,
mellenāji, brūklenāji, kaulenāji un vaivariņi, ari kalmes, puplakši, pļavu laps-
aste un maijpuķītes.

* *

*

Maija pirmajā dekādē atceļo vītīte, ķauķītis, māju čurkste, pelēkais un

melnais mušķērājs, zivju dzenītis, zaļā vārna, vakarlēpis v.c, otrajā dekādē —

ormanītis, lakstīgala, vālodze, brūnā čakste, dzeltenais dārza un melngalvas
ķauķis, svirlītis v. c. Trešajā dekādē atlido krastu čurkste, paipala, ceru ķauķis,
niedru strazds, grieze v. c.

Maijā dzirdamas mūsu labāko dziedātājputnu — lakstīgalas un dažādo

ķauķu dziesmas, novērojami klijānu riesta lidojumi un gugatņu «kaujas».
Maija beigās, tai laikā, kad tikko beiguši atgriezties vēlie gājputni, dau-

dzām agrāk atceļojušām sugām ligzdās jau atrodamas olas vai pat mazuļi.
Maija vidū izšķiļas lielo zīlīšu un mājas strazdu mazuļi, bet mēneša otrajā

pusē visām mūsu meža strazdu sugām jaunā paaudze jau sak atstāt ligzdas.
Tas pats_ sakāms par sila un lauku cīruļiem, pie kam pēdējie vēl maija bei-

gās dažkārt paspēj stāties pie otra perējuma.
Vecā āpšu vai lapsu alā, dažreiz vienkārši iedobuma zem koku saknēm,

maijā piedzimst 6—lo jenotsuņa kucēni. Stirnas savus_ raibos, labi attīstītos

kazlēnus, parasti vienu vai divus, dzemdē vienkārši zemē kādā meža stūrī.

Viens līdz divi teliņi mēneša beigās atnesas arī staltbriežu govīm un daļai

aļņu govju. Zaķiem piedzimst otrā metiena zaķēni. Maijā stirnu āži beidz

notīrīt no ragiem ādu; stirnas iegūst sarkanbrūno vasaras krāsu. Mēneša otrajā

pusē jāsāk rūpēties par lapu slotiņu (apšu zariņi, avenāji, kazenāji) siešanu

un žāvēšanu zvēru ziemas barībai. Meža izcirtumos, degumos, grāvmalēs un

laucēs ieteicams sēt un stādīt dažādus dzīvnieku barībai ļoti noderīgus augus,
kā lupinu, malvas, topinambūru, sparcijas, Sahalīnas griķus, mežrozes.

Vispārējs zvejas aizliegums ezeros sākas 1. maija, bet upēs — 5. maija.

Aizliegts zvejot nēģus, alates, ālantus, plaužus, vimbas, zandartus, līdz 20. mai-

jam raudas, līdz 10. maijam līdakas; no 10. maija aizliegts zvejot asarus.

Nārsto jūras un ezera salakas, sapali, salates, grunduļi, vīķes, mailītes, pliči,
sami, mencas, reņģes, plekstes, stagari.

Sāk nārstot zaļā varde. Turpina nārstot tritoni, vardes un krupji.
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JŪNIJS

au Mēness

ums ar ienas

lec kulminē riet lec riet
garums

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

1 P Biruta, Astrīds
2 S Emma

3 Sv Inta, Ineta

439

4 38

436

1321 11

21 20

21 29

22 05

22 07

22 08

17 26

17 29

17 32

4 42
5 12

5 46

20 18

21 37

22 47

4 P Elfrīda, Gaigala
5 O Margots, Igors
6 T Ingrīda
7 C Gaida, Arnis
8 P Frīdis, Frīda

9 S Ligita, Gita

10 Sv Maiva, Anatols

435

4 34

4 33

4 33

4 32

432

4 31

21 39

21 50

22 01

2212

22 23
22 34

22 46

22 10

22 11

22 12

22 13

22 14

22 15

22 16

17 35

17 37

17 39
17 40

17 42
17 43
17 45

631

7 25

8 27

9 35

10 43

11 54

13 02

23 45

0 32

1 08

1 35

1 58

2 16

11 P Vidvuds

12 O Nora

13 T Zigfrīds, Ainārs

14 C Tija, Klitija
15 P Baņuta, Zermēna

16 S Justīne, Juta
17 Sv Arturs, Artis

4 30

4 30

4 29

429

4 28
4 28

4 28

22 58

23 10

23 22

23 35

23 48

24 00

24 13

22 17

22 18

2218

22 19

22 20

22 20

22 21

17 47

17 48

17 49
17 50

17 52

17 52

17 53

14 12
15 19

16 31

17 43

18 57

20 10

21 22

2 32

2 48

3 03

3 19

3 39

4 01

431

18 P Alberts, Madis

19 O Viktors, Vaironis

20 T Rasma, Rasa
21 C Emīls, Manvīds

22 P Ludmila, Paija
23 S Līga
24 Sv Jānis

4 28

4 28

4 28

4 28

4 28
4 29

4 29

24 26

24 39

24 52

25 05

25 18

25 31

25 44

22 21
22 22

22 22

22 22

22 22

22 23
22 23

17 53
17 54

17 54
17 54

17 54
17 54

17 54

22 26

23 22

509

5 59

7 01
8 16

9 37

1100

12 25

0 04

0 39

105

1 29

25 P Millija, Maiga
26 O Ausma, Inguna
27 T Malvīne
28 C Viesturs, Kitija
29 P Pēteris, Pauls

30 S Tālivaldis

4 29
4 30

4 31

431

4 32

4 33

2556

26 09

26 22
26 34

26 46

26 58

22 23

22 23

22 23

22 22

22 22
22 22

17 54

17 53

17 52

17 51

17 50
17 49

1 47

2 06

2 26

2 47

312

3 45

13 49

15 14
16 37

17 59

19 18

20 32

Mēness āzēs. • 2. V-I. pl. 16st27i

D 10. VI. pl. 9st22

O 18. VI. pl. 5st03=

(L 25. VI. pl. 2st43r

TĪ-

TI;

H;
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ZIEDU MĒNESIS

1. Starptautiska bērnu aizsardzības diena.

24. Padomju jaunatnes diena.

Dažādi dati novadpētniekiem:

2. Pirms 240 gadiem (1722. g.) valsts muižu nomniekiem Vidzemē aizliegta
zemnieku pirkšana un pārdošana.

2. Aprit 75 gadi, kopš dzimis (1887. g.) bibliogrāfs un literatūrvēsturnieks

Kārlis Egle.
3. Pirms 55 gadiem (1907. g.) atklāts LSD II kongress.
4. Paiet 80 gadu, kopš dzimis (1882. g.) komponists Jānis Reinholds. Miris

1938. g.
5. Pirms 15 gadiem (1947. g.) atklāts Latvijas padomju rakstnieku II kongress.
10. Paiet 35 gadi, kopš miris (1927. g.) komponists Ādams Ore. Dzimis

1856. g.

12. Paiet 25 gadi, kopš miris (1937. g.) Roberts Eidemanis, Oktobra revolūci-

jas un pilsoņu kara dalībnieks, rakstnieks. Dzimis 1895. g.
13. Pirms 140 gadiem (1822. g.) Jelgavā dzimis Kārlis Smits, izcilais bioķīmi-

ķis, Tērbatas universitātes profesors, Pēterburgas Zinātņu akadēmijas

korespondētājloceklis. Miris 1894
:

g.

17. Pirms. 45 gadiem (1917. g.) Rīgā sanāca darba jaunatnes kongress, kas

nodibināja LSD Jaunatnes savienību.

18. Pirms 125 gadiem (1837. g.) dzimis Jānis Frīdemanis, rosīgs «Pēterburas

Avīžu» līdzstrādnieks. Miris 1899. g.
Pirms 95 gadiem (1867. g.) miris jaunlatviešu kustības darbinieks Jēkabs

Zvaigznīte. Dzimis 1833. g.
22. pl. Ost 25m Saule ieiet vasaras saulgriežu punktā (Vērša zīmē) — vasa-

ras sākums; visīsākā nakts.

22. Paiet 55 gadi, kopš dzimis (1907. g.) dzejnieks Ēriks Adamsons. Miris

1946. g.

23. Paiet 70 gadu, kopš dzimis (1892. g.) Kārlis Pečaks, ievērojamais revolucio-

nārās kustības darbinieks. Miris 1941. g.
23. Pirms 20 gadiem (1942. g.) naktī Ļeņingradas 1. partizāņu brigādes uzde-

vumā latviešu partizāņu pulks nākošo Padomju Savienības Varoņu V. Sam-

sona un O. Oškalna vadībā veica savu pirmo patstāvīgo uzdevumu —

sagrāva Gorbunovas sādžas komandantūru.

26. Pirms 85 gadiem (1877. g.) dzimis Jānis Fabriciuss, pilsoņu kara varonis.

Miris 1929. g.
27. Pirms 100 gadiem (1862. g.) dzimis Hermanis Flaums, Rīgas politehniskā

institūta fizikas profesors, kas veicis pirmos eksperimentus ar Rentgena
stariem Krievijā. Miris 1912. g.

30. Pirms 75 gadiem (1887. g.) miris Konstantīns Grevingks, viens no ievēro-

jamākajiem pagājušā gadsimta Baltijas ģeologiem un arheologiem. Dzimis

1819. g.
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Grieze grieza rudzīšoš,
Paipaliņa pļaviņā:
Grieze grieža maizes klaipu,
Paipaliņa

— siena vālu.

Jūniju parasti pilnībā jau var pieskaitīt vasaras mēnešiem. Mēneša vidējā
temperatūra republikas lielākajā, daļā ir +14, +15°, tikai Kurzemes ziemeļu
rajonos tā ir zemāka. Maksimālās jūnija temperatūras sasniedz +30, +32°,
Ķemeros novērots pat +34°. Minimālās temperatūras bijušas no 0 līdz —4°,
tātad salnas iespējamas. Pēdējās salnas uz zemes ilggadīgā periodā novērotas

no 21. līdz 26. jūnijam, bet Rūjienā 1944. gadā pat 28. jūnijā.

Apmākušos dienu skaits jūnijā apmēram tāds pats kā maijā — vidēji 8 die-

nas mēnesī. Saules spīdēšanas ilgums sasniedz gada maksimumu — vidēji
280 stundas mēnesī. Relatīvais gaisa mitrums ap 60—70%.

Jūnijā, salīdzinot ar iepriekšējiem mēnešiem, pieaug nokrišņu daudzums,
sevišķi republikas austrumu rajonos. Vidzemes augstienē, Alūksnes rajonā, kā

arī Latgales augstienē mēneša nokrišņu summa pārsniedz 80 mm. Zemgales
līdzenumā nolīst ap 55 mm, bet Baltijas jūras piekrastē ne vairāk par 40 mm.

Pērkona negaisi austrumu un dienvidu rajonos ir 4 reizes mēnesī, bet rietumos

tikai 2—3 reizes. Migla, turpretim, otrādi, austrumos vidēji ir vienu reizi mēnesī,

bet rietumos — Baltijas jūras piekrastē — 4 un 5 reizes.

Jūnijā republikā pārsvarā ir dienvidrietumu un rietumu virziena vēji. Rīgas
jūras līča piekrastē tāpat kā maijā pārsvarā ir vējš no jūras puses. Piekrastē

vidējais vēja ātrums ir ap 4 m/sek., bet līča ziemeļu daļā sasniedz 6 m/sek.
Sauszemē pārsvarā ir vēji ar ātrumu 3—3,5 m/sek. Vētras atkārtojas reti,

Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī vidēji vienu reizi mēnesī, bet uz sauszemes

reizi vairākos gados.
Visās upēs, atskaitot Daugavu, jau iestājas vasaras zemie_ līmeņi, kad

ūdens pieplūde ir galvenokārt tikai no gruntsūdeņiem. Daugavā vidēji līdz

mēneša vidum turpinās palu ūdeņu notece. Arī Aiviekstē sakarā ar Lubānas

ezera_ regulējošo lomu caurteces daudzumu vēl iespaido palu ūdeņi.
Ūdens temperatūra lielākajās upēs turpina paaugstināties no 16° mēneša

sākumā līdz 19° mēneša beigās. Atsevišķās dienās novērota 26 un 27° ūdens

temperatūra.
Rīgas jūras līča piekrastē ūdens temperatūra mēneša beigas sasniedz 16

—

17°,bet līča centrālajā daļā ir ap 14°. Baltijas jūra temperatūra ir vel zemāka —

ap 13°. Atzīmējams, ka jūnijā piekrastē ūdens temperatūra ir par apmēram
3° augstāka nekā gaisa temperatūra, bet līča centrālajā daļa otrādi, gaiss ir

apmēram par 2° siltāks nekā ūdens.

* *

*

Jūnija sākumā sākas rudzu vārpošana. Sāk ziedēt dārza zemenes. Sēj gur-

ķus un stāda ķirbjus un tomātus, sākas kartupeļu masveida dīgšana.
_

Parādās

pirmās vēlās sviesta bekas. Sāk ziedēt meža aven'āji. Jūnija otrajā dekadē_ parā-
dās pirmās bērzlapes, uzzied parastais irbenājs, kumelītes, skarene, ķimene,
kā arī pulkstenīte, suņuburkšķi un skābenes. Sāk ziedēt ari rudzi, visagrāk
republikas dienvidaustrumos — jau ap 8. jūniju, bet Vidzemes augstienes un



gar jūrmalu tikai ap 20. jūniju. Apmēram šinī pašā laikā sāk ziedēt arī

rudzupuķes, vanagzirņi, vīķi un pērkones, arī cejmales, kokaļi, dzeltenā un

baltā ūdensroze, pelašķi, usne, vārpata, zvaniņi un dzēlīgā nātre. Jūnija
pēdējās dekādes sakumā uzzied agrīnais sarkanais āboliņš un pēc dažām die-
nām arī baltais āboliņš. Tāpat pēdējā dekādē sāk ziedēt arī dedestiņa, lēcas,

pīpenes, deviņvīru spēks, kā arī niedre, ezerstiebri un doņi. Uzzied ari timo-

tiņš, kamolzāle, ciņu smilga, lāčauzas, biškrēsliņi, baldriāni un dadži. Jūnija
pēdējā dekādē jau_sākas siena pļauja. Dekādes sākumā ienākas pirmās meža

zemenes, bet beigas arī mellenes. Jūnija pēdējā dekādē sāk ziedēt jasmīni
un kazrozes. Parādās pirmās apšu bekas un baravikas.

Jūnijs putnu valstī ir mazuļu mēnesis, kad vairumam putnu izšķiļas
jaunā paaudze un vecāki nodarbināti ar to barošanu un izvadāšanu. Jūnija
sākumā izšķiļas gaigalu mazuļi. Lai nokļūtu līdz ūdenim, tiem jāizlec no

koka dobuma, kas bieži vien ir ievērojamā augstumā no zemes. Taču viegla-
jiem, pūkainajiem pīlēniem šis pirmais «lidojums» vienmēr beidzas bez sma-

gām sekām, un māte, savākusi tos vienkopus, visus aizvada .līdz ūdenim. Ap šo

pašu laiku ligzdas atstāj arī vārnu, žubīšu, strazdu un daudzu citu putnu
mazuļi. Strazdi drīz vien, tikiīdz jaunie nostiprinājuši spārnus, jau jūnija vidū

dodas starpceļojumā un vasaras atlikušo daļu pavada apmēram pusceļā starp
dzimteni un ziemošanas vietām

— Ziemeļjūras dienvidrietumu piekrastē.
Daudziem sīkajiem graudēdājiern — zaļžubītēm, ķivuļiem, kaņepju putni-

ņiem, mazajiem svilpjiem, dzeltenai stērstei v. c. jūnijā atrod otro dējumu.
Mazuļiem paaugoties un izlidojot, vairāku putnu sugu tēviņi jau jūnija

trešajā dekādē beidz dziedāt. To vidū ir lakstīgala, melnais mušķērājs un

gaišais ķauķis. Jūnija pēdējās dienās "parasti pēdējo reizi var dzirdēt arī

dzeguzes kūkošanu.

Piedzimst teļi daļai aļņu un staltbriežu govju. Gaišie, sarkanpelēkie alnēni

jau pēc dažām dienām spēj piecelties kājās un staigāt mātei līdz. Staltbriežu

teļi ir nevarīgāki un ilgāk paliek dzimšanas vietā. Vāverēm piedzimst otrie

bērni. Pie alām var jau novērot lapsēnus, kas iznākuši parotaļāties saulē. Jātur-

pina slotiņu siešana no lapām, kamēr tajās vēl daudz barības vielu. Mēneša

beigās ar asu cirvīti vai mežsarga skrīpstu der noņemt mizas gredzenu tam

apsēm, kuras paredzēts ziemā nolaist zvēru barošanai. Šāda rīciba_ vairākkārt

palielina mizas barības vērtību. Jūnijā iepriekš sagatavotā augsne sēj Jāņu
rudzus un galda rāceņus, stāda liellapu kāpostus, kas visi ir ļoti noderīgi
briežu un stirnu rudens un ziemas barībai.

Vispārējs zvejas aizliegums ezeros. Zvejas aizliegums upēs izbeidzas

15. jūnijā. Aizliegts zvejot līņus, plaužus, vimbas, karūsas, zandartus; līdz

15. jūnijam — arī nēģus, bet līdz 10. jūnijam — asarus. Nārsto jūras salakas,

sapali, mailītes, auslejas, grunduli, vīķes (jugliņi), pavīķes, pliči, karpas, sami,

stagari, ķīši, plekstes, reņģes. Nārsto smilšu krupis.
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JŪLIJS

Saule ļ Mēness
Dienas

Datums Vārda dienas

lec kulminē riet
i

a ums

lec riet
Igarums

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

1 Sv Imants 4 33 13 27 10 22 21 17 48 4 23 21 34

2 P Lauma

3 O Benita

4 T Uldis

5 C Andžs, Edīte

6 P Anrijs, Arkādijs
7 S Alda, Maruta

8 Sv Antra, Adele

4 34

4 35

4 36

4 37

4 38

4 39

4 40

27 22

27 33

27 45

27 55
28 05

28 15

28 25

22 20

22 20

22 19

22 18

22 17

22 16

22 15

17 46

17 45

17 43

1741

17 39
17 37

17 35

512

6 11

7 17

8 25

9 35

10 46

11 55

22 26

23 08

23 37

0 03

0 22
0 40

9 P Zaiga, Asne

10 O Lija, Sigute
11 T Leonora, Varaidotis

12 C Indriķis, Ints

13 P Margrieta
14 S Oskars

15 Sv Egons

4 42

4 43

4 44

4 45

4 47

4 49

4 50

28 35

28 43

28 51

28 59

29 07

29 14

29 21

22 14

2213

22 12

22 11

22 10

22 09

22 08

17 32
17 30

17 28

17 26

17 23
17 20

17 18

13 04

14 12

15 23

1635

17 48

1901

2010

0 54
1 10

1 25

1 43

2 02
2 29

3 02

16 P Hermīne

17 O Aleksis, Aleksejs
18 T Rozālija, Roze

19 C Jautrīte, Kamilla

20 P Ritma, Ramona

21 S Melisa, Meldra
22 Sv Marija, Maira

4 52

4 53

4 54

4 56

4 58

5 00

501

29 27

29 32

29 37

29 42

29 45

29 48

29 51

22 07

22 05

22 03

22 01

22 00
21 58

21 56

st m

1 17

1 02

0 52
0 44

0 37

17 15

17 12

17 09

17 05

17 02

16 58

16 55

21 10

22 00

22 40

23 09

23 33

23 55

3 46

4 45

5 56
7 17

8 42

10 08

11 35

23 P Magda, Magone
24 O Kristīne, Krists

25 T Jēkabs

26 C Anna

27 P Marta, Dita

28 S Cilda, Cecīlija
29 Sv Edmunds

5 03

5 04

5 06

5 08

510

5 12

515

29 54

29 55

29 56

29 57

29 57

29 57

29 55

21 55

21 53

21 51

21 50

21 48

21 46

21 44

0 30

0 25

0 19

0 14

0 09
0 04

0 00

16 52

16 49

16 45

16 42

16 38

16 34

16 29

0 15

0 33

0 53
1 17

1 46
2 21

3 07

13 00

14 25

15 46

1705

18 19
19 25
20 21

30 P Valters

31 O Rūta, Angelika

517

5 20

2953

29 51

21 42

2140

23 55

23 51

16 25

16 20

4 01

5 03

21 05

21 39

Mēness fāzes. • 2. VII

]) 10. VII

O 17. VII

d 24. VII

• 31. VII

pļ.
pī-
pi. 1

pī-
pi. 1

|st53m;
:st40m;
st41m;

stl8m-

,st24m.
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SIENA MĒNESIS

15. Metalurgu diena.

21. Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas nodibināšanas diena.

29. PSRS Jūras Kara Flotes diena.

Dažādi dati novadpētniekiem:

1. Pirms 5 gadiem (1957. g.) sākās 3. Starptautiskais ģeofiziskais gads.
4. pl. Bst 05m Zeme atrodas afēlijā (vistālāk no Saules).
5. Paiet 50 gadu, kopš miris (1912. g.) latviešu teātra tēvs Ādolfs Alunāns.

Dzimis 1848. g.

6. Paiet 60 gadu, kopš miris (1902. g.) dzejnieks Andrejs Pumpurs. Dzimis

1841. g.

6. Pirms 55 gadiem (1907. g.) miris Augusts Bīlenšteins, baltu valodu pēt-

nieks, etnogrāfs. Dzimis 1826. g.
7. Pirms 150 gadiem (1812. g.) pie lecavas notika kauja ar Napoleona kara-

spēku.
i3. Pirms 15 gadiem (1947. g.) miris komponists Pēteris Barisons. Dzimis

1904. g.

16. Pirms 35 gadiem (1927. g.) miris latviešu padomju rakstnieks un literatūr-

kritiķis Ernests Eferts-Klusais. Dzimis 1889. g.

19. Paiet 65 gadi, kopš dzimis (1897. g.) gleznotājs Leo Svemps, Latvijas

PSR Tautas mākslinieks.

19. Pirms 15 gadiem (1947. g.) pabeigta Ķeguma spēkstacijas atjaunošana,
laists darbā trešais agregāts.

20. Pirms 110 gadiem (1852. g.) miris Georgs Fridrihs Pārots, ievērojams fizi-

ķis, Tērbatas Universitātes organizētājs un pirmais rektors. Dzimis 1767. g.

21. Pirms 70 gadiem (1892. g.) dzimis latgaliešu dzejnieks Seimaņs Putāns.

22. Pirms 45 gadiem (1917. g.) Rīgas pilī sākās LSD V kongress.
23. Saule ieiet Lauvas zīmē.

23.-24. Pirms 150 gadiem (1812. g.) pēc ģenerālgubernatora Esena pavēles
naktī tika nodedzinātas Rīgas priekšpilsētas,

25. Aprit 25 gadi, kopš miris (1937. g.) rakstnieks Jānis Akurāters. Dzimis
i 876. g.

26. Pirms 100 gadiem (186*2. g.) saka iznākt «Pēterburgas Avīzes».
27. Pirms 55 gadiem dzimis (1907. g.) latviešu padomju dzejnieks Pēteris

Ķikuts. Miris 1938. g.
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līgo saule, līgo bite
Pa lielo ūrumiņu;

Saule, sienu kaltēdama,
Bite, ziedus lasīdama.

Jūlijā gaisa vidējā temperatūra sasniedz
_

gada maksimumu. Republikas
dienvidos un centrālajā daļa vidēja temperatūra ir 18°, bet augstienēs ne-

daudz zemāka — ap 16°. Zemākā temperatūra jūlijā (O°C) novērota Dundagas
apkārtnē. Augstākā svārstījusies 31—35° robežās. Zemākie maksimumi bijuši

juras_ piekrastē, augstākie — republikas austrumos un Kurzemes augstienē.
Jūlijā novērotas diennakts temperatūras krasas svārstības, lielākā amplitūda
bijusi no 5° naktī līdz 35° dienā.

Saules spīdēšanas ilgums jūlijā vidēji ir 270 stundas, t. i., apmēram par
10 stundām mazāks neka jūnijā. Apmākušos dienu skaits paliek iepriekšējais —

B—98—9 dienas mēnesī.

Pērkona negaisu skaits, salīdzinot ar jūniju, pieaug apmēram divas reizes.
Visbiežāk, vidēji 9 reizes mēnesī, pērkona_ negaisi atkārtojas republikas aust-

rumu daļa — Gulbenes, Madonas, Līvānu, • Ilūkstes rajonos. Austrumkur-

zemes augstienē tie vērojami vidēji 6 reizes mēnesī, bet Zemgales līdzenumā

tikai 4—5 reizes.

Migla tāpat kā jūnijā novērojama samērā reti, I—s1 —5 reizes mēnesī, parasti
rīta stundās. Relatīvais gaisa mitrums svārstās 60—70% robežās.

Nokrišņu daudzums, salīdzinot ar jūniju, ievērojami pieaug. Vidzemes

Centrālajā augstienē mēneša vidējā nokrišņu summa sasniedz 110 mm. Mazāk

nokrišņu ir republikas rietumu rajonos, kur tie svārstās 60—90 mm robežās.

Zemgales līdzenumā, kurā parasti nokrišņu ir mazāk, jūlijā nolīst apmēram
tikpat, cik Kurzemes augstienēs. Arī Austrumlatvijas līdzenumā, Lubānas

zemienē, nokrišņu daudzums sasniedz 90—100 mm mēnesī. Tomēr sakarā ar

intensīvo iztvaikošanu augsnes virskārta jūlijā ir vissausākā.

Jūlijā pārsvarā ir rietumu un dienvidrietumu virziena, bet Rīgas jūras līcī

arī ziemeļrietumu un ziemeļu virziena vēji. Vēja ātrums _uz sauszemes

3—4 m/sek., bet Rīgas jūras līcī 5—6 m/sek. Vētras jūlijā novērojamas samēra

reti.

Notece upēs neliela, parasti jūlijā ta ir minimāla visam vasaras periodam
un sastāda tikai apmēram 4% no gada noteces daudzuma.

Ūdens temperatūra upēs jūlijā sasniedz gada maksimumu un vidēji ir ap

20°, atsevišķās dienās līdz 28°.

Rīgas juras līča centrālajā daļa jūlija sākuma ūdens temperatūra ir ap

15°, bet piekrastē sasniedz vidēji 18—19°. _Pie pašas pludmales temperatūra
bieži ir virs 20°. Mēneša beigās temperatūra visa līcī izlīdzinās un vidēji
ir 18—19°. Jūlija sākumā līča centrālajā daļā gaiss ir siltāks par ūdeni, tur-

pretim mēneša beigās visā Rīgas jūras līcī diennakts vidēja temperatūra
ūdenim ir par I—2°1 —2° augstāka nekā gaisam.

* *

*

Jūlija sākumā ienākas dārza zemenes, sāk ziedēt lini, gurķi, magones. Pir-

mās dekādes beigās sāk ziedēt arī liepas, kas ļoti svarīgi biškopjiem. Ja liepu

ziedēšana notiek jaukā, saulainā laikā, tad var gaidīt labu medus ienesumu,



bet, ja liepas zied lietainā, pavēsā laikā, tad medus raža vasarā ir vāja. Šajā
pašā laikā notiek arī vēlo kartupeļu masveida ziedēšana. Parādās pirmās sar-

kanās ogas sarkanajam plūškokam. Pirmās dekādes beigās sāk ziedēt mētras,
zeltgalvītes, vērmeles, lauku vībotnes, balandas un kaņepes. Otrajā dekādē sāk

ienākties sarkanās un baltās jāņogas, pāris dienas vēlāk arī upenes. Sāk noga-

tavoties ievu ogas. lenākas_ pirmie agrie gurķi no atklāta lauka. Sāk sārtot

pīlādžu ogas. Dekādes beigas ienākas pirmās dārza un arī meža avenes. Sāk

atvērties dzeltenās akācijas pakstītes.
Jūlija trešajā dekādē atzīmējama apiņu ziedēšana. Sāk nogatavoties agrīno

šķirņu ērkšķogas. Sakas saldo un pēc tam arī skābo ķiršu nogatavošanās.
Pamazām sāk ienākties arī brūklenes. lestājas i rudzu dzeltengatavības fāze,
vispirms republikas dienvidaustrumu un dienvidu rajonos —

ap 25. jūliju, bet

visvēlāk Vidzemes Centrālajā augstienē — tikai ap 8. augustu. Vasaras kvie-

šiem, auzām un miežiem šinī laikā iestājas tikai piengatavība. Jūlija beigās sāk

ziedēt arī virši, kas biškopjiem atkal ir ļoti nozīmīgs faktors.

* *

Jūlijā ligzdas atstāj daudzu putnu mazuļi. Tie galvenokārt pieder vēlāka-

jiem atceļotājiem un sugām, kas perē divas reizes vasarā. Tā jūlija pirmajā
dekādē jaunā paaudze izlido brūnajām čakstēm un vairumam_ ķauķu. Visvēlāko

ligzdotāju vidū ir bezdelīga, piekūns un ķīķis (lapseņu klijāns), kuru mazuļi

ligzdas atstāj tikai pašās jūlija beigās vai pat augusta sākumā.

Jūlijā meži un lauki kļūst klusāki, jo vairums dziedātājputnu ap šo laiku

pārstāj dziedāt. Mēneša pirmajā pusē apklust erickiņu, iedzelteno ķauķu,
žubīšu un plukšķu, vēlāk — jūlija otrajā pusē arī lielās zīlītes, purvu un

dārza ķauķu un' lauku cīruļa dziesmas, beidz «griezt» grieze un svilpot
vālodze. ,

Mūsu pļavās, laukos un dārzos, sākot jau ar vietējo strazdu aizceļošanu
jūnija vidū, saimnieko no ziemeļu apgabaliem ieceļojušo strazdu bari.. Jūlija
beigās jūras piekrastes joslā sāk parādīties pirmie klejojošo tartiņveidigo putnu

bariņi.
Jūlijā labs speciālists, kas prot atdarināt vilku gaudošanu, pēc vilcēnu

atbildēm var atrast vilku midzeņa atrašanās vietu. Stirnām šajā mēnesī ir

riesta laiks, un stirnu āži labprāt nāk uz atdarinātu kazas pīkstienu, ko var

izmantot medībām ar fotoaparātu. Staltbriežu buļļi sak notīrīt no ragiem
ādu.

Vispārējs zvejas aizliegums ezeros (līdz_3o. jūlijam). Līdz 20. jūlijam aiz-

liegts zvejot ruduļus, līņus un karūsas. Nārsto pliči, ķīši; reņģu un mencu

nārsts izbeidzas.'

Nārsto smilšu krupis.

Siltos, klusos jūlija vakaros zalē un uz krūmiem iemirdzas jāņtārpiņi. Šo

kukaiņu mātītes stipri atšķiras no sīkajiem, spārnotajiem teviņiem un patiešam

atgādina tārpiņus. Domā, ka gaismu rada īpašas audu šūnas dzīvojošas bak-

tērijas.
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AUGUSTS

Saule Mēness
Dienas

Datums Vārda dienas

lec kulminē riet

:ums

lec riet
garums

st m st m s 1 st m st m st m st m st m

1 T Albīns

2 C Normunds, Stefans
3 P Augusts
4 S Romāns, Romualds
5 Sv Osvalds, Arvils

5 22

5 24

5 25
5 27

5 28

13 29 48

29 44

29 40

29 35

29 29

21 38

21 36

2134

21 32
21 29

23 46

23 42

23 38

23 34

23 30

16 16
16 12

16 09
16 05

16 01

6 11

7 19

8 30

941

1050

22 06

22 28

22 46

23 02

23 17

6 P Aisma

7 O Alfrēds, Madars

8 T Mudīte, Vladislavs

9 C Ģedimins
10 P Labrencis, Brencis

11 S Olga, Liega
!2 Sv Vizma, Klāra

5 30

5 32

5 34

5 36

5 38

540

5 42

29 23

29 17

29 10

29 02

28 53

28 44

28 35

21 27

21 25

21 23

21 20
21 18

21 16
21 13

23 26

23 22

23 18

2314
23 10

23 07

23 03

15 57

15 53
15 49

15 44

15 40

15 36

15 31

11 58

13 07

1417

15 29

16 40

17 51

18 54

23 32

23 48

0 07

0 29

0 59

1 36

13 P Elvīra, Velga
14 O Zelma, Virma
15 T Zenta, Dzelde

16 C Astra, Astrīda
17 P Vilibalds, Oļegs
18 S Liene, Helēna
19 Sv Melānija, Imanta

5 44

5 46

5 48
5 50

5 52

5 54

5 57

28 24

28 13

28 02

27 50

27 38

2725

27 11

21 11

21 08
21 06

21 04

21 01

20 58
20 56

22 59

22 55

22 52

22 48

22 45

22 41

22 37

15 27

15 22

15 18

15 14

15 09

15 04
14 59

19 49

20 33

21 08

21 35

21 59

22 19

22 39

2 27

3 31

4 48

6 13

7 43

9 12

10 40

20 P Bernhards, Boriss

21 O Janīna

22 T Rudīte, Rodzis
23 C Vitālijs, Ralfs

24 P Bērtulis, Bērts

25 S Ludvigs, Ludis
26 Sv Natālija

5 59

6 01
6 03

6 05

6 07

6 10

612

26 58

26 44

26 29

2613

25 58

2542

25 25

■

20 53
20 50

20 48

• 20 45

20 43

20 40

20 38

22 34
22 31

22 27

22 23

22 20

22 17

22 13

14 54

14 49

14 45

14 40

14 36

14 30

14 26

22 59

23 21

23 50

12 08
13 33

14 54

16 11

17 19

18 17

19 04

0 21

1 04

1 55

27 P Žanis

28 O Auguste, Guste

29 T Armīns, Vismants
30 C Alvis, Jolanta
31 P Vilma, Aigars

6 14

6 16

6 18

6 20
6 22

25 09

24 51

2433

v
24 15
23 57

20 36

20 33

20 30
20 27

20 25

22 10

22 07

22 04
22 00

21 57

14 22

14 17

14 12

14 07

14 03

2 54
4 01

5 08
6 17

7 27

19 41

20 10

. 20 33

20 52

21 08

Mēness fāzes. D 8. VI

O 15. VI

d 22. VI

• 30. VI

I. pl.
I. pl.
I. pl.
I. pl.

8st55m;

!3stl0m;
3st27m;
6stl0m.



RUDZU MĒNESIS

5. 1940. g. Latvijas PSR uzņemta Padomju Savienības sastāvā.

5. Vissavienības dzelzceļnieku diena.

6.-7. 1961. g. PSRS pilsonis majors Hermanis Titovs veicis ilgstošu lido-

jumu kosmosā, 17 reizes apriņķojot zemeslodi.

8. Pirms 45 gadiem (1917. g.) Petrogradā sākās KSDS(b)P VI kongress.
11. Vissavienības fizkultūriešu diena.

12. Celtnieku diena.

18. PSRS Gaisa Flotes diena.
26. Ogļraču diena.

Dažādi dati novadpētniekiem:

9. Aprit 100 gadu, kopš dzimis (1862. g.) rakstnieks Augusts Deglavs.
Miris 1922. g.

11.-12. Novērojamas meteoru plūsmas Perseīdu maksimums.

12. Pirms 45 gadiem (1917. g.) Latvijas Strādnieku, zaldātu un bezzemnieku

deputātu padome ievēlējusi savu Izpildu komiteju («Iskolatu»).
15.—16. Naktī no pl. 21 st 16m līdz pl. Ost 38m notiek Mēness aptumsums, kas

novērojams Latvija.
16. Paiet 75 gadi, kopš dzimis (1887. g.) Jānis Rudzutaks — izcilais Komunis-

tiskās partijas darbinieks. Miris 1938. g.
19. 1960. gadā uzlaists 2. padomju kosmiskais kuģis-pavadonis, kurā pirmo

reizi realizēts dzīvnieku (suņu Belkas un Strelkas) lidojums kosmosā ar

nolaišanos uz Zemi.

21. Aprit 65 gadi, kopš miris (1897. g.) gleznotājs Ādams Alksnis. Dzimis

1864. g. .
22. Paiet 70 gadu, kopš dzimis (1892. g.) Nikolajs Allens, aktīvs revolucio-

nārās kustības dalībnieks. Miris 1919. g.

23. Saule ieiet Jaunavas zīmē.

23. Pirms 75 gadiem (1887. g.) Rīgā dzimis Fridrihs Canders, starpplanētu
lidojumu entuziasts, rakešu būves pionieris Padomju Savienībā. Miris

1933. g.

25. Paiet 85 gadi,' kopš dzimis (1877. g.) rakstnieks Jānis Jaunsudrabiņš.
26. 1959. gadā nodibināta Latvijas dabas un vēstures biedrības pirmā nodaļa

(Alūksnē).
30. Paiet 80 gadu, kopš dzimis (1882. g.) gleznotājs Indriķis Zeberiņš.
31. Pirms 145 gadiem (1817. g.) dzimis viens no pirmajiem latviešu dzejnie-

kiem Jānis Ruģēns. Miris 1876. g.

333 — Dabas kalendārs 1962
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lesim, bērni, tīrumā
Kviešu vārpas salasīt,
Lai nesaka kolhoznieki —

Tīšām mantu putināja.

Salīdzinot ar jūliju, augustā_ gaisa temperatūra jau pazeminās par I—2°.
Mēneša vidējā temperatūra zemāka ir Kurzemes un Vidzemes augstienēs, kur

ta svārstās ap 14°. Juras piekrastē un republikas dienvidu daļā temperatūra
sasniedz 16°. Visbiežāk atkārtojas temperatūras 15—20° robežās. Retāk novē-

rojama temperatūra no 5 līdz 10° un no 25 līdz 30°. Minimālā novērotā tem-

peratūra augusta ir —1 un —2° (Pēterniekos). Jūras piekrastē minimālās
temperatūras nav bijušas zemākas par +3, +4°. Maksimālā temperatūra repub-
likas dienvidos sasniegusi 36°, Vidzemes augstienē 31°. Augusta beigās uz

zemes virsas novērotas ari nakts salnas.

Lai gan apmākušos dienu skaits mēnesī joprojām ir B—9,8—9, tomēr saules

spīdēšanas ilgums samazinās līdz 240 stundām mēnesī, jo dienas kļuvušas
īsākas.

Nokrišņi augustā sasniedz gada maksimumu. Vidēji Ziemeļvidzemes pacē-
lumā nolīst 110 mm, Kurzemes augstienēs ap 90 mm, bet Zemgales un Austrum-

latvijas līdzenumos70—80 mm mēnesī.

Pērkona negaisu augustā ir nedaudz mazāk kā jūlijā. Augstienēs tie atkār-

tojas apmēram 5 reizes mēnesī, bet zemienēs un jūras piekrastē — 3—4 rei-

zes mēnesī. Nedaudz pieaug dienu skaits ar miglu. Lubānas zemienē tā vidēji
atkārtojas 7 reizes mēnesī, jūras piekrastē I—2 reizes.

Pārsvarā ir dienvidrietumu un rietumu, bet bieži pūš arī dienvidu virziena

vēji. Augustā vēja ātrums ir minimālais gadā, vidēji tas svārstās 2—3 m/sek.
robežās. Rīgas jūras līcī vidējais vēja ātrums ir 5—6,5 m/sek. Vētras ar vēja
ātrumu ap 15 m/sek. jūrā atkārtojas I—21 —2 reizes mēnesī, bet uz sauszemes

augustā bieži nav novērojamas.
Kaut gan augustā ir maksimālais nokrišņu daudzums, tomēr upju notece

ir neliela, jo daudz ūdens iztvaiko atpakaļ atmosfēra. Pieteci upes nosaka gal-
venokārt gruntsūdeņu krājumi. Tikai atsevišķos_ periodos, kad nolīst lielāks

nokrišņu daudzums,' upēs vērojami vasaras uzplūdi. Mazas upes uzpludvilnis
parasti ir īslaicīgs — tikai dažas dienas, Daugavā un citas lielākas upes
tas var ilgt 20 un vairāk dienu.

Ūdens temperatūra upēs jau mazliet zemāka neka jūlija, mēneša beigās

par apmēram 2°.

Rīgas jūras līča centrālajā daļā mēneša sakuma ūdens temperatura_ sa-

sniedz gada maksimumu — vidēji ap 19°, bet piekrastē sāk jau pazemināties.

Mēneša beigās visā līcī un arī Baltijas jūrā sākas_ pakāpeniska temperatūras

pazemināšanās. Ūdens apmēram 20 m biezajā virsējā slānī ir par 2° siltāks

nekā gaiss. Dziļumā no 20 līdz 30 m novērojams tā saucamais temperatūras

lēciena_ slānis, kur ūdens temperatūra no 18° pazeminās līdz 3°. Pie gultnes
tā ir vēl zemāka — ap +2, +I°.

* *

*

Augusta pirmajā dekādē sāk ziedēt saulgriezes. Nogatavojas lācenes. Zirga

skābenei un arī dārza skābenei sak ienākties seklas. Sak nogatavoties arī



vasaras āboli (baltais dzidrais) — dienvidu rajonos, ap Bausku, jau ap 30. jū-
liju, bet Ziemeļkurzemē un Ziemeļvidzemē tikai ap 20. augustu. Dekādes beigās
sākas ziemas rudzu pļauja, vispirms dienvidaustrumu un dienvidu rajonos,
citur vēlāk. Augusta otrajā dekādē pamazām sāk ienākties pīlādžu ogas, un

dekādes beigas sakas miežu pļauja._ Trešajā dekādē sāk pļaut arī auzas, novāc
kukurūzu skābbarībai un vispār sakas vasarāju masveida novākšana. Novāc
pēdējos tomātus un gurķus. Dekādes beigās atsevišķās vietās sāk sēt rudzus.

Parādās jau pirmās dzeltenās lapas bērziem, un tas dabā jau iezīmē rudens

sākumu. Pēc tam lapas sāk dzeltēt apsēm, kļavām un pamazām arī citiem
kokiem un krūmiem.

Līdz augusta vidum lidotspēju ir ieguvuši visu putnu, tai skaitā vakar-

lēpju, bezdelīgu, piekūnu, ķīķu, cekuldūkuru un brūnkakļu, pat visvēlāko perē-

jumu mazuļi. Tomēr ir daži izņēmumi, piemēram, paugurknābja gulbis. Jaunie

gulbēni sāk celties spārnos tikai augusta beigas. Tajā laikā vairums jauno
putnu jau kļuvuši patstāvīgi un parasti kopā ar vecākiem vai lielākos baros

līdz aizceļošanai atlikušo laiku pavada klejojot.
Siltās, saulainās augusta dienās mājas strazdu un žubīšu jaunie tēviņi

sāk vingrināties dziedāšanā. Interesanti, ka vasaras beigu jaukās dienās putnu
valstī vērojama it kā pavasara noskaņas atgriešanās: ierubinās rubeņu gaiļi,
iedziedas strazdi pie tukšajiem būrīšiem, dzirdamas čunčiņu, melngalvas ķauķu
un vairāku citu putnu dziesmas, taču tās ir klusākas un vienkāršākas nekā

pavasarī.
Sākot ar augusta vidu, sāk aizceļot svīres, bet mēneša beigas an griezes,

māju čurkstes un dažas citas sugas.
Augusta vidū jūrmalas joslā masveidīgi parādās caurceļojošu un klejojošu

tārtiņveidīgo putnu — mazo gaišo tilbīšu, upes un smilšu tārtiņu, gugatņū
un citu sugu bari.

Vairums meža dzīvnieku audzina mazuļus. Mežacūku ģimenes sak ap-

meklēt kartupeļu laukus, kur nodara diezgan lielus postījumus. Ir pierādījies,
ka visvairāk apdraudētās vietās atmaksājas pret tām uzstadjt ta saucamo

elektrisko ganu. Augusta sākumā notiek āpšu un meža caunu riests.

Atļauts zvejot visas zivju sugas. *

Vasaras beigās ir novērojama skudru spietošana. Spārni ir tikai mātītēm

un tēviņiem. Darba skudras nelido. IzHdošanas dienā pūznī valda liels satrau-

kums. Pēc izlidošanas tēviņi iet boja, bet mātītes nomet spārnus un kadā

piemērotā vietā izveido aliņu, kura iedēj oliņas. Kāpuri pārziemo un pavasarī

pārvēršas par darba skudrām. Veidojas jauna skudru kolonija.

Augusta otrajā pusē vērojams zirnekļu tīklošanas sākums pļavas un

ganībās.
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SEPTEMBRIS

Datums Vārda dienas

Saule
Dienas

Satumstļgarums lec

Mēness

rietlec kulminē riet

st tn st m s st m st m st m st m st tn

1 S Ilmārs, Austrums

2 Sv Elize, Lizete

6 24

6 26

13 23 39

23 20

20 22

20 19

21 54

21 50

13 58

13 53

8 37

9 46

21 23

21 38

3 P Berta, Bella

4 O Dzintra, Dzintars

5 T Persijs, Klaudija
6 C Magnuss, Vaida

7 P Regīna
8 S Ilga
9 Sv Bruno, Telma

6 28

6 30

6 32

6 34

6 36

6 38

6 40

23 01
22 42

22 21

22 01

2141

21 21

21 00

23 16

22 14

22 11

22 09

21 06

21 03

21 00

21 47

21 44

21 40

21 37

21 34

21 31

21 28

13 48

13 44

13 39

13 35

13 30

13 25

13 20

10 56

12 03

13 14

14 25

15 35

16 39

17 36

21 53

2211

22 30

22 57

23 29

0 13

10 P Albertīne, Jausma

11 O Signe
12 T Erna

13 C Iza, Izabella

14 P Koknesis
15 S Andra, Gunvaldis

16 Sv Asja, Asnate

6 42

6 44

6 46

6 48

6 50

6 52

6 55

20 39

20 18

19 57

19 36

19 15

18 54

18 32

19 57

19 55

19 52
19 49

1947
19 44

1941

21 25
21 21

21 18

21 16

21 12

21 09

21 06

13 15

13 11

13 06

1301

12 57
1252

1246

18 25

19 02

19 46

20 01

20 21

20 42

21 00

1 10

2 20

3 40

4 55

6 40

8 11

9 41

17 P Vera, Vaira

18 O Liesma, Elita

19 T Verners

20 C Guntra, Muntis

21 P Modris, Matīss

22 S Māris

23 Sv Vanda

6 57
6 59

7 01
7 03

7 05
7 07

7 09

18 11
17 49

17 28
17 07

16 45
16 24

16 03

19 38

19 36

19 33
19 30

19 27

19 24

19 22

21 03
21 00

20 56
20 53

20 51

20 48

20 45

1241

12 37

1232
12 27

12 22

12 17

12 13

21 23

21 50

22 21

23 01

23 49

11 10

12 38
13 58

15 12

16 14

17 05

17 450 47

24 P Agris, Agrita
25 O Rauls, Vingra
26 T Gundars, Knuts
27 C Ādolfs, Ilgonis
28 P Kaira, Sergejs
29 S Miķelis, Mikus

30 Sv Elma

7 11

7 13

7 15

7 17

7 19

7 21

7 23

15 42

15 21

1501

14 40

14 20

14 00

1341

1919

19 16

19 13

19 10

19 08

19 05

19 03

20 42

20 39

20 36

20 33

20 30
20 28

20 25

12 08

1203

11 58

11 53

11 49
11 44

11 40

151

2 59

4 07

5 17

6 27

7 36

8 46

18 14

18 40

18 58

19 16

19 30

19 45

20 00

Mēness fāzes. D 7. IX. pl. 9

O 14. IX. pl. 7

d 20. IX. pl. 22

• 28. IX. pl. 22

;t45m;
it 12m;
it36m;
>t40m.
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VIRŠU MĒNESIS

7. Pirms 150 gadiem (1812. g.) notika Borodinas kauja.
9. Tankistu diena.

Dažādi dati novadpētniekiem:

1. Pirms 15 gadiem (1947. g.) miris viens no partizāņu kustības vadītājiem

Latvijā Otomārs Oškalns, Padomju Savienības Varonis. Dzimis 1904. g.
Septembrī (pēc ražas novākšanas) pirms 750 gadiem (1212. g.) notika Autīnes

un Satezeles nemieri — yēsturē pirmā zināmā lībiešu un latgaļu zemnieku

sacelšanās pret vācu feodāļiem.
5. Aprit 30 gadu, kopš mirusi (1932. g.) dzejniece Austra Skujina. Dzimusi

1909. g.
6. 15 gadiem (1947. g.) mirusi Emīlija Viesture, LPSR Nopelniem

bagātā skatuves māksliniece. Dzimusi 1891. g.

7. Pirms 75 gadiem (1887. g.) nodibināta Misiņa bibliotēka.

7. Pirms 55 gadiem (1907. g.) Rīgā, Matīsa kapos nošauti 1905. gada kauji-
nieki J. Dubelšteins (Jēpis), R. Salietis un V. Sīmanis.

11. Pirms 145 gadiem (1817. g.) Jelgavā pasludināta dzimtbūšanas atcelšana

Kurzemē.

12. Paiet 220 gadu, kopš dzimis (1742. g.) pazīstamais etnogrāfisko un vēstures

materiālu vācējs Johans Kristofs Broce. Miris 1823. g.

12. 1959. gadā uzlaista 2. padomju Mēness raķete, kas 14. IX sasniedza

Mēnesi.

15. Aprit 55 gadi, kopš miris (1907. g.) Fricis Brīvzemnieks, izcilais kultūras

darbinieks, dzejnieks un folklorists. Dzimis 1846. g.

18. Pirms 90 gadiem (1872. g.) dzimis Augusts Kirhenšteins, akadēmiķis,
Sociālistiskā Darba Varonis, izcilais latviešu padomju mikrobiologs.

20. Pirms 15 gadiem (1947. g.) mirusi Ludmila Spīlberga, LPSR Nopelniem
bagātā skatuves māksliniece. Dzimusi 1886. g.

20. Pirms 10 gadiem (1952. g.) atklāts LK(b)P XII kongress.
23. pl. 15st 36m Saule ieiet rudens punkta (Svaru zīme) — rudens sākums.

23. Paiet 75 gadi, kopš dzimis (1887. g.) Ģederts Eliass, latviešu padomju
gleznotājs, LPSR Nopelniem bagātais mākslas darbinieks.

24. Pirms 55 gadiem (1907. g.) Rīgā, Matīsa kapos nošauti 9 Skrīveru

1905. gada bruņotās sacelšanās dalībnieki.

25. Pirms 55 gadiem (1907. g.) notika kaujinieku sadursme ar Rīgas Pārdau-

gavas vācu pašaizsardzībniekiem.
28. Aprit 40 gadu, kopš miris (1922. g.) izcilais muziķis Jurjānu Andrejs.

Dzimis 1856. g.
29. Aprit 75 gadi, kopš dzimis (1887. g.) latviešu padomju rakstnieks un

revolucionārs Sīmanis Berģis. Miris 1943. g.

Pirms 60 gadiem (1902. g. rudenī)
_

Benneta salā Austrumsibīrijas jūrā gāja
boja Pēterburgas Zinātņu akadēmijas ekspedīcijas vadītājs ievērojamais
ģeologs E. Tolls, kuram'ir lieli nopelni ledus laikmeta nogulumu pētīšanā
Latvijā, sevišķi Rīgas jūras līča piekrastē. Dzimis 1858. g.
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Kurp brauksit,
_

sīki putni,
Pilni rati piesēduši?
— Mes braucam, tai zeme,

Kur būs silta vasartņa.

Sakarā ar to, ka dienas kļuvušas īsākas, septembrī ievērojami samazinās
saules radiācija. Jūnijā katrs cm

2
saņēma ap 15 kilokaloriju saules siltuma,

turpretim septembri tikai ap 7 kkal., t." i., 2 reizes mazāk. Tāpēc septembris
ir pirmais rudens mēnesis.

Mēneša vidējā temperatūra svārstās 10—12° robežās. Salīdzinot ar augustu,
tā pazeminās par apmēram 3°. Augustā temperatūra pārsniedza 15° robežu,
turpretim septembrī tā nokrīt zem 10°._Republikas_ austrumos tas notiek mēneša
vidu, bet juras piekraste septembra pēdējās dienās.

Ilggadīgā periodā novērotās minimālās temperatūras visur bijušas nega-
tīvas — augstienēs līdz —B°, bet jūras piekrastē no —2 līdz —3°. Salnas,
sevišķi mēneša trešajā dekādē, ir samērā bieža parādība. Maksimālās tempera-
tūras septembrī svārstās 26—28° robežās.

Septembrī apmākušos dienu skaits tāpat kā vasarā vēl nav liels — 9—lo

dienas, tomēr saules spīdēšanas ilgums samazinās līdz 170 stundām mēnesī.

Nokrišņi Kurzemes un Vidzemes augstieņu rietumu nogāzēs sasniedz

80—90 mm, Zemgales līdzenumā un Austrurnlatvijā tie svārstās 50—60 mm

robežās. Vidējais dienu skaits ar nokrišņiem ir 14—16. Pērkona negaisu skaits,
salīdzinot ar augustu, samazinās: tie novērojami I—21 —2 reizes mēnesī, pie kam

negaisu sadalījums pa republiku ir vienmērīgs. Dienu skaits ar miglu pieaug
līdz s—B dienām mēnesī. Relatīvais gaisa mitrums palielinās līdz 70%.

Pārsvarā ir dienvidrietumu, jūrā — rietumu virziena, Rīgā arī dienvidu

virziena vēji. Vēja ātrums nedaudz pieaug. Uz sauszemes tas ir vidēji 3—4

m/sek., bet Rīgas jūras līcī 5,5—7 m/sek. Vētru skaits Rīgas jūras līcī pieaug
līdz 4—5 reizēm mēnesī. Uz sauszemes vētras septembrī novērojamas vel

samērā reti.

Notece upēs neliela, apmēram tāda pati kā augustā, Lielupē pat mazāka.

Upes barojas galvenokārt tikai ar gruntsūdeņiem.
Ūdens temperatūra upēs un ezeros sak pazemināties straujāk. Gauja, kur

gruntsūdeņi ieplūst intensīvāk, mēneša ūdens vidējā temperatūra ir 13°, Dau-

gavā un Lielupē 15°.

Ūdens temperatūra Rīgas jūras līcī mēneša sākumā ir 15—16°. Mēneša

beigās piekrastē temperatūra jau pazeminās līdz 12°, bet līča centrālajā daļa

līdz 13°. Tādas temperatūras līcī ir dziļumā līdz 30 metriem, jo temperatūras
lēciena slānis, kur tā pazeminās līdz 3 un 2°, salīdzinot ar augustu, padziļinās
par apmēram 10 m.

* *

Septembra pirmās dekādes beigās sāk novīst kartupeļu laksti. Sākas arī

masveidīga ziemāju sēja, galvenokārt republikas ziemeļu un austrumu rajono_s,
bet rietumu rajonos rudzu sēja notiek galvenokārt mēneša otrajā dekādē. Otras

dekādes beigās, bet it sevišķi trešajā dekādē sakas masveida kartupeļu novāk-

šana. Pamazām sāk novākt arī citus dārzeņus.



Septembra otrajā pusē lapas sāk dzeltēt straujāk, un bērzi, tāpat arī kļavas,
jau kļūst pavisam raibi. Kļavām sakas ari augļu nobiršana. Nodzeltē liepas
un pārējie lapu koki, radot īstu rudens krāsu mozaīku. Septembra otrajā pusē
ienākas plūmes, bumbieri un āboli (rudens šķirnes) un sākas pakāpeniska to

novākšana. Purvos dzērvenes sāk nogatavoties jau septembra pirmajā pusē,
kad arī sākas to intensīva ievākšana.

Gados, kad rudenī ilgstoši pieturas silts laiks, septembra otrajā pusē vai

pat oktobra sākumā dažiem augiem vērojama otrreizēja ziedēšana. Tā ir novē-

rota zemenēm, kurām ienākas pat ogas. Dažreiz zied arī ābeles un ķirši,
kuriem parādās tikai daži ziediņi, kas augļus tomēr nedod. Vispār otrreizēja
ziedēšana mūsu apstākļos nav regulāra parādība —

tai ir tikai gadījuma
raksturs un to izraisa silts rudens.

* *

Septembrī daudzi gājputni sāk atstāt dzimteni un dodas uz ziemošanas

vietām. Aizceļošana rudenī atšķiras no putnu pavasara atlidošanas ar mazāku

steigu un ilgstošākiem termiņiem. Putni bieži ceļo tikai pāris rīta stundās, bet

pārējo dienas daļu pavada barojoties un klejojot. Vairums sugu, piemēram,
ķauķi, griežveidīgie v. c, ceļo naktīs. Tikai nedaudzas sugas pārlidojumu veic

vienīgi dienā. Te jāmin baltie stārķi, dzērves, daži plēsēji, žubītes un dažas

citas sugas.
Visumā atzīmējama sakarība, ka putni, kas pavasarī atlido visvēlāk, rudenī

dodas projām visagrāk. Tā jau septembra pirmajā pusē aizlido melnie un

pelēkie mušķērāji, gandrīz visi ķauķi, sāk posties ceļā bezdelīgas. Mēneša

beigās jau vērojama intensīva dzērvju, lauku baložu, balto cielavu, visu meža

strazdu, zvirbuļu vanagu, lauku piekūnu un daudzu citu sugu aizceļošana.
Ziemotāji — zīlītes, zeltgalvīši, dzilnīši — septembrī salasās bariņos un

uzsāk klejojumus. Sīļi un riekstroži pulcējas ozoliem un lazdāmbagātās vietas,
kur caurām dienām skan to balsis. Septembrī lielākā skaitā parādās ķivuļi, kas

ieklejojuši no ziemeļu apgabaliem.
Septembrī sākas aļņu un staltradžu pārošanās. Staltradžu bujļi šajā laikā

kļūst daudz neuzmanīgāki, bieži cīnās savā starpa, un to aurošana vakaros

un agros rītos dzirdama tālā apkārtnē.
Reņģu rudens nārsts.

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

Daugavā. Laši, taimiņi, sīgas sāk ceļot uz nārsta vietām. Ezeros zivis pārvie-

tojas dziļāk. Abinieki uzmeklē ziemošanas vietas.

Septembra rītos zālē, krūmos un uz kokiem atmirdz tūkstošiem pave-

dienu — zirnekļu tīmekļi.
No oliņām iznākušie zirneklīši uzrāpjas uz zariem, izlaiž pavedienu pa

vējam un nolido dažkārt diezgan lielu attālumu, līdz nokrīt zale vai aizķeras
kokos.

Ūdens zirneklis rudeņos uzmeklē kadu tukšu gliemežnīcu, sanes taja gaisu

un noslēdz ieeju. Ūdensaugiem, nogrimstot, gliemežnīca ar visu tās iemītnieku

tiek aizrauta līdzi. Pavasarī ūdensaugi atkal paceļas virspusē un zirneklis

atstāj savu ziemas mītni.
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OKTOBRIS

Saule Mēness
Dienas

'atums Vārda dienas

lec kulminē riet

st
garums

lec riet

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

1 P Zanda, Lāsma

2 O Ilma, Skaidris

3 T Elza, Ilizana

4 C Modra, Francis

5 P Amālija
6 S Monika, Zilgma
7 Sv Daumants

7 25

7 27

7 29

7 32

7 34
7 36

7 38

131321

13 02

12 43

12 25

12 06
11 49

11 31

19 00

18 57

18 54

1851

18 49

18 46

18 43

20 22

20 19

20 17

2014

20 11

2009

20 06

11 35

11 30

11 25

11 19

11 15

11 10

11 05

9 54

11 04

12 15

13 24

14 30

15 28

16 19

20 17

20 35

20 59
21 28

22 06

22 55

23 58

8 P Aina, Anete

9 O Elga, Helga
10 T Arvīds, Druvis

11 C Monta, Silva
12 P Valfrīds, Lāse

13 S Irma, Mirga
14 Sv Vilhelmīne, Minna

7 40

7 42

7 44

7 46

7 48

751

7 54

11 14

10 57

10 41

10 25

10 10

9 55

9 40

1841

18 38

18 35

18 33

18 30

18 28

18 25

20 03

2000
19 58

19 55
19 52

19 50
19 48

11 01

10 56
10 51

10 47

10 42

10 37

1031

17 00

17 32
17 59

18 22

18 42

19 02

19 23

111

2 33

4 02

5 33
7 04

8 37

15 P Eda, Hedviga
16 O Daiga, Dainida

17 T Gaits, Karīna
18 C Rolands

19 P Elīna, Drosma

20 S Leonīds

21 Sv Urzula, Severīns

7 56

7 58

8 00

8 02

8 04

8 06

8 08

9 26

9 13

9 00

8 48

8 37

8 26
8 16

18 23

18 20
18 18

1815

1812

1810
18 07

19 45

19 42

19 40

19 38

19 36

19 33
19 30

10 27

10 22

10 18

10 13

1008

10 04

9 59

19 47

20 17

21 03
21 40

22 36

23 39

10 07

11 35

12 56

14 06

15 03

15 47

16 20

22 P Irisa, Irīda

23 O Daina, Dainis
24 T Renāte, Modrīte

25 C Beāta, Beatrise

26 P Amanda, Kaiva

27 S Lilita

28 Sv Ņina, Nira

8 10

8 12

8 14

8 16

8 19

8 21
8 23

8 06

7 58

7 50

7 42

7 35

7 29

7 24

18 05

18 02

18 00

17 57

17 54

17 52

1750

19 28

19 26

19 24

19 22

19 20

19 17

19 15

9 55

9 50

9 46

9 41

9 35

9 31

9 27

0 48

156
3 07

416

5 25

6 35

7 45

16 46

17 07

17 24
17 39

17 53
18 08

18 23

29 P Laimonis

30 O Nadīna, Venēra
31 T Valts

8 26

8 28

8 30

7 19

7 16

7 13

17 48

17 45
17 43

19 13

19 11
19 09

9 22

9 17

913

8 56

10 07

11 18

18 41

19 02

19 29

Mēness fāzes. D 6. X.

O 13. X.

(I 20. X.

• 28. X.

1. 22st,

1. 15st;

1. līst

I. 16sii

,5m;

13m;
8m;
i5m.
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ZEMLIKU MĒNESIS

13. 1944. gadā Padomju Armija atbrīvoja Rīgu.
17. 1961. gadā atklāts PSKP XXII kongress.
29. Komjaunatnes dibināšanas diena.

Dažādi dati novadpētniekiem:

1. Aprit 85 gadi, kopš dzimis (1877. g.) gleznotājs un mākslas zinātnieks

Voldemārs Matvejs. Miris 1914. g.

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

3. Paiet 95 gadi, kopš dzimis (1867. g.) izcilais revolucionārais, dzejnieks
Eduards Veidenbaums. Miris 1892. g.

4. Pirms 5 gadiem (1957. g.) uzlaists 1. padomju mākslīgais Zemes pavadonis.
4. 1959. gadā uzlaista 3. padomju Mēness raķete.
5. Pirms 20 gadiem (1942. g.) latviešu strēlnieku divīzijai piešķirts gvardes

divīzijas nosaukums.

9.—10. Pirms 160 gadiem (1802. g.) Kauguros notika sadursme starp zemnie-
kiem un karaspēku.

11. Pirms 60 gadiem (1902. g.) dzimis gleznotājs Rūdolfs Pinnis.

14. Pirms 100 gadiem (1862. g.) dibināts Rīgas Politehnikums, vēlākais Rīgas
politehniskais institūts.

14. Pirms 50 gadiem (1912. g.) nodibināts Rīgas zooloģiskais dārzs.

15. Pirms 380 gadiem (1582. g.) izdarīta kalendāra reforma, — ievests

Gregora kalendārs, t. s. jaunais stils.

16. Paiet 65 gadi, kopš dzimis (1897. g.) Kārlis Poēma — aktīvs pilsoņu
kara dalībnieks. Miris 1933. g.

18. Pirms 75 gadiem dzimis (1887. g.) Alberts Kronenbergs, latviešu padomju
grafiķis. Miris 1958. g.

18. Pirms 40 gadiem (1922. g.) nodibināta Latvijas Universitātes Astrono-

miskā observatorija.
23. Pirms 80 gadiem (1882. g.) dzimis latviešu padomju dzejnieks Šalkonis

(Kristaps Dīriķis) . Miris 1957. g.
24. Saule ieiet Skorpiona zīmē.

27. Aprit 60 gadu, kopš dzimis (1902. g.) latviešu padomju dzejnieks Alek-

sandrs Čaks. Miris 1950. g.
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Purviem briesmas, purviem bēdas:

Kur lai aug dzērvenītes?

Nebēdājiet, diži purvi,
Te līgos rudzu druvas;
Te līgos rudzu druvas,
Te ziedes āboliņš.

Oktobri sakarā ar to, ka temperatūra noslīd zem s°, beidzas veģetācijas
periods. Visagrāk tas notiek Vidzemes augstienē — mēneša vidū, visvēlāk jūras
piekrastē — oktobra pēdējās dienās. Jūra saglabā lielākas siltuma rezer-

ves, tādēļ gaisa temperatūra jūras piekrastē svārstās ap +B°, bet dziļāk zemes

iekšienē, republikas austrumdaļā, ap +s°. Arī augstienēs vidējā temperatūra
ir _ap +5, +6°. Minimālā novērotā_ temperatūra republikas austrumos ir

—15°, jūras piekrastē —B°. Maksimālā temperatūra jūras piekrastē bijusi
-f22°, bet Daugavpils rajonā +24°. Republikas ziemeļos tā nav pārsniegusi
+20°.

Oktobri strauji pieaug apmākušos dienu skaits, tas sastāda 50%. Sakara

ar šo parādību, kā ari dienas garuma saīsināšanos saules spīdēšanas ilgums
samazinās līdz 90 stundām mēnesī.

Nokrišņu summa oktobrī ir apmēram tada pati kā septembrī. Nedaudz

lielāka tā ir Kurzemes augstienes rietumu nogāzēs, kur vidējā summa ir

90—95 mm, bet Zemgales līdzenumā un Austrumlatvijā tikai 45—55 mm.

Strauji samazinās pērkona negaisu iespēja. Republikas austrumos tas novērots

tikai reizi 5 gados, bet rietumos — reizi 2 gados. Dienu skaits ar miglu

pieaug. Centrālajos rajonos tas ir 7—9 dienas, pārējos 3—5 dienas mēnesi.

Relatīvais mitrums arī palielinās līdz 80%.
Oktobrī var uzkrist arī sniegs. Visagrāk, mēneša sakumā, sniegs atzīmēts

Alūksnes un Daugavpils rajonos, jūras piekrastē sniegs pirms 15. datuma nav

novērots.

Pārsvarā ir dienvidu virziena vēji ar novirzi gan uz dienvidrietumiem, gan
dienvidaustrumiem. Vēja ātrums pieaug vidēji līdz 4—4,5 m/sek. uz sauszemes

un 6,5 —8,5 m/sek. Rīgas jūras līcī. Vētras ar 15 m/sek. un lielāku vēja ātrumu

uz sauszemes novērojamas apmēram reizi, bet jurā 5—6 reizes mēnesī.

Notece upēs sāk pieaugt straujāk, jo krasi samazinās iztvaikošana no

baseina un ūdens virsas. Piemēram, Daugavā septembrī vidējais caurteces

daudzums bija 364 m
3/sek., turpretim oktobrī tas ir jau 512 m

3/sek.
Ūdens temperatūra turpina pazemināties, mēneša vidū ta ir ap B°. Agros

rudeņos ūdens temperatūra upēs un ezeros mēneša beigās var būt tuva o°.

Pirmais ledus republikas austrumu rajonu upēs novērots 25. oktobrī. Lielupes
baseinā un Kurzemes upēs ledus oktobrī nav parādījies.

Rīgas jūras līcī ūdens temperatūra sevišķi pazeminās piekrastes zonā, kur

mēneša beigās tā svārstās ap 6°. Līča centrālajā daļā temperatūra ir ap 8,5°,
bet Baltijas jūrā ap 9,5°. Tomēr ūdens temperatūra līča vidū ir par 4°, bet

piekrastē par 2—3° augstāka nekā gaisa temperatūra.

* *

*

Oktobra pirmajā dekādē sāk dīgt rudzi. Pēc rudziem sadīgst arī ziemas

kvieši, kurus visumā sēj reizē vai arī tūlīt pēc rudziem. Tā oktobra vidu zie-

māju laukus jau sedz zaļš rudzu un kviešu zelmenis. Mēneša beigas sakas



ari rudzu un kviešu cerošana. Ja rudenī agrāk uznāk auksts laiks, tad cero-

šana var arī nenotikt. Tādā gadījumā tā notiek pavasarī, aprīlī, pēc veģetā-
cijas atjaunošanās.

Oktobra sākumā nogatavojas ozola zīles un stiprākā vējā tās sāk arī

nobirt. Tā notiek ozola sēklu, t. i., zīļu, dabiska izsēšanās. Oktobra pirmajā
dekādē sākas jau lapu krišana bērziem, kļavām, apsēm, liepām v. c. kokiem

un krūmiem, pie kam vēl turpinās arī lapu dzeltēšana, līdz kamēr oktobra

otrajā pusē visi lapu koki un krūmi kļūst pilnīgi dzelteni. Pēc tam sākas mas-

veida lapu krišana. Mēneša vidū sāk nogatavoties liepu auglīši un alkšņu čie-
kuriņi. Lapas pirmie nomet bērzi, liepas un kļavas, oši, pēc tam apse, ozols,
ābeles, ķirši un visbeidzot ceriņi. Mēneša beigās visi koki un krūmi ir kļu-
vuši pilnīgi kaili, kas dabā norāda uz rudens beigām.

Oktobrī no lauka kā pēdējās tiek novāktas cukurbietes un notiek rudens

aršana.

* *

*

Mēneša sākumā vērojama intensīva žubīšu, kaņepju putniņu, mājas strazdu,
meža zosu, cīruļu, čipstu un daudzu citu putnu aizceļošana. Šajā laikā var

redzēt pēdējos dzērvju kāšus.

Līdz oktobra beigām aizceļo visi mūsu republikā dzīvojošie gājputni, un

jādomā, ka to nedaudzo gājputnu sugu pārstāvji, kas nelielā skaitā dažkārt

pie mums sastopami pat vēl ziemas mēnešos, ir ieradušies no ziemeļu apga-
baliem.

Oktobrī, tāpat kā pavasara mēnešos, var novērot pie mums neligzdojošus
caurceļotājus — sniedzes, ziemas žubītes, daudzas ziemeļu ūdensputnu sugas

v. c. lerodas arī ziemas viesi — ķeģi, zldastes un bikšainie klijāni, pieaug

vārnu, ķivuļu, zeltgalvīšu un dažu zīlīšu skaits, kas atlido no ziemeļu apga-
baliem.

Staltradžiem beidzas auru laiks, un to balsis dzirdamas arvien retāk.

Stirnu āži sāk nomest ragus. Stirnas salasās baros un klejo savas dzimtas

vietas apkārtnē. Apši tīra alas, gatavojoties ziemas guļai. Tie, tāpat ka citi

dzīvnieki, kas dodas ziemas guļā, — ezis, sikspārņi, susuri, jenotsuņi — labi

uzbarojušies, kļūst arvien miegaināki.
Aizliegts, zvejot lašus, ta_imiņus,_ sīgas, repšus, foreles, kā arī liegts spi-

ningot Daugavā, Gaujā, Salacā, Venta.

Oktobra pirmās dekādes beigās redzēti pēdējie nātru raibeņi.
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NOVEMBRIS

Saule Mēness
Dienas

Datums Vārda dienas

lec kulminē ļ riet
ums garums

lec riet

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

1 C Krīvs, Ikars

2 P Ritums, Dzīle

3 S Ērika, Dagnija
4 Sv Atis, Otomārs

8 32

8 35

8 37

8 39

13 07 11

7 10

7 09
7 09

17 41

17 38

1736
1734

19 07

19 05
19 03

19 01

9 09

9 03

8 59

8 55

12 25

13 25
14 18

15 01

20 03

20 48

2146

22 54

5 P Šarlote, Late

6 O Linards, Leons

7 T Lotārs, Dauga
8 C Aleksandra, Agra
9 P Teodors

10 S Mārtiņš, Mārcis
11 Sv Ojārs,' Nellija

8 42

8 44

8 46

8 48
8 50

8 52

8 55

7 10

7 12
7 14

7 18

7 22

7 28

7 34

1732

17 30

17 28

17 26

17 24

17 22

17 20

18 59

18 57

18 55

18 53

18 52
18 50

18 49

8 50

8 46

'8 42

8 38

8 34

8 30

8 25

15 35

16 02

16 24

16 45

17 05

17 23

17 45

0 12

1 34

3 01

4 29

5 59

7 30

12 P Kaija, Kornēlija
13 O Eižens

14 T Fricis, Vikentijs
15 C Leopolds
16 P Banga, Dzirkste

17 S Hugo, Uģis
18 Sv Aleksandrs

8 57

8 59

9 02

9 04
9 06

9 08
9 10

7 40

7 48

7 57

8 06

816

8 27
8 39

17 18

17 16

17 14

17 12

17 10

17 08

17 06

18 47

1846

18 44

18 42

1841

18 39

18 38

8 21

8 17

8 12

8 08

8 04

8 00

7 56

18 12

18 44

19 35

20 19

21 23

22 30

23 41

901

10 28

11 46

12 53

13 44

14 24
14 51

19 P Elizabete, Līze

20 O Anda, Andīna

21 T Zeltīte, Andis

22 C Aldis Alfons

23 P Zigrīda, Dabris

24 S Velta
25 Sv Katrīna

9 12

9 15

9 17

9 20
9 22

9 24

9 26

8 52

9 05

9 19

9
X

35

9 51

10 08

10 26

17 04

17 03
17 01

17 00

16 58

16 56

16 55

18 37

18 36

18 35

18 34

18 33

18 31

18 30

7 52
7 48

744

7 40

7 36

7 32

.7 29

0 52

2 02
3 12

4 21

5 32

6 42

1514

15 32

1547

16 01

16 15

16 30

1647

26 P Konrāds

27 O Lauris
28 T Rita, Vita

29 C Ignāts
30 P Andrejs, Andris

9 28

9 30
9 32

9 34
9 35

10 44

11 04

11 24
11 44

12 05

16 54

16 52

16 51
16 50

1649

18 29

18 28

18 27

18 27

18 26

7 26

7 22

7 19
7 16

7 14

7 55

9 06

10 17
11 21

1218

17 06
17 31

18 02
18 45

19 39

Mēness fāzes. D 5. XI. pl. 10stl5m;

O 12. XI. pl. Ist04m;

d 19. XI. pl. 5stl0m;
• 27. XI. pl. 9**30™.
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SALNAS MĒNESIS

7. Lielās Oktobra Sociālistiskās revolūcijas 45. gadadiena.
10. Vispasaules jaunatnes diena.

17. Starptautiskā studentu diena.

19. Artilērijas diena.

28. 1820. gadā dzimis Fridrihs Engelss.

Dažādi dati novadpētniekiem:

1. Pirms 110 gadiem (1852. g.) atklāta telegrāfa satiksmes līnija Rīga—Bol-
derāja — viena no pirmajām Krievijā.

3. Pirms 5 gadiem (1957. g.) uzlaists 2. padomju mākslīgais Zemes pavadonis.
Pirms 50 gadiem (1912. g.) novembrī Rīgas proletariāts pievienojās Pēter-

burgas un Maskavas strādnieku streikam, protestējot pret revolucionārās

kustības dalībnieku spīdzināšanu un pret nāves sodiem, ko Sevastopoles
jūras kara tiesa bija piespriedusi revolucionārajiem matrožiem.

6. Aprit 50 gadu, kopš dzimis (1912. g.) latviešu padomju dzejnieks Jānis

Silazars.
11. Pirms 20 gadiem (1942. g.) miris rakstnieks Lindulis (Jānis Linde).

Dzimis 1870. g.

20. Pirms 45 gadiem (1917. g.) 6. Tukuma latviešu strēlnieku pulks ieņēma
Valku, līdz ar to likvidējot pēdējo kontrrevolūcijas perēkli Latvijas terito-

rijā.
20. Pirms 5 gadiem (1957. g.) atklāts Latvijas PSR Kultūrizglītības iestāžu

darbinieku I kongress.
21. Pirms 45 gadiem (1917. g.) XII armijas Kara revolucionārā komiteja no-

deva civilo varu «Iskolafam», kas proklamēja Padomju varu Latvijā.
22. Saule ieiet Strēlnieka zīmē.

22. Aprit 80 gadu, kops dzimis (1882. g.) populārais grāmatnieks Atis Frei-

nats. Miris 1955. g.

30. Paiet 65 gadi, kopš miris (1897. g.) gleznotājs Jānis Roze. Dzimis 1823. g.
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Ai darbiņi, ai darbiņi,
Bez darbiņa nevarēju:

Darbiņš man prieku deva,

Pilnu klēti labībiņas.

Novembra vidējā temperatūra republikas austrurnda|ā ir negatīva, bet rie-

tumu un centrālajā daļā pozitīva. Tā svārstās no +3,5° Baltijas jūras piekrastē
līdz —1° austrumos. Temperatūra 0° robežu republikas austrumdaļā sasniedz ap

10. novembri, centrālajos rajonos ap 25. novembri, bet Baltijas jūras piekrastē
mēneša pēdējās dienās. Minimālās temperatūras austrumdaļā sasniegušas —25°,
centrālajā daļā —20°, bet Baltijas jūras piekrastē —15°; Kolkas ragā tās

nav bijušas zemākas par —13°. Maksimālā temperatūra kā austrumos, tā rietu-

mos bijusi ap +11,+13°.
Novembrī apmākušos dienu skaits turpina strauji pieaugt_ un vietām pār-

sniedz 20 dienas mēnesī. Saules spīdēšanas ilgums samazinās līdz 40 stun-

dām mēnesī.

Mēneša nokrišņu summa, salīdzinot ar oktobri, nedaudz samazinās. Mak-

simālais nokrišņu daudzums — ap 70 mm vērojams Kurzemes un Vidzemes

augstieņu rietumu nogāzēs. Pārējā teritorijā mēneša nokrišņu summa ir ap
40—50 mm. Pērkona negaiss novembrī ir reta parādība, tas atkārtojas reizi

s—lo_ gados. Republikas austrumu daļā dienu skaits ar miglu pieaug līdz 10,
pārējā teritorijā tā novērojama 4—7 reizes mēnesī.

Pastāvīga sniega sega novembrī parasti vēl neizveidojas. Tomēr atsevišķos
gados tā novērota un vietām pārsniegusi 10 cm biezumu.

Novembrī pārsvarā ir dienvidu, vietām arī dienvidaustrumu virziena vēji.
Jūrā bieži pūš arī dienvidrietumu un rietumu vēji. Vēja. ātrums pieaug vidēji
līdz 4—5 m/sek. uz sauszemes un 5—9 m/sek. Rīgas jūras līcī. Vētras uz saus-

zemes atkārtojas apmēram reizi mēnesī, bet jūrā 5—6 reizes.

levērojami pieaug caurteces daudzums upēs, jo krasi samazinās iztvaiko-

šana. Gandrīz pusi no nokrišņu daudzuma upes aiznes uz jūru novembrī. Notece

šai mēnesī ir apmēram 2 reizes lielāka nekā vasaras mēnešos.

Ūdens temperatūra upēs mēneša sākumā pazeminās no +5 līdz +1° rie-

tumos un 0° austrumos, tādēļ austrumu rajonu upēs un ezeros novembra bei-

gās parasti parādās pirmais ledus. Vēsos un agros rudeņos rietumu rajonu

upēs ledus parādījies jau novembra pirmajā dekādē. Tomēr novembrī upes vēl

pilnīgi neaizsalst. Vienīgi ļoti agros un aukstos rudeņos austrumu rajonu upes
aizsalušās mēneša sākumā, bet rietumu — mēneša beigas._

Rīgas jūras līcī turpinās ūdens masu atdzišana. Mēneša_ beigas piekraste

temperatūra ir_ ap +6°. Tāda tā ir gandrīz visā līča dziļuma. Vienīgi centrā-

lajā daļa dziļāk par 40 m temperatūra ir ap +3, +2°. Ūdens temperatūra
līcī tomēr ievērojami augstāka nekā gaisam — vidēji par 4,5—5,5°.

Rīgas jūras līcī ļoti agros rudeņos pirmais ledus parādījies pie Pērnavas.

Latvijas piekrastē ledus novembrī nav novērots.

* *



Novembrī un decembrī- augu valstī regulāra veģetācija vairs nenotiek
—

augiem ir sācies relatīvā miera periods, kas turpinās visu ziemu.

Izņēmums var būt ļoti silti rudeņi un ziemas, kad diennakts vidējā tem-

peratūra ceļas virs_s°. Tādā gadījumā uz laiku veģetācija var atjaunoties —

ziemāji nq jauna sāk zaļot, ilggadīgās zāles it kā atdzīvojas un pat koki, bet

sevišķi krūmi sāk veģetēt — tiem briest pumpuri. Tā tas, piemēram, notika

pagājušajā ziemā.

*

Novembra sākumā notiek vēl dažu ziemeļos ligzdojošo putnu sugu, gal-
venokārt ūdensputnu, kustība ziemošanas vietu virzienā. Tā jūrmalā no krasta

redzami kākauļu, gaigalu un citu nirpīļu, kā arī lielo gauru bariņi, bieži

garām aizlido dažādas kaijas.
Novembrī mūsu republikas putnu fauna sastāv galvenokārt no ziemojošām

sugām un oktobrī ieklejojušiem ziemas viesiem un caurceļotājiem. Jāatceras, ka

vairums putnu sugu, kas pie mums ligzdo vasaras mēnešos un sastopamas, arī

ziemā, tomēr nav pieskaitāmas nometniekiem. Tā, piemēram, rudenī aizceļo
lielākā daļa mūsu vārnu, kovārņu, ķivuļu, svilpju, zeltgalvīšu v. c. putnu, bet

viņu vietā atlido un pie mums pavada ziemu šo pašu sugu putni no ziemeļu

apgabaliem. Tipisku nometnieku ir ļoti maz, Kā tādus var minēt žagatu, ūpi,
meža pūci, melno dzilnu un lielāko daļu vistveidīgo putnu: meža un lauku

irbes, rubeņus, medņus.
Āpši dodas ziemas guļā. Jenotsuņi arvien vairāk sāk uzturēties alās, tomēr

bieži vēl klejo apkārt, un tos izdevīgi medīt vakaros un naktī ar suņu palīdzību.
Novembrī jābeidz būvēt medību dzīvnieku barotavas, lai diezgan tramīgie
dzīvnieki paspētu vēl līdz sniega uzkrišanai pie tām pierast.

Aizliegts zvejot lašus, taimiņus, sīgas, repšus, foreles un spiningot Dau-

gavā, Gaujā, Salacā, Ventā.
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DECEMBRIS

Saule Mēness
Dienas

Datums Vārda dienas

lec kulminē riet

Satumst
garums

lec riet

st m st m s , st m st m st m st tnj st m

1 S Arnolds

2 Sv Meta, Sniedze

9 37

9 38

13 12 27

12 50

1648

1647

18 25

18 25

7 11
7 09

13 04

1341

20 43

21 57

3 P Jogita, Raita

4 O Baiba, Barba
5 T Sabīne, Sarma

6 C Nikolajs, Niklāvs

7 P Antonija, Anta

8 S Gunārs

9 Sv Jukums, Sarmīte

9 40

9 41

9 43

9 45

9 46

9 48
9 49

13 13

13 37

1401

14 26

14 51

15 17

15 44

16 46

16 45

16 44

1644

16 44

1643

1643

18 24

18 24

18 23

18 22

18 22

1822

18 22

7 06

7 04

701

6 59

6 58

6 55

6 54

14 09

14 33

14 52

15 10

15 28

15 48

16 09

23 18

0 41

2 06

3 32

5 00

6 28

10 P Guna, Judīte
11 O Valdemārs, Valdis

12 T Otīlija, Iveta

13 C Lūcija, Veldze
14 P Auseklis

15 S Johanna, Jana
16 Sv Alvīne

9 50

9 51
9 52

9 54
9 55

9 56
9 57

16 11

16 38

17 05

17 33

1801

18 30

18 59

16 43

16 42

16 42

16 42

16 42

16 42

16 41

18 22

1821

1821

18 21

18 21

18 21

18 22

6 53

651
6 50

6 48
6 47

6 46
6 44

16 38

17 14

1801

1901

20 08

21 21

22 34

7 55

9 19

10 33

11 33

12 19

12 53

13 18

17 P Hilda, Teiksma

18 O Kristaps, Jordisa

19 T Lelde, Sarmis
20 C Arta, Minjona
21 P Toms, Saulcerīte

9 58

9 59

9 59
10 00

10 00
10 01

1001

19 28

19 57

20 27

20 57

21 27
21 57

22 27

16 41

1641

1641

16 42

16 42

16 42

16 43

18 22

18 22
18 22

18 23
18 23

18 24

18 24

6 43

6 42

6 42

6 42

6 42

6 41

6 42

23 45

0 56
2 06

3 15

4 26

5 37

13 39

13 55

14 10

14 24

22 S Saulvedis
23 Sv Viktorija, Balva

14 37

14 54

15 11

24 P Ādams, Ieva

25 O Stella, Larisa
26 T Dainuvīte, Gija
27 C Elmārs, Inita

28 P Inga, Ingus
29 S Solveiga, Ilgona
30 Sv Dāvids, Dāvis

10 01
10 02

10 02

10 02

10 03
10 03

1003

22 57

23 26

23 56

24 26

24 56

25 25

25 54

1643

16 44

16 45

1646

16 48

16 49

16 50

18 25

18 25

18 26

18 27

18 28

18 28

18 30

6 42

6 42

6 43

6 44

6 45

6 46

6 47

6 49

8 01

9 10

10 11

11 03

11 44

12 14

15 33
16 02

16 40

17 30

18 32
19 45

21 05

31 P Silvestrs, Kalvis 10 03 26 23 16 51 38 30 6 48 12 39 22 28

Mēness fāzes. D 4. XI

O ii. xi

d 19. XI

• 27. XI

:. pl. 1

. pļ. 1

.. pl.
. pl.

Ist48m;
!st28m;
st43m;
sl59m.



VILKU MĒNESIS

5. PSRS Konstitūcijas diena.

30. Pirms 40 gadiem (1922. g.) nodibināta Padomju Sociālistisko Republika
Savienība.

Dažādi dati novadpētniekiem:

1. 1960. gadā uzlaists 3. padomju kosmiskais kuģis-pavadonis.
5. Pirms 85 gadiem (1877. g.) dzimis Andrejs Upīts, Latvijas PSR Tautas

rakstnieks.

12. Pirms 105 gadiem (1857. g.) dzimusi aktrise un dziedātāja Maija Briga-
dere. Mirusi 1940. g.

16.—17. Pirms 45 gadiem (1917. g.) Rēzeknē notika Latgales pārstāvju kon-

gress, kas ievēlēja Latgales Strādnieku, zemnieku, kalpu un zaldātu padomi.
19. Pirms 30 gadiem (1932. g.) miris gleznotājs Jānis Valters. Dzimis 1869. g.
20. Aprit 115 gadu, kopš dzimis (1847. g.) Juris Kalniņš-Prātkopis, kultūras

darbinieks un pedagogs. Miris 1919. g.
21. Pirms 35 gadiem (1927. g.) miris kultūras darbinieks Jēkabs Dravnieks.

Dzimis 1858. g.

21. Aprit 30 gadu, kopš miris (1932. g.) rakstnieks Jēkabs Janševskis. Dzimis

1865. g.

22. pl. līst 16m Saule ieiet ziemas saulgriežu punktā (Mežāža zīmē) — zie-

mas sākums; īsākā diena gada.
24. Pirms 160 gadiem (1802. g.) nodibināta Tartu (Tērbatas) Universitāte,

ievērojams zinātnes un mācību centrs.

24. Paiet 65 gadi, kopš dzimis (1897. g.) dzejnieks Jānis Ziemeļnieks. Miris

1930. g.
31. Paiet 95 gadi, kopš dzimis (1867. g.) rakstnieks Zeiboltu Jēkabs. Miris

1924. g.

494 — Dabas kalendārs 1962
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Sudrabiņa lietiņš lija
Veca gada vakarā;

Visi sīki žagariņi
Sudrabiņu vizināja.

Decembrī mēneša vidējā temperatūra visā republikā jau ir negatīva. Tā

svārstās no ■—1° Baltijas jūras piekrastē līdz —5° teritorijas austrumu daļā.
Minimālās novērotās temperatūras austrumu daļā ir līdz —33° (Krāslava),
bet rietumos, jūras piekrastē —21° jVentspils). Maksimālās temperatūras aust-

rumos +7°, centrālajos rajonos un jūras piekrastē ap +10°

Decembrī zemes virsa saņem vismazāko saules radiācijas daudzumu —

vidēji katrs cm
2

ap 0,5 kkal. Arī apmākušos dienu skaits decembrī ir vislielā-

kais gadā: Ventspilī — 21, Rīgā — 22, bet Daugavpilī — pat 25 dienas

mēnesī. Saules spīdēšanas ilgums ir minimālais visā gadā, un vidēji saule

spīd tikai nedaudz vairāk par 20 stundām mēnesī.

Mēneša nokrišņu summa turpina samazināties. Augstieņu rietumu nogāzēs
nokrišņu summa ir ap 50 mm, pārējā daļā 30—40 mm.

Decembri jau sāk veidoties stabila sniega sega. Vidzemes augstienē tas

notiek decembra_ pirmajā dekādē, republikas austrumu daļā — otrajā dekādē,
bet rietumu daļā — trešajā. Vienīgi pašā Baltijas jūras piekrastē decembri

pastāvīga sniega sega vēl neizveidojas. Decembra beigās sniega segas vidējais
biezums Vidzemes augstienē sasniedz 15 cm, pārējā teritorijā tas ir mazāks par

10 cm. Republikas centrālajos rajonos putenis novērojams 3—4 reizes mēnesī,

pārējā daļā I—21 —2 reizes.

Decembrī zemes virsējā kārta jau nedaudz sasalusi. Sasaluma dziļums
austrumos mēneša sākumā ir ap 10 cm, beigās 20—28 cm, rietumos — mēneša

sākumā 2—4 cm, beigas 10—12 cm.

Migla vērojama 4—B reizes mēnesī. Pērkona negaiss novērots ļoti retos

gadījumos. Dienvidaustrumu rajonos pērkons nav atzīmēts ne reizi. Rietumu un

ziemeļrietumu rajonos tas novērots 6 —7 reizes 100 gados.
Decembrī, tāpat kā novembri, pārsvarā ir dienvidu virziena vēji. Vietām

bieži pūš arī dienvidaustrumu un dienvidrietumu vēji. Vēja ātrums parasti
ir maksimālais visā gadā. Līdzenumos tas ir vidēji ap 4,5 m/sek., bet pauguru

virsotnēs pārsniedz 5 m/sek. Rīgas jūras līča centrālajā daļā vidējais vēja
ātrums pārsniedz 9 m/sek. Līča dienviddaļā tas svārstās ap 5—7 m/sek. Vēt-

ras jūrā ir samērā bieža parādība, vidēji tās vērojamas 5—6 reizes mēnesī.

Upēs caurteces daudzums atkal samazinās, jo nokrišņi baseinā sāk uzkrā-

ties sniega veidā. Zināms ūdens daudzums tiek patērēts arī vižņu un ledus

segas veidošanai.

Ūdens temperatūra upēs un ezeros ir nedaudz virs o°, aizsalušajās vie-

tās o°.

Rīgas juras līcī, virs kura gaisa temperatūra top negatīva, ari ūdens tem-

peratūra turpina pazemināties. Mēneša sākumā līča centrālajā daļa tā ir

+s°,_ bet beigās +3°. Piekrastē mēneša sākumā tā ir ap +2°, bet mēneša

beigas vietām jau ap o°. Decembra vidū ledus parādās Pērnavas līcī, bet

pēdējā dekādē gar visu Rīgas jūras līča ziemeļu piekrasti. Pērnavas līcī tad

jau izveidojies malas ledus. Vidzemes un Kurzemes piekrastē ledus decembrī

parādās tikai ļoti aukstās ziemās. Līča centrālā daļa decembrī nekad nav

aizsalusi.



51

*

Decembrī putnu valstī pilnīgi izveidojas ziemas mēnešiem raksturīgā
aina: mežos klejo jaukti zīlīšu, zeltgalvīšu un mizložņu bariņi, ap savām

«kalvēm» darbojas dižraibie dzeņi, stumbru mizu un plaisas cītīgi pārmeklē
dzilnīši. Parka koku kailajos zaros laiski sēž krāšņo svilpju bariņš. Alkšņu
puduros čalodami sabirst ķivuļi un ķeģi un, pamazām noklusdami, sāk lobit Šo

koku sēkliņas. Žagatas, vārnas un dzeltenās stērstes pulcējas apdzīvotu vietu
tuvumā, kur tās cer vieglāk atrast sev barību.

Bargās ziemās pie mums sastop tikai ap 30—35 putnu sugu, bet siltākos

gados šis skaits ir lielāks. Ir gadi, kad nelielā skaitā pārziemo tādi parasti
aizceļojoši putni kā melnie mājas strazdi, melnie un pelēkie meža strazdi, žubī-

tes, sarkanrīklītes, zivju dzenīši, purva un ausainās pūces, zvirbuļu vanagi,
meža pīles un vairākas citas putnu sugas.

Decembrī notiek meža cūku pārošanās, un kuiļi savā starpā izcīna niknas

cīņas. Vienā bara parasti uzturas kopā vairākas cūkas un viens vai divi

kuiļi. Aļņu buļļi nomet ragus. Uzkrītot sniegam, daži dzīvnieki, kā lapsas,
vilki, seski, zaķi, arī_ jenotsuņi, ja tie nav paspējuši nobaroties, bada spiesti
tuvojas cilvēku mītnēm, atstādami to apkārtnē savas pēdas. Decembrī jāpa-
beidz sakārtot un labot vecās medību dzīvnieku barotavas.

Līdz 5. decembrim aizliegta lašu, taimiņu, sīgu, repšu un foreļu zveja. Sāk
nārstot lucīši.

ASTRONOMISKIE DATI

Laika skaitīšana Latvijas PSR

Latvijas PSR, tāpat kā visā PSRS rietumu daļā (kas atrodas rietumos no

apmēram 37°30' austrumu garuma meridiāna],, lieto 2. joslas vidējoJaiku —

Maskavas jeb Austrumeiropas laiku. Tas ir par 2 stundām priekšā tā sau-

camajam pasaules laikam. Par pasaules laiku ir pieņemts uzskatīt tā

meridiāna laiku, kas iet caur veco Grinvičas observatoriju (Londonā). Tagad
šī observatorija ir pārcelta ārpus pilsētas, tomēr agrāk pieņemto Grinvičas
meridiānu joprojām skaita par nulles meridiānu.

1930. gada 16. jūnijā ar PSRS Tautas Komisāru Padomes dekrētu visā

Padomju Savienībā pulksteņus pagrieza par vienu stundu uz priekšu. Tas tika

izdarīts dienas gaismas pilnīgākai izmantošanai vakara stundās. Sakarā ar šo

dekrētu faktiski iznāk, ka 2. joslā mēs skaitām laiku pēc 3. joslas (tātad pēc
45° meridiāna un nevis pēc 30°, kas atbilst tieši 2. joslai); līdzīgi 3. joslā
faktiski laiku skaita pēc 4. joslas utt. Sādu laiku, kuram pieskaitīta viena

stunda, sauc par dekrēta laiku.

Tātad

dekrēta laiks = joslas laiks + / stunda.

Tādējādi laiks, pēc kura mēs dzīvojam, ir Maskavas dekrēta laiks. No

iepriekš teiktā seko, ka

Maskavas dekrēta laiks = pasaules laiks + 3 stundas.
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Parasti, nosaucot kādas joslas dekrēta laiku, īsuma dēļ vārdu «dekrēta»
izlaiž, jo tas nerada pārpratumus. Tā, piemēram, ja saka «Maskavas laiks», tad

parasti ar to saprot «Maskavas dekrēta laiku». levērosim, ka visā Padomju
Savienībā dzelzceļu satiksmē lieto tikai šo Maskavas dekrēta laiku.

Visi laika apzīmējumi šajā kalendārā ir izteikti Maskavas dekrēta laikā.

Saules lēkta, kulminācijas un rieta momenti, satumsuma laiks, dienas garums

un Mēness lēkta un rieta momenti ir aprēķināti Rīgai. Lēkta un rieta momenti

rāda spīdekļa augšējās malas redzamā lēkta un rieta momentu, ievērojot gais-
mas staru laušanu (refrakciju) Zemes atmosfērā. Mēnesim ievērota arī para-
lakse, t. i., leņķis starp skata virzieniem uz Mēnesi no Zemes centra un no

novērošanas vietas (mūsu gadījumā — no Rīgas). Kulminācijas momentā spī-
deklis atrodas tieši uz meridiāna, t. i., dienvidu virzienā. Tātad Rīgā var

atrast precīzu pusdienas līnijas virzienu, ja šeit norādītajā kulminācijas mo-

mentā atzīmē Saules virzienu dabā — piemēram, pēc ēnas virziena. Citās vie-

tās kulminācijas moments atšķiras no Rīgas kulminācijas momenta par ģeo-
grāfisko garumu starpību, ko aptuveni var nolasīt pēc «kartes. Tā kā Zeme

apgriežas ap asi 24 stundās, tad viegli aprēķināt, ka 1 garuma grāds atbilst

4 laika minūtēm, tātad 15' — 1 laika minūtei, V—4 laika sekundēm utt. Tur-

klāt austrumos katra parādība — lēkts, kulminācija, riets v. c. notiek agrāk,
rietumos — vēlāk.

Tumsas iestāšanās nav tik stingri nospraužama kā, piemēram, kulminācija
vai riets. Tādēļ te kā satumšanas moments nosacīti pieņemts moments, kad

Saule sasniedz 12° dziļumu zem horizonta. Novērojumi rāda, ka šis moments

samērā labi raksturo tumsas iestāšanos.

Gadalaiki 1962. gadā

Pavasara sākums — 21. martā pl. sst3om

Vasaras
„

— 22. jūnija „
0 25

Rudens
„

— 23. septembrī „
15 36

Ziemas
„

— 22. decembrī
„

11 16

Gadalaiku sākumu nosaka Saules atrašanās ekliptikas attiecīgās vietās —

pavasara punktā, vasaras saulgriežu punkta, rudens punkta un ziemas saul-

griežu punktā. Gadalaiku atkārtošanas periods ir ta saucamais tropiskais

gads, kas ilgst vidēji 365 dienas 5 stundas 48 minūtes 46 sekundes. 1962. gada

tropiskā gada sākuma moments ir 1961. gada 31. decembrī pl. 22st 54m.

Zeme perihēlijā (vistuvāk Saulei) atrodas 2. janvārī pl. 7st 54m.

Zeme afēlijā (vistālāk no Saules) atrodas 4. jūlija pl. Bst 05m.

Aptumsumi 1962. gadā

1962. gadā notiks divi Saules un trīs Mēness aptumsumi, no kuriem Lat-

vijā būs redzams tikai viens Mēness aptumsums.
1. Pilns Saules aptumsums 4.-5. februārī redzams tikai Āzijas

dienvidaustrumu daļā, Austrālijā, Klusajā okeānā un Ziemeļamerikas rietumu

daļā. Latvijā tas nav redzams.

'2. Pusēnas Mēness aptumsums 19. februārī redzams Klusajā

okeānā, Austrālijā, Āzijas austrumu daļā, Ziemeļamerikā un Arktika. Latvija

nav redzams.
...

3. Pusēnas Mēness aptumsums 17. juhja redzams Klusajā

okeānā, Austrālijā, Antarktīdā, Ziemeļamerikas rietumu daļā, Dienvidamerikā

un Āzijas austrumu daļa. Latvija nav redzams.
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4. Gredzenveidīgs Saules aptumsums 31. jūlijā redzams Dien-

vidamerikā, Atlantijas okeānā, Āfrikā, Dienvideiropā un Arābijas dienvidu daļā.

Latvijā nav redzams.

5. Pusēnas Mēness aptumsums 15.—16. augustā ir vienīgais
1962. gada aptumsums,_ kas novērojams Latvijā. Aptumsuma sākums

redzams Austrumeiropā, Āzijā, Austrālijā, Antarktīdā, Indijas okeānā, Āfrikā,

izņemot tās ziemeļrietumu daļu, un Atlantijas okeāna dienvidaustrumu daļā.
Aptumsuma beigas redzamas Eiropā, Āzijas rietumu daļā, Austrālijas rietumu

daļā, Antarktīdā, Indijas okeānā, Āfrikā, Atlantijas okeānā un Dienvidamerikas

austrumu daļā.
Mēness ieiet Zeme.: pusēnā 15. augustā pl. 21 s* 16m

Maksimālās moments 15. augustā pl. 22 57

Mēness iziet no Zemes pusēnas 16. augustā pl. 0 38

Maksimālās fāzes lielums = 0,621 (Mēness redzamā diametra daļa, kas

ieiet Zemes pusēnā).
Skatoties ar neapbruņotu aci, pusēnas aptumsuma sākums un beigas nav

manāmi. Vienīgi maksimālās fāzes momenta tuvumā var pamanīt daļēju piln-
mēness diska satumsumu.

Planētas 1962. gadā
Janvāris.

Venēra nav redzama; 27. janvārī augšējā konjunkcijā.
. Marss nav redzams._
Jupiters janvāra sākumā saskatāms vakaros Mežāža zvaigznājā, janvāra

beigās nozūd Saules staros_.
S a tur n s janvāra sākumā nedaudz saskatāms vakaros Mežāža zvaigz-

nājā; janvāra vidū kļūst neredzams. Konjunkcija 22. janvārī.

Februāris.

Venēra nav redzama.

Marss nav redzams.

Jupiters nav redzams — 8. februārī atrodas konjunkcijā ar Sauli.

Saturus nav redzams.

Marts.

Venēra atrodas Zivju zvaigznājā. Marta beigās tā kļūst redzama kā

vakara zvaigzne.
Marss nav redzams.

Jupiters nav redzams.

S at v m s saskatāms no rītiem īsi pirms Saules lekta Mežāža zvaigznāja.

Aprīlis.
Venēra novērojama kā vakara zvaigzne Auna, bet mēneša beigās —

Vērša zvaigznājā.
Marss nav redzams.

Jupiters aprīļa otrajā pusē kļūst mazliet saskatāms no rītiem Ūdens-

vīra zvaigznājā.
S a tum s saskatāms no ritiem Mežāža zvaigznājā.

Maijs.
Venēra labi redzama kā vakara zvaigzne Vērša, bet maija beigās Dvīņu

zvaigznājā.
Marss mazliet saskatāms no ritiem Zivju zvaigznājā.

Jupiters redzams no ritiem Ūdensvīra zvaigznājā.

Saturns redzams norītiem Mežāža zvaigznāja.
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Jūnijs.
Venēra redzama kā vakara zvaigzne Dvīņu, bet pēc 15. jūnija — Vēža

zvaigznājā.
Marss mazliet saskatāms no rītiem Auna zvaigznāja.
Jupiters redzams no rītiem Ūdensvīra zvaigznājā.
S a tum s redzams no rītiem Mežāža zvaigznājā.

Jūlijs.
Venēra jūlija pirmajās dienās redzama Vēža, vēlāk — Lauvas zvaig-

znājā. Tās redzamība pamazām pasliktinās, jo tā slīd uz leju.
Marss mazliet redzams no rītiem Vērša zvaigznājā.
Jup i te r s redzams no pusnakts līdz rītam Ūdensvīra zvaigznājā.
Saturn s 31. jūlijā atrodas opozīcijā. Tas labi redzams gandrīz visu

nakti Mežāža zvaigznājā.

Augusts.
Venēra augusta sākumā atrodas Lauvas, pēc tam — Jaunavas zvaig-

znājā. Tās deklinācija strauji samazinās un līdz ar to redzamība arvien vairāk

pasliktinās.
Marss redzams no rītiem Vērša, bet mēneša beigas — Dvīņu zvaigznāja.
Jupiters atrodas opozīcijā 31. augustā, tā ka tas labi redzams gandrīz

visu nakti.

S a tu m s redzams visu nakti Mežāža zvaigznāja.

Septembris.

Venēra_3. septembrī atrodas vislielākajā austrumu elongācijā — 46° no

Saules, bet tā kā tās deklinācija daudz_ mazāka par Saules deklināciju, tad

novērošanas apstākļi neizdevīgi — Venēra ir pārāk zemu pie apvāršņa un

riet reize ar Sauli.

Marss redzams no rītiem Dvīņu zvaigznājā.
Jupiters redzams visu nakti Ūdensvīra zvaigznājā.
Saturus redzams nakts pirmajā pusē Mežāža zvaigznājā.

Oktobris.

Venēra 8. oktobrī sasniedz vislielāko spožumu. Mūsu ģeogrāfiskajos
platumos tomēr tā nav vairs saskatāma, jo noriet reizē ar Sauli.

Marss redzams no rītiem sākumā Dvīņu, bet pēc 6. oktobra
— Vēža

zvaigznājā.
Jupiters novērojams nakts pirmajā pusē_ Ūdensvīra zvaigznājā.
S a tum s redzams vakaros Mežāža zvaigznājā.

Novembris.

Venēra 12. novembrī atrodas apakšējā konjunkcijā, tāpēc visu _novembri,
izņemot pašas pēdējās dienas, tā nav redzama. Novembra beigās kļūst saska-
tāma kā rīta zvaigzne —

Auseklis Svaru zvaigznājā.
Marss redzams nakts otrajā pusē Vēža, bet novembra beigās — Lauvas

zvaigznājā.
Jupiters redzams vakaros Ūdensvīra zvaigznājā.
Saturns redzams vakaros īsu laiku Mežāža zvaigznāja.

Decembris.

Venēra redzama Svaru zvaigznājā kā rīta zvaigzne — Auseklis;
19. decembrī vislielākajā spožumā.

Marss redzams nakts otrajā pusē Lauvas zvaigznājā.

Jupiters redzams vakaros Ūdensvīra zvaigznājā.
_

Saturns vēl saskatāms vakaros Mežāža zvaigznājā.





Divi bija, divi bija
Saltas ziemas cietējiņi:
Bite koka serdītē,

Rudzits ledus gabalā.

ZIEMA

Attēlā
— ziema Saulkrastu apkārtnē

M. Kundziņa foto.
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J. Vīksne

PALĪDZĒSIM spārnotajiem draugiem ziemā

Vairums putnu rudeni aizlido pārziemot uz siltākiem apgaba-

liem, tomēr samērā daudzi paliek ziemot ari pie mums. Ziema to

dzīvē ir grūtākais gadalaiks. Sniega sega traucē piekļūt augu sēk-

lām un kukaiņiem uz zemes un skuju koku zaros, ūdeņus, kuru

krastos vasarā bija dažādas barības pārpilnība, klāj ledus. legūt
barību ir sevišķi grūti atkalas laikā, kad sniega virspuse, koku

zari un stumbri pārklājas ar plānu, bet cietu ledus garozu. Bez

tam īsajā ziemas dienā vispār nav viegli sameklēt pietiekami
daudz barības, bet nepaēdis putns ātri nosalst. Tāpēc arī ziemā

bieži gadās atrast zīlītes, zvirbuļus v. c. putnus, kurus pieveicis
bads un aukstums.

Lai palīdzētu putniem pārciest ziemu, nepieciešams ierīkot

barotavas. Tas neprasa sevišķus izdevumus, vienīgi jāzina, kāda

veida barotava un barība katram putnam piemērota.
Lielā zīl ī te v. c. zīlīšu sugas, kā arī dz i 1 n ī š i ļoti labprāt

ēd saulespuķu sēklas, kaņepes, nesālītus taukus, ar augu eļļu sa-

mitrinātas auzu pārslas v. c. barību. Saulespuķu sēklas vēlams

iepriekš saspiest (to visērtāk izdarīt ar pudeles palīdzību).

Svilpj i jeb sarkankrūtīši vislabāk ēd pīlādžu ogas,
kuras rudenī katram iespējams ievākt un sakaltēt lielākā daudzu-

mā. Labprāt tie ēd arī kaņepes un linsēklas.

Linsēklas ir mīļākā zaļžubīšu barība, bet auzas vislabprā-
tāk ēd dze 11 en ā s stērstes.

Gandrīz visi putni ļoti labi ēd dažādas nezāļu sēklas, kuras

viegli var iegūt kulšanas laikā. Kad citu barību atrast nav iespē-
jams, putni neatsakās arī no dažādām cilvēka barības paliekām —

maizes drusciņām, dažādām biezputrām, gaļas atkritumiem utt.

Putnu barotavas var būt ļoti dažādas. Vienkāršākās no tām —

krūma zaros iekārts nekultu kaņepju kūlītis vai saulespuķu
«galva», pie loga piestiprināta tukša konservu kārba, kurā ieber

barību, utt. Šādu barotavu ierīkošana tiešām neprasa sevišķas
pūles, bet putni tās apmeklēs ļoti labi. Nesālītas gaļas gabaliņus
var uzspraust vienkārši uz koka zariņiem.
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Viegli pagatavot arī mazliet sarežģītākas barotavas. Zīlīšu,
dzilnīšu, svilpju v. c. putnu piebarošanai vislabāk ierīkot nelielu

barības galdiņu (apmēram 50X30 cm). Lai izliktā -barība neap-
snigtu un vējš to nenopūstu zemē, barības galdiņa malas jāapsit ar

nelielām līstītēm, kā arī jāpagatavo abpusēji slīps jumtiņš. Putni

šādā barotavā varēs brīvi iekļūt no sāniem un galiem. Barotavu

novieto kāda staba galā vai piestiprina pie koka apmēram 1— 1,5 m

augstumā no zemes. Barotavas tuvumā krūmu zaros var iekārt

kaltētus pīlādžu ogu ķekarus, kā arī apmēram 50 cm garā auk-

liņā iesietus svaigus cūkas vai citu tauku gabaliņus. Sādi izvietoti

tauki būs pieejami vienīgi zīlītēm, bet zvirbuļi tos nespēs aiz-

sniegt.
Barotavu zīlītēm izdevīgi izgatavot «zvana»

veidā, šim nolūkam izmantojot parasto puķu
podu (sk. attēlu).

Puķu podu pielej ar izkausētiem sacietējošiem

taukiem, pa starpām ieberot kaņepes vai sa-

spiestas saulespuķu sēklas, lai izveidotos vai-

rāk vai mazāk viendabīgs tauku un sēklu maisī-

jums. Šādu «zvanu» dārzā vai mežā piekar auk-

liņā pie zara.

Putnu piebarošanai var pagatavot arī «auto-

mātisku» barotavu. Šai nolūkā ar kaņepēm vai

saulespuķu sēklām piepilda pudeli, aizver to un

nostiprina virs barības galdiņa tā, lai tās gals
atrastos apmēram 1,5 cm no galdiņa virsmas.

Pudeli atver, un nedaudz sēklu izbirst uz gal-

diņa. Putniem sēklas noēdot, tās atkal turpinās
birt no pudeles.

Putni ļoti labprāt apmeklē barotavas, kas

ierīkotas tieši uz zemes. Šai nolūkā nepieciešams
attīrīt no sniega nelielu laukumu, uz kura tiek

izbērta putniem paredzētā barība. Lai barotavu

neaizputinātu sniegs, tā jāierīko no vēja aizsar-

gātā vietā vai arī jāizveido mākslīgs vēja aiz-

segs no mazām eglītēm vai līdzīga materiāla.

Sevišķi labprāt šādu barotavu apmeklēs dzelte-

nās stērstes, zaļžubītes, bieži viesi tur būs ari

zīlītes, zvirbuļi, dzilnīši un daudzi citi putni. Ja

barotava būs ierīkota tālāk no mājām uz lauka,
to apmeklēs laukirbes — vērtīgi medību putni,
kuriem cilvēka palīdzība ziemā ļoti nepiecie-
šama. Laukirbes vislabāk barot ar nezāļu

«Zvanveida»

putnu barotava.



sēklām un pelavām, kas uz laukiem visur viegli pieejamas. Lauk-

irbju barošana jāuzsāk jau ziemas sākumā un jāturpina nepārtrau-
cot līdz pavasarim, jo nelabvēlīgos laika apstākļos uz ātru roku

ierīkotās barotavas irbes bieži nepaspēj laikā atrast.

Barojot putnus ziemā, vienmēr jāraugās, lai barotavās barības

netrūktu — pie barotavas pieradušie putni nelabvēlīgos laika ap-

stākļos, neatraduši ierastajā vietā ēdamo, var aiziet bojā.
Katra dabas drauga pienākums ir rūpēties par putniem ziemā.

Atcerēsimies, ka katra no bada nāves izglābta zīlīte nākamajā
vasarā iznīcinās daudzus tūkstošus mežam un dārzam kaitīgo
kukaiņu.
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G. Andrušaitis

ZIEMAS DARBI DĪĶSAIMNIECĪBĀS

Pēc audzējamo dīķu apzvejas un zivju ieziemošanas zivkopju
darbā šķietami iestājas pārtraukums. Tomēr būtībā tas tā nav.

Arī ziemas periodā zem sniega un ledus segas dīķos norit dzīvī-

bas procesi, kuri zivkopjiem jāuzmana un jāregulē. Zivju ziemo-

šanas gaitas novērošana un regulēšana ir viens no svarīgākajiem
un atbildīgākajiem zivkopja darbiem, jo no tā lielā mērā atkarīga
nākamā gada zivju produkcija. Vienlaikus ziemā veicami arī dau-

dzi citi darbi, lai, atnākot pavasarim, dīķsaimniecība būtu labi

sagatavota un varētu dot lielu zivju produkciju.
Tātad, kā jau minējām, vispirms ziemā ir jāuzrauga zivju zie-

mošana dīķos. Kādi ir galvenie pasākumi, kas veicami šajā saka-

rībā?

Rudenī ieziemojot zivis, dīķos ievietojamas kontroles kastes.

Zivju kontroles kastes var būt dažāda lieluma un formas. Parasti

lieto kastes ar tilpumu 0,3—0,5 m
3.

Tās izgatavo, apvelkot koka

karkasu ar metāla sietu vai linumu. Kastes augšpusē jābūt labi

aizveramam vākam. Kontroles kastēs ievieto 100—300 zivju ma-

zuļu un iegremdē dīķos labi pieejamās vietās. Ziemā kontroles-kas-

ies regulāri jāizņem un jāpārbauda tajās esošo zivju stāvoklis. Ja

vērojama zivju nobeigšanās vai saslimšana, nepieciešams izdarīt

zivju mazuļu parazitāro analizi, lai konstatētu slimības cēloni un

laikus varētu veikt attiecīgos pasākumus zivju pasargāšanai no

nobeigšanās.
Arī pašu zivju uzvedība dīķos norāda, vai ziemošana norit

labi vai arī tajā radušies kādi traucējumi. Labos ziemošanas ap-

stākļos zivis parasti ir mazkustīgas, turpretim sliktos apstākļos
tās ir kustīgas, intensīvi pārvietojas un parasti koncentrējas pie

ūdens_ ietekas dīķī. Ja dīķis ir pilnīgi aizsalis, ledū jāizcērt vai-

rāki āliņģi zivju novērošanai. Labos ziemošanas apstākļos zivis

pie kontroles āliņģiem nav novērojamas, bet, apstākļiem paslikti-
noties, tās sāk tur parādīties.

Tiklīdz kļūst vērojama zivju kustība ziemas dīķos, nekavējoties
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jāpārbauda skābekļa daudzums dīķa ūdenī. Ja tas ir samazinājies
līdz 2—3 ml litrā ūdens, nepieciešams veikt pasākumus skābekļa
daudzuma palielināšanai.

Viens no pirmajiem pasākumiem ziemas dīķa ūdens uzlabošanā

ir caurteces palielināšana tajā. Lai nodrošinātu pietiekamu skā-

bekļa daudzumu ūdenī, ziemas dīķī uz katru hektāru jāievada
15—18 litri ūdens vienā sekundē. Pastāvot šādai caurtecei, par

zivju slāpšanu nebūs jābēdājas.
Ja nav iespējams palielināt ūdens caurteci dīķī, ir jāveic citi

pasākumi, kas pasargātu zivis no noslāpšanas.

Vispirms dīķa ledū izcērtami vairāki āliņģi zem ledus sakrā-

jušos gāzu izvadīšanai. Tomēr izcirstie āliņģi skābekļa daudzumu

dīķa ūdenī nepalielinās, jo āliņģī mierīgi stāvošais ūdens, kura

laukums turklāt ir ļoti mazs, praktiski neuzņem gaisa skābekli.

Lai _uzlabotu skābekļa režīmu, nepieciešams veikt ūdens aerāciju.
Ūdens aerācijai izmanto ļoti daudz un dažādas_ ierīces, kuras

šai īsajā rakstā pilnīgi nav iespējams aplūkot. Ūdens aerācija
būs ļoti iedarbīga, lietojot laivas uzkabināmo motoru vai

elektromotoru, kā arī iekšdedzes dzinēju ar tam piestiprinātu
laivas motora dzenskrūvi. Sādu ierīci nostiprina ledū izcirstā

grāvī, kas savieno divus āliņģus. Motoram darbojoties, ar skrūvi

ļoti spēcīgi tiek sajaukts gaiss ar ūdeni un tādējādi palielinās
skābekļa daudzums. Līdzīgā veidā starp diviem āliņģiem var no-

stiprināt cita veida aeratorus, kuri, sakuļot dīķa ūdeni ar gaisu,

padara to bagātāku ar skābekli. Ar labiem panākumiem var lietot

dažāda veida lāpstiņu aeratorus, kurus darbina ar cilvēku, zirga
vai motora spēku. Sim nolūkam var izmantot arī automašīnas, pie
kuru pakaļējiem riteņiem piestiprināti dēlīši ūdens aerācijai. Arī

šai gadījumā automašīnu nostiprina līdzīgi kā iepriekš aprakstītos
aeratorus. Dīķu ūdens aerācijai vēl var lietot dažādi darbināmus

kompresorus, ar kuru palīdzību ūdenī ievada gaisu.
Laikā, kad nav sala, ļoti efektīva metode ir ūdens aerācija,

radot mākslīgu lietu. Šai gadījumā lieto ar motoru darbināmus

sūkņus, kas izsmidzina ūdeni virs dīķa, radot it kā lietu. Sādā

veidā ūdens ļoti labi sajaucas ar gaisu un, ievadīts caur āliņģiem

atpakaļ dīķī, ievērojami uzlabo ziemas dīķa skābekļa režīmu.

Ziemas periodā jāveic arī dīķu sagatavošana nākamajam ga-
dam. Kādi ir galvenie darbi, kas noteikti jāveic ziemas mēnešos?

Mūsu republikā dīķu ierīkošanai bieži izmanto pārpurvotas un

lauksaimniecībai maz piemērotas platības, tādēļ pēc dīķu nolaiša-

nas purvainajās augsnēs veikt jebkādus zemes darbus nav iespē-

jams. Sādu dīķu meliorāciju ļoti izdevīgi veikt ziemas mēnešos,

kad gultnes virskārta sasalusi. Vajadzības gadījumā, piemēram,
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jams ari nolīdzināt dīķu gultni, atbrīvot to no ūdensaugu saknēm,
tā novēršot dīķu aizaugšanu nākamajā vasarā. Ziemā vieglāk vei-

cama arī dūņu izvešana no dīķiem.

Svarīgi ir ziemā izremontēt ūdens regulēšanas ierīces. Vasarā

parasti šos darbus nav iespējams veikt, jo slūžas, meniķi v. c.

ūdens pievada un novada ierīces darbojas. Tāpat ziemā veicami arī

dīķu dambju remonti. Ziemā jāsaved kārtībā dīķsaimniecības sī-

kais inventārs un darba rīki, tāpat vajag jau laikus sagādāt nāka-

majai sezonai nepieciešamo mēslojumu.
Jāaprēķina nākamajai vasarai vajadzīgais zivju barības dau-

dzums, kas sagādājams jau ziemā.

Ziemā rūpīgi visos sīkumos jāizstrādā dīķu izmantošanas plāns

nākamajai vasarai.

Ja ziemā nebūs žēlotas pūles zivju ziemošanas apstākļu kont-

rolei un uzlabošanai, tāpat savlaicīgi būs veikti visi pārējie darbi,,

tad nākamajā vasarā dīķos daudz vieglāk būs iegūt lielāku zivju

produkciju.
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U. Štrauss

ZAĶIS UN AUGĻU DĀRZS

Ziemā, kamēr sniega vēl nav daudz, zaķu galvenā barība ir

labības zelmenis un pērnā zāle. Sniega segai kļūstot biezākai,

zaķiem šo barību pietiekamā daudzumā grūti iegūt, un tie lielā

mērā pārtiek no koku un krūmu mizas, tievākiem zariem un pum-

puriem. Šādos apstākļos zaķi mēdz būt bieži viesi augļu dārzos,

kur, trūkstot pietiekamai kociņu aizsardzībai, tie var nodarīt visai

jūtamus zaudējumus.

levērojot to, ka zaķi tuvojas cilvēku mītnēm vienīgi bada

spiesti, postījumu apmērus var iepriekš paredzēt, kā arī ieplānot

pasākumus to novēršanai. Vislielākie postījumi sagaidāmi ar

sniegu bagātā ziemā, kas seko karstai, sausai vasarai un rudenim.

Sādā vasarā izdzīvo lielākā daļa zaķēnu, bet zāle izdeg, un zaķi

zem biezās sniega segas tai nevar arī piekļūt. Turpretim, ja lie-

tainai vasarai, kurā aiziet bojā daudz zaķēnu, bet spēcīgi attīstās

zālaugi, seko silta un ar sniegu nabaga ziema, sagaidāmi niecīgi
postījumi.

Pievēršoties augļu koku aizsardzības jautājumam, vispirms

jāatzīmē, ka zaķis ir mūsu republikas izplatītākais medību objekts
un tā iznīcināšana dārzkopības interesēs nav pieļaujama. Pārlie-

cinātiem zaķu «ienaidniekiem», kādi dažkārt sastopami dārzkopju
vidū, nebūs lieki atgādināt, ka pilnīga zaķu iznīcināšana to ātrās

vairošanās dēļ praktiski ir arī neiespējama.
Visieteicamākais paņēmiens, kā atturēt zaķus no augļu dār-

ziem, ir piemērotas barības izlikšana mežmalās, krūmājos vai

vienkārši uz lauka, patālāk no dārza. Ļoti labu un lētu barību var

sagādāt, ziemā periodiski nocērtot apses un atstājot tās ar visiem

zariem apgraušanai. Līdz šim gan zaķu un stirnu piebarošanai
tas tiek darīts galvenokārt valsts mežsaimniecībās, bet ar dārz-

kopju un vietējo mednieku iniciatīvu apšu nolaišanu nebūtu grūti
organizēt arī kolhozu mežos. Noderīga barība ir apšu zaru, ave-

nāju un kazenāju vasaras sākumā sietas un ēnā žāvētas slotiņas,
kuras ziemā piekar pie koku stumbriem, uzsprauž uz zemē iedzī-
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tiem mietiem v. tml. Tāpat izgrieztos augļu koku zariņus nevaja-
dzētu iznīcināt, bet līdzīgā veidā izbarot zaķiem. Zaķi labprāt ēd

ari āboliņu un labu sienu, kas atsevišķiem klēpjiem izlikts biezā-

kos krūmos, starp tuvu augošām eglēm, speciālās barošanas rede-

lītēs un citās no sniega aizsargātās vietās. Lielāka piekrišana, bez

šaubām, būs dažādiem sakņaugiem un dārzeņiem, sevišķi lapu

kāpostiem. Jāpiezīmē, ka ar sienu vai slotiņām vien zaķus no dār-

ziem atturēt nevarēs, jo šie dzīvnieki nedzer ūdeni un neēd sniegu,
tāpēc tiem nepieciešams sagādāt arī sulīgo barību.

Izplatīts, bet darbietilpīgāks paņēmiens ir augļu kociņu
stumbru apsiešana ar dažādiem materiāliem, no kuriem labākie

izrādījušies egļu skujas, papīra makulatūra un stiepļu siets. Ļoti
nevēlama ir stumbru apsiešana ar salmiem vai citiem kulšanas

atlikumiem, jo tajos mēdz pārziemot peles, kas apgrauž mizu ne

sliktāk par zaķiem. Tā paša iemesla dēļ arī pārējiem apsiešanas
materiāliem ir jābūt nolaistiem līdz pašām saknēm, vajadzības
gadījumā materiālu galus ierokot zemē.

Dārzkopības praksē mazāk pazīstami, tomēr izmēģināšanas
vērti ir dažādu autoru ieteiktie ķīmiskie atbaidīšanas līdzekļi un

maisījumi, ar kuriem apziež vai apmiglo kociņu stumbrus un ze-

mākos zarus. Vienkāršu ziedi pagatavo, iejaucot ūdenī līdzīgās

daļās mālus, svaigus govju mēslus un dzēstos kaļķus. Spainim
šādas pabiezas masas pievieno karoti smalka naftalīna, kreolīna

vai vairākas karotes 12% heksahlorāna dusta. Apmiglošanai
iesaka kaļķu piena un lizola maisījumu, tāpat 3—4 kg sasmalci-

nātu saimniecības ziepju šķīdumu spainī ūdens, kam pievienots
50 g naftalīna vai 200 g 12% heksahlorāna dusta. Lai maisījumi
labāk turētos pie mizas, tiem pievienojama galdnieku līme vai

kāda eļļa (zivju eļļa, lineļļa, terpentīneļļa v. c). Tomēr šādas blī-

vas ziedes var traucēt kociņu normālu attīstību. Ārzemju litera-

tūrā pēdējos gados ir aprakstīti kokiem nekaitīgi un pret apgrau-
šanu efektīvi apmiglošanas paņēmieni, lietojot nikotīna, nikotīna

sulfāta, tetrametiltiurammonosulfīda vai tetraetiltiuramdisulfīda

šķīdumus asfalta ūdens emulsijā. Katrā ziņā izmēģinājumi šajā
virzienā ir jāturpina, jo liekas, ka tieši pie minētās grupas piede-
rēs nākotnes līdzeklis, kas beidzot ļaus atrisināt dārzkopju aprin-
dās vēl arvien aktuālo «zaķu problēmu».

Augļu koku aizsargāšanā pret zaķiem var būt nozīme arī tam

apstāklim, ka dažu koku mizu un zarus zaķi ēd sevišķi labprāt,
bet citu gandrīz nemaz neaiztiek. Tādēļ, ierīkojot ap augļu dār-

ziem dzīvžogus vai koku un krūmu stādījumu joslas, būtu jālieto

vienīgi tāds stādāmais materiāls, kuram nav nozīmes zaķu barībā.

No kokiem var ieteikt sekojošos: melno un Kanādas apses (kuras



izdevīgas arī savas ātraudzības dēļ), ošlapu kļavu, zaļo osi,

liepu; no krūmiem — mežrozes, sausseržus, irbenes, sarmoto jeb

smaillapu sarkano un vilku kārklus. Kā zaķu iecienītas un līdz ar

to aizsargstādījumos nevēlamas sugas varētu minēt: ozolu, pa-

rasto kļavu, dižskābardi, vīksnu un gobu, balto akāciju, vilkābeli,
lazdu.

Beidzot, drošākais, bet arī dārgākais līdzeklis augļu dārzu

nodrošināšanai ir stiepļu pinuma žoga ierīkošana. Žogam jābūt
vismaz 1,5 m augstam (tas gan atkarīgs no sniega segas maksi-

mālā biezuma katrā apvidū) un tā apakšējā mala jāielaiž kādus

15—20 cm dziļi augsnē. Pieputinātās vietās sniegs regulāri jāno-
rok.

Tādā kārtā gādība par zaķu barību bargajos ziemas mēnešos

un dārzu rūpīga nodrošināšana ar kādu no minētajiem paņēmie-
niem ļaus mums sekmīgi saskaņot dārzkopības un medību saim-

niecības intereses.
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U. Štrauss

MĀCĪSIMIES LASĪT BALTAJĀ UN ZAĻAJĀ GRĀMATĀ

, r
Ikviens zīditajdzīvnieks un putns atstāj daba vairāk vai mazāk

samanāmas pēdas, gan tieši pēdu nospiedumu, gan arī daudzu

citu pazīmju veidā. Pēdas naturālistam bieži vien ir vienīgais pie-

ejamais materiāls, kuru prasmīgi un sistemātiski izmantojot, iespē-
jams noskaidrot daudzus ar dzīvnieku dzīvi saistītus jautājumus.

Orientējošam pārskatam ir lietderīgi iedalīt visas pēdas vairā-

kās grupās.
Pati nozīmīgākā no tām, it īpaši zīdītājdzīvniekiem, ir pēdu

nospiedumi. Pieredzējis mednieks vai biologs bez lielām grū-
tībām pēc pēdām atrisina pamatjautājumus: kas gājis? ko darījis?
Nereti (piemēram, medību dzīvnieku kvantitatīvā uzskaitē, vilku

ielenkšanā) pēdu nospiedumiem jādod atbilde arī uz grūtākiem

jautājumiem, piemēram, cik liels ir gājušo dzīvnieku skaits? cik

sen? Pēdu nospiedumi parasti papildina citas dzīvnieku atstātās

pazīmes un, izdarot galīgo slēdzienu par kādu parādību, tiem bieži

vien ir izšķiroša nozīme.

Ziema, protams, ir vispiemērotākais gadalaiks pēdu izsekoša-

nas pirmapmācībai. Skaidrākie pēdu nospiedumi mēdz būt plānā

un mitrā sniegā, kāds bieži vien ir pirmais sniegs rudenī. Dziļā,
irdenā sniegā dažreiz rodas šaubas par dzīvnieka pārvietošanās
virzienu. Šādos gadījumos uzmanība jāpievērš pēdas dobuma ma-

lām, ko notraukusi dzīvnieka kāja. Dziļākā, lēzenākā mala ir vēr-

sta atpakaļ, seklākā un stāvākā, kurai bez tam vēl uzmests mazs

sniega valnītis — uz priekšu.
Tālāk nedaudz pievērsīsimies raksturīgākajām pēdu grupām.

Ciešus pārus vai trijniekus (priekškāju un pakaļkāju nospiedumi
gandrīz pilnīgi sakrīt) atstāj caunveidīgie — cauna, sesks, ūdele,

sermulis, zebiekste, pie kam abi pēdējie ļoti bieži gan ienirst

sniegā, gan_atkal iznāk virspusē, atstājot apaļus ieejas un izejas
caurumus. So dzīvnieku sugas atšķiramas galvenokārt pēc pēdu
lieluma. Līdzīgi pārvietojas arī dažādas peles, tikai to pēdas
daudz mazākas. Pavisam sīciņas, arī irdenā sniegā seklas pēdas



un aliņas, kurās tikko var iebāzt pirkstu, atstāj ciršļi. Taisnā rin-

diņā — ķēdē — aizvijas lapsas un vilka pēdas. Trapecveida pēdu

grupa ir vāverēm un daļai peļu — vispirms cieši blakus priekš-

kājas, aiz tām platāk pakaļkājas. Četriniekus burta T veidā atstāj
zaķis, tāpat lapsa, vilks un nagaiņi, ātri skrienot-. Jenotsuņa pēdas
nav taisnā virknē, pēc izskata tās līdzīgas liela kaķa pēdām, bet ar

skaidri saskatāmiem nagu nospiedumiem. Stipri platāka nekā gara

pēda ar lieliem, gariem nagiem pieder āpsim. Dziļā sniegā gludu,

nepārtrauktu vagu atstāj īskājis ūdrs; vasarā uz mitrām smiltīm

tā pēdas ir apaļas, ar nagu un peldplēvju nospiedumiem. Govij

līdzīgas, tikai daudz lielākas pēdas pieder alnim. Savstarpēji sa-

mērā līdzīgas pēdas ir staltbriedim un mežacūkai. Ja nav uzkrīto-

šas starpības lieluma ziņā, tad, sevišķi staignākā vietā, tās var

atšķirt pēc divu pakaļējo pirkstu nospiedumiem. Mežacūkai tie ir

izvērsti daudz platāk nekā divi priekšējie pirksti, turpretim stalt-

briedim šie atstatumi ir apmēram vienādi. Dažkārt sajaukt var ari

lapsas un neliela suņa pēdas. Te jāievēro, ka lapsas pēda ir stipri
iegarenāka un starp lapsas (arī vilka) divu pirmo un divu malējo
pirkstu spilventiņu nospiedumiem var ievietot sērkociņu, ko apa-

ļajā suņa pēdā izdarīt nevar.

Izsekot dzīvnieku pēdām vasarā nesalīdzināmi grūtāk nekā

ziemā. Tad jāaprobežojas vienīgi ar sugas konstatēšanu pēc atse-

višķiem nospiedumiem piemērotās vietās. Tādas vietas mēdz būt

meža ceļi un smiltis pēc lietus, pusizžuvušas ūdens peļķes, mālai-

nas un smilšainas sēres upju un ezeru piekrastēs. Vienīgi āpša alu

var atrast, sekojot šaurām, zālē un sūnās labi nomīdītām taciņām,
kādas vienmēr atrodamas šī dzīvnieka mītnes tuvākajā apkārtnē.

Otrā pazīmju grupa, ko radījusi noteikta dzīvnieku un putnu
darbība, ir saistīta ar barošanos. Te pieder vispirms dažādas

barības atliekas, kas kopā ar pēdu nospiedumiem vai atrašanās

vietu (pie alām v. c.) ļauj spriest par dzīvnieka «ēdienu karti» un

klātbūtni. Daudzas barošanās pēdas atrodamas tieši uz zemes.

Mežā bieži redzamas mazas konveida bedrītes, ko ar asajiem
nagiem izrok āpsis, meklējot augsnes virskārtā kukaiņu kāpurus.
Arī no vienas vietas izrakņātas, apvērstas sūnas meža laucēs un

pļaviņās ir āpša darbs. Jau pamatīgāki rakumi un arumi līdzīgās
vietās liecina par mežacūku klātbūtni. Visu pavasari, vasaru un

rudeni irdenākā zemē mežā, tīrumos un sakņu dārzos redzama līk-

loču valnīšu veidā izcilāta augsne. Tās ir seklās kurmju barošanās

ejas, kuras tie izrok, meklēdami sliekas un kāpurus, bet parasti
otrreiz vairs nelieto. Sī iemesla dēļ barošanās ejās nav nozīmes

uzstādīt arī kurmju slazdus; tie jāliek dziļākās, tā saucamās sa-

tiksmes ejās. Ziemās, kad zeme paliek nesasalusi, kurmji rok ejas
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sniega un zemes robežā. Pēc sniega nokušanas tādās vietās atklā-

jas vesels gludu vadziņu un sablīvējumu tīkls. Līdzīgas sazarotas

vadziņas, tikai šaurākas, zem sniega izrok arī peles. Tievus, kā ar

īlenu izdurtus caurumiņus mitru meža gravu staignajā augsnē

atstāj slokas, meklējot dažādus kukaiņus un to kāpurus.
Dzīvnieku barošanās pēdas var novērot arī uz kokiem un krū-

miem. Jaunāku koku, sevišķi egļu, mizu garām sloksnēm noplēš

aļņi un staltbrieži. Ja augļu kokus apgrauž zaķi, uz atsegtās kok-

snes skaidri redzamas lielo priekšzobu pēdas; tievākus zariņus tie

nokož pavisam. Peles (parasti lauka un krūmāju strupaste) vien-

mērīgi apgrauž mizu visapkārt stumbra apakšējai daļai, atstājot
uz lūksnes sīkas zobu svītriņas. Nedaudz lielākas svītras uz res-

nākajām saknēm un alas zem kociņa atstāj ūdensžurka. Mežā bieži

redzami lieli, rupjām koku skaidām apbārstīti caurumi pussatru-
pējušu koku stumbru apakšdaļā, vecos celmos un lielajās virs-

zemes saknēs. Te koksnes skudras un ūsaiņu kāpurus meklējusi
melnā dzilna. Saules apspīdētās vietās augošu bērzu baltajā, glu-

dajā mizā dažreiz var ievērot sīku caurumiņu rindas, kas gredzen-

veidīgi apņem stumbru. Tos pavasarī izkalis dzenis, lai varētu

padzerties bērzu sulas. Dažu upīšu krastos Kurzemē var atrast

nogāztas dažāda lieluma apses, arī bērzus, kuru resgaļi tuvu

zemei kā ar kaltu nodarināti konveidīgi. Te vairs nav šaubu, ka

barību un būvmateriālu sev gādājis apbrīnojamais celtnieks un

vērtīga kažoka īpašnieks — upes bebrs. Barojoties ar egļu un

priežu sēklām, dzīvnieki un putni apstrādā čiekurus katrs īpatnēji.
Kailas serdes ar mazu zvīņu pušķīti tievgali atstāj vāvere. Ja pie
serdes atlikušas zvīņu pamatnes un pašas zvīņas guļ visapkārt
smalki sagrauztas — sēklas ēdušas meža strupastes, dzeltenkakla

peles. Ja priedes čiekuru savā kalvē apstrādājis dižraibais dze-

nis, tas ir izspūris un pilnīgi bez sēklām. Egļu krustknābis ir pa-
viršāks un atstāj lielāko daļu sēklu čiekurā, tikai vietām izplūkā-
dams zvīņas.

Atrodot izpostītu saudzējamo putnu (pīļu, medņu v. c.) ligzdu,

pēc atlikušajām olu čaumalām ir svarīgi noteikt vainīgo. Plēsīgie
dzīvnieki bieži atstāj čaulā ilkņu caurumiņus, pēc kuru atstatuma

var aptuveni spriest, vai te vainojama lapsa, sesks vai zebiekste.

Vāvere mēdz pārgrauzt olu divās daļās kā riekstu. Nelielus cauru-

mus vienādmalu trijstūra veidā čaumalā atstāj sīļa virsknābis.

Vārnas izdzerta ola atgādina muciņu; plašajam caurumam ir sīk-

zobainas, visumā līdzenas malas, kas vietām ieliektas uz iekšpusi.
Niedru lija olu pārplēš ar līko virsknābi, atstājot čaumalā garas,

šauras spraugas, vārnas nereti aiznes olas apēšanai «mierīgākā
vietā», bet niedru lija to nevar izdarīt.
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Upes bebru nograuzts bērzs.

Raksturīgas, sarežģītas mājvietas — alas — ir āpsim, lap-
sai un jenotsunim. Tās parasti izraktas sausos uzkalniņos diez-

gan biezā mežā, gadu no gada tiek paplašinātas un nereti sastāv

no veselas labirintu sistēmas ar daudzām ieejām un vertikāliem

ventilācijas caurumiem. Jāsaka gan, ka alu rakšanā galvenā loma

ir āpsim kā vislabākajam racējam, bet lapsa un jenotsuns parasti

apmetas jau gatavās alās. Šo dzīvnieku savstarpējās attiecības

pagaidām nav īsti skaidras, tomēr ir atzīmēti gadījumi, kad jenot-
suņi atrasti ilggadīgās un labi apdzīvotās āpšu alās, bet paši āpši
no tām pazuduši. Ja alās dzīvo lapsu ģimene, to nodod barības

atliekas ap ieejām un raksturīgā, nepatīkamā lapsu smaka. Dzīvo-

dami upītēs ar sausiem, stāviem krastiem, alas rok arī upes bebri.

leeja vai vismaz viena no ieejām ierīkota zem ūdens līmeņa, lai

briesmu gadījumos bebrs nemanīts varētu glābties upē. Purvai-

nāku upīšu un ezeru krastos bebri ceļ savdabīgas, pat līdz 2 m

augstas zaru būdas.

Tālāk apskatīsim dzīvnieku guļvietas. Vairumam zvēru un

sevišķi putniem nekādu noteiktu guļvietu nav, tomēr dažiem tās

ir visai raksturīgas un var izraisīt pēdu izsekotāja interesi. Se-
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Stirnas guļvieta sniegā.

višķi tas sakāms par tiem zīdītājiem, kas gada nelabvēlīgo periodu

pavada ziemas miegā. Tādi ir divi no mūsu alu dzīvniekiem —

āpsis un jenotsuns. Rudenī viegli pazīt alas, kurās āpsis gatavojas
ziemas guļai. Tīrot un paplašinot guļvietu, tas izdzen pie alu

ieejām daudz svaigu, dzeltenu smilšu un visu veco migas materiālu,

kas tiek apmainīts pret jaunu — nobirušām lapām un sausu zāli.

Āpsis guļ alās visu ziemu un pamostas tikai izņēmuma gadījumos.
Jenotsuņa miegs nav tik dziļš, atkušņa laikā tas dažreiz siro alas

apkārtnē un savu guļvietu nodod ar pēdu nospiedumiem. Savācis

migu no sausām lapām, zem kāda krituša koka, celma vai šķūnīša
ziemas miegā noliekas arī ezis. Izteiktākā ziemas guļa ir sikspār-

ņiem. Ziemā tos var atrast pa vairākiem kopā no vēja, nokrišņiem
un krasām temperatūras svārstībām aizsargātās vietās — vecos

pagrabos, ēku bēniņos un dziļākās smilšakmens iežu alās. Ne-

laikā sasildīti un pamodināti, šie ļoti derīgie naktī lidojošo kukaiņu

iznīcinātāji aiziet bojā, tādēļ viņu ziemas miegu nevajag traucēt.

Vasarā sikspārņi pavada dienu koku dobumos, putnu būros, pils-

drupu un māla kleķa būvju spraugās, pažobelēs v. tml. vietās, kur
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Vāveres apmeklēta barības krātuve ziemā.

tos var atrast vakaros pirms izlidošanas pēc smalkajiem, čirksto-

šajiem spiedzieniem. No mūsu zīdītājdzīvniekiem ziemas guļa vēl

raksturīga susuru jeb miega peļu dzimtas pārstāvjiem. Ziemu tie

pavada siltās ligzdās zem koku saknēm, celmiem, retāk cilvēka

mītņu tuvumā, un tās atrast var palīdzēt vienīgi nejaušs gadī-
jums. Toties vasarā susuri, būdami nakts dzīvnieki, dienā bieži

vien apmetas -putnu būrīšos, sevišķi tad, ja tie izlikti lapu koku

mežaudzēs. Mazais susuris būrītī iekārto pārgulēšanai dziļu un

mīkstu lodveida ligzdu ar ieejas caurumu augšpusē. Šādas ligzdas
nav nevienam meža dobumperētājam putnam.

Sausos izcirtumos un retainēs gadās atrast plašas mežacūku

guļvietas, tā saucamos «katlus», kurās pa dienu uzturas vesels

cūku bars. Stirnas savas ziemas guļvietas iekārto, ar priekškājām
notīrot sniegu līdz pat mētrām un viršiem. Tajās parasti redza-

mi arī rupjie, taisnie stirnu mati. Ļoti īpatnējas guļvietas ziemā

ir mežirbēm un rubeņiem: tie salien sniegā, uzmeklējot vietas,

kur tas ir irdens un dziļš. Lielā salā putni pavada zem sniega
ne vien nakti, bet arī lielu daļu dienas. Putniem aizlidojot, palielo,



samērā gludo ieejas caurumu tuvumā parādās lielāki, vairāk iz-

vandīti izejas caurumi ar spārnu pēdām. Pēc tiem var spriest, ka

guļvieta atstāta.

Vasarā un rudenī* kad dzīvniekiem ir vislabākie barošanās ap-

stākļi, vairāki zvēri un putni ievāc barības krājumus, rei-

zēm ierīkojot veselas. noliktavas vairāku kilogramu kopsvarā.
Vāverēm, dzeltenkakla pelēm, susuriem, sīļiem, riekstrožiem se-

višķi patīk vākt lazdu riekstus un ozolzīles, kuras tie glabā koku

dobumos un plaisās, satrupējušos celmos, vai arī vienkārši ierok

zemē un sūnās. Nereti sniegā var atrast vertikālas alas, ap kurām

mētājas riekstu un zīļu čaumalas, čiekuru zvīņas. Te vāvere mie-

lojusies ar saviem (vai arī svešiem) barības krājumiem. Uz vilk-

ābeles ērkšķa vai sausa zariņa uzsprausta vabole vai mazs put-
nēns pieder kādai no čakstēm. Sēnes šādā veidā mēdz žāvēt vāvere.

Barības krājumi sastopami arī plēsīgajiem dzīvniekiem, bet tie

nekad nav tik lieli kā grauzējiem. Piemēram, sesks apkož un at-

stāj upītes piekrastē vardes, lai ziemā tās izraktu un izlietotu

barībai.

Kā pēdējās apskatīsim dažādas dzīvnieku un putnu para-
dumu pēda s. Ja egles stumbram netālu no zemes norīvēta,

apkaltuši un sasveķojusi miza un pie tās vietām pielipuši brūn-

pelēki un melni sari, tas norāda, ka te savas muguras un sānus

berzējušas mežacūkas. Tās mīl arī, līdzīgi mājas cūkām, vasaras

karstumā pavārtīties dubļos, tāpēc meža laucītēs dumbrainākās

vietās var atrast izbradātas un izvārtītas «dubļu vannas». Pava-

sarī,- aprīlī un maijā, sīkām apsītēm, bērziņiem, krūkļiem un pīlā-
džiem nobrāztā miza un mazie zariņi un zem kociņiem izspārdītās
sūnas liecina, ka apkārtnē dzīvo stirnu āzis. Sajā laikā āžiem bei-

dzas ragu augšana, un tie pret kociņiem notīra no ragiem ādu

un īso, mīksto vilnu. Atrodot sausa meža ceļa malā, vecā skudru

pūznī vai izkaltušajā kurmju rakumā lēzenas, apaļas bedrītes,

zināsim, ka tur, atkarībā no bedrīšu lieluma, pērušies rubeņi, med-

ņi vai mežirbes. Ja bedrītes pavisam maziņas — pērušies pus-
audži cālēni, un pēc bedrīšu skaita var spriest par perējuma lie-

lumu, pēc vistas bedrītes savukārt mēģinot noteikt putnu sugu.

Nelielajā pārskatā par dzīvnieku un putnu darbības pēdām
dabā nebija iespējams vispusīgi aplūkot nevienu no aizskartajiem
interesantajiem jautājumiem. Tomēr iespējams, ka tieši apskata
shematiskums, dodot galvenos pieturas punktus, ierosinās jaunos
dabas draugus patstāvīgiem novērojumiem dabas zaļajā un bal-

tajā grāmatā, un tas arī bija šī raksta uzdevums.





leva zied ar ābeli
Vienā upes līcīti:

levai bija balti ziedi,
Ābelei sudrabiņa.

PAVASARIS

Attēlā
— ziedoša bumbiere Tērvetē.

M. Ķundziņa foto.
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G. Andrušaitis

AIZSARGĀSIM ZIVIS NĀRSTA LAIKĀ

Agrs pavasaris. Silto saules staru izkausētais sniegs pārvēr-
ties simtās mazu urdziņu, kas, jautri čalodamas, dodas uz ezeriem

un upēm. Atkušņu ūdeņi un "siltie saules stari pāris dienās atrauj

no ezera krastiem biezo ledus vāku. Ūdens līmenis ezeros un upēs

strauji ceļas, pārplūdinādams lēzenos krastus un piekrastes pļa-

vas. No dziļumiem jau iznākušās līdakas dodas uz siltajiem pa-

lieņu ūdeņiem — sākas to nārsts.

Pēc ziemas sastinguma līdakas ar trokšņaino nārstu atdzīvina

mūsu ūdeņus un, kaut gan ezeru savās skavās vēl cenšas saturēt

ledus, vēstī vasaras tuvošanos. Protams, arī ziemā cilvēka acij
zem biezā ledus noslēptajos ūdeņos dzīvība un kustība nebija ap-

stājusies. Šeit attīstījušies rudenī nārstojošo zivju — lašu, tai-

miņu, sīgu un repšu ikri, no kuriem pašlaik izšķiļas sīki, dažkārt

tikai dažus milimetrus gari, nevarīgi kāpuri. Paspējušas iznārstot

arī vēdzeles, sākuši nārstu ķīši.
Bet atgriezīsimies pie līdaku nārsta, šī pavasara pirmā nārsta,

kas satrauc daudzu jo daudzu prātus, un daži «zivju mīļotāji»,
nevarēdami pārvarēt kārdinājumu, satver žebērkli vai kādu citu

duramo un dodas uzbrukumā palienēs iznākušajām nārsta laikā

nevarīgajām un lēnajām līdakām.

Cilvēki, pirms jūs izšķiraties par šādu rīcību, padomājiet, kādu

postu jūs nodarāt savam ezeram vai upei! Minēsim mazu pie-
mēru: viena līdaka katru gadu vidēji izlaiž apmēram 50 000 ikru.

Ja no tiem attīstīsies tikai simtā daļa, tad šī makšķernieku un

spiningotāju iecienītā zivju suga mūsu ūdeņos no vienas līdakas

palielināsies par 500 eksemplāriem. Tas pats attiecas arī uz citām

zivju sugām.

Tādēļ aizsargāsim zivju nārstu. Nepieļausim, ka periodā, kad

zivis sakoncentrējušās, lai vairotos, tās masveidīgi iznīcina ar

dažāda veida duramiem, tīkliem, murdiem un cita veida zvejas
rīkiem.

Zivju nārsta aizsargāšana ir viens no vissvarīgākajiem, varbūt
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Baltezera — Ķīšezera kanāls.

pats svarīgākais pasākums mūsu iekšējo ūdeņu racionālā ziv-

saimniecībā.

Nolūkā aizsargāt zivis nārsta laikā, pēc zvejniecības noteiku-

miem, Latvijas PSR ezeros un upju palienēs laikā no 1. maija līdz

30. jūlijam un upēs no 5. maija līdz 15. jūnijam aizliegta jebkura
veida zveja. Atsevišķām zivju sugām, kuras nārsto rudenī, kā,

piemēram, lašiem, taimiņiem, forelēm, sīgām v.n repšiem, zveja
aizliegta laikā no 1. oktobra līdz 5. decembrim.
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Sporta makšķerēšana un atsevišķos gadījumos rūpnieciskā

zveja ezeros un upēs gan atļauta arī nolieguma laikā, bet arī šajos

gadījumos jāievēro attiecīgo zivju nārsta laiki, kad tās nav atļauts

zvejot. Kad tad mūsu ezeru un upju zivis nārsto un tās nav brīv

zvejot? Līdaku zveja noliegta laikā no 1. aprīļa līdz 10. maijam,
ālantu — no 1. aprīļa līdz 31. maijam, zandartu un plaužu — no

1. maija līdz 30.» jūnijam, līņu, karūsu un sudrabkarūsu — no

1. jūnija līdz 20. jūlijam, raudu — no 1. līdz 20. maijam, asaru —

no 10. maija līdz 10. jūnijam, vimbu — no 1. maija līdz 30. jūni-

jam un Daugavā papildus no 1. līdz 30. septembrim, alatu — no

15. marta līdz 31. maijam, ruduļu — no 1. jūnija līdz 20. jūlijam

un, beidzot, nēģu zveja noliegta laikā no 15. aprīļa līdz 15. jūni-

jam. Vēžu cienītājiem derētu ievērot, ka vēžošana ir aizliegta n@

15. oktobra līdz 15. jūnijam, bet vēžu mātītes ar ikriem un mazu-

ļiem aizliegts ķert visu gadu. Protams, šo norādīto datumu ievēro-

šana un attiecīgas zivju sugas zvejas pārtraukšana tikai šais no-

rādītos termiņos ne vienmēr ir zivju aizsardzība nārsta laikā.

Zivju nārsts parasti ir saistīts ar ūdens temperatūru, un atsevišķos

gados tas dažām sugām var notikt arī agrāk vai vēlāk, nekā pa-
redzēts noteikumos. Arī tas ir jāatceras, un nekādā gadījumā ne-

drīkst pieiet formāli un, ievērojot tikai noteikumos norādītos

datumus, zvejot zivis tad un tur, kur tās nārsto.

Nepareiza un nepieļaujama ir zivju zveja laikā, kad tās pārvie-

tojas uz nārsta vietām — nārsta migrācijās. Sai laikā it sevišķi

pie dabīgiem un mākslīgiem aizsprostiem koncentrējas daudz

zivju, un pareizāk būtu sabiedrības spēkiem ierīkot nelielas zivju

pārejas aizsprostos vai arī, tās zvejojot un pārlaižot pāri aizspros-
tam, veicināt zivju nonākšanu nārsta vietās. Protams, visi šāda

veida pasākumi iepriekš saskaņojami ar zivju aizsardzības un

zinātniskajām iestādēm, kas varētu dot padomus, kā rīkoties katrā

atsevišķā gadījumā.
Vai bez zivju zvejas pārtraukšanas nārsta laikā nevar arī kaut

ko darīt, lai mēs ar savu aktīvo darbību palīdzētu savairot zivju
krājumus mūsu republikas skaistajos ezeros un upēs? Protams,

var, un tas ir jādara. It sevišķi mednieku un makšķernieku bied-

rību biedri, komjaunieši, skolnieki, pionieri un visi pārējie dabas

draugi ar niecīgu piepūli šajā virzienā var paveikt lielu darbu.

Sim jautājumam mēs jau pievērsāmies iepriekš, runājot par

zivju migrācijām. Ezeros, kas ir bagāti ar līdakām, mēs tās nārsta

laikā varam apzvejot, lai savāktu ikrus. Savāktie līdaku ikri pēc
tam jāielaiž ezeros, kuros līdaku maz, bet ir daudz sīku, mazvēr-

tīgu zivtiņu, kas var noderēt līdakām par barību. Šāda veida lī-

daku savairošana ir sekmīgi veikta vairākos ezeros.



Plaužu skaitu var pavairot, ierīkojot tiem speciālas nārsta vie-

tas. Nārsta vietas vai ligzdas var ierīkot arī zandartiem. Arī citas

vērtīgas zivju sugas ir viegli savairot, veicot attiecīgus pasākumus
nārsta aizsardzībā, savācot ikrus un ielaižot tos vai arī no ikriem

iznākušos zivju kāpurus ezeros un upēs, kur attiecīgo zivju sugu

vēlams savairot.

Jāievēro, ka arī ūdens līmeņa pazemināšana ezeros zivju nār-

sta laikā nodara lielu postu ezersaimniecībai. Bieži, strauji paze-

minoties ūdens līmenim, sausas paliek zivju nārsta vietas, kur

tikko kā izlaistie zivju ikri aiziet bojā. Ūdens līmeņa strauja paze-

mināšanās var būt par iemeslu arī zivju mazuļu masveida bojā

ejai. Regulāras ūdens līmeņa svārstības vai arī pārmērīga līmeņa
pazemināšana var izraisīt mīksto ūdensaugu iznīkšanu, uz kuriem

zivis izlaiž ikrus. Starp mīkstajiem ūdensaugiem pirmajās attīstī-

bas stadijās uzturas arī vairums zivju mazuļu un atrod šeit nepie-
ciešamo barību. Ņemot vērā iepriekš minēto, jāraugās, lai elektro-

stacijas un dzirnavas strādātu ar tādu režīmu, kas vismaz nārsta

laikā neradītu strauju ūdens līmeņa pazemināšanos.
Atcerēsimies un ievērosim, ka dabīgais zivju nārsts taču ir

sējas laiks mūsu zilajos tīrumos.
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H. Mihelsons

PUTNU BŪRĪŠU PAREIZA IZGATAVOŠANA

UN IZKĀRŠANA

Katru pavasari mūsu republikas skolas aizvien rosīgāk piedalās

«putnu dienās», kurās skolēni izkar tūkstošiem putnu būrīšu.

Daudz putnu mājokļu izvieto arī citi putnu draugi. Tomēr pie-
redze rāda, ka būrīši bieži ir vai nu nepareizi izgatavoti, vai arī

izkārti nepiemērotās vietās. Tāpēc derīgi putni tajos apmetas reti

un «putnu dienas» pilnībā nesasniedz savu mērķi. Turpretim pa-

reizi izgatavojot un izvietojot būrīšus, skolēni un citi dabas draugi
varētu sniegt neatsveramu praktisku palīdzību derīgo dobumperē-

tāju putnu skaita palielināšanā, kas pēdējos gados daudzās zemēs

ir kļuvusi par vispāratzītu paņēmienu kaitīgo kukaiņu apkarošanā,
sevišķi mežsaimniecībā.

Par vislabākajiem pēdējā laikā ir izrādījušies koka betona bū-

rīši, kurus dažās valstīs mežsaimniecības vajadzībām lielā skaitā

ražo īpašās darbnīcās. Skolā un mājas apstākļos visvieglāk izga-
tavojami dēļu vai dobtu koka kluču būrīši.

Tālāk īsi aplūkosim parastākajiem nelielajiem dobumperētā-
jiem putniem piemērotu dēlu būrīšu (kastīšu) pareizu izgatavo-
šanu un izvietošanu.

Būrīši (1. att.) jāizgatavo no sausiem dēļiem, ne plānākiem

par 15 mm, vēlams 20—25 mm. Ja lietoti plānāki vai arī pietiekami
biezi, bet mitri dēļi, tad kastītes ātri saplaisā un kļūst nederīgas.
No pārāk plāna materiāla izgatavotas kastītes bez tam vēl stipri
grab, un tas baida putnus. Finiera būrīši ir pilnīgi nederīgi. Jālieto

tikai neēvelēti vai arī vienpusēji (no būrīša ārpuses) ēvelēti

dēļi; būrīša iekšējās sienas nekādā gadījumā nedrīkst būt glu-
ēvelētas, jo tad putni dažreiz nevar no tā izkļūt un var aiziet

bojā.
Lai putni varētu dzīvot būrīšos, tie noteikti jāizgatavo pareizā

lielumā, ko nosaka šādi trīs svarīgākie izmēri: 1) skrejas (ieejas)
lielums (2. att. a) \ 2) iekšējais platums (2. att. b) un 3) dziļums
no skrejas apakšējās malas līdz grīdiņai (2. att. c). Gandrīz kat-
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rai putnu sugai patīk savas īpatnējas šo izmēru kombinācijas.
Taču vairums sīko dobumpērētāju putnu (līdz strazda lielumam)

labprāt ligzdo divu «standarta» lielumu būrīšos — «strazdu» bū-

rīšus aizņem galvenokārt māju strazds, bet «universālos zīlīšu»

1. att. Dēļubūritisar pagarinātu sānu

sieniņu piestiprināšanai (kopskats).

2. att. Būrīša šķērsgriezums un piestip-
rināšanas leņķis:

a — skrēja; b — iekšējais platums; c—dziļums.

parauga būrīšos ligzdo gandrīz visas pārējās sīko dobumperētāju

sugas (dažādas zīlītes, melnais mušķērājs, erickiņš, tītiņš, kā arī

zvirbuļi v. c.). Abu minēto būrīšu paraugu ieteicamākie izmēri

(milimetros) ir šādi (iekavās sniegtas pieļaujamās robežas):

Izmēru apzīmējumi
(pēc 2. att.)

Zīlīšu būrītis Strazdu būrītis

a — skrēja: apaļā (diametrs)
kvadrātveida (mala)
vienādmalu trijstūra (mala)

b — iekšējais platums
c — dziļums (no skrejas apakšmalas) .

32—35 (32—40)
32 (30—37)
50 (50—60)

110 (100-125)
150 (130—160)

50—60

45—55

70

130 (120—160)
180 (160—2001
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Jāpiezīmē, ka līdz šim «putnu dienās» visbiežāk izkar strazdu

būrīšus. Taču daudzās vietās, it sevišķi tur, kur nedzīvo zvirbuļi
vai arī to ir maz, svarīgāk ir izkārt zīlīšu parauga būrīšus, kuros

ligzdo daudzi iepriekš minētie ļoti derīgie putni.

Skrēja jāizveido precīzi pēc uzrādītajiem izmēriem, bez ska-

bargām. Apaļu skrēju izurbj ar piemērotu diametra svārpstu priek-

šējās sienas augšdaļā, bet trijstūra vai kvadrātveida skrēju iz-

zāģē tās augšmalā. Telpu virs skrejas putni neizmanto, tāpēc, lai

taupītu materiālu, tā jānovieto pēc iespējas tuvu jumtiņam. Ļoti
bieži redz šajā ziņā nepareizi izgatavotus būrīšus, kuriem skrēja
novietota priekšējās sienas vidū vai pat apakšējā daļā.

Lai novērstu ūdens iekļūšanu, būrīšus bieži mēdz gatavot ar

slīpiem jumtiņiem. Taču šāda konstrukcija ļoti sarežģī darbu, tur-

klāt mazāk pieredzējušiem būvētājiem vienmēr rodas nepieļau-

jami lielas spraugas starp jumtiņu un sieniņām. Tāpēc ļoti ietei-

cams kastīti gatavot ar taisniem leņķiem, bet piestiprināt to (pie
līstes vai arī tieši pie koka) ar vienu sānu slīpi uz priekšu apmē-
ram 10° leņķī (2. att.). Sāds piestiprinājums nodrošina arī ļoti
vēlamo priekšējās sienas augšmalas sagāzumu uz priekšu, jo tas

atvieglo putniem izkļūt no būrīša (sagāzums pretējā virzienā, t. i.,

ar skreju uz augšu, nav pieļaujams!). Lai pilnīgi nodrošinātu kas-

tīti pret ūdens iekļūšanu, grīdiņa jāielaiž sānu sieniņās, nevis jā-

3. att. Skrēju veidi un tiem atbilstošie noceļamie jumtiņi

piesit no apakšpuses, bet jumtiņš jāgatavo ar nelieliem pārlaidu-
miem vismaz uz trim pusēm. Lai atvieglotu būrīša tīrīšanu, kon-

troli v. c, jumtiņu vēlams piesist tikai ar dažām īsākām nagliņām,
kuras pēc būrīša aplūkošanas var viegli iedzīt atpakaļ. Ja būrīši

paredzēti' regulāriem novērojumiem, var gatavot noceļamus jum-
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tiņus (3. att.), taču tos viegli nogāž vējš vai putnu ienaidnieki;
lai tas nenotiktu, noceļamo jumtiņu malu pārlaidums nedrīkst būt

pārāk liels (ne vairāk kā I—31—3 cm). Var lietot arī speciālus «dro-

šinātājus».
Parastākie būrīša sānu sieniņu salaiduma veidi no dažāda pla-

tuma dēļiem parādīti 4. attēlā. Kastīte rūpīgi jāsanaglo ar 5—

7,5 cm garām naglām vai, vēl labāk, jāsaskrūvē ar koka skrūvēm

tā, lai nepaliktu spraugas, citādi putni tajā neligzdos.
Būrītim, kuru paredzēts piestiprināt pie koka ar naglām, ērtā-

kai pienaglošanai vēlams vienu sānu sienu izgatavot garāku, lai

tā turpinātos zem grīdiņas vēl vismaz 5—7 cm (1., 2. un 5. att.).

Speciāla piestiprināšanas līste ir mazāk izdevīga, jo no tās būrītis

parasti ātrāk nokrīt. Ja šādu līsti lieto, tad tai jābūt pietiekami pla-
tai (vismaz 5—6 cm) un tā jāpiestiprina ļoti rūpīgi, vislabāk ar

skrūvēm; ja to piesit ar naglām, tad vismaz augšējai naglai jā-
būt iedzītai slīpi no augšas, no kastītes iekšpuses (6. att.).

Ja būrīti paredzēts izkārt vietā, kuru bieži apmeklē plēsīgi dzīv-

nieki (kaķi, caunas v. c), tad jumtiņš noteikti jāpienaglo, bet pie
skrejas vēlams stingri pienaglot spirālveidā savītu dzeloņstieples

nogriezni. Citādi papildveidojumi (laipiņas, tubusi v. c.) pie skre-

jas nav vajadzīgi, jo tie tikai atvieglo plēsīgiem dzīvniekiem pie-
kļūt ligzdai.

Ja kastīte izgatavota no svaigiem (baltiem) dēļiem, to var no-

krāsot kādā neuzkrītošā (piemēram, brūnganpelēkā) krāsā. Krāso-
šana palielina arī būrīša izturību. Citādi tā nav obligāta, jo būrīši

dabā paši drīz apsūbē, bet dažas putnu sugas apmetas arī pavi-
sam jaunos «baltos» būrīšos.

4. att. Sānu sieniņu salaiduma
veidi atkarībā no dēļu platuma.
Zīmējumā uzrādīti dēļu platumi
vispareizākajam zīlīšu parauga

būrītim.

Strazdu būrīši jāizkar atklātās vietās — retos vai atsevišķi
augošos kokos dārzos, parkos vai mežmalās — vismaz 4—5 m

augstumā virs zemes. Lai retākās audzēs piesaistītu strazdus meža

iekšienē (piemēram, meža kaitēkļu masveida savairošanās gadī-
jumos), būrīši jāizvieto lielās grupās tā, lai tie būtu labi saredzami

cits no cita, turklāt daži būrīši obligāti jāpiestiprina pie kārtīm
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un mazliet jāpaceļ virs koku galotnēm. Tāpat sakņu un augļu dār-

zos, kā arī jaunaudzēs būrīšus var izkārt uz garām kārtīm. Straz-

di labprāt ligzdo kolonijās, tāpēc būrīšus tiem var izvietot tuvu

citu no cita blakus augošos kokos vai pat pa vairākiem vienā kokā.

6. att. Būrīša pienaglošana pie
koka ar piestiprināšanas līstes

starpniecību.

5. att. Būrīša pienaglošana pie koka

ar pagarinātās sānu sieniņas palīdzību.

Zīlīšu būrīši jāizkar klusākās vietās — lielākos parkos un dār-

zos vai arī mežos. Tajos ligzdojošie putni nemīl apmesties pārāk
tuvu kaimiņos, tāpēc nav nozīmes izkārt vienā kokā vairāk par
vienu kastīti. Vislabāk tās izkārt apmēram 50 m attālumā citu no

citas. Taču, ja būrīšu ir daudz un «apbūrojamā» platība neliela,
tos var izvietot arī tuvāk, apmēram 40, 30 vai pat 20—25 m attā-

lumā citu no cita; tādā gadījumā vairāk būrīšu paliks neapdzīvoti,
taču kopējais ligzdojošo pārīšu skaits laukuma vienībā palielinā-
sies. Būrīši jāpiestiprina pie koka stumbra zem zaru vainaga vai

vainaga daļā no zariem brīvākās vietās. Skrēju nedrīkst aizsegt
zari, un tai jābūt pēc iespējas labi saredzamai jau lielākā attā-

lumā kā no augšas, tā arī no priekšas un sāniem. Mežos zīlīšu



būrīšus var kārt zemu — 1,5—3 m augstumā, dārzos un parkos —

nedaudz augstāk, lai putnus mazāk traucētu cilvēki. Stingri jārau-
gās, lai būrīši būtu piestiprināti pareizā stāvoklī, t. i., ar nelielu

sagāzumu uz priekšu. Zīlīšu būrīšus, ja vien tas iespējams, ļoti
vēlams izvietot jau rudenī.

Kā zīlīšu, tā strazdu būrīšiem skrejas vēlams vērst pret klajā-
kām vietām (mežā — uz nelielām laucītēm utt.), bet, ja apstākļi
visapkārt vienādi, tad pret austrumiem, dienvidaustrumiem vai

ziemeļaustrumiem.
Būrīšus piestiprināt pie koka var dažādi. Mūsu mežsaimniecī-

bās tos vienkārši pienaglo ar divām 7,5 cm garām naglām. Līdz

šim nav ziņu, ka šāds piestiprināšanas veids būtu ievērojami kai-

tējis kokiem; tikai naglas nav vēlams iedzīt līdz galam, lai tās

vajadzības gadījumā varētu izvilkt un lai, kokam augot, tās neiz-

vilktos cauri dēlim, jo tad būrītis nokritīs.

Pieredze liecina, ka, izvietojuši būrīšus «putnu dienās», skolēni

par tiem vēlāk maz interesējas. Tas nav pareizi. Būrīši katru ru-

deni noteikti jāiztīra, jo vairums putnu izvairās ligzdot būrīšos ar

vecām ligzdām, bet paši putni (izņemot strazdu un dažus citus)
tos netīra. Bez tam būrīšu apdzīvotības pārbaude parādīs skolē-

niem viņu darba rezultātus un palīdzēs turpmāk novērst kļūdas,
kādas var būt pielaistas būrīšu izgatavošanā un izkāršanā; kon-

troli vislabāk veikt laikā, kad būrīšos jau ir mazuļi, jo tad putni
savas ligzdas nepametīs. Dažādi novērojumi par putnu dzīvi bū-

rīšos var būt ļoti pamācošs ārpusklases darbs, kas palīdzēs skolē-

niem dziļāk iepazīt un iemīlēt mūsu spārnotos draugus — derīgos
putnus.

Interesenti, kuri vēlas sīkāk iepazīties ar dažādu būrīšu izga-
tavošanas un izvietošanas noteikumiem, tajos ligzdojošām putnu

sugām, vēlamajiem novērojumiem būrīšos v. c. jautājumiem, var

griezties ZA Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorijā, Rīgā,
Turgeņeva ielā 19, tel. 2624—327 (personīgi vai pa telefonu) vai

Rīga 47, Meistaru ielā 10 (rakstiski), kā arī iepazīties ar sekojo-
šām grāmatām:

A. Priedītis. Dobumperētāji putni un augļu dārzu kaitēkļi. Rīgā, LVI,
1958.

K. H. BjiarocKjioHOß. OxpaHa h npHBJiOTeHue nojie3Hbix nnui (noco6ne

ķjih VHHTejieS). M. 1957. (lepriekšējie izdevumi iznākuši 1949., 1952., 1955. g.)
B. B. Ctpokob. riepHaTbie ,apy3bH jiecoß. M. 1960.

Dažādas citas interesantas ziņas par derīgiem un kaitīgiem putniem lasītājs var

atrast grāmatiņā:
JI. A. ITIopTeHKo. riojie3Hbie h nTmībi. M.— Jī. 1957.
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T. Čaupale

ZIEDU PULKSTENIS UN ZIEDU KALENDĀRS

Dabā daudzu augu ziedi un ziedkopas atveras un aizveras no-

teiktās stundās. Šo parādību pirmais novērojis Linnejs. Ziedu at-

vēršanās un aizvēršanās cēloņi ir ļoti dažādi. Strauja temperatū-

ras paaugstināšanās izraisa ziedu atvēršanos, bet pēkšņa tempe-
ratūras krišanās — aizvēršanos. To labi var novērot krokusiem,
tulpēm, vēlziedēm, baltstarītēm un pavasara adonisiem. Lēnākas

ziedu kustības ir mazpurenītēm, baltajām vizbulītēm, ūdensrozēm,

zaķskābenērn, pusdienasziediem, kliņģerītēm, lietuspuķēm, piene-
nēm v. c. Šie ziedi ir jutīgi arī pret gaismas svārstībām: tie aizve-

ras, pēkšņi satumstot, un atveras spilgtā un straujā apgaismo-

jumā. Ziedu atvēršanās un aizvēršanās atkarīga arī no augsnes

īpašībām, apēnojuma v. c. ārējiem apstākļiem.

Vadoties pēc dažādiem literatūras datiem, raksta ievietotajā
tabulā sakopoti augi pēc aptuvena ziedu atvēršanās un aizvērša-

nās laika. Jāņem vērā, ka tabulā minētie laiki pilnīgi nesakritīs ar

mūsu vietējo laiku.

Ziedu pulksteņa iekārtošana prasa vairāku gadu rūpīgu darbu,
ko var veikt jaunie naturālisti botānikas skolotāja vadībā. Vis-

pirms jāsavāc mūsu savvaļas augi vai to sēklas. Savāktos augus
sākumā iestāda pagaidu dobēs ieaudzēšanai, ziedu atvēršanās un

aizvēršanās laika novērošanai vietējos apstākļos. No savāktajiem

augiem ziedu pulkstenim izvēlas tos, kuri vispiemērotākie vietē-

jiem apstākļiem.

Ziedu pulksteņa iekārtošanas princips: augus stāda blakus citu

citam ziedu atvēršanās laika secībā, sākot ar agrajām rīta stun-

dām. Augus var sagrupēt aplī pa sektoriem vai arī vienkāršās tais-

nās dobēs. Katram augam pieliek etiķeti ar tā nosaukumu un ziedu

atvēršanās un aizvēršanās laiku.

Var izveidot arī otru dobi ziedu kalendāram, kurā augi izvieto-

jami atkarībā no tā, kādā mēnesī tie zied.
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Auga nosaukums
Ziedēšanas

laiks

Ziedu

atvēršanās

Ziedu

aizvēršanās

1. Tragopogon pratensis (pļavas plostbar-
dis)* .->

2. Picris hieracioides (rugtpienes) *

3. Papaver nudicaule (Islandes magones) .
4. Solanum nigrum (melnās naktenes)*

5. Tradescanlia virginiana (tradeskantija) .
6. Cichorium intybus (cigoriņi)*
7. Taraxacum officinale (pienenes)*
8. Sonchus oleraceus (dārza mīkstpienes) *

9. Laciuca perennis (daudzgadīgie salāti) .
10. Hieracium aurantiacum (oranžās maura-

gas)
11. Hieracium murorum (muru mauragas)*
12. Hieracium pilosella (mazās mauragas)*
13. Hieracium umbellalum (čemurainās mau-

ragas)*
14. Mulgedium plumieri (mulgedijas)
15. Tragopogon floccosus (pinkainie plost-

bārži)
16. Tragopogon orientalis (austrumu plost-

bārži)* . . . . . . . . .
17. Hemerocallis fulva (rūsganās dienziedes)
18. Ranunculus acer (gundega)*
19. Crepis rubra (sarkanās cietpienes)

20. Vesicaria utriculata (vesikarijas)
21. Hijpochoeris maculata (cūksakne)* .
22. Sonchus arvensis (lauku mīkstpienes)*
23. Gentiana acautis (gentianas)
24. Dimorphotheca pluvialis (lietuspuķe)
25. Campanula trachelium (strēļu pulkste-

nītes)*
26. Gilia tricolor (gilijas) ....

27. Specularia speculum (spekularijas)
28. Carlina acaulis (sudrabdadzītis)
29. Convolvulus arvensis (tīruma tīteņi)* .
30. Lactuca sativa (dārza salāti)
31. Leoniodon hastile (šķēpainās vēlpienes)*
32. Nymphaea alba (baltās ūdensrozes)*
33. Mesembrganthemum linguiforme (pusdie-

nasziedi) . . .
34. Calendula officinalis (kliņģerītes)
35. Oxalis stricia (stāvās zaķskābenes) *

36. Helianthemum alpestre (saulrozītes) .
37. Geniiana cruciata (gentianas)
38. Lactuca seriola (kompasa salāti)*
39. Hibiscus trionum (hibisks) .
40. Erodium cicuiarium (grābeklītes) *

41. Hieracium auricula (zeltainās mauragas) *

VI—VIII

VII—VIII

VII—VIII

VII

VII

VII—IX

V—VI

VI—VII

VII—VIII

VII

V—VIII

V—IX

VII

VII

VII

VI—VII

VI—VII

VII

VII

VI

VI

VII—IX

VII

VII—VIII

3—5
4— 6

5—6

5-6

5—6

6— 7

6—7

6—7

6—7

6—7

6—7

6—7

6—7
6—7

6—7

6—7

6—7

6—7

6—7

6—7

7— 8

7—8

7—8

7—8

13—14

17

20—21

16—17

14—15

14—15

13—14

17—18

14—15

14— 15

15—16

16—17
20—21

20—21

10—11

19—20

19—20
13—14

16—17

16—17

12—13

18—19

15—16

VII

VII—VIII

VI—VIII

VIII

VII—IX

VII—VIII

VII

VI—VII

7—8

7—8

7—8

7—8 .

18— 19

19-20

15—16

18—19
17—18

13—14

15—16

17—18

7—8

7—8

7—8

7—8

VII

VIII—IX

VI—VIII

VI

VII

VII—IX

VII—VIII

vi—Vii
v—vi

7—8

8—9

8—9

8—9

8—9

8—9

8—9

8—9

8—9

15—16

16— 17

15—16

15—16
19—20

15—16

16—17

14—15



* Ar zvaigznīti apzīmētie augi aug musu republika savvaļā.

Ziedu pulksteņa centrā var izveidot saules pulksteni, kā arī

iestādīt kompasaugus un augus ar fototropiskām kustībām. Pēdē-

jie spēj pagriezties pret gaismu vai arī novērsties no tās. Piemē-

ram, saulgriezēm ziedkopa arvien vērsta pret sauli.

Ne vienmēr augiem nepieciešama spilgta gaisma. Dažiem

augiem lapas pagriežas ar plātnes malu pret saules stariem un

tie skar nevis lapas virspusi, bet gan tikai lapas malu. Tā kā vis-

spilgtākie saules stari ir pusdienā, tad pēc šo augu lapām var no-

teikt debess puses, tāpēc šos augus sauc arī par kompas-
augiem.

Tādi ir kompasa salāti, balzambiškrēsliņi, šķeltās silfijas, pe-

lašķi, gladiolas un kalmes.

42. Portulaca grandiflora (portulakas) .
43. Linum perenne (daudzgadīgie lini) .
44. Calandrinia compressa (kalandrīnijas) .
45. Eranthis hiemalis (erantes)
46. Hepatica nobilis (zilās vizbulītes)* .
47. Tussilago farfara (māllepes)*
48. Tulipa silvestris (meža tulpes)*
49. Veronica chamaedris (birztalu veronikas)*
50. Eschscholtzia californica (ešolcijas)
51. Anagallis arvensis (tīruma pavirzās)*
52. Arenaria rubra (sarkanās smiltenītes)
53. Spergula arvensis (tīruma gauri)* .
54. Portulaca oleracea (dārza portulakas) .
55. Colchicum autumnale (vēlziedes)
56. Pulsatilla pratensis (pļavas silpure-

nes)*
57. Crepis tectorum (tīruma cietpienes)*
58. Mesembruanthemum cristallinum

59. Nicandra phusaloides (nikandras)
60. Convolvulus tricolor (trīskrāsu tītenis) .
61. Mirabilis longiflora (mirabeles)
62. Silene saxifraga (klinšu plaukšķenes)
63. Silene nutans (nokarenās plaukšķenes)* .
64. Silene noctiflora (naktī ziedošās plauk-

šķenes)
65. Nicotiana alata (puķu tabaka) .
66. Oxalis acetosella (meža zaķskābenes)*

VII

VII—VIII

VII

IV
IV

IV
V

V—VI

VII

VII

VI—VII

VI—VIII

VII—VIII

IX

9—10

9—10

9—10

9—10

9—10

9—10
9—10

9—10

9—10

9—10

10—11

10—11

10—11

10—11

18—19

13— 14

18—19

17—18

16— 17

17— 18

16—18

16—17

14— 15

15-16

15—16

15—16

17—18

IV—V

VI
VI—VII

VII

VII—VIII

VII

VI—VII

VI—VIII

10—11
10—11

11
—

12

11— 12

11
—

12

19—20

18—19
20-21

17—18

16—17

15—16
18—19

3-4

VII—VIII

VI—IX

V—VI

21—22

20

23



RĪTA SALNAS TUVOŠANĀS PAZĪMES

Visvienkāršākais veids, kā paredzēt salnas, ir šāds. Termometru novieto

laukumā, kas pasargāts no tiešiem saules stariem, un piestiprina apmēram
1 metru virs zemes. Temperatūru pieraksta pīkst. 13 un pīkst. 21. No dienas

temperatūras atņem vakara temperatūru.
Zemāk ievietotā grafika apakšējā horizontālajā malā vispirms atrod

skaitli, kuru dabūja, atņemot no dienas temperatūras vakara temperatūru, bet

sānos vertikālajā malā atrod temperatūru, kāda bija pīkst. 21. Abu līniju,
kas virzās no šiem skaitļiem, krustojumā pēc grafika atrod, vai salna iespējama.

Tā noskaidrojama lielāka vai mazāka salnas iespējamība. Temperatūras
tālāka strauja krišana pēc pīkst. 21 un skaidras debesis liecina par salnas

draudu palielināšanos.

(Izraksts no «Zvejnieku kalendāra
1958. gadam» 272.-273. lpp.)
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E. Plandere

VITAMĪNU AVOTI PAVASARĪ

Vitamīnu daudzums uzturā mūsu klimatā atkarīgs no gada-
laika. Vasarā un rudenī dārzeņos, augļos, graudaugu, piena un

gaļas produktos visi mums nepieciešamie vitamīni ir pietiekamā
daudzumā. Ziemā un it īpaši pavasarī tie paši produkti vairs ne-

spēj sniegt vajadzīgo vitamīnu daudzumu.

Pavasarī sevišķi jūtams C vitamīna un karotīnu trūkums uz-

turā. Šie vitamīni bagātīgi atrodami visos zaļajos augos, dārzeņos
un ogās, bet, ilgāku laiku uzglabājot, to daudzums uzturlīdzekļos

pakāpeniski samazinās. Vēlā pavasarī un vasaras sākumā dārze-

ņos atrodamas tikai šo vitamīnu zīmes. Uz pavasara pusi piena
produktos stipri samazinās A vitamīna daudzums, kas atkarīgs no

karotīnu daudzuma govju barībā. Slikti ievāktā, aizlijušā sienā

un bojātā skābbarībā karotīnu nav gandrīz nemaz.

B grupas vitamīni, galvenokārt graudaugos un gaļā, ir daudz

izturīgāki, tādēļ to daudzuma svārstības uzturā atkarībā no gada-
laikiem ir mazākas.

Tā kā mūsu uzturs pavasarī vitamīnu ziņā ir nepilnvērtīgs un

tādēļ var radīt veselības traucējumus, jāmeklē ceļi vitamīnu iz-

trūkuma novēršanai.

Labi C vitamīna un karotīnu avoti pavasarī ir daži savvaļas

augi, kas lietojami uzturā un ir vērtīgs uztura papildinājums. Jau

agri pavasarī, tiklīdz saule sasilda zemi, parādās jaunie nātru dzi-

numi. Uzturā lietojamas kā divgadīgās lielās nātres (Urtica
dioica L.), tā viengadīgās sīkās nātres (Urtica urens L.). Jāpie-
zīmē, ka nātres kā vērtīgas uztura papildinātājas tautā lietotas

jau sen. Pirmā pasaules kara laikā, vēl neko nezinot par C vit-

amīnu, cara armijā nātru virumu ar labiem panākumiem lietoja
skorbuta jeb cingas ārstēšanai. Simt gramos nātru zaļās masas ir

aptuveni 130 mg C vitamīna un 10 mg karotīnu. Nātru vitamīnu

vērtība kļūst redzama, zinot, ka pieaugušam cilvēkam dienā nepie-
ciešams ap 75 mg C vitamīna un 5 mg karotīnu. Uzturam lietoja-
mas tikai jaunās nātres, apmēram līdz 10 cm garumā. Vēlāk nātru
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šķiedra kļūst cieta un nebaudāma. Nātres uzturam lieto zaļo zupu

vai biezeņu veidā, iepriekš applaucējot ar verdošu ūdeni un sa-

smalcinot. Nātres ir arī X vitamīna avots.

Vienlaikus ar nātrēm parādās parastās gāršas (Aegopodium

podagraria L.) — daudzgadīgi augi ar divkārt trīsstarainām la-

pām. Gāršas vairojas ar pazemes dzinumiem un bieži atrodamas

mežos, krūmājos, dārzos un sētmalēs. Gāršu jaunajās lapās ir

100—135 mg% C vitamīna. Gāršu dzinumi ar visiem kātiņiem
ēdami gan kā zupas un biezeņi, gan kā salāti.

Visvairāk pazīstamas ir skābenes; uzturā lietojamas divas to

sugas: parastās skābenes (Rumex acetosa L.), ko arī kultivē, un

piramidālās skābenes (Rumex thyrsiflorus L.). Skābeņu lapās

vidēji ir 60 mg'% C vitamīna, 8 mg% karotīnu, 0,07 mg% B vit-

amīna.

Agrā pavasarī kā salātu piedeva izmantojamas arī jaunās pie-
neņu (Taraxacum officinale Web.) lapiņas, kurās ir ap 50 mg'% C

vitamīna un 6 mg% karotīnu.

Zupām, biezeņiem un salātiem noder balandas — bieži sasto-

pama nezāle dārzos, tīrumos un sētmalēs. Uzturā izmantojamas
divas sugas: baltās balandas (Chenopodium album L.) un zaļās
balandas (Chenopodium viride L.), kurās ir ap 150 mg% C vit-

amīna un 5 mg% karotīnu. Balandu jaunās lapas uzturam var lie-

tot visu vasaru. Arī dārza balodenes (Atriplex hortensis L.) —

viengadīgs augs ar miltainu apsarmi un trīsstūrainām, kātainām

lapām, — ko atrod kopā ar balandām un bieži notur par tām, ir

vērtīgs C vitamīna avots (lapās līdz 200 mg'%) un derīgs uztu-

ram.

Zaķskābenes jeb zaķu kāposti (Oxalis acetosella L.), kas aug

ēnainos mežos un krūmājos un ar patīkamo skābumu sniedz vel-

dzi tveicīgā dienā, lietojamas salātiem un zupām kopā ar citiem

savvaļas augiem. To lapās ir 93—144 mg% C vitamīna.

Ārkārtīgi bagātīgs C vitamīna avots ir pavasara puķes gaile-
nes jeb gaiļbiksītes (Primula officinalis L.). To lapās ir 780 mg'%,
ziedos — 600 mg% un kātos — 550 mg'% C vitamīna. Uzturam

šīs puķes nelieto, jo to lapās ir indīgas vielas glikozīdi un sapo-

nīni. Gaileņu tēja ir pazīstams tautas līdzeklis pret iesnām un

klepu, un jādomā, ka tās labvēlīgā iedarbība izskaidrojama tieši

ar lielo C vitamīna daudzumu. A. Kirhenšteins ieteic pagatavot no

gaileņu lapām ūdens izvilkumu, aplejot sasmalcinātas lapas ar

četrkārtīgu daudzumu verdoša ūdens un ļaujot tam atdzist slēgtā
traukā. Viena ēdamkarote gaileņu lapu izvilkuma sniedzot dienā

nepieciešamo C vitamīna daudzumu.



Līdzīgā kārtā var gatavot un lietot arī bērzu, kļavu, upeņu,

liepu, aveņu v. c. koku un krūmu lapu ūdens izvilkumus.

Jau sen pazīstams līdzeklis pret skorbutu ir priežu un egļu

skujas, it īpaši jaunie priežu dzinumi (ap 200 mg% C vitamīna)..
Arī no tiem gatavojami ūdens izvilkumi; garšas uzlabošanai sil-

tajam ūdenim pirms sasmalcināto skuju vai dzinumu pārliešanas

pievieno raugu un uzlējumu raudzē 3—4 dienas. Skuju dzēriens,

lietojams pa glāzei dienā.

Vitamīnu avotiem dabā jāpieskaita arī pavasara sēnes lāč-

purni, kurās ir daudz PP vitamīna — 45 mg%.
Pavasara uzturā liela nozīme ir kultivēto dārzeņu piedevām.

Vitamīnu daudzuma ziņā visvērtīgākie ir spināti, kuros ir aptu-
veni 50 mg'% C vitamīna, 5 mg% karotīnu, 0,2 mg% Bi vitamīna,

0,1 mg% B 2 vitamīna, 7 mg% PP vitamīna, arī X vitamīns. No

spinātiem neatpaliek' loki. Daudz C vitamīna ir garšvielās dillēs,

pētersīļu lapās, mārrutkos. Labi C vitamīna avoti ir redīsi (20

mg'%) un lapu salāti (10 mg%). Jāpiezīmē, ka redīsu iekšējās,
maigajās lapās ir apmēram 5 reizes vairāk C vitamīna nekā sak-

nēs, tādēļ ieteicams tās nemest prom, bet lietot kā piedevu salā-

tiem. Ar karotīniem bagāti ir loki, biešu un kāpostu dēsti, rabar-

beru kāti.

Pārskatot vitamīnu avotus pavasarī, redzams, ka tie ir diez-

gan bagātīgi un ļauj novērst vitamīnu iztrūkumu parastajā uzturā..
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P. Sarma

MEŽA UN DĀRZU DIENAS

Meža un dārzu dienas ir kļuvušas par mūsu tautas skaistu

tradīciju. Katru pavasari tās pulcē dabas draugus sabiedriskajās
talkās, lai kopīgiem spēkiem darītu krāšņāku mūsu dzimtenes zaļo
rotu.

Meža un dārzu dienu uzdevumi kļūst arvien plašāki un daudz-

pusīgāki. Tagad tanīs tiek iekļautas ne vien dabas bagātību at-

jaunošanas un papildināšanas, bet arī dabas aizsardzības funk-

cijas.
Strauji attīstoties mūsdienu būvniecībai un tehnikai, ļoti spē-

cīgi izpaužas cilvēka ietekme uz apkārtni un dabu. Latvijā vairs

reti sastopamas neskartās dabas pirmatnējās ainavas. Tādas šur

un tur vēl ir saglabājušās sūnu purvos, attālākajos mežu masīvos

un rezervātos. Katra dabas pārveidošana, vai tā būtu zemju
transformācija, meliorācija vai ceļu ierīkošana un būvniecība, ir

saistīta ar agrākās ainavas noārdīšanu un jaunas ainavas izveido-

šanu. Bet gandrīz katras ainavas neatņemama sastāvdaļa ir veģe-

tācija, galvenokārt koki un krūmi. Jaunajā, pārveidotajā ainavā

tie bieži vien jāievieš no jauna. No šejienes arī izriet viens no

meža un dārzu dienu pamatuzdevumiem — koku stādīšana.

Stādot kokus, var veikt dažādus uzdevumus — atjaunot mežu

izcirtumos, ieaudzēt jaunu mežu lauksaimniecībā neizmantojamās
zemes platībās, ierīkot visdažādākā veida apstādījumus, radīt jau-
nus augļu dārzus, aizsardzības joslas un dzīvžogus, ceļu apstādī-
jumus utt.

Koku stādīšanu plašos apmēros veic katru pavasari meža un

dārzu dienu laikā. Taču šim darbam jābūt plānveidīgam, pakļau-
tam zināmai sistēmai. Nereti koku pavasara stādīšana norit sti-

hiski, steigā un nepārdomāti. Protams, šādā gadījumā labi rezul-

tāti nav sagaidāmi.
Koku stādīšana ikreiz veicama lietpratēja vadībā. Pirms darba

.sākšanas visi talkas dalībnieki jāinstruē, jāiepazīstina ar darba

■mērķi, stādīšanas tehniku, kociņu apgriešanu v. c. Jālieto arī labs
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stādāmais materiāls. Ja nav iespējams iegūt labu un piemērotu
koku sugu stādāmo materiālu, tad ieteicams kapitālāku stādījumu
ierīkošanu atlikt līdz vēlākam laikam, kad vajadzīgais materiāls

būs iegūstams. Nekādā ziņā nav izstādāmi stādi ar vāju, aplauzītu
un izkaltušu sakņu sistēmu. Sādi «žagari» nīkuļo gadiem vai

aiziet bojā. Nedrīkst arī stādus ilgāku laiku uzglabāt vai trans-

portēt ar neapsegtām saknēm. Tāpat jāizvairās no agrākajos ga-
dos bieži pieļautajām kļūdām, iekārtojot apstādījumus kur un kā

pagadās, bez lietpratēja izstrādāta plāna, noteiktu stādīšanas vietu

iezīmēšanas un piemērota koku sugu sortimenta. Katrs, arī vis-

mazākais apstādījums iepriekš ir jāizprojektē, lai tas atbilstu sa-

vam mērķim un lai tā atsevišķie elementi būtu harmoniski salie-

dēti. Piemājas zemes apstādīšanu var atrisināt individuāli, tur-

pretim, iekārtojot sabiedriskus apstādījumus, jābalstās uz daiļ-
dārzniecības speciālista izstrādāta apstādījumu plāna.

Meža stādīšana sabiedrisko talku kārtā parasti notiek meža

speciālistu vadībā, lietojot iepriekš sagatavotu stādāmo materiālu,

tāpēc šajā gadījumā kļūdu gadās mazāk.

Turpretim ļoti lieli trūkumi ir vērojami, iekārtojot ceļu apstā-

dījumus. Bieži tos iekārto zem elektrības vadiem vai sakaru līni-

jām. Kokiem paaugoties, sakaru darbinieki tos pilnīgi sakropļo,

nesaudzīgi apzāģējot galotnes un apcērtot zarus. Apstādījumi jā-
iekārto tā, lai tie netraucētu satiksmi un nebūtu par šķērsli sakaru

dienestam. Arī ceļu apstādījumiem jāizvēlas piemērots stādāmais

materiāls atkarībā no vietas reljefa, mitruma un augsnes apstāk-
ļiem. Nav jācenšas izveidot nepārtrauktas alejas, sevišķi, ja gar

ceļiem atrodas skaistas mežu grupas un krāšņas dabas ainavas.

Turpretim, ja ceļu tuvākā apkārtne ir neglīta, tad jācenšas izvei-

dot dekoratīvus ceļu apstādījumus. Nav jāaprobežojas vienīgi ar

rindu stādījumiem, bet jāpadomā arī par koku un krūmu

grupu izveidošanu. Jārūpējas, lai rindu stādījumos kociņi būtu

pareizi piesieti un aplaistīti.
Augļu dārzu stādīšana tāpat parasti notiek pēc iepriekš izstrā-

dāta plāna. Seit sakarā ar atsevišķu šķirņu apputeksnēšanās īpat-
nībām svarīgi ir ievērot to izvietojumu. Stādīšana veicama rūpīgi
pēc rokas grāmatās aprakstītajiem noteikumiem.

Vēl arvien pastāv zināmas grūtības stādāmā materiāla sagādē.
Augļu koku stādus vēl izaudzē kaut cik pieņemamā daudzumā,

turpretim sameklēt dekoratīvo koku un krūmu stādus ir jau grū-
tāk. Daudzos gadījumos iespējams izmantot šo koku un krūmu

mežeņus, kas dažkārt bagātīgi sastopami vecos parkos. Izrokot tos

ar pietiekami lielu sakņu kamolu, var iegūt apstādījumiem piemē-
rotu materiālu. Jāpadomā arī par dekoratīvo augu stādu audzē-



tavu ierīkošanu kolhozos. Tāpat nelielas audzētavas plašāk vaja-
dzētu ierīkot skolās.

Meža un dārzu dienās jāveic arī plaša dabas aizsardzības pro-

paganda. Tautas saimniecības tālākās attīstības gaita, iedzīvotāju
aizvien augošo materiālo, kultūras un estētisko prasību apmieri-
nāšana, vislabāko apstākļu radīšana darbaļaužu veselīgai atpūtai
liek plānveidīgi un saudzīgi izmantot dabas bagātības. Tāpēc visai

sabiedrībai jārūpējas par dabas resursu saglabāšanu, atjaunošanu,
bagātināšanu un racionālu izmantošanu.





Ai vasara, ai vasara,

Tavu lielu bagātību:
Druvā kupli rudzi auga,.

Pļavā balts āboliņš.

VASARA

Attēla — vasara Latgalē.

M. Ķundziņa foto.
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V. Liepa

SPĀRNOTO DRAUGU VASARAS DIENA

Dzīvība visdaudzveidīgākajās formās un vispārsteidzošākajās

izpausmēs vasarā sastopama ik uz sola. Bet visvairāk mūsu uz-

manību saista putni ar savām skaļajām, bieži tik melodiskajām

balsīm, kustīgumu un tērpu krāšņumu. Nemaz nav jābūt prasmī-

gam novērotājam, lai iegūtu zināmu ieskatu šai spārnoto valstī, —

putni paši nepārtraukti atgādina par sevi. Un tomēr tikai retais

pazīs vairāk nekā 50 mūsu dzimtenē sastopamo putnu sugu (bet

viņu ir ap 300!) un atšķirs mājas zvirbuli no viņa lauku radinieka.

Tāpēc, ja Tevi, lasītāj, nebaida gari pārgājieni un ja vēlies dziļāk
ieskatīties putnu pasaulē, lai izzinātu kaut daļu no tās noslēpu-
miem, veltīsim šo dienu brīnišķīgai ekskursijai pa mežiem, pļavām
un ezeriem.

Rīts nav tālu. Maija naktij drīz jābeidzas. Par to liecina dzid-

rais, vēsais gaiss, bālējošais zvaigžņu mirgojums un tik tikko

samanāmā debesu nokrāsas maiņa. Taču mežs vēl snauž, milzī-

gās, ķetnainās egles kā noguruši milži bauda pēdējo atpūtas brīdi.

Viņu masīvās kājas slēpjas tumsā, bet galotnes asi iezīmējas pret

blāvajām debesīm. Tumšajās pazarēs vēl jaušama nakts noslēpu-
mainība un draudīgums. Bet tuvojas rīts. Kam gan pietiks dros-

mes modināt šos drūmos milžus?

Un lūk, kad kļuvis vēl mazliet gaišāks, pēkšņi tuvējā jauno
eglīšu biezoknī nospurdz sīki spārni, un pēc mirkļa kādas egles
galotnē parādās niecīgs siluets. Brīdi tas paliek nekustīgs, bet tad

klusumu pāršķeļ dzidri treļļi. Skaņas rodas tik pēkšņi un tik ātri

noklust, it kā uz klona būtu izbirusi pārtrūkušu kreļļu virtene, un

desmitiem pērlīšu, jautri palēkdamās un skanēdamas, aizbēg uz

visām pusēm. Mazais dziedonis sastindzis nolaistiem spārniem un

nedaudz uzrautu astīti. Reizi pa reizei ietrīcas tā pakaklīte, un ar-

vien jaunas un jaunas pērļu saujas kaisās klonā, pieliedamas
mežu skanīgām tirādēm.

Mazā drosminiece, sarkanrīklīte, pamodinājusi snaudošos mil-

žus, bet tie neļaunojas. Kad pirmajam dziedonim pievienojušies
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daudzi citi un mežā ielaužas slīpie rīta saules stari, šķiet, ka tum-

šās egles atmaigušas un aizturētu elpu klausās nebēdnē. Bet sar-

kanrīklīte, ievadījusi kārtējo rīta koncertu, tieši no augstās galot-
nes ienirst atpakaļ sīko eglīšu biezoknī. Tagad, maija beigās, tā

var atlicināt laiku dziesmām tikai krēslas stundās, jo veca, izpu-
vušā celma saknēs ievītajā ligzdā to jau gaida pusducis ar labu

apetīti apveltītu mazuļu ...
Pa šo laiku mežs pilnīgi nopurinājis nakts kūtrumu, un neskai-

tāmas putnu dziesmas savijušās tādā kamolā, kurā atrast katras

balss īpašnieku nav viegli pat labam dabas pazinējam. Tomēr

ieklausīsimies vērīgāk šajā skaņu jūklī.
Kaut kur netālu, labi izdalīdamās no kopējā kora, atskan īsa

r

bet skaļa un skaidra kāda putna dziesmiņa. Tā plūst no skrajas

egles augšējiem zariem, bet grūti saskatīt pašu «autoru», kas izrā-

dās neparasti mazs, salīdzinot ar viņa dziesmas skaļumu. Tas ir

paceplītis — viens no mazākajiem Latvijas putniem.
Citkārt paceplīti varam redzēt lodājam kādā žagaru kaudzē

vai krūmāju biezoknī, kur tas pārvietojas ar apbrīnojamu veiklību,
ar savu brūno krāsu un asajām kustībām atgādinādams izbiedētu

peli. Ja novērotājs kļūst pārāk uzbāzīgs, tūdaļ atskan viņa skar-

bais, tarkšķošais brīdinājuma sauciens: «Trrr-rek-tek-tek-trrr».

Rīta stundās sevišķi skaļi un gavilējoši skan meža strazdu

dziesmas. Strazdu ir vairākas sugas, bet viņu dziesmas ir diezgan

līdzīgas — to pamatā ir fleitējošas, dažādi modulētas strofas.

Citāda ir vienīgi pelēkā meža strazda žadzinošā čalošana un pluk-
šķa vīterošana, kas parasti nobeidzas ar lejup krītošu, uz beigām

paātrinātu skaņu virkni: «Ti-trjurjurjurju».
Vērojot meža dzīvi un klausoties putnu balsīs, ātri paiet laiks;

nemanot saule jau uzkāpusi zenītā.

Lēni ejam pa mežu, kas tagad, ap pusdienas laiku, gan spožu
saulstaru pārplūdināts, bet bez tā skanīguma un dzidruma, kas te

valdīja no rīta. Sasilušais gaiss dveš patīkamu sveķu aromātu,
caur zariem plūstošajās gaismas strēlēs apkārtne šķiet mazliet

dūmakaina. Ap šo laiku pierimuši arī putni. Vienīgi žubīšu tēviņi
tikpat pacilāti un aizrautīgi skandina savu vienkāršo dziesmiņu.
Saulaina izcirtuma malā mēs noteikti dzirdēsim arī koku čipstes
balsi. Nelielais, pelēcīgais putns pat vistveicīgākajās pusdienas
stundās turpina dziedāt, sēdēdams kādas egles galotnē. Dziesmas

beigu daļā čipstes tēviņš paceļas spārnos un veic ļoti raksturīgu
riesta izli_doj'umu L _kura nobeigumā dzirdamas gari stieptas ska-

ņas: «Tsīa-tsia-tsīā-tsia». lesēdies cita koka galotnē, tas apklust,
lai jau pec brīža atsāktu dziesmu no jauna.

Žubītes un čipstes dziedāja ari rīta agrumā, bet tad viņu melo-



dijas mūsu ausim pagaisa citu, «talantīgāku» dziedoņu korī. Toties

koncerta starpbrīdī, kas ilgst gandrīz līdz saules rietam, šie abi

putni saista mūsu uzmanību ar savu solo uzstāšanos. Paretam

varbūt vēl dzirdēsim vālodzes brēkšanu, svirlīša vai vītītes ķau-

ķīša liego vīterošanu un nedaudzu citu putnu dziesmas.

Bet mums vēl šodien jānokļūst arī pie ezera. Tur, plašajās pie-
krastes pļavās un biezajos ezera niedrāju džungļos, rit savdabīga
dzīve, kas bieži glabā vairāk noslēpumu nekā mežs.

Mežs paliek tālu aiz mums. Mēs brienam pa mitru, ar augstu
zāli aizaugušu pļavu. Šur tur pļavā izkaisīti alkšņu un kārklu

puduri, bet priekšā, aiz augsto piekrastes niedru biezokņiem, vie-

tām samanāms ūdens. Saviļņodams plašās pļavas un iešalkda-

mies niedrēs, te brīvi klejo silts vējš, bet dziļajā zilgmē lēni slīd

balti gubu mākoņi.
Bezgalīgā plašuma iespaidu pastiprina debesīs riņķojošais ērg-

lis. Tas planē augstu gaisā, reizēm krasi iezīmēdamies uz balto

mākoņu fona, reizēm gandrīz zuzdams skatienam dzidrajā zilgmē
vai spožajos saules staros. Mēs ilgi noraugāmies putna apskau-
žami vieglajā lidojumā ...

Bet tad ērglis spēji savīcina spārnus

un ātri aizslīd ezera virzienā. Tas bija tā sauktais vidējais ērg-
lis — viņš ļoti ciena ūdeņiem bagātas vietas.

No ezera atlido niedru strazda paskarbās dziesmas skaņas.
Liekas, ka viņš savai dziesmai «vārdus» būtu aizguvis turpat
niedru cerā, kur, vējā šūpojoties slaidajiem stiebriem, to cietās

lapas rada viņa dziesmās dzirdamās skaņas: «Skar kar-tik kit,

ķeri ķeri-kit-kit-ķeri ķeri-kege kege».
Niedru strazds ir viens no-tiem retajiem putniem, kuru balsis

neapklust pat vējainā un lietainā laikā.

Lielais ķīris (Larus
ridibundus L.) ligz-
dā.

M. Kundziņa foto.



Krastmalā bieži var redzēt melngalvainās niedru stērstes, dzel-

tenās cielavas un pļavu čipstes. Pļavā ligzdojošās ķīvītes pavada
mūs ar raksturīgiem baiļu saucieniem; kaut kur tuvumā slēpjas

viņu pūkainie mazuļi. Virs ezera manāmi dažādu sugu savvaļas
pīļu bariņi un daudz brūngalvainu kaiju. Tie ir ķīri. Uz niedru

sanesumiem ezerā viņi izveidojuši veselu ligzdu «pilsētu».
Bet tepat mīt arī putni, kuru klātbūtni dažreiz nodod tikai to

balsis. Viņi ārkārtīgi reti paceļas spārnos un visu vasaru pavada
biezos niedru vai zālāju džungļos. Piemēram, grieze: katrs ir dzir-

dējis tās raksturīgo balsi, bet vai daudzi ir šo putnu redzējuši?
Pat no neatlaidīga sekotāja grieze prot izvairīties, nepaceldamās
spārnos un tik līgani aizslīdēdama zālē, ka tās stiebri pat nesa-

kustas. Reti var redzēt arī ūdens vistiņu, bet vēl mazāk pazīstami
ir daži citi griežveidīgie putni, kas mīt ezera biezokņos. Kad pār
piekrastes pļavām nolaižas krēsla un sāk celties migla, tālu aiz-

skan ormanīša īsais, asais svilpiens: «Fit, fit, fit». Dažreiz no

ezera atlido sivēna kviekšanai līdzīgas skaņas. Tur kliedz dumbra

cālis.

Krēslas stundās spēcīgāk nekā dienā jūtama ezermalas pļavu

īpatnējā smarža. Vējš ir norimis, un, kad noguruši dodamies mā-

jup, mūs vēl tālu pavada ezera skaņas. Tās pamazām attālinās,

un pēkšņi mēs neapzināti apjaušam, ka šajā mirklī gaisā ir kaut

kas no atvasaras noskaņām. Kas gan izraisa šo sajūtu? Tikai pēc
brīža aptveram, ka tā ir vientuļa, gari stiepta sienāža sisināšana,
kas jau ilgu laiku plūst šurp no satumsušās pļavas. Bet ir taču

vēl tikai maija beigas!
Ja kādam vēl saglabājies mundrums kājās, lai pamēģina no-

tvert šo «nepilnīgo sisinātāju», kam savu dziesmu būtu laiks sākt

tikai vasaras otrajā pusē.

Mēģinājums jau iepriekš lemts neveiksmei, jo vientuļais krēs-

las dziedonis šoreiz ir kārklu ķauķis. Viņa ligzda ievīta kaut kur

krūmu pacerēs starp biezām zālēm, un to atrast nav tik viegli.
Pievakarē, kad noklust dienas trokšņi, pelēkais putniņš pakāpjas
krūma augstākajos zaros un sāk savu vienmuļo dziesmu, turpinā-
dams to arī zvaigžņu gaismā. No tā cēlies viņa latīņu nosaukums

Locustella, kas tulkojumā nozīmē zvaigžņu sisenis. Viņa dzies-

miņa noklusīs tikai pēc pusnakts, un tad ezerā un piekrastes pļa-
vās uz pāris stundām iestāsies klusums — īss klusuma brīdis

pirms jaunas dziesmu, steigas un rūpju pilnas dienas putnu valstī.



Ģ. Kasparsons

SAUDZĒSIM DERĪGOS PLĒSĪGOS PUTNUS!

Katrs, pat visvājākais dabas pazinējs zina, ka sīkie putni, kas

dzied mūsu mežos un laukos, ir cilvēka draugi, ka tie jāsaudzē un

jāaizsargā. Daudzu paaudžu laikā cilvēkiem izveidojusies labvē-

līga attieksme pret šiem putniem, pat nezinot, ka tiem ir ārkārtīgi

svarīga nozīme cilvēka saimniecībā un dabā, ka tie ar savu lielo

skaitu, intensīvo barošanos un plašo pielāgotību barības meklēša-

nai dažādos apstākļos notur līdzsvarā mežam un lauksaimniecībai

kaitīgo kukaiņu daudzumu, neļaujot tiem savairoties postošos ap-
mēros.

Bet kā ir ar citiem putniem? Te nu mēs pagaidām nevaram

lepoties ne ar izpratni, ne ar sevišķu mīlestību. Latvijā sastopa-

mas, neskaitot izcilus retumus, 22 plēsīgo putnu sugas, par

kurām iedzīvotāji, bieži vien pat pieredzējuši mednieki, «zina»

tikai tik daudz, ka tie esot «vanagi», kas ķerot putniņus, un ka tos

vajagot šaut un visādi citādi nonāvēt, kur vien tiem piekļūst. Sis

kļūmīgais, būtībā māņticīgais uzskats, kas dara kaunu mūsdienu

cilvēkam, dabas valdniekam un pārveidotājam, iesakņojies jau

kopš seniem laikiem. Tā pamatā ir pavirši novērojumi par nedau-

dzajām no citiem putniem pārtiekošajām plēsīgo putnu sugām,
kuras senatnē bijušas pie mums izplatītas daudz lielākā skaitā

nekā tagad. Kādas putnu sugas praktisko nozīmi dabā vai cilvēka

saimniecībā vērtē, pirmkārt, pēc šo putnu daudzuma, pareizāk —

apdzīvotības blīvuma un, otrkārt, pēc tā, kādā samērā šīs sugas
barībā sastopami derīgi, kaitīgi un nenozīmīgi dzīvnieki vai augi.
Pēc šāda principa bargi vērtējot mūsu plēsīgos putnus, par kaitī-

gām atzītas tikai trīs sugas — vistu vanags, zvirbuļu vanags un

niedru lija, turpretim visas pārējās sugas ir vai nu ļoti derīgas,
vai saimnieciski nenozīmīgas savas darbības rakstura vai retās

sastopamības dēļ.
Mednieki līdz šim izrādījuši pārāk mazu interesi par plēsīga-

jiem putniem. Pa daļai prēmiju vākšanas nolūkā, bet vairāk

gan aiz prieka šaut lielam dzīvam mērķim tie mēdz neap-

977 -- Dabas kalendārs 1962
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domāti vērst savus ieročus pret katru pamanītu plēsīgo putnu.
Parasti viņiem par upuri krīt bieži sastopamie derīgie putni —

klijāni, lauku piekūni, ķīķi, kas mazāk baidās no cilvēka, nav

sevišķi kustīgi un medī klajās vietās, kur tie labi pamanāmi. Tur-

pretim uzmanīgos un viltīgos, reti sastopamos vanagus nomedīt

ļoti grūti. Kaitīgos plēsīgos putnus ļoti viegli pazīt un atšķirt no

pārējiem, un, ja mednieki to neprot, tad tas tikai liecina, cik maz

starp viņiem ir dabas draugu, cik nepietiekami mednieku biedrībās

organizēts audzināšanas un apmācības darbs.

Visizplatītākais plēsīgais putns Latvijā ir peļu klijāns, kas

dzīvo kā meža, tā arī lauku apvidos. Vasaras priekšpusdienā, ar

binokli pārlūkojot apvārsni, gandrīz no jebkuras paaugstinātas
vietas var ieraudzīt kādu no šiem putniem. Tos viegli pazīt pēc
gariem, platiem spārniem un īsas, platas astes. Līdzīgi ērgļiem un

ķīķim, tikai ar vēl druknāku ķermeni, šie putni planējot parasti

pirkstveidīgi izpleš garās lidspalvas. Klijāns planējot tur spārnus
nedaudz uz augšu paceltus, un pēc tā to var viegli atšķirt no

ērgļiem un ķīķa. Bieži dzirdams viņa stieptais kliedziens: «kiē!».

Apvidos ar attīstītu lauksaimniecību katrs klijāns dienā nomedī

5—15 sīkos grauzējus, kas te sastāda ap 90% no viņa barības, tā

glābjot ik gadus pat līdz tonnai graudu ražas. Mežainos apvidos

klijāna medījums ir daudzveidīgāks, taču putni tajā nekad nesa-

stāda vairāk par 5—10%. Rudenī un ziemā šo sugu aizstāj zie-

meļu radinieks — bikšainais klijāns. Cita, lielumā un iz-

skatā samērā līdzīga suga ir ķīķis jeb lapseņu klijāns, kas pār-
tiek no kukaiņiem.

Daudz retāk par šiem putniem mūsu mežos sastopamas divas

ērgļu sugas — mazais ērglis, kas uzskatāms ne vien par
samērā retu, bet arī ļoti derīgu putnu, un vidējais ērglis,
kurš dzīvo ezeru tuvumā. Pēdējais gan dažkārt izposta ūdens-

putnu perējumus, taču savas retās sastopamības dēļ ņemts likuma

aizsardzībā. Lielie, ļoti retie plēsīgie putni — jūras ērglis,
klinšu ērglis un čūsku ērglis — pieder pie izciliem dabas

krāšņumiem un par to saimniecisko nozīmi nevar būt pat runas.

Lijas ir ļoti slaidi, «viegli» putni, mitru klaju vietu, galveno-
kārt aizaugušu ezeru apdzīvotāji, kurus viegli pazīt pēc planēša-
nas ar samērā augstu paceltiem spārniem. Kaitīgo niedru liju,
kas laupa ūdensputnu olas un mazuļus, var pazīt pēc tā, ka šai

lielākajai no lijām nav baltas šķērsjoslas virs astes, nav šķērs-
svītrota spalvu zīmējuma un tēviņiem gaišpelēki ir tikai lielie

spārnu plankumi un aste, nevis visa augšpuse kā pārējām sugām.
Lauku un pļavu lija ir samērā reti, saimnieciski nenozīmīgi

putni, kas pelna saudzību.
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Mazāk nekā citos apgabalos Latvijā sastopamas divas kliju

sugas — melnā un sarkanā. Sos putnus var pazīt pēc iešķeltās
astes. Klijas Latvijā pārtiek galvenokārt no maitas un dažādiem

atkritumiem.

Lielos sūnu purvos, retāk mežainos apvidos, dzīvo lielais

p i c k ū n s, kas pārtiek no dažāda lieluma putniem, kurus tas no-

sit gaisā, uzbrūkot tiem zibenīgā kritienā. Sis skaistais, dižciltī-

gais mednieks izpelnījies aizsardzību savas retās sastopamības

Perējoša pļavu lijas mātīte Lielauces ezera niedrājā.

Ģ. Ķasparsona foto.

dēļ. Mazāki ir viņa līdzīgie radinieki — purva un bezdelīgu

p i ek ū ns. Šīs sugas medī sīkus putniņus un kukaiņus, kuri ir

galvenais uzturs kukaiņu piekūnam. Dzeltenais lauku p i e-

k ū n s jeb mazais peļu vanadziņš pārtiek gandrīz vienīgi no grau-

zējiem, tas visur bieži sastopams, izplatības un derīguma ziņā

ieņem nākamo vietu aiz peļu klijāna. Parasti tas medī, plivināda-
mies virs kāda lauka vai pļavas uz vienas vietas. Visiem piekūniem
raksturīgs slaids ķermenis ar pagaru asti un gariem, smailiem

spārniem.



Vistu vanagu var pazīt pēc īsiem, platiem spārniem, garas
astes un gaišas, šķērssvītrotas ķermeņa apakšpuses (jauniem put-
niem tā ir lāsumota). Tā lidojums ir spēcīgs un straujš, un tas

nekad ilgstoši neriņķo kā klijāns un citi lielie plēsēji. Izskatā

gluži tāds pats, tikai krietni mazāks ir zvirbuļu vanags. To

visbiežāk gadās redzēt, strauji pārlidojam kādu mežmalu vai ar

lielu veiklību šaujamies gar kokiem un krūmiem, kur to parasti
pavada satrauktu sīko putnu kņada.

Jāatgādina, ka arī «kaitīgajiem» putniem ir liela pozitīva no-

zīme dabā, jo tie veicina dabisko izlasi derīgo putnu vidū, izķerot

pirmām kārtām slimos vai vājos īpatņus. Ir pat izrādījies, ka, iz-

nīcinot visus vistu vanagus, drīzā laikā saslimst veselas medību

putnu populācijas (Norvēģijā un Anglijā ir šāda bēdīga pieredze).

Sevišķi nozīmīgs šai ziņā ir piekūns, kas' medī tikai pieaugušus,

lidojošus putnus. Ornitologu rūpīgi novērojumi liecina, ka dažādu

putnu vairošanās bioloģija tā pielāgota, ka to daudzumu būtiski

neapdraud dabisko ienaidnieku darbība, toties cilvēka iejaukšanās
var strauji samazināt putnu dabiskās rezerves. Turklāt tā notiek

apstākļos, kuriem putni nav spējīgi pielāgoties (koku ciršana,

ligzdu postīšana, šaušana no paslēptuves vai caur ligzdu, dažā-

das lamatas). Pilnīgi bezatbildīgi iznīcinot visus, arī derīgos un

retos plēsīgos putnus ar šādiem necildeniem-paņēmieniem, ir jau

panākta šo putnu skaita kritiska samazināšanās, un dažas sugas

var pat izzust no mūsu faunas.

Tagad plēsīgos putnus, sevišķi retākās sugas, aizsargā dabas

aizsardzības likums un jaunais medību nolikums. Kā mednieku

biedrībām, tā arī mežsaimniecības un izglītības iestādēm nepiecie-
šams pielikt daudz vairāk pūļu nekā līdz šim, lai ieaudzinātu pa-

reizu attieksmi pret mūsu draugiem un palīgiem — plēsīgajiem

putniem.
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V. Šmits

MEDĪSIM ar fotoaparātu

Kādēļ mednieks iet medībās? Šķiet, pavisam savāds jautā-

jums — tāpēc jau viņš ir mednieks, ka viņam patīk ar bisi rokās

stundām un dienām ilgi klejot pa rasas piebērtām pļavām, pa

miglā ietinušos dumbrāju, pamirušu sirdi klausīties pīles spārnu

švīkoņā pār vakara klusumā ieslīgušo ezera spoguli . . .
Nē, pavisam nopietni, — pajautāsim jebkuram īstam mednie-

kam, kas ir tas skaistais, kas liek viņam pēc nogurdinošā dienas

darba meklēt jaunu fizisku piepūli, šoreiz ne rūpnīcas cehā vai

kantorī, bet dabā. Vai maltīte, ko pagatavos no viņa medījuma?
Tā nejautājiet — īsts mednieks apvainosies. Varbūt sajūta, ka

visi no viņa mūk un neveiklākie vai neuzmanīgākie krīt par upuri

viņa skrošu lādiņam? — Tas nesaskan ar padomju cilvēka humā-

nisma principiem. Turklāt bieži vien mednieks pārnāk mājā pavi-
sam «tukšā» un tomēr ir apmierināts. Par ko? ;— Par skaisto dabu,

par satraucošajiem mirkļiem, asajiem pārdzīvojumiem, par paša

veselīgo ķermeni.

Jā, tas viss liek medniekam tvert bisi rokās un doties dabā. Bet

gribētos bises vietā likt viņam rokās citu,- modernāku atpūtas
rīku — fotoaparātu. Un arī citi dabas draugi varētu kļūt «foto-

mednieki».

Medījums šādiem fotomedniekiem būs nesalīdzināmi vērtīgāks
un paliekošāks nekā arhaiskajiem asiņainajiem medniekiem. Kas

tikai nenokļūst fotomednieka «stobra» galā: zvēri un putni, ku-

kaiņi un puķes, un kur vēl brīnišķie dabas skati! Turklāt fotomedī-

bas ir atļautas visu gadu,-arī taupīšanas laikā, kad dzīvniekus

šaut ir aizliegts un mednieka bise karājas pie sienas.

Medīt ar fotoaparātu tomēr ir nesalīdzināmi grūtāk nekā ar

bisi. Pirmkārt, medījot ar bisi, laika apstākļiem ir maza nozīme,

turpretim medībās ar fotoaparātu ir vajadzīgi piemēroti gaismas

apstākļi. Otrkārt, kaut arī fotografējot lieto teleobjektīvus, tomēr

pie medījuma ir jāpieiet daudz tuvāk, nekā šaujot ar bisi. Un treš-

kārt, medībās ar fotoaparātu ir jārīkojas vēl ātrāk, nekā medījot
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ar bisi, jo vajag ne tikai «notēmēt» un nospiest «mēlīti», bet arī

jāiestāda asums un, vēloties izdarīt vairākus uzņēmumus, jāpa-
spēj pagriezt filma uz priekšu.

Kas tad ir atšķirīgs starp mednieku ar bisi un mednieku ar

fotoaparātu un kas tiem kopējs? Kas ir nepieciešams, lai izietu

medībās ar fotoaparātu, kādi noteikumi jāievēro fotomedniekam?

Kāds fotoaparāts jālieto?
Dzīvnieku fotografēšanai, tāpat kā katrai fotografēšanai, uni-

versālas kameras nav. Katram kameras tipam ir savas priekšrocī-
bas un savi trūkumi. Tā, piemēram, fotografējot mazkustīgus ob-

jektus no slēpņa, kā arī putnu ligzdas vai zvēru pēdas, ļoti piemē-
rota ir plašu kamera, jo ar to iespējams iegūt pietiekami lielu

attēlu bez palielināšanas, tādēļ zīmējums ir smalkāks un asāks.

Tomēr šī kamera ir lielāka un smagāka, tāpat plates un rezerves

kastes ir smagas un aizņem daudz vietas. Arī momenta ātrums ir

mazs — parastajām plašu kamerām tas nepārsniedz 1/350 sek.

Tādēļ ātri kustošos objektus, kā lidojošus putnus vai skrejošus
zvērus, ir grūti asi uzņemt.

Ļoti laba ir spoguļkamera «Saļut». Tās negatīva formāts ir

pietiekami liels (6X6 cm), objektīvi maināmi, tāpat ātri var ap-
mainīt kasetes, piemēram, kaseti ar melnbalto filmu pret krāsu

filmu. Arī slēdža ātrums ir 1/1000 sek. Tās trūkums ir pagaidām

grūti dabūjamie papildu objektīvi un arī diezgan augstā cena.

Visizplatītākās ir mazformāta 24X36 mm filmu kameras. Tās

ir gan kameras ar optisko skatu meklētāju, kā «Kijev», «Ļeņin-
grad», «Zorkij», «Fed» v. c, gan arī spoguļkameras «Start» un

«Zeņit».
Pēc autora domām, vispiemērotākās dzīvnieku fotografēšanai

ir pēdējās, jo spoguļa iekārta ļauj ērti lietot visdažādākos objek-
tīvus, kā arī starpgredzenus un priekšlēcas, neuzstādot speciālas
ierīces un skatu meklētājus.

Attiecībā uz objektīviem jāsaka, ka fotografēt dabā dzīvniekus

ar parasto 5 cm objektīvu ir gandrīz neiespējami. Ar to var uz-

ņemt tikai nedzīvus objektus, kā putnu ligzdas, zvēru pēdas, augus

un biotopus. Dzīvnieku fotografēšanai ir nepieciešams teleobjek-
tīvs. Kā tādi būtu minami «Jupiter-11» ar f= 13,5 cm, «Tair-3» ar

f=3o cm un spoguļteleobjektīvs «MTO-500 »ar f=so cm.

Lietojot teleobjektīvus ar garu fokusu, bieži ir nepieciešams
stabils fotostatīvs, lai attēls uz filmas nebūtu izkustējies, jo jāņem
vērā, ka pat niecīga, acij nemanāma 1/10 mm liela izkustēšanās

uz filmas, attēlu palielinot, piemēram, 10 reizes, sasniegs uz tā

1 mm. Protams, labos laika apstākļos, kad var lietot īsus momen-

tus, ar visiem minētajiem objektīviem var fotografēt arī bez
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Stirnu buks. Fotoaparāts Zeņit-S; objektīvs Zeiss Triotar 1:4, f = 13,5 cm;

blende 4, 1/100 sek.; filma Isopanhrom90° Gost.

Autora foto.

statīva — no rokas. Pat ar spoguļteleobjektīvu «MTO-500» var

fotografēt no rokas, ja moments nav garāks par 1/250 sek.

Un fotomateriāli, negatīvi? Visieteicamākā filma ir Isopanhrom
ar jutību 90° Gost* jo bieži jālieto īsi momenti: 1/500 un 1/1000 sek.,

turklāt, palielinot attēlu līdz formātam 18X24 cm, grauds vēl

gandrīz nav saskatāms. Jutīgāka filma nav ieteicama, jo bieži

attēls uz negatīva ir mazs, prasa lielu palielinājumu un tādēļ kļūst

graudams.
Fotomedniekam nepieciešama daudz lielāka pacietība un veik-

lība nekā medniekam ar bisi: ar bisi šaujot, var gūt panākumus
arī no ievērojama attāluma, kad medījums ir tikko redzams, bet

ne tā tas ir, medījot ar fotoaparātu. Fotografējot jāņem vērā, ka

objektam jāaizņem vismaz Iļs no skatu meklētāja laukuma, t. i.,
lai attēls uz filmas kadra iznāktu vismaz 10 mm liels. Mazāks

objekta attēls uz negatīva palielinot nekad nedos labu pozitīvo
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attēlu. No tā izriet, ka, piemēram, lietojot objektīvu ar f=13,5 cm,

vārna ir jāuzņem no 3 m attāluma, bet zīlīte — no 80 cm. Tādēļ,
fotografējot dzīvniekus dabā, ir jācenšas tiem piekļūt pēc iespējas
tuvāk. Tāpat kā medījot ar bisi, arī medījot ar fotoaparātu, ir jā-

mēģina, izmantojot dažādus dabiskus aizsegus, pielīst dzīvniekiem

pēc iespējas tuvāk un tad lēni, uzmanīgi izbāzt galvu ar fotoapa-
rātu no aizsega. Nekad nevajag strauji atstāt aizsegu un fotogra-
fēt, jo, lai cik slrauji jūs arī neizbāztu galvu un momentāli neno-

spiestu slēdzi, dzīvnieka baiļu reakcija būs ātrāka, un jūs uz sava

attēla ieraudzīsiet bēgošu zvēru vai putnu.
Ko darīt, lai dzīvnieks nemaz nenojaustu fotomednieka klāt-

būtni?

Visērtākā ir fotografēšana no slēpņa. Slēpņi var būt ļoti dažādi

atkarībā no fotografējamā objekta. Fotografējot zīdītājus, visizde-

vīgāk slēpni novietot pie to migām, alām, barošanās vietām vai

vietām, kur tie parasti nāk dzert. Vislabāk slēpni novietot ne uz

zemes, bet tuvumā augošā kokā, jo tad zvēri mūs tik ātri nepa-
manīs. Slēpnis var būt tāds pats, kādu agrāk lietoja mednieki un

ko tie sauc par «kanceli». Tas sastāv no koku zaros uzceltas nelie-

las grīdas, uz kuras novietots sēdeklis (jo dažreiz jāsēž daudzas

stundas), kam maskēšanās nolūkos apkārt pieslieti daži zari. Vis-

pār, fotografējot zīdītājus, aizsegties vajag tikai tik daudz, lai

apslēptu kustības, ko izdara ar fotoaparātu, jo nekustoši sēdošu

cilvēku dzīvnieks neievēro.

Arī fotografējot putnus, visizdevīgāk lietot slēpni. To pagatavo
no zaļa auduma nelielas telts veidā ar sienā izgrieztu caurumu

fotoobjektīvam. Slēpni novieto ligzdas vai barošanās vietas tuvu-

mā un nedaudz nomaskē ar koku zariem, niedrēm vai zāli, atka-

rībā no apkārtnes. Novietotajā slēpnī nav ieteicams tūlīt sēsties

iekšā, jo tad būs ilgi jāgaida; labāk to atstāt pa nakti un nākt

fotografēt tikai otrā dienā, lai putni paspēj pierast pie svešā priekš-
meta. Arī nākamajā dienā ejot uz slēpni, ir vēlams, lai fotogrāfu

pavadītu otra persona. Fotogrāfam ielienot slēpnī, viņa pavadonis
aiziet prom. Perējošais putns, kas, cilvēkiem tuvojoties, ir aizlai-

dies un uzturas kaut kur tuvumā, redzot cilvēku aizejam, daudz

ātrāk nomierinās un atgriežas pie ligzdas. Slēpnī jāizturas pēc

iespējas klusi. Protams, daudz kas atkarīgs no putna sugas. Dažas

sugas ir ļoti drošas un neuztraucas, ja cilvēks slēpnī klepo vai pat
sarunājas; tādas ir, piemēram, kaijas. Turpretī daži citi putni, kā

pīles vai dzērves, ir ļoti bailīgi un neuzticīgi; pat fotoaparāta slē-

dža troksnis sākumā liek tiem izbailēs aizlidot un tikai pēc vai-

rāku desmit minūšu laika atgriezties. Ar laiku, troksnim atkārto-

joties, tie tomēr pierod. Protams, ir vajadzīgs daudz pacietības.



Slēpnis pie ragainā dukura ligzdas. Fotoaparāts Zeņit-S; objektīvs Indus-

tar-50, 1 : 3,5, f = 5 cm; blende 11, 1/100 sek.; filma Isopanhrom 90° Gost.

Autora foto..



Ragainais dukurs. Fotoaparāts Zeņit-S; objektīvs Zeiss Triotar 1-4 f =

= 13,5 cm; blende 8, 1/250 sek.; filma Isopanhrom 90° Gost.

Autora foto.
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Gugatņa mātīte. Fotoaparāts Start; objektīvs MTO-500, 1:8, f = 50 cm

blende 8, 1/250 sek.; filma Isopanhrom 90° Gost.

Autora foto

Vispār pacietība ir galvenais, kas nepieciešams, fotografējot dzīv-

niekus, jo slēpnī, sēžot neērtā stāvoklī, ir jāpavada 4—6 un daž-

reiz pat vairāk stundu.

Kas attiecas uz objektīvu, kurš izbāzts pa caurumu slēpņa
sienā, tad lielākā daļa putnu tam nepievērš pārāk lielu uzmanību.

To var pat lēnām, uzmanīgi izņemt ārā, lai apmainītu filmu vai

objektīvu.
Šeit izpaužas vēl viena spoguļkameras labā īpašība, jo visu

laiku var neuzkrītoši skatu meklētājā redzēt, kas notiek laukā,
pastāvīgi sekot un iestādīt asumu, un vajadzīgā brīdī, vislabāk ar

trosītes palīdzību, nospiest slēdzi. Fotoaparātu var novietot uz

statīva. Lielāka kustības brīvība, kas sevišķi nepieciešama, foto-

grafējot zīdītāju un putnu barošanās vietās, ir tomēr, fotografējot
no rokas. Bet tā kā nav ieteicams bieži izņemt objektīvu no cau-

ruma slēpņa sienā un likt atkal atpakaļ, bet vairākas stundas no-

turēt aparātu paceltās rokās arī nevar, tad vislabāk to atbalstīt uz

zeme iesprausta mietiņa. Ja tam galā pierīko statīva galvu ar lodīti

un pec tam pieskrūvē kameru, tad šāds vienas kājas statīvs ir

daudz parocīgāks par trijkāju statīvu.



Kad fotografēšana beigusies, ir ļoti vēlams, lai pēc iepriekš
norunāta laika sprīža vai pēc slēpņa mugurpusē izbāztas zīmes,

piemēram, kabatas lakata, fotogrāfa kolēģis atnāktu tam pakaļ.
Tad perējošais putns jau laikus pamana nācēju, paspēj apsegt
olas, kā to dara pīles un dukuri, un slepus pamest ligzdu. Tikai kad

nācējs pienāk pie slēpņa, fotogrāfs iznāk ārā un abi aiziet. Tā ir

novērsta iespēja, ka putns pametīs ligzdu, kas var gadīties, ja
fotogrāfs pēkšņi izlien putna priekšā no slēpņa.

,

Fotografējot bailīgus putnus, piemēram, dzērves, slēpni ietei-

cams sākumā novietot attālāk no ligzdas un tikai nākamajās die-

nās pievirzīt to tuvāk. Tādā veidā, katru dienu pārvietojot slēpni

par dažiem metriem, var to no 10—20 m liela attāluma pievirzīt
līdz I—21 —2 m pie ligzdas.

Novietojot slēpni, vienmēr ir jāņem vērā gaismas apstākļi, jā-
aizvāc traucējošie vai uz ligzdu ēnu metošie zari, niedres vai zāle.

Vislabāk tos pavilkt uz sāniem un apsiet ar aukliņu, lai pēc foto-

grafēšanas atsienot tie atkal apslēptu ligzdu. Tāpat jāuzmana, lai,

saulei virzoties, slēpņa ēna nekristu uz fotografējamo objektu.
Visiem ir labi zināms, ka mednieki bieži «pudelē» un ka pat

labākie mednieki, ja vien viņi negrib atgriezties mājās tukšām

rokām, neskopojas ar patronām. Arī fotomednieks, ja viņš grib
iegūt labus dabas objektu uzņēmumus, nedrīkst taupīt filmu: labāk

uzņemt vairāk, nekā skopoties, jo filmas ir lētas, bet uzņēmumi
dabā ir vienreizēji un tos ļoti grūti atkārtot, nemaz nerunājot par

ilgo un neērto sēdēšanu slēpnī.
Pats galvenais, kas nepieciešams dabas draugam, ejot medībās

ar fotoaparātu, — lai līdzi būtu divas lietas: daudz pacietības un

drusku mednieka laimes.
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Z. Auna

KĀDOS GADALAIKOS JĀIEVĀC ĀRSTNIECĪBAS AUGI?

Vācot ārstniecības augus, tie labi jāpazīst un jamak atšķirt no

līdzīgiem neiedarbīgiem vai indīgiem augiem.

ledarbīgo ārstniecības vielu koncentrācija dažādās auga daļās
ir nevienmērīga, tādēļ vācamas tikai ar šīm vielām bagātākās

augu daļas — ziedi, saknes, lapas v. c. Dažādās auga attīstības

fāzēs iedarbīgo vielu daudzums ir mainīgs, tādēļ svarīgi ir zināt

ārstniecības augu ievākšanas termiņus, ko parasti norāda kalen-

dāra periodos. Jāievēro, ka kalendāra periodi der tikai vispārīgai

orientācijai, jo augu attīstības fāzes atsevišķos gadījumos var mai-

nīties atkarībā no to augšanas vietas un laika apstākļiem.

Pumpuri jāvāc agrā pavasarī, kad tie piebrieduši, bet vēl nav

sākuši atvērties.

Miza vācama no jauniem stumbriem un zariem sulu laikā, kad

tā viegli atdalāma no koksnes.

Augu virszemes daļa vācama ziedēšanas laikā.

Lapas var vākt visu vasaru, tomēr vislabāk ziedēšanas laikā.

Ziedus vāc atkarībā no katras sugas ziedēšanas laika, galveno-
kārt ziedēšanas sākumā.

Augļus un sēklas ārstniecības nolūkā vislabāk vākt tad, kad

tie pilnīgi nobrieduši. Atsevišķos gadījumos augļus ievāc nepilnīgi
gatavus.

Augu pazemes daļas — zemes stumbrus, saknes un gurnus
— parasti vāc rudenī, veģetācijas perioda beigās.

Visas auga virszemes daļas vācamas tikai sausā laikā pēc
rasas nokrišanas. Pazemes daļas var vākt arī mitrā laikā, jo tās

pirms žāvēšanas mazgājamas.
Šeit nav apskatīti augi, kas satur stipri iedarbīgas ārstniecības

vielas. Augi, kurus var vākt visu vasaru, minēti tikai vienu reizi —

mēnesi, kad sāk vākt.
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Aprīlis

1. Bērza (Betula verrucosa Ehrh.) pumpuri vācami uzbriešanas

periodā, obligāti pirms to atvēršanās.

2. Priedes (Pinus silvestris L.) jaunie dzinumi jāievāc, nogrie-
žot grupām ar nelielu daļu pamatnes. Lieto pret elpošanas
ceļu katariem.

3. Māllēpju (Tussilago farfara L.) ziedkurvīšus vāc sausā laikā.

Lieto pret klepu.

Maijs

1. Ozola (Ģuercus robur L.) miza ievācama sulu cirkulācijas
laikā pirms pilnīgas lapu izplaukšanas. Lieto kā savelkošu

līdzekli skalošanām.

2. Krūkļa (Rhamnus frangula L.) mizu vāc pirms lapu parādī-
šanās. Lieto kā caurejas līdzekli.

3. Miltenāju (Arctostaphylos uva-ursi Spreng.) lapas vāc augu
ziedēšanas laikā maijā—jūnijā. Lieto pret urīnvadu iekaisu-

miem.

4. Balto kūdras sūnu (Sphagnum L.) vāc, atdalot tās apakšējo
tumšo daļu. Vākšanas laiks — no maija līdz septembrim.
Lieto kā higroskopisku pārsienamo materiālu.

5. Puplakšu (Menyanthes trifoliata L.) lapas vāc bez kātiem

ziedēšanas laikā. Lieto kā rūgtvielu kuņģa un zarnu trakta

sekrēcijas palielināšanai.
6. Balto panātru (Lamium album L.) ziedvainadziņus vāc visu

ziedēšanas laiku, sākot ar maiju. Lieto tautas medicīnā pret
elpošanas ceļu katariem.

Jūnijs

1. Māllēpju (Tussilago farfara L.) lapas vāc, kad tās vēl nelie-

las un virspuse tumši zaļa, bet apakšpuse pūkaina. Lieto kā

atkrēpotājlīdzekli.
2. Lielo nātru (Urtica dioica L.) lapas vācamas tikai no ziedo-

šiem augiem no jūnija līdz septembrim. Lieto pret iekšķīgām

asiņošanām.
3. Lielo ceļmalīšu (Plantago major L.) lapas vāc visu vasaru

ziedēšanas laikā. Var vākt arī šaurlapu ceļmalīšu (P. lan-

ceolata L.) un vidējo ceļmalīšu (P. media L.) lapas. Lieto

kā atkrēpotājlīdzekli.
4. Plikstiņu (Capsella bursa pastoris (L.) Medic.) virszemes

daļu vāc ziedēšanas laikā jūnijā — jūlijā. Lieto kā asins
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apturētāju līdzekli pret iekšķīgu asiņošanu, sevišķi dzemdes

asiņošanas gadījumos.
5. Māteru (Leonurus quinque lobatus Gil., L. cardiaca L.)

augšējās daļas ar lapām un ziediem vāc ziedēšanas laikā no

jūnija līdz septembrim. Lieto kā nomierinošu līdzekli, kad

nervu sistēmas uzbudināmība paaugstināta.
6. Divšķautņu asinszāļu (Hgpericum perforatum L.) lapoto-

daļu vāc auga pilnīgas ziedēšanas laikā. No citām asins-

zālēm, kas nav derīgas ārstniecībā, šīs var atšķirt pēc to

stumbra: tas ir ar divām šķautnītēm. Visbiežāk var sajaukt
ar četršķautņu asinszāli. Lieto kā savelkošu pretiekaisumu
un tonizējošu līdzekli, pret klepu, caureju, aknu slimībām.

7. Pelašķu (Achillea millefolia L.) ziedus, lapas vai visu virs-

zemes daļu vāc ziedēšanas laikā no jūnija līdz oktobrim.

Lieto pret dažāda veida asiņošanām.
8. Liepu (Tillia cordata Mill., T. platyphyllos Scop.) ziedko-

pas ar pieziedlapu vāc ziedēšanas laikā jūnija beigās un jū-

lija sākumā. Lieto kā sviedrējošu līdzekli.

9. Kumelīšu (Matricaria chamomilla L.) ziedkurvīšus vāc visā

ziedēšanas laikā. Lieto pret zarnu darbības traucējumiem

iekšķīgi, ārīgi — skalošanām, kompresēm v. c. Ārīgai lieto-

šanai var vākt arī maura kumelīšu (M. discoidea DC.) zie-

dus, kas atšķiras no pārējām kumelītēm ar to, ka tām nav

balto mēles ziediņu.
10. Islandes ķērpjus (Cetraria islandica Ach.) vāc visu vasaru.

Lieto kā apvelkošu un ēstgribu veicinošu līdzekli gremoša-
nas traucējumu gadījumos.

Jūlijs

1. Dzelteno kaķpēdiņu (Helichrysum arenarium D.) ziedkur-

vīšu ziedkopas ar nelielu kāta palieku vāc ziedēšanas sā-

kumā. Lieto žultsvadu un urīnsistēmas iekaisuma gadīju-
mos.

2. Meža zemeņu (Fragaria vesca L.) pilnīgi gatavas ogas vāc

sausā laikā no rītiem pēc rasas nokrišanas. Lieto kā sviedrē-

jošu un vāju urīndzenošu līdzekli.

3. Dzegužpuķu (Orchis species) un naktsvijolīšu (Plathan-
thera bifolia L., P. chlorantha Cust.) gurnus vāc tūlīt- pēc
noziedēšanas, jo vēlāk augus grūti atšķirt. Gurni pēc nomaz-

gāšanas pirms žāvēšanas iemērcami uz brīdi karstā ūdenī,

lai tie nedīgtu. Lieto gļotainu novārījumu pagatavošanai kā

apvelkošu līdzekli pret caureju.
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4. Parastās raudenes (Origanum vulgare L.) ziedošās galot-
nes vāc jūlijā un augustā. Lieto gremošanas veicināšanai.

5. Augstiņu (Erythrarea centaurium Rers.) virszemes daļu
vāc ziedēšanas sākumā. Lieto kā rūgtvielu ēstgribas veici-

nāšanai.

6. Ķimeņu (Carum carvi L.) augļus — «sēklas» vāc īsi pirms
nogatavošanās, lai izvairītos no zudumiem. Lieto zarnu ato-

nijas gadījumos.

Jūlijs — augusts.

1. Mazos mārsilus (Thymus serpyllum L.) vāc ziedēšanas

laikā, pēc žāvēšanas nokuļ. Izlieto smalkās daļas. Lieto pret
klepu.

2. Sunīšu (Bidens tripartita L.) lapotās daļas bez ziediem vāc

ziedēšanas laikā. Lieto ārīgi pret nātreni.

3. Melleņu (Vaccinum myrtillus L.) pilnīgi gatavas ogas vāc

jūlija beigās un augusta sākumā. Lieto gremošanas traucē-

jumu gadījumos.
4. Upeņu (Ribes nigrum L.) pilnīgi gatavas ogas lieto kā

sviedrētāju līdzekli.

5. Aveņu (Rubus idaeus L.) pilnīgi gatavas žāvētas ogas lieto

kā sviedrētāju līdzekli.

6. Staipekņu (Lycopodium clavatum L.) sporu vālītes nogriež
mitrā laikā, lai sporas neizbirtu. Sāk vākt jūlija beigās un

vāc līdz septembra vidum. Augs lēni attīstās, tādēļ vācot

nedrīkst to raut ar visām saknēm. Sporas medicīnā lieto kā

bērnu pūderi, bez tam tās plaši izmantojamas tehnikā.

7. levu (Padus racemosa L.) ogas vāc augustā, kad tās pilnīgi

gatavas, bez kātiņiem. Lieto kā savelkošu līdzekli pret caur-

eju.

Septembris.

1. Gaiļbiksīšu (Primula vēris L.) saknes vāc, kad virszemes

daļa atmirst. Lieto kā atkrēpotājlīdzekli.
2. Kalmju (Acorus calamus L.) zemes stumbru vāc ziemas sā-

kumā. Lieto dažādu ēstgribu veicinošu tēju sastāvā.

3. Baldriāna (Valeriana officinalis L.) visu pazemes daļu lieto

kā nomierinošu līdzekli.

4. Mežrozēm (Rosa cinnamomea L.) vāc pilnīgi nogatavojušos
augļus. No citu rožu augļiem, kas nesatur tik daudz vit-

amīnu, var atšķirt pēc augļu koši oranžās vai koši sarkanās



krāsas un taisni atstāvošām veselām kauslapām. Citām ro-

zēm kauslapas pirms nogatavošanās nokrīt vai augļi ir

melngani. Lieto kā C vitamīna avotu.

5. Pīlādžu (Sorbus aucuparia L.) ogas lieto kā C vitamīna

avotu.

6. Alkšņu «čiekuriņi». Vāc melnalkšņu (Alnus glutinosa

Gaertn.) un baltalkšņu (Alnus incana Moench.) augļu sastā-

tus, galvenokārt rudenī un ziemā. Lieto kā savelkošu līdzekli

gremošanas traucējumu gadījumos.

Lai no savāktajiem augiem iegūtu augstvērtīgu drogu mate-

riālu, nepieciešams tos pareizi žāvēt.

Lapas un ziedi tiešu saules staru iespaidā maina krāsu un

zaudē daļu iedarbīgo vielu, tādēļ žāvēšanu ieteicams izdarīt ēnā

labi vēdināmās nojumēs, šķūņos, bēniņos. Dažas augu daļas —

saknes, zemes stumbrus, kā arī dažādus augļus un ogas var žāvēt

arī saulē. Jāievēro, ka vitamīnus saturošie augi noteikti jāžāvē

paaugstinātā temperatūrā — 70—90°C.

Žāvēšanai var izmantot arī kaltes. Ārstniecības augu lielākajai
daļai vēlamākā žāvēšanas temperatūra ir 40—60°C, nodrošinot

labu ventilāciju.
Ārstniecības augu vākšanai un sagatavošanai ir liela valstiska

nozīme. Ārstnieciskās izejvielas lielā daudzumā vajadzīgas ķī-
miski farmaceitiskajai rūpniecībai un aptiekām, kā arī eksportam.
Lai nodrošinātu aptiekas un rūpniecību ar vajadzīgajām izejvie-
lām pēc iespējas lielākā daudzumā, būtu vēlams, lai ārstniecības

augu vākšanas darbā iesaistītos plašas iedzīvotāju masas. Šim

nolūkam sevišķi labi var izmantot skolēnu un studentu brīvlaikus,

kā arī darbaļaužu atvaļinājumus.

8
— Dabas kalendārs 1962
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V. Juškevičs

150 MILJONU GADU VECS KOKS

1960. gada vasarā Ģeoloģijas un zemes dzīļu aizsardzības pār-
valdes ģeologi V. Pērkons un V. Juškevičs, pētot leduslaikmeta

nogulumus Sadus rajonā, ievēroja Ventas kreisās pietekas Leti-

žas gultnē ap 2 km lejpus Nīkrāces ciema Pulverniekiem vairākus

melnus koksnes gabalus, kurus upe izskaloja no pirmās virspalu
terases pakājes. Atrokot šo vietu, atrada lielāku koka stumbra

daļu, kas atradās neskartos juras sistēmas nogulumos — smalkā

baltā, vietām pelēkā kvarca smiltī ar melna māla starpkārtām.
Koka stumbrs atradās ap 4 m zem šī slāņa virsas. No augšas juras
sistēmas nogulumus šai vietā sedz leduslaikmeta (pleistocēna) un

pēcleduslaikmeta (holocēna) nogulumi, kuru biezums terasē ir

4 m, bet ārpus upes ielejas šajā apkārtnē sasniedz 10—15 m. Aug-
stāk gulošo nogulumu svars, kā arī kādreizējo ledāju masas radī-

jušas ievērojamu spiedienu, kura rezultātā koks stipri saplacināts.
Stumbra atraktās daļas garums ir 5 m (spriežot pēc zondēju-

miem, apmēram 1 m vēl palika neatrakts). Stumbra platums res-

nākajā galā ir 58 cm, biezums ap 30 cm. Koks sazarojas divās

daļās, no kurām savukārt atdalās sīkāki zari. Spriežot pēc zaru

daudzuma, atrasta koka galotne.
Koksne ir melna, vietām arī brūngani melna, daļēji pārogļo-

jusies un, sevišķi virspusē, saplaisājusi, taču ar visumā labi sa-

redzamām šķiedrām. Ap koku, dažreiz pat dziļi plaisās, daudz

sērdzelzs (pirīta un markazīta) konkrēciju, kas vietām veidoja ne-

vienmērīga biezuma (līdz 0,5 cm) garozu.
Blīvā smilts un māla starpkārtas traucēja gaisa piekļūšanu,,

tādēļ sadalīšanās procesi nevarēja sākties, un tas veicināja koka

saglabāšanos līdz mūsu dienām.

Līdzīgi, tikai mazāki koksnes gabali vai zaru fragmenti ar sa-

mērā labi saglabājušos koksnes šķiedrojumu bieži vien sastopami

juras sistēmas nogulumos Letižas, Dzeldas, Šķerveles v. c. Ventas

pieteku krastos un gultnēs. Parasti tos var atrast arī juras brūn-

ogļu iegulās, kas atsedzas Letižas gultnē ap 0,5 km augšpus at-
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Atraktā koka stumbra daļa (skatā no augšas). Stumbra tievgalis (pa labi)

atrodas zem upes ūdens līmeņa, resgalis nav atrakts. Labi redzami zari un

saplaisājusī koksne. Kapļa kāta garums 70 cm.

raduma vietas. Šie sīkākie gabali bieži ir ļoti cieti un blīvi un iz-

žūstot tikai nedaudz saplaisā.
Atrastais koka stumbrs izrādījās samērā irdens un trausls, se-

višķi zari. Atrokot tie viegli sadrupa, tāpēc izdevās saglabāt tikai

atsevišķus nelielus gabalus. Pats stumbrs bija cietāks, tadeļ to

varēja sazāģēt gabalos un iesaiņot kastēs. Tomēr vēl bus jāpieliek
daudz pūļu un mākas, lai stumbru muzeja apstākļos saglabātu

ilgākam laikam.

Jau agrāk prof. Galenieks pēc koksnes uzbūves un koku pu-

tekšņiem, kas atrasti iepriekš minētajās brūnoglēs kopā ar kok-

snes gabaliņiem, noteicis, ka daži no tiem pieder pie skuju koku

Phyllocladoxylon grupas, kas pieskaitāmi īvju dzimtai. Vēlākos

laikos tie Eiropā izzuduši. Tagad koki ar līdzīgu koksnes uzbūvi

un līdzīgiem putekšņiem sastopami Austrumāzijā, Āfrikā, Austrā-

lijā (piemēram, Podocarpus v. c.). Brūnogles bez skuju koku pu-

tekšņiem un koksnes gabaliem satur arī daudz paparžveidīgo augu

sporu un lapu fragmentus.
Sīs nedaudzās ziņas ļauj spriest, ka juras periodā mūsu teri-

torijā sauszemi klāja skuju un paparžveidīgo koku meži. Izgāztos



kokus upes ienesa jūrā, kur tos pieskaloja piekrastē un pamazām
pārsedza smiltis. Sporu un putekšņu komplekss ļauj šos nogulu-
mus pieskaitīt augšējai jūrai (J3).

Viss teiktais neapšaubāmi liecina, ka atrastais koka stumbrs

ir kāda juras periodā augušā koka atliekas. Tātad tā vecumu, pēc
padomju zinātnieku jaunākajiem pētījumiem, var aptuveni vērtēt

ap 150 miljonu gadu.
Tik lielu un tāda vecuma koku stumbri Latvijas PSR līdz šim

vēl nebija atrasti. Vietējie iedzīvotāji gan esot agrāk atraduši lie-

lākus, jādomā, līdzīgus koksnes gabalus, bet par tiem nav ticis

ziņots. Pašreiz koka stumbrs nodots Latvijas PSR Zinātņu aka-

dēmijas Ģeoloģijas institūta muzejam, kur to konservēs un no-

dos speciālistiem tālākai izpētei.
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E. Vimba

PAZĪSIM SĒNES

Sēnes ir ļoti plaša zemāko augu grupa, kas aptver ap 70 000

sugu. Protams, mūsu republikā no šī skaita sastopama tikai ne-

liela daļa. Jāatceras, ka sēnes ir ne tikai tās, kuras aug mežos un

kuras mēs vācam pārtikai, bet arī tās, kas rada dažādas augu un

dzīvnieku slimības, maizes pelēšanu, koksnes zilēšanu un zaļo-
šanu, kā arī daudzas citas parādības.

Mūsu republikā pavisam sastopams apmēram 300 cepuraino
sēņu sugu. Tautā labi pazīstamas ir dažādas bekas, bērzlapes,
saldūksnes, krimildes v. c. Tomēr jāatzīmē, ka no visas lielās ce-

puraino sēņu dažādības mūsu sēņotāji vāc tikai 20—30, bet tirgū
tiek pārdotas pavisam kādas 10—15 sugas. Ir aprēķināts, ka vidēji

Padomju Savienībā katrs pilsētas iedzīvotājs patērē gadā 6 kg

sēņu, bet lauku iedzīvotājs 7,7 kg. Šāds sēņu patēriņš sastāda

tikai 10—15% no mūsu mežos esošajiem sēņu resursiem.

Sēnes pazīst visi. Mums ir priekšstats, ka sēnes aug tad, kad

sāk līt rudens lieti un pieturas samērā silts laiks. Sākoties pirma-

jām salnām, vairums sēņu pazūd. Sāds priekšstats tomēr nav pil-

nīgi pareizs. Labi pazīstot sēnes, mēs varam savu pārtikas galdu
gandrīz visu gadu nodrošināt ar svaigām sēnēm.

Kurš gan nepazīst «murķeļus»? Tās taču ir pirmās pavasara

sēnes! Tiklīdz nokūst sniegs un saule sāk sildīt, tūlīt smilšainos

mežos, uzkalniņos parādās šīs sēnes, kas sastopamas no aprīļa
līdz pat jūnijam. Tomēr jāaizrāda, ka saukt šīs sēnes par murķe-

ļiem ir gluži nepareizi, Nosaukums «murķeļi» ir sakrop-
ļots vācu vārds «Morcheln», ar ko vācieši apzīmē citu sēni —

lāčpurnus. Tagad latviešu valodā tās pieņemts saukt par parasta-

jām bisītēm. Parastās bisītes (Ggromitra esculenta) ir ne tikai

garšīgas, bet arī indīgas. Svaigas bisītes satur indīgu vielu —

helvelskābi, kuru var atdalīt, sēnes rūpīgi novārot un novārījumu
izlejot. Un tomēr, pat veicot visus iepriekšējos aizsardzības pasā-
kumus, dažkārt ir atzīmēti saindēšanās un pat nāves gadījumi.

Tāpēc arī vairākās valstīs pārdošana tirgū ir aizliegta.
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Jauna dižā

saulsardzene.

Jūnijā sāk parādīties vērtīgas ēdamās sēnes — atmatenes, kuru

dažādās sugas sastopamas pļavās, mežos, lecektīs v. tml. Mūsu

republikā līdz šim konstatētas 8 atmateņu (Psalliota) sugas, no

kurām visizplatītākās ir meža atmatene (Psalliota silvatica),
lauka atmatene (Psalliota campestris) un tīruma atmatene (Psal-
liota arvensis). Atmateņu augļķermeņi spēcīgi attīstīti, to gre-
dzenotie kātiņi sasniedz s—lo5 —10 cm garumu, bet cepurītes ir 5—12

cm platas. Lapiņas cepurīšu apakšpusē sākumā ir baltas vai gaiši
rožainas, vēlāk šokolādes brūnas. Pēc šīs pazīmes atmatenes šau-

bu gadījumos var droši atšķirt no mušmirēm, kurām lapiņas vien-
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mēr baltas. Atmatenes sastopamas visu vasaru līdz pat vēlam

rudenim.

Vasaras vidū un beigās, kā arī rudenī lietainā laikā aug vis-

vairāk sēņu. Jūlijā mūsu mežos parādās dižā saulsardzene (Le-

piota procera) un cirtainā čigānene (Rozites caperata). Dižā saul-

sardzene diezgan bieži sastopama sausos saulainos mežos, mež-

malās, parkos un apstādījumos, dažkārt arī piepilsētu mežos at-

kritumu izgāztuvēs. Sēnes kātiņš ir 10—30 cm garš, bālgans ar

brūnām zvīņām, apakšā bumbuļveidīgi paplašināts, augšdaļā ar

gredzentiņu. Cepurīte sākumā olveida vai cilindriska, vēlāk plati

izplesta, 10—30 cm plata, vidū ar izcilni un atgādina lietussargu.
To klāj brūnas, tumšas zvīņas. Lapiņas cepurītes apakšpusē sā-

kumā baltas, vēlāk nedaudz sarkanīgas. Mīkstumam ir saldena

riekstu garša un patīkama smarža. leteicams izmantot tikai cepu-

rīti, jo kātiņš parasti ir šķiedrains un sīksts. Sēni var lietot arī

svaigu, uzgriežot uz sviestmaizes.

Cirtainā čigānene (Rozites caperata) sastopama saulainos sū-

nainos skuju koku mežos ap Rīgu un arī citur. Tā pieder pie ļoti

vērtīgām ēdamām sēnēm, un padomju mikologs B. Vasilkovs to

kopā ar baraviku iedala ēdamo sēņu pirmajā kategorijā. Sēnes

kātiņš 6—15 cm garš, balts, bez dobuma, vēlāk iedzeltens vai

■oranžs ar sākumā baltu, vēlāk iedzeltenu gredzentiņu. Virs gre-

dzentiņa kātiņš nedaudz zvīņains. Cepurīte sākumā zvanveida

vai ieapaļa 5—12 cm plata, vēlāk izplesta un parasti malās vairāk

vai mazāk ieplīsusi, iedzeltena, ar plānu, miltainu sarmojumu..
Vēlā rudenī, bieži vien tad, kad jau ir bijušas daudzas salnas

un pat sals, uz koku stumbriem (galvenokārt liepu, apšu, gobu un

vīksnu) parādās iedzeltenas sēnes lielākos vai mazākos pušķos.
Tās ir ziemas celmenes (Colltjbia velutipes). To augļķermeņi aug

grupās. Sēnes cepurītes ir 3—12 cm platas, jaunās zvanveida,
vēlāk izpletušās, medus dzeltenas, vidū nedaudz tumšākas. Kā-

tiņš 3—lo cm garš, tumšs vai melnbrūns, mīksti samtains (latīņu
vārds velutipes nozīmē «ar samtainu kātiņu»). Ziemas celmenes ir

garšīgas ēdamās sēnes un tās var iegūt pat vēlā ziemā svaigas.

Tāpat kā dižajām saulsardzenēm, ieteicams izmantot tikai sēnes

cepurīti.
Vācot sēnes, arvien jāatceras, ka pārtikai var izmantot tikai

tās, kuras mēs droši pazīstam. Sēnes iepazīt palīdzēs grāmatas,
sēņu izstādes. Lasot sēnes mežos, ieteicams to augļķermeņus no-

griezt ar nazi, bet neizraut ar visu kātiņa apakšējo daļu. Sāds pa-

ņēmiens nebojā augsnē esošo sēņotni (micēliju) un nodrošina

jaunu augļķermeņu veidošanos.

Pēdējā laikā uzskata, ka sēņu barības vērtību nosaka tajās sa-



stopamie vitamīni un dažādas aromātiskās vielas, kā arī šālis, kas

padara ēdienu garšīgu un aromātisku.

Beidzot, vēl viens padoms un reizē arī lūgums visiem sēņotā-

jiem: saudzēsim tā saucamās suņu sēnes! Sēņotāji sēnes dala ēda-

majās, indīgajās un «suņu sēnēs». Pie pēdējām parasti pieskaita
visas sēņotājiem nepazīstamās sēnes. Ļoti nepareizi rīkojas tie sēņo-

tāji, kas viņiem nepazīstamās sēnes aizsper ar kāju vai vienkārši

sabradā. Jāatceras, ka citi, prasmīgāki sēņotāji var atrast starp
tām labas un vērtīgas ēdamās sēnes. Tāpēc atstāsim visas nepa-

zīstamās sēnes dabas skaistumam un sēņu pazinēju priekam. Sa-

glabāsim arī sarkano mušmiri un citas indīgās sēnes, kuras tik

skaisti papildina mūsu rudenīgo meža ainavu.
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E. Pētersons

IZMANTOSIM RACIONĀLI MŪSU MEŽA OGU BAGĀTĪBAS

Padomju Latvijā ir samērā daudz dažādu augu, kurus repub-
likas tautas saimniecībā šimbrīžam vēl izmanto nepilnīgi. Tas at-

tiecas arī uz savvaļas ogulājiem.
Ražas gados daudz meža ogu paliek nelasītas un iet zudumā.

No otras puses, nereti vērojama viselementārāko ogošanas notei-

kumu neievērošana — ogas lasa vēl zaļas, tās plūc ar visām mēt-

rām un zariem, iznīcinot pašus ogu devējus augus, v. tml. Šai

ziņā visdrīzākajā laikā jāpanāk radikāls uzlabojums. Tas jo sva-

rīgi tāpēc, ka pēdējos gados vērojama savvaļas ogulāju platību-
samazināšanās. Piemēram, sakarā ar purvu nosusināšanu strauji
samazinās dzērveņu un lāceņu platības.

Daudz ko panāksim, racionalizējot meža ogu lasīšanu, šķiroša-

nu, uzglabāšanu un pārsūtīšanu, kā arī uzlabojot ogu savākšanas-

punktu darbu. Tāpat likumdošanas ceļā jānosaka labākie meža

ogu un riekstu lasīšanas termiņi. Jau visdrīzākajā laikā jāpanāk

republikas savvaļas ogulāju audžu saudzēšana un kaut viselemen-

tārākā to apkopšana. Reizē ar to jādomā par tādu vērtīgu augu
kā dzērveņu un zileņu kultivēšanu īpaši izdalītās platībās.

Šo uzdevumu risināšanā paveras plašs darba lauks botāniķiem,

selekcionāriem, mežkopības, augkopības un sagādes darbiniekiem,
bioloģijas skolotājiem, jaunajiem naturālistiem, mičuriniešiem un

visiem dabas draugiem.
Kādu prieku gan izjūt katrs ogotājs, atrodot pirmās sārtās,,

aromātiskās meža zemeņu ogas. Tās ienākas jau jūnijā —

jūlijā. Ļoti izplatītas visā republikā mežos, sausās zālainās nogā-
zēs, krūmājos, pļavās. Meža zemenei radniecīgā spradzene rak-

sturīga ar to, ka tās augļi atdalāmi no ziedgultnes un raujot tie

notrūkt ar īpatnēju sprakšķi. Izplatīta ir sevišķi Abavas, Ventas

v. c. Kurzemes upju saulainās nogāzēs.
Jūlija sākumā ienākas lācenes. Tās ir dzeltenas un ārēji

atgādina avenes ogas. Lāceņu izplatība ir cieši saistīta ar vēl ne-

meliorētiem purviem. Vairāk to ir Strenču, Inčukalna, Rūjienas,.
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Varakļānu v. c. mežrūpniecības saimniecībās. Tāpat kā dzērvenes,
.arī lācenes aug sūnu purvos.

Tūlīt pēc lācenēm jūlijā — augustā ienākas mellene s.-Inte-

resanti atzīmēt, ka mūsu mežos retumis var atrast arī baltogainās
mellenes. Mellenes visvairāk sastopamas Tukuma, Ventspils, Ma-

donas, Rūjienas, Baldones mežrūpniecības saimniecībās. Ogas lasa

pilngatavībā ar rokām vai īpašām liekšķerēm. Lasīšana ar rokām

veicas lēnāk, bet iegūst tīrāku un labāku produktu. Ar liekšķerēm

lasot, jāuzmanās, lai neiekļūtu bojātas ogas, lapas un zari.

Jūlija beigās — augusta sākumā ienākas zilenes. Zilenes

parasti aug kopā ar vaivariņiem, tāpēc šur tur vēl sastopams ne

ar ko nepamatots uzskats, it kā zileņu ogas esot kaitīgas un radot

rgalvas sāpes, reiboni un saindēšanos. īstenībā kaitīgās vielas izdala

vaivariņi, kas gandrīz vienmēr sastopami kopā ar zilenēm. Nelielās

platībās zilenes aug visās republikas mežrūpniecības saimniecībās.

Meža avenes ienākas jūlijā un augustā. Nelielās platībās
tās sastopamas visās republikas mežrūpniecības saimniecībās, kur

tās visbiežāk aug izcirtumos un krūmājos.
Augustā ienākas brūklenes. Padomju Latvijā tās visvai-

rāk aug Alūksnes, Madonas, Rīgas, Tukuma, Inčukalna v. c. mež-

rūpniecības saimniecībās. Brūkleņu sula ļoti grūti rūgst, jo ogas
satur benzoeskābi, kas ir antiseptiska viela, tāpēc arī brūklenes

tik ātri nebojājas.
Arī kaulenes un kazenes ienākas augustā — septembrī.

Kauleņu augļi ir skābi, to izlietošana pārstrādāšanai ir ierobežota

tāpēc, ka augļiem ir samērā maza izmantojamā dala. Kazenēm ir

raksturīga atsevišķu kauliņu saaugšana ar zieda pamatu, tāpēc

nogatavojusies kazeņu oga nokrīt ar visu zieda pamatni.
Mūsu visvairāk izplatītās meža ogas — dzērvenes ienākas

tikai septembrī. Padomju Latvijā sastopamas divas dzērveņu su-

gas — lielās dzērvenes un sīkās dzērvenes. Pēdējās visvairāk aug
sūnu purvu vidus daļā, kas relatīvi nabadzīgāka ar augu barības

vielām. Dzērvenes visvairāk aug republikas austrumu rajonos —

Balvu, Varakļānu, Jēkabpils, Ludzas, Madonas, Cesvaines, Alūk-

snes v. c. mežrūpniecības saimniecībās. Samērā daudz dzērveņu

ogu dod arī lielais purvu trīsstūris starp Rīgu un Jelgavu, kuru ik

gadus pārstaigā tūkstošiem Rīgas ogotāju. It sevišķi skaistas, rup-

jas dzērveņu ogas aug Lubānas ezera apkārtnes purvos.
Kā redzams, garšīgās un veselīgās meža ogas varam vākt ne-

pārtraukti, sākot ar jūniju, līdz pat oktobrim. Dzērvenes lasa arī

pavasarī, kad ogu krāsa ir intensīvāka un tās garšīgākas.
Izmantosim racionāli mūsu savvaļas ogu resursus. Lasot ogas,

saudzēsim pašus ogu devējus augus, to zarus un mētras!
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J. Vīksne

UZ KURIENI RUDENĪ AIZLIDO MŪSU GĀJU PUTNI

Katru rudeni lielākā daļa mūsu putnu pamet savas perēšanas
vietas, lai ziemu pavadītu siltākos apgabalos.

Bieži domā, ka gāju putni pārziemo galvenokārt Āfrikā, taču

patiesībā tur ziemo samērā maz mūsu putnu. Viens no tālākajiem

ceļotājiem ir baltais stārķis, kas dodas no mūsu republikas
dienvidu virzienā pāri Eiropai un tālāk pa Nīlas ieleju sasniedz

ziemošanas vietas Dienvidāfrikā, t. i., apmēram 10 000 km attā-

lumā no perēšanas vietām. Dienvidāfrikas piekrastē ziemo arī

upes zīriņš, kas ziemošanas vietas sasniedz, lidojot gar Eiro-

pas un Āfrikas Atlantijas okeāna piekrasti. Āfrikas tropiskajā joslā

pārziemo kukaiņēdāji putni — dažādas ķauķu sugas, cielavas,

bezdelīgas, lakstīgalas, vakarlēpji, dažādi tārtiņ-
v c i d ī g i c, kā arī d z ē r v c s v. c. putni.

Lielākā daļa mūsu gāju putnu pārziemo Dienvidrietumeiropas

zemēs, kur klimats siltās Golfa straumes un Atlantijas okeāna ietek-

mē ir daudz maigāks nekā līdzīga platuma grādos Eiropas austrumu

daļā. Ziemas tur lielākoties ir bez sniega un ūdeņi neaizsalst. Tas

ļauj dažādiem putniem sameklēt barību pietiekamā daudzumā.

Mūsu parastākā kaija — lielais ķīris ziemo galvenokārt

Ziemeļjūras piekrastes zemēs — Dānijā, Anglijā, Vācijā, Holandē

un Beļģijā, kā arī gar Eiropas Atlantijas okeāna piekrasti, Švei-

ces ezeros un Vidusjūras piekrastes zemēs. Ziemeļjūras dienvidu

piekrastēs ziemo arī meža pīles, bet slokas ziemu pavada

Dienvidanglijā, Francijā un Itālijā. Arī vairums ķīvīšu nelido

tālāk par Francijas rietumu daļu un Pireneju pussalu. No plēsīga-
jiem putniem peļu klijāns un zvirbuļu vanags ziemo

plašā apgabalā Viduseiropā.
Minētajos apgabalos ziemo arī daudzi zvirbuļveidīgie putni.

Lauku cīrulis, viens no pirmajiem pavasara vēstnešiem, rudenī

no mums aizlido uz Francijas dienvidrietumu apgabaliem. Seit

ziemo arī viens no parastākajiem mūsu mežu un parku putniem —

žubīte. Melnais mušķērājs, kas pie mums lielā skaitā
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perē mežos izliktajos būrīšos, pārziemo Pireneju pussalā, Dienvid-

francijā un Ziemeļitālijā, bet reizēm aizlido arī līdz Āfrikas ziemeļu
piekrastes zemēm. Pie mums perējošie pelēkie strazdi zie-

mu pavada plašā rajonā Viduseiropas zemēs — Francijā, Itālijā,
Vācijā, Ungārijā v. c.

Ļoti interesanta ir mājas strazdu ceļošana. Jau jūnija
vidū, drīz pēc mazuļu izvešanas, visi jaunie strazdi un vairums

veco putnu dodas uz Baltijas jūras dienvidu piekrastes zemēm —

Austrumvācijas un Polijas ziemeļu apgabaliem un Kaļiņingradas
apgabalu. Šeit apmēram 2 mēnešu laikā strazdi dzīvo uz vietas, jo
tiem notiek spalvu maiņa. Pie mums šajā laikā, kad dārzos ienā-

kas ķiršu raža, sastopami galvenokārt strazdi, kas perē tālāk zie-

meļaustrumos. No Baltijas jūras dienvidu piekrastes zemēm mūsu

strazdi septembra beigās vai oktobra sākumā dodas tālāk un ziemu

pavada Anglijā, Holandē, Beļģijā un Ziemeļfrancijā.
Izrādās, ka samērā tālus ceļojumus veic arī pel ēkā vārna.

Ir noskaidrots, ka mūsu pelēko vārnu visi jaunie putni un vairums

veco ziemo Polijas un Austrumvācijas ziemeļu daļās, apmēram
600—1100 km attālumā no perēšanas vietām. Vārnu skaita nemai-

nīgums'vai pat pieaugums mūsu republikā ziemas mēnešos iz-

skaidrojams ar šo putnu pieplūdumu no tālāk ziemeļaustrumos

esošajiem apgabaliem.
Tikai daži no mūsu putniem lido pārziemot uz Dienvidaustrum-

āziju, sevišķi uz Indiju. Tādi irmazaismušķērājs, mazais

svilpis, kā arī pie mums reti sastopamais zaļais ķauķītis.
Kādreiz zaļais ķauķītis bija sastopams tikai Āzijā, bet, pamazām,
izplatoties uz rietumiem, nokļuva arī mūsu republikā. Taču pār-
ziemot vēl šodien tas lido uz Indiju, veicot garu apkārtceļu cauri

Ķīnai, lai gan tuvākas būtu ziemošanas vietas Āfrikā. Tas liecina,

ka putnu ceļošanas virziens reizēm rāda sugas kādreizējo izplatī-
šanās ceļu.

Lai gan par putnu ceļošanu cilvēki interesējušies jau kopš
seniem laikiem, tomēr tikai mūsu gadsimtā izdevās precīzi no-

skaidrot vienā vai otrā apgabalā perējošo putnu ziemošanas vie-

tas un ceļošanas likumības. Tas kļuva iespējams, ieviešot jaunu
pētniecības metodi — putnu gredzenošanu, kuru 1899. gadā sāka

lietot dāņu skolotājs Mortensens.

Gredzenojot putnam ap kāju apliek vieglu metāla gredzenu, uz

kura ir iespiests numurs un tās pētniecības iestādes nosaukums

un adrese (pilsēta, valsts), kas putnu gredzenojusi. Metodes pa-
matā ir vienkāršs apsvērums — zināma daļa apgredzenotu putnu

agrāk vai vēlāk atkal nonāk cilvēku rokās, un tad atradējs par

gredzenotā putna iegūšanu paziņo iestādei, kuras nosaukums



iespiests uz gredzena. Gredzenoto putnu atradumiem sakrājoties
lielākā skaitā, iespējams precīzi noskaidrot attiecīgās sugas zie-

mošanas apgabalus, ceļus, pa kādiem putni sasniedz savas ziemo-

šanas vietas, aizceļošanas laiku, ziemošanas perioda ilgumu, putnu
mūža ilgumu dabiskos apstākļos, saites ar savu dzimteni un dau-

dzus citus interesantus un praktiski svarīgus jautājumus.
Padomju Savienībā putnu gredzenošanas darbu vada un orga-

nizē Gredzenošanas centrs pie PSRS Valsts plāna komitejas Dabas

aizsardzības komisijas, Latvijas PSR — Zinātņu akadēmijas Bio-

loģijas institūta ornitoloģijas laboratorija. Visā PSRS teritorijā
lieto gredzenus ar uzrakstu MOSKWA.

Katrs gredzenota putna atradums ir vērtīgs zinātnisks mate-

riāls, kas sniedz interesantas ziņas par mūsu spārnoto draugu
dzīvi, it īpaši par ceļošanu. Tāpēc katra pilsoņa pienākums, atro-

dot gredzenotu putnu, ir par to paziņot attiecīgajām pētniecības
iestādēm. Par visiem Latvijas PSR teritorijā atrastajiem gredze-

notajiem putniem, tajā skaitā arī ar ārzemju gredzeniem, jāziņo

Zinātņu akadēmijas Bioloģijas institūta ornitoloģijas laboratori-

jai, Rīga 47, Meistaru ielā 10. Ornitoloģijas laboratorija atradē-

jam savukārt paziņo, kur un kad viņa atrastais putns ir apgre-

dzenots.

Ziņojumā par gredzenotā putna atrašanu nepieciešams uzrā-

dīt precīzu gredzena norakstu vai arī jānosūta pats
gredzens (ja putns ir iegūts neievainots, jānoraksta gredzena
uzraksts un pats putns nekavējoties jāpalaiž brīvībā; ja putns
iegūts ievainots vai nedzīvs — jānosūta pats gredzens), atra-

šanas vietu un datumu, atrašanas apstākļus (at-
rasts ievainots, noķerts, nošauts, atrasts beigts svaigs vai bojā-

jies utt.). Ja iespējams, jāuzrāda arī atrastā putna suga, dzimums

un vecums.

Jāatzīmē, ka par brīvprātīgo gredzenotāju var kļūt katrs pil-
sonis, kas pazīst putnus, interesējas par to dzīvi un apņemas sav-

laicīgi iesūtīt apgredzenoto putnu sarakstus, t. i., atskaitīties par
katra saņemtā gredzena izlietošanu.
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I. Vilks

ZAUSKAS PRIEDE

Viens no ievērojamākajiem mūsu republikas dabas pieminek-

ļiem ilgu laiku bija Zauskas priede. Tā auga Smiltenes—Valmieras

ceļa malā, 5 km no Smiltenes. Ne tikai Smiltenes un tās apkārtnes

iedzīvotāji, bet arī daudzi dabas draugi visā republikā pazina vis-

vecāko un visresnāko priedi Latvijā.
1940. gadā priedes augšana strauji pasliktinājās. 1958. gadā

tās milzīgais vainags bija jau stipri satrupējis un tāpēc apdrau-

dēja pat satiksmi. Iznīkstot šai sirmajai priedei, ietu zudumā arī

vērtīgs zinātniskais materiāls. Tāpēc Zinātņu akadēmijas Mež-

saimniecības problēmu un

koksnes ķīmijas institūts un

Dabas aizsardzības komisija

ierosināja priedi nozāģēt un

materiālus nodot zinātniska-

jām iestādēm un muzejiem,
līdztekus iegūstot datus par

vecumu, augšanas gaitu, til-

pumu, garumu, resnumu utt.

1958. gada oktobrī sirmā

Zauskas priede tika nozāģēta.
Pēc . priedes nozāģēšanas iz-

devās samērā precīzi noteikt

tās vecumu. Agrākie priedes

vecuma novērtējumi un mi-

nējumi — 500—600 gadu —

izrādījušies pārāk lieli. Patie-

sais priedes vecums ir 370

gadu. Tā bija mūsu republi-
kas vecākā priede. Tās «dzī-

Zauskas priede īsi pirms nozā-

ģēšanas.
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Sakas sirmās prie-
des nozāģēšana.

Zauskas priede pēc
sadalīšanas ripās

un sektoros.

ves gaitas» sākums sakrīt ar to laikmetu, kad Vidzemes teritorija
bija pakļauta Polijas — Lietuvas pārvaldei (Pārdaugavas herco-

giste). Sākoties Ziemeļu karam, kura rezultātā Pēteris I pievienoja
Vidzemi Krievijas impērijai, priede jau bija izaugusi par varenu

koku un sasniegusi simt gadu vecumu. Lūk, par kādiem laikiem

varētu pastāstīt sirmā priede, ja tā prastu runāt.

Priedes apkārtmērs krūšaugstumā 4,58 m, tilpums — 14,9 m3.



Koka augšanas vietā Smiltenes ceļu ekspluatācijas iecirknis

ir uz betona pamata uzstādījis šīs-priedes «pieminekli» — 5 m

garu stumbra nogriezni, kas iepriekš labi konservēts. Atsevišķi
Zauskas priedes stumbra nogriežņi nodoti Latvijas PSR Mežsaim-

niecības un mežrūpniecības ministrijai un Latvijas PSR ZA Mež-

saimniecības problēmu un koksnes ķīmijas institūtam. Visiem inte-

resentiem ieteicams iepazīties ar varenās priedes stumbra nogriež-

ņiem, kas eksponēti Latvijas Etnogrāfijas brīvdabas muzejā un

Valsts dabas muzejā.





Es izgāju zaļu birzi,
Ne lapiņas nenorāvu;

Vējš norāva vienu lapu,
Saulīt' gauži noraudāja.

SAUDZĒSIM DABU!

Attēlā — bērzu birzs Baltezera apkārtnē.

O. Birzgalei foto.
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Ķ. Gailis

DABAS AIZSARDZĪBA — VISAS TAUTAS LIETA

Ražošanas spēku strauja attīstība mūsu valstī radījusi iespēju
arvien efektīvāk un plašākos apmēros izmantot dabas bagātības —

mežus, ūdeņus, izrakteņus, zivis un medību dzīvniekus.

Tomēr dabas bagātību resursi nav neizsmeļami un to nepār-
domāta izmantošana var radīt nepatīkamas sekas tautas saimnie-

cībā un pat izjaukt dabas spēku līdzsvaru.

Tā, piemēram, ievērojami samazinot meža platības, var palie-
lināties plūdi pavasara palu laikā, izsīkt ūdeņi upēs vasarā, paze-
mināties lauksaimniecības ražas utt.

Pašreiz visumā vēl nav atrisināts jautājums par atmosfēras

un ūdens krātuvju attīrīšanu no rūpniecības uzņēmumu piesārņo-

jumiem, kas atsevišķās vietās nodara lielu postu zivsaimniecībai

un augu valstij.

Bez tam republikā ir daudz skaistu zemes stūrīšu, retu augu,

dzīvnieku, kuri saglabājami neskartā veidā uz visiem laikiem un

kuriem var būt liela zinātniska un kultūrvēsturiska nozīme tagad
un nākotnē.

Šo valstiski svarīgo jautājumu kārtošanai mūsu republikā no-

dibināta Latvijas PSR Ministru Padomes Dabas resursu racionā-

lās izmantošanas un aizsardzības komiteja, kura praktiski savu

darbību uzsāka 1961. gada sākumā.

Komitejas sastāvā ietilpst trīs daļas: mežu un medību saimnie-

cības aizsardzības daļa; pazemes ūdens racionālās izmantošanas

un aizsardzības daļa; virszemes ūdeņu racionālās izmantošanas

un aizsardzības daļa.

Komitejai tieši pakļauta Latvijas zivju aizsardzības, zivju re-

zervju papildināšanas un zvejniecības regulēšanas valsts inspek-

cija, kā arī tā pilnvarota realizēt valsts uzraudzību par atsevišķu
tautas saimniecības uzņēmumu pakļautībā esošajām inspekcijām
un kontroles orgāniem — valsts meža sardzes dienestu, valsts

sanitāro inspekciju v. c.



Komitejas praktiskā darbība izpaužas sekojošos galvenos vir-

zienos.

Tā nosaka dabas bagātību izmantošanas un atjaunošanas ap-

mērus, vadoties pēc paplašinātas atražošanas principa, lai rastu

iespēju nākotnē tos paplašināt. Komitejas slēdzieni saistoši visām

plānošanas un saimnieciskajām organizācijām.
Komiteja koordinē dabas bagātību izmantojamo resursu sadali

starp atsevišķām tautas saimniecības nozarēm, sevišķu uzmanību

pievēršot dabā limitētajiem krājumiem, kurus vairs nav iespējams
atjaunot.

Beidzot, tā realizē valsts uzraudzību par valdības pie-
ņemto likumu un lēmumu izpildi jautājumos par dabas bagātību
racionālu un plānveidīgu izmantošanu, apsardzību, kā arī jautā-

jumos par rūpniecības uzņēmumu notekūdeņu un gāzu attīrīšanu

no kaitīgām vielām.

So pasākumu veikšanā Komiteja piedalās tieši — balstoties uz

vietējām padomēm, inspekcijām, sabiedriskajām organizācijām, kā

arī iesaistot šais pasākumos plašas iedzīvotāju masas.

Kā pirmie iedīgļi iedzīvotāju līdzdalībai šai darbā jāmin Dabas

un vēstures biedrības izveidošana, ar kuru Komiteja uztur ciešu

kontaktu. Tuvākajā nākotnē paredzēts izveidot plašu sabiedrisko

dabas aizsardzības inspektoru tīklu.

Dabas aizsardzībai mūsu valstī jākļūst par masu kustību. Tikai

tad tā spēs nodrošināt vajadzīgo ieguldījumu sabiedrības nepār-
traukti augošo materiālo un garīgo vajadzību apmierināšanā.
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E. Žīgurs

LATVIJAS DABAS UN VĒSTURES BIEDRĪBAS

NODIBINĀŠANĀS UN PIRMĀ GADA DARBĪBA

Lai cilvēki saprātīgi izmantotu dabas resursus savu ekono-

misko, kulturālo un estētisko prasību apmierināšanai un lai uz

iepriekšējo paaudžu uzkrātās kultūras un zinātnes sasniegumu
bāzes veidotu tālāk savu dzīvi, jau kopš seniem laikiem visās

zemēs veikti dažādi pasākumi un organizētas iestādes un biedrī-

bas dabas un vēstures izzināšanai, pētīšanai un saglabāšanai.

Sevišķi daudzveidīga, kaut gan vēl maz izpētīta, dabas un vēstu-

res jautājumu risināšanas gaita bijusi Baltijā dzīvojošajām tau-

tām.

Pagājušā gadsimta vidū Baltijā bija izveidojušās vairākas

dabzinātniska un vēsturiska novirziena biedrības, kuru biedru un

goda biedru vidū bija vairāki ievērojami zinātnieki. 1845. gadā
skolotāja B. Gimmertāla vadībā tika nodibināta Rīgas Dabas pēt-
nieku biedrība. Tā ir viena no visvecākajām biedrībām Baltijā.

Tajā darbojušies daudzi slaveni zinātnieki, kā, piemēram, ķīmiķis

Ostvalds, botāniķis Kupfers.

Viena no progresīvākajām šāda virziena biedrībām tika orga-

nizēta Rīgā 1919. gada sākumā padomju varas laikā. Tās aktīvāko

organizatoru vidū bija progresīvais skolotājs un novadpētnieks
Z. Lancmanis. 1919. gada 2. martā notika apspriede par biedrības

dibināšanu. Tika ierosināts nosaukt to par Latvijas zemes un tautu

pētīšanas biedrību. Šīs biedrības statūtu projektā, it sevišķi jautā-

jumos par biedrības mērķiem un to sasniegšanas līdzekļiem, ir

samērā liela līdzība ar mūsu tagadējās LDVB statūtiem.

Buržuāziskās Latvijas laikā darbojās vairākas biedrības kā

dabas, tā vēstures nozarēs. Viens no pozitīvajiem faktoriem šo

biedrību darbā bija tas, ka tajās nereti progresīvie zinātnieki va-

rēja izteikt savas domas tad, kad citur tas nebija iespējams. Tā,

piemēram, žurnālā «Daba un Zinātne» daudz rakstīts par Pav-

lovu, par evolūcijas teoriju utt.
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Vācu okupācijas varas iestādes visu biedrību darbību aiz-

liedza.

Pēc Lielā Tēvijas kara daudzi darbinieki, kas agrāk pētniecis-

kajam darbam biedrībās bija nodevušies sabiedriskā kārtā, atrada

algotu darbu jaundibinātajā Latvijas PSR Zinātņu akadēmijā.
Neliels skaits speciālistu iesaistījās šauri speciālajās zinātniska-

jās biedrībās — Entomoloģijas, Ģeogrāfijas v. c.

Pēckara gados strauji cēlies darbaļaužu materiālais un kultūras

līmenis. Darba dienas saīsināšanas, sociālās nodrošināšanas pa-

plašināšanas un citu pasākumu dēļ . sevišķi strauji pieaug sabied-

rības kulturālās vajadzības. Pēdējās izvirza arvien jaunus uzde-

vumus un paplašina sabiedrības lomu šo uzdevumu veikšanā. Jo

vairāk tuvojamies komunistiskajai sabiedrībai, jo vairāk pieaug
pašas sabiedrības apzinīgums, iniciatīva un aktivitāte. Saglabāt
dabas un kultūras pieminekļus un objektus, saudzēt ezeru un upju
ūdeņus un skaistās dabas ainavas, veicināt pilsētu zaļo zonu krāš-

ņumu, vairāk zināt par savas republikas vēsturi, augu un dzīv-

nieku valsti — lūk, daži uzdevumi, kas šodien interesē visu mūsu

sabiedrību.

Biedrības organizācijas komiteja uzsāka darbību 1958. gadā.
Tās I kongress notika 1960. gadā no 26. līdz 28. martam

Rīgā. Kongresa darbā bez ZA un tās institūtu vadošajiem darbi-

niekiem, biedrības nodaļu delegātiem un viesiem piedalījās arī

pārstāvji no citām republikām.

Pirmajā darbības gadā biedrības centrālā valde notu-

rēja trīs sēdes. Tajās prezidija priekšsēdētājs K. Spriņģis sniedza

valdei atskaiti par paveikto, kā arī tika apspriesti un pieņemti
vadošie norādījumi turpmākajam darbam. Sajā laikā notika 19 pre-

zidija sēdes un viena biedrības revīzijas komisijas sēde.-

Biedrības prezidijs izskatīja un kārtoja dažādus jautājumus:

par biedrības dabas un vēstures sektoru padomju sastāvu, par

Daugavas senlejas izpētīšanu, par novadpētniecības darba koor-

dinēšanu republikā, par žurnāla «Daba un Vēsture», monogrāfiju
un brošūru izdošanu, par laukakmeņu saglabāšanu Vidzemes jūr-
malā un jūras krasta nostiprināšanu, par dabas, vēstures un kul-

tūras pieminekļu saglabāšanu, par dabas un vēstures materiālu

vākšanas metodēm, par tūrisma ceļvežu kvalitāti, par Latvijas PSR

20. gadadienas atzīmēšanu, par zinātnisko konferenču organizē-
šanu rajonos, par Tebras upes krastu ainavu saglabāšanu, par
Bauskas rajona Stelpes ciema padomes «Grašu» un «Timuku»

māju apstādījumu aizsardzību, par vēstures lektorija tematiku,

par biedrības sadarbību ar skolām, par prezidija locekļu izbrau-

kumiem uz rajoniem v. c. Vienlaikus tika paveikts arī liels orga-
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nizatoriskais darbs. Atzīmējami arī daži trūkumi. Tā netika organi-
zētas nodaļas Limbažos, Daugavpilī un Jūrmalā; nepietiekami tika

stimulēta un kontrolēta biedrības nodaļu darbība. Niecīgi panā-
kumi bija biedrības propagandas un preses sektoru darbā. Naudas

līdzekļu trūkuma dēļ aizkavējās biedrības statūtu iespiešana.

No biedrības nodaļām rosīgākās bija Preiļu, Gulbenes, Alūks-

nes, Dobeles, Balvu, Talsu, Aizputes, Jēkabpils, Valkas, Cēsu un

Tukuma nodaļas. Rajona presi biedrības jautājumu propagandai
labi izmantoja Balvu, Preiļu, Dobeles, Alūksnes un Jēkabpils no-

daļas.

Balvu nodaļas biedri (valdes priekšsēdētājs A. Šnepers) sis-

temātiski sagatavo rakstus rajona laikrakstam. Biedrības tema-

tiskās lappuses «Balvu Taisnībā» parādās katru mēnesi.

Lai palielinātu biedrības biedru skaitu, pārvēršot to par plašu
masu organizāciju, kurā ietilptu visdažādāko profesiju pārstāvji
visā rajona teritorijā, Balvu rajonā biedrības biedru grupas ir iz-

veidotas Bērzpilī, Rugājos, Viļakā, Rekavā, Žīguros un Tilžā.

Preiļu rajona nodaļā (valdes priekšsēdētājs F. Lasis) ir 150

biedru. Nodaļa jau paveikusi vairākus nozīmīgus uzdevumus: drī-

zumā pabeigs iekārtot novadpētniecības muzeju Preiļos un Raiņa
memoriālo māju-muzeju Aizkalnē (bij. Jasmuižā). Biedrības biedru

iejaukšanās rezultātā izbeigta dabas un kultūras pieminekļu postī-
šana Sņepstu un Madelāna pilskalnā, Geļinavas un Preiļu parkā.

Rajona skolas izgatavojušas savu mikrorajonu novadpētniecības
objektu kartes.

Jēkabpils rajona'nodaļā katrs biedrs veic noteiktu kon-

krētu uzdevumu, darbā piesaistot aktīvu, skolēnus un citus inte-

resentus. Tā, piemēram, Raiņa kolhoza biedrs H. Kadegs reģistrē

Sēlpils ciema teritorijā esošos lielākos laukakmeņus, atzīmējot to

atrašanās vietas uz kartes, nolūkā tos saglabāt skulptoru vajadzī-
bām. Ar viņa iniciatīvu sākti priekšdarbi memoriālistabas iekārto-

šanai Staburaga ciema Skudru mājās, kur dzīvojis komponists
Pēteris Barisons, tāpat tiek pētīti Sēlpils ciema Vīķezera apkārt-
nes avoti, kas bagātīgi satur sēru, dzelzi un citas minerālsālis.

Asupes kolhoza slaucēja Z. Cīrule vāc Jēkabpils un Krustpils no-

vadu etnogrāfisko rakstu kolekciju, kā arī to rajonā sastopamo
augu herbāriju, kurus lieto audumu krāsošanai, tam pievienojot
nokrāsotos vilnas audumu paraugus. Ābeļu un Sunākstes septiņ-
gadīgo skolu skolotāji pēta savu dzimto kolhozu «Nākotne» un

«Komjaunietis» vēsturi un raksta šo kopsaimniecību hroniku. Sau-

kas lauksaimniecības mehanizācijas arodskolas audzinātāji savā-

kuši bagātus materiālus, kas sakopoti četros albumos, par revolu-
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cionārajiem notikumiem 1905. gadā, par padomju varas nodibinā-

šanu apriņķī 1918. gadā un 1940. gadā Saukas pagastā. Atseviš-

ķos albumos savākti materiāli par leģendārā partizāņu koman-

diera, Padomju Savienības Varoņa Otomāra Oškalna vienības

cīņu gaitām Saukā un apkārtējos ciemos Lielā Tēvijas kara laikā.

Sastādīta arī rajona karte, kurā vietas, kur risi-

nājušies 1905. gada notikumi, Oškalna partizāņu vienības uzturē-

šanās un kauju vietas. Sākta Biržu kolhoza teritorijā atklāto okera

slāņu pētīšana.
Gulbenes nodaļas biedri uzskaitījuši rajonā esošos dabas

un kultūrvēsturiskos pieminekļus un atzīmējuši tos rajona kartē.

Ar viņu iniciatīvu Gulbenes rajona izpildkomiteja par aizsargā-
jamiem objektiem noteikusi sēravotiņu Gaujas krastā, mājas, kur

dzimuši vai dzīvojuši rakstnieki Apsīšu Jēkabs, Anna Sakse, Po-

ruks v. c. Biedrība aktīvi piedalās novadpētniecības muzeja iekār-

tošanā Gulbenē.

Rīgas nodaļa darbību izvērš vēstures, botānikas, ģeoloģijas,
medicīnas vēstures, zooloģijas, ģeogrāfijas, kolekcionāru un citās

sekcijās. Vēstures sekcijas, kurā darbojas vairāk nekā 300 biedru,
lekcijas, sarīkojumus un sanāksmes apmeklē daudz interesentu.

Valkas rajona nodaļa 1960. gada 30. oktobrī noorganizēja
zinātnisku sesiju Ērģemes kaujas 400 gadu atcerei. Sesijas dalīb-

nieki iepazinās ar Valkas 1. vidusskolas novadpētniecības muzeju.
Dobeles rajona nodaļas biedri panākuši, ka visās rajona

skolās nodibināti un darbojas novadpētniecības vai vēstures pul-
ciņi. Tie apzin senvietas skolas mikrorajonā, vāc revolucionāro

cīņu dalībnieku atmiņas, kuru vienu eksemplāru nodod biedrībai

muzeja iekārtošanai. Biedrība izgatavojusi vairākas vitrīnas.

Ar Alūksnes rajona nodaļas-iniciatīvu 1961. gada 16.—18.

jūnijā tika noorganizēta republikā pirmā starprajonu novadpēt-
nieku konference. Tajā piedalījās Alūksnes, Gulbenes un Balvu

rajoni. Plaši apsprieda jautājumus, kas attiecas uz šo rajonu vēs-

turi un dabu. .

Zināmi sasniegumi bija arī citu nodaļu darbā. Turpretim tādas

nodaļas kā Krustpils, Bauskas, Kuldīgas, Jelgavas, Ventspils,
Madonas, Krāslavas, Ilūkstes, Kārsavas vai nu nedarbojas nemaz,

vai arī ļoti vāji. Nav izprotama nodaļu vājā darbība Bauskā, Jel-

gavā, Ventspilī, Kuldīgā, Madonā, jo tur atrodas novadpētniecī-
bas muzeji un to darbiniekiem savu uzdevumu sekmīgākai veikša-

nai nepieciešams organizēt sabiedrisko aktīvu.

Latvijas dabas un vēstures biedrības nodibināšana un tās

pirmā gada darbība parādīja, ka šāda biedrība ir nepieciešama,
ka tai veicami lieli un svarīgi valstiski uzdevumi.



Turpmākajos darba gados LDVB jākļūst par masu organi-
zāciju, tajā jāapvieno visu profesiju pārstāvji. Biedrības noda-

ļas organizatoriski jānostiprina, jāatrod tādi vadītāji, kas grib
strādāt. Biedrībai jākļūst par koordinējošo centru visos novadpēt-
niecības jautājumos. Jārealizē biedrības pirmā kongresa lēmums—

jāizdod periodisks izdevums, jānoorganizē dabas aizsardzības sa-

biedrisko inspektoru institūts, jāpiedalās Latvijas PSR dabas, vēs-

tures un kultūras pētīšanas darbā utt.
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LATVIJAS DABAS UN VĒSTURES BIEDRĪBAS

STATŪTI

I. Biedrība un tās mērķi

1. §. Latvijas dabas un vēstures biedrība ir zinātniski pētnieciska organi-
zācija, kas PSR dabas un kultūrvēsturisko vērtību pētīšanai un aiz-

sardzībai uz brīvprātības pamatiem apvieno Latvijas PSR pilsoņus neatkarīgi
no dzīves vietas, izglītības un profesijas.

2. §. Biedrības mērķi ir ar plaši izvērsta biedru tīkla palīdzību sabiedriskā

kārta:

a) pētīt Latvijas PSR dabu un vēsturi;
b) apzināt, sargāt un popularizēt dabas un kultūras pieminekļus un

dabas retumus;

c) veicināt dabas
_

bagātību atklāšanu, izpētīšanu, saglabāšanu, pavairo-
šanu un racionālu izmantošanu, mežu, zaļo joslu saglabāšanu un izvie-

tošanu, dārzu un krāšņuma koku stādīšanu un kopšanu;
d) organļzēt novērojumu vākšanu par dažādām dabas parādībām; ,
c) veicināt skolu, kolhozu, ciemu, rūpniecības uzņēmumu un novadu hro-

niku rakstīšanu, vēstures pētīšanu un apcerējumu uzrakstīšanu, kā arž

citu vēsturisku materiālu vākšanu;
f) krāt tautas pieredzi dažādās zinātņu nozarēs;

g) veicināt revolucionārās kustības, zinātņu vēstures un progresīvā tautas

kultūras mantojuma pētīšanu un popularizēšanu;
h) atbalstīt muzeju darbu, palīdzot savākt zinātnē nozīmīgus dabas priekš-

metus, vēstures, arheoloģijas, etnogrāfijas, mākslas, arhitektūras, litera-

tūras, folkloras v. c. materiālus, ziņas par rakstniekiem, māksliniekiem,,
zinātniskiem un sabiedriskiem darbiniekiem, revolucionāriem notikumiem;

i) sekmēt novadpētniecības attīstību, kultūras pieminekļu un dabas aiz-

sardzību skolās;
j) veicināt novadpētniecisko tūrismu kā darbaļaužu kulturālas atpūtas,,

politiskās, estētiskās audzināšanas un komūnisma celtniecības pasā-
kumu izzināšanas un propagandas līdzekli;

k) atbalstīt un vadīt biedru zinātniski pētniecisko darbu dažādas dabas

un vēstures zinātņu nozarēs;

1) rūpēties par revolucionārās kustības cīnītāju, Lielā Tēvijas kara_ un

fašisma upuru, izcilu rakstnieku, mākslinieku, zinātnieku v. c. piemiņas-

vietām. 1 -

3. §. Savu mērķu veikšanai biedrība:

a) rīko zinātniskas sesijas, konferences, diskusijas, pieredzes apmaiņas ap-

spriedes, izstādes, ekskursijas un cita veida sarīkojumus;
b) izdod žurnālu, rakstu sērijas vai vienreizējus izdevumus, lozungus, pla-

kātus, pastkartes un cita veida izdevumus;
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c) izmanto presi, radio, televīziju un citus propagandas līdzekļus;
d) iesniedz attiecīgām iestādēm priekšlikumus par dabas un kultūras vēr-

tību pētīšanas un aizsardzības darba uzlabošanu un jaunu pieminekļu
ievešanu aizsargājamo sarakstos, kā arī dabas bagātību racionālu iz-
mantošanu;

c) uztur sakarus ar citu padomju republiku un ārzemju līdzīga rakstura

organizācijām un piedalās šo organizāciju rīkoto kongresu darbā;
f) iekārto biedrības savākto zinātnisko materiālu bibliotēku.
4. §. Biedrība pastāv pie Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas, tās darbība

aptver Latvijas PSR teritoriju.
5. §. Biedrībai ir visas juridiskas personas tiesības.

6. §. Biedrībai un tās nodaļām ir stūra spiedogs un apaļais zīmogs ar

uzrakstu:

«LATVIJAS DABAS UN VĒSTURES BIEDRĪBA».

Biedrības zīmoga vidū biedrības zīmotne, bet nodaļas zīmogiem — nodaļas
nosaukums.

11. Biedrības biedri, viņu pienākumi un tiesības

7. §. Biedrībā ir biedri, biedru kandidāti un goda biedri.

8. §. Par biedrības biedriem var būt visi Latvijas PSR pilsoņi no 18 gadu
vecuma, kas vēlas darboties biedrības mērķu realizēšanā. Personas jaunākas
par 18 gadiem var uzņemt par biedru kandidātiem.

9. §. Biedrus uzņem nodaļas valde pēc pilsoņu rakstiska iesnieguma. Val-

des lēmumu var pārsūdzēt prezidijā, tā lēmums ir galīgs.
10. §. Par goda biedriem ievēlē ievērojamas personas, kam izcili nopelni

biedrības mērķu sekmēšanā. Goda biedrus ievēlē kongress pēc prezidija priekš-
likuma.

11. §. Par kolektīviem biedriem var iestāties juridiskas personas, citas

biedrības, iestādes un organizācijas, kas vēlas līdzdarboties biedrības mērķu
realizēšanā.

12. §. Biedri var no biedrības izstāties, iesniedzot par to attiecīgas nodaļas
valdei rakstisku ziņojumu.

13. §. Biedrus no biedrības izslēdz, ja viņi:
a) neievēro biedrības statūtus vai neizpilda vēlēto orgānu lēmumus un

norādījumus;
b) laikā nenomaksā biedru naudu;

c) ar savu rīcību kompromitē biedrību.

14. §. Biedrus izslēdz attiecīgās nodaļas biedru pilnsapulce pēc prezi-

dija, nodaļas valdes vai biedru grupas ierosinājuma, ja par izslēgšanu balso

vairāk nekā puse noda|as biedru.

15. §. Biedru pienākumi:

a) izpildīt biedrības statūtus un vadošo orgānu lēmumus un norādījumus;
b) nekavējoties ziņot attiecīgām iestādēm un biedrībai, ja tiek apdraudēti

vai postīti dabas un kultūras pieminekļi vai dabas bagātības;
c) noteiktā laikā nomaksāt biedru naudu.
16. §. Biedru tiesības:

a) noteiktā kārtībā piedalīties biedru sapulcēs, kongresos un citos sarīko-

jumos un lemt par biedrības dzīves jautājumiem;
b) vēlēt un tikt ievēlētam visos biedrības vadošos orgānos;

c) saņemt konsultācijas darbā, kas saistīts ar biedrības mērķu realizē-

šanu;
d) pētniecības nolūkos izmantot biedrības materiālus;
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c) publicēt rakstus un materiālus biedrības izdevumos;
f) piedalīties centrālo sektoru un sekciju darbā.

17. §. Biedriem izsniedz biedru karti, un viņiem ir tiesības nēsāt biedrības

nozīmīti.

111. Biedrības struktūra un vadība

18. §. Biedrību vada kongress, bet kongresu starplaikos valde un pre-
zidijs.

19. §. Biedrības augstākais vadošais orgāns ir biedrības kongress, ko

sasauc biedrības prezidijs reizi 3 gados. Pēc valdes lēmuma vai ne mazāk kā

Vio biedru rakstiska ierosinājuma prezidijs sasauc ārkārtējos kongresus.
20. §. Kongresa sanākšanas laiku, dienas kārtību un pārstāvniecības normas

prezidijs paziņo vienu mēnesi iepriekš. Kongress pilntiesīgs, ja tajā piedalās
vismaz 2/3 delegātu.

21. §. Kongress:

a) izlemj ar biedrības organizāciju un darbību saistītos jautājumus;

b) ievēlē biedrības valdi un revīzijas komisiju;
c) . izlemj jautājumus par statūtu grozīšanu vai par biedrības likvidāciju.
22. §. Biedrības valdes sēdes ne retāk kā 2 reizes gadā sasauc un vada

prezidija priekšsēdētājs vai viņa vietnieks. Valdes sēdes pilntiesīgas, ja tajās

piedalās vismaz
1/ 2

valdes locekļu.
23. §. Valde:

a) ievelē biedrības prezidiju;
b) lemj par jaunu sektoru un sekciju organizēšanu un pastāvošo likvidē-

šanu;
c) lemj saskaņā ar statūtiem un kongresa norādījumiem par visiem jau-

tājumiem, kas saistīti ar biedrības darbību.

Valdes lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.

24. §. Valdes ievēlētie prezidija locekļi sadala savā starpā pienākumus bied-

rības zinātniskā un organizatoriskā darba vadīšanai.

25. §. Prezidija sēdes pilntiesīgas, ja tajās piedalās ne mazāk kā puse
locekļu, starp tiem priekšsēdētājs vai viņa vietnieks. Lēmumus prezidijs pie-

ņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm daloties līdzīgās daļās, izšķir priekš-
sēdētāja balss.

26. §. Prezidijs:
a) vada visu biedrības darbu saskaņā ar statūtiem, biedrības kongresu un

valdes lēmumiem;
b) pārvalda biedrības mantu, rīkojas ar naudas līdzekļiem, slēdz līgumus,

vienošanās un pārstāv biedrību attieksmēs ar citām organizācijām, iestā-

dēm un personām;
c) vada un koordinē visu nodaļu darbību;
d) apstiprina sekciju un sektoru vadītājus.
Piezīme: valdes locekļi var piedalīties prezidija sēdēs ar padomdevēju

"tiesībām.

27. §. Revīzijas_ komisija ievēlē no sava vidus priekšsēdētāju un sekretā-

ru. Sede ir pilntiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse revīzijas komisijas
locekļu.

28. §. Revīzijas komisija pārbauda prezidija un valdes darbu vismaz
reizi gada, par rezultātiem ziņojot valdei. Kongresā revīzijas komisija sniedz

pārskatu par savu darbu atskaites periodā. Revīzijas komisijas locekļi var 'pie-
dalīties valdes un prezidiju sēdēs ar padomdevēju tiesībām, bet nevar ieņemt
citu vadošu amatu biedrība.
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29. §. Biedrībai ir nodaļas rajonos un republikāniskas pakļautības pilsētas.
Biedrības nodaļu darbu vada nodaļas biedru pilnsapulces un tās ievēlētā valde,

30. §. Nodaļas biedru pilnsapulces:
a) izlemj saskaņā ar statūtiem, kongresa, biedrības valdes un prezidija

lēmumiem visus nodaļas darba jautājumus;
b) ievēlē valdi un revīzijas komisiju uz 1 gadu;

c) lemj par biedru izslēgšanu.
31. §. Valde lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.

32. §. Nodaļas valde:

a) rīkojas ar nodaļas naudas līdzekļiem, vada visu nodaļas darbību, ievē-

rojot statūtus un augstāko orgānu lēmumus un norādījumus;
b) sasauc biedru pilnsapulci vai konferenci ne retāk kā reizi gadā; sapulce

ir pilntiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse biedru;
c) sniedz pārskatu prezidijam par nodaļas darbu iepriekšējā kalendāra

gadā;
d) veicina skolās jauniešu pulciņu organizēšanu.
33. §. Nodaļas revīzijas komisija sniedz pārskatu biedru pilnsapulcei, bet

par revīziju rezultātiem ziņo biedrības prezidijam.
34. §. Biedrība organizē dabas un vēstures sektorus, kas savukārt dalās

sekcijas.

Piezīme: Vissavienības speciālo biedrību filiāles Latvijas dabas un

vēstures pētīšanā var darboties kā biedrības sekcijas, saglabājot savu zināt-

nisko un organizatorisko vadību.

IV. Biedrības līdzekļi

35. §. Biedrības līdzekļus sastāda biedru naudas, sarīkojumu ieņēmumu
atlikumi, ieņēmumi, pārdodot iespieddarbus, atsevišķu personu un iestāžu

iemaksas.

Biedru nauda ir 1.
— rbļ. gadā, bet biedru kandidātiem, 0,30 rbļ.

36. §. Biedrības tāmi apspriež un apstiprina biedrības valde. Prezidijs bied-

rības līdzekļus izmanto saskaņā ar apstiprināto tāmi.

37. §. Biedrības nodaļas 50% biedru naudu iemaksā prezidijam.
38. §. Kolektīvo biedru maksājamo biedru naudu nosaka valde.

V. Statūtu pieņemšana, to grozījumu apstiprināšana

un biedrības likvidācija

39. §. Biedrības statūtus un to grozījumus apstiprina biedrības kongress

ar ne mazāk kā 2
/3

balsu vairākumu.

40. §. Biedrību likvidē ar:

a) Latvijas PSR Ministru Padomes_ lēmumu;

b) kongresa lēmumu, ja par likvidāciju balso ne mazāk ka 3A delegātu.

Jautājumu par likvidāciju var ierosināt biedrības valde vai ari !/a biedrības

nodaļu.
4L §. Biedrību likvidējot, tās manta, naudas līdzekļi un zinātniskie mate-

riāli pēc kongresa lēmuma nododami Latvijas PSR Zinātņu akadēmijai vai ar

pēdējās piekrišanu citai iestādei.



140

Latvijas dabas un vēstures biedrības pirmā kongresa

REZOLŪCIJA

Latvijas dabas un vēstures biedrības pirmais kongress sanāk laikā, kad?

lielā politiskā pacilātībā Padomju Latvijas darbaļaudis gatavojas Padomju
Latvijas 20. gadadienas atzīmēšanai un kad ir beigusies biedrības organizācijas
stadija un noorganizējušās 28 biedrības nodaļas.

Noklausījušies K. Ramaņa, P. Sarmas un E. Tauriņa referātus par Latvi-

jas PSR dabas pētīšanu un aizsardzību, O. Krūmiņa referātu par medicīnas

vēsturi un tautas medicīnu, tāpat arī J. Graudoņa, S. Cimermaņa, L. Plauciņa,.
H. Stroda un A. Raškevica referātus par Latvijas PSR kultūras un vēstures

pieminekļu pētīšanu un aizsardzību, kā arī pārrunās izteiktās domas, kongresa
dalībnieki apsveic biedrības nodibināšanu un atzīst, ka biedrībai veicami plaši
un svarīgi uzdeyumi_ Latvijas PSR dabas un vēstures pieminekļu apzināšanā,
pētīšanā, saglabāšanā un aizsargāšanā, kā arī dabas un kultūras vērtību aizsar-

dzība.

Nospraužot Latvijas dabas un vēstures biedrības turpmākos uzdevumus un

darba virzienus, kongresa dalībnieki pieņem šādu lēmumu:

l) piedalīties Latvijas PSR dabas, vēstures un kultūras pētīšanas darbā,
tādējādi dodot ieguldījumu Latvijas ģeogrāfijā, ģeoloģijā, botānikā, zooloģijā,
medicīnas vēsturē, arheoloģijā, vēsturē, arhitektūras vēsturē, literatūras un

mākslas vēsturē, etnogrāfijā, folklorā, revolūcijas un Lielā Tēvijas kara vēs-

turē v. c;

2) palīdzēt zinātniskajām iestādēm un ekspedīcijām novadpētniecības darba,

centrālajiem un novadpētniecības muzejiem muzeju fondu papildināšanā un

skolu pulciņiem izmēģinājumu un pētniecības darba noorganizēšanā;
3) vākt materiālus, sastādīt herbārijus, kolekcijas, izgatavot kartes un

fotogrāfijas, kas raksturotu novada dabu, vēsturi un kultūru, to pieminekļus
un citas vērtības;

4) vākt materiālus dažādu zinātnes nozaru vēstures pētīšanai;
5) organizēt pilsētu, rajonu, ciemu, fabriku, kolhozu, padomju saimnie-

cību v. c. vēstures rakstīšanu;

6) apzināt sava rajona dabas aizsardzības objektus, dabas, vēstures, arhi-

tektūras, kultūras v. c. pieminekļus, sastādīt rajonu pieminekļu kartes, raksturot

pieminekļu pašreizējo stāvokli;
7) apzināt citus, pagaidām vēl aizsardzībā nepārņemtus dabas objektus, kas

ievērojami ar savu īpatnējo skaistumu, saista interesi no dabas zinātnes, kul-

tūras, un estētiskā viedokļa un kam ir izglītojoša nozīme, tāpat arī vietas,
kuras darbaļaudis izmanto atpūtai un veselības stiprināšanai;

_

8) apzināt vēl nereģistrētus arhitektūras, vēstures, revolūcijas un Lielā

Tēvijas kara vēstures, etnogrāfijas, folkloras v. c. pieminekļus;
9) ierosināt biedrības valdi rūpēties_ par jaunu, vērtīgu dabas, vēstures un

kultūras pieminekļu pārņemšanu aizsardzībā;

10) visādiem līdzekļiem veicināt dabas un vēstures pieminekļu aizsardzību

un vērtīgu objektu saglabāšanu, nekavējoties ziņot biedrības valdei un vietē-

jām darbaļaužu deputātu padomju izpildkomitejām par novēroto aizsardzības

objektu bojāšanu vai postīšanu un dabas bagātību nepareizu izmantošanu;
11) izvērst plašu propagandu un popularizēt ideju par dabas un vēstures

pieminekļu aizsardzību, lasot lekcijas, izmantojot presi, radio, televīziju, kā arī

speciāli uzņemtas filmas;
12) ziņot biedrības valdei par paredzētajiem dabas pārveidošanas, rekon-

strukcijas v. c. pasākumiem, kas var radikāli pārveidot vietas apstākļus, lai

savlaicīgi varētu uzsākt šo vietu pētīšanu, zinātnei svarīgo elementu aprak-
stīšanu, izvākšanu un paglabšanu no iznīcināšanas;



13) aktīvi piedalīties dabas bagātību atjaunošanā, papildināšanā un bagā-
tināšanā, organizējot mežu un dārzu dienas, ierīkojot dārzus un apstādījumus,
izkopjot krāšņas dabas ainavas, apkopjot vēsturiskās vietas un revolūcijas un

Lielā Tēvijas kara pieminekļus;
14) organizēt pavasaros dabas aizsardzības un putnu dienas;
15) atzīt par nepieciešamu biedrības žurnāla izdošanu;
16) ierosināt, lai Padomju Latvijas skolās un augstākajās mācību iestā-

dēs attiecīgajos priekšmetos izdalītu stundas dabas un vēstures pieminekļu
aizsardzībai;

17) ierosināt izglītības iestādēs bioloģijas, vēstures un citu skolotāju darbu

novadpētniecībā atzīt par svarīgu sabiedrisku darba veidu, pēc iespējas atslo-

got viņus no cita veida sabiedriska darba;

18) ierosināt Latvijas PSR Kultūras ministrijā paplašināt novadpētniecības
muzeju ekspozīcijas par novada ģeogrāfiju un dabu;

19) uzdot biedrības valdei izstrādāt un izsūtīt nodalām metodiskus norādī-

jumus dabas un vēstures pieminekļu apzināšanai, reģistrēšanai un aprakstī-
šanai;

20) uzdot biedrības valdei veikt pasākumus dabas aizsardzības sabied-

risko inspektoru institūta organizēšanai.
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LATVIJAS PSR LIKUMS

par Latvijas PSR dabas aizsardzību

Tautas saimniecības tālākās attīstības gaita, iedzīvotāju aizvien augošo
materiālo, kultūras un estētisko prasību apmierināšana, vislabāko apstākļu radī-
šana darbaļaužu veselīgai atpūtai liek plānveidīgi un saudzīgi izmantot dabas

bagātības. Valstij un visai sabiedrībai pastāvīgi un vispusīgi jārūpējas par
dabas resursu saglabāšanu, atjaunošanu, bagātināšanu un racionālu izman-

tošanu.

Lai pastiprinātu dabas aizsardzību, racionāli izmantotu un atjaunotu dabas
resursus — augsnes, zemes dzīles, ūdeņus, floru un faunu, tāpat lai aizsargātu
izcilākos dabas un cilvēka darba pieminekļus, kam ir zinātniska un praktiska
nozīme tālākajā ražošanas spēku straujā augšanā un iedzīvotāju materiālo,
kultūras un estētisko prasību apmierināšanā, Latvijas Padomju Sociālistiskās

Republikas Augstākā Padome nolemj:

1. pants. Ar šo Likumu valsts aizsardzībā ir:

a) augsnes, meži, zemes dzīles, ūdens resursi (jūra, upes, ezeri, avoti,
apakšzemes ūdeņi utt.) un dabas pieminekļi (unikāli ģeoloģiski veido-

jumi, alas, atsevišķi simtgadīgi koki, parki, ūdenskritumi utt.);
b) brīvajā dabā mītoši zvēri, putni, zivis un citi dzīvnieki, kas sāk iznīkt

vai kas aizsargājami to zinātniskās vai praktiskās vērtības dēļ;

c) augi, kas sāk iznīkt vai kas aizsargājami tāpēc, ka tie reti sastopami
un ir zinātniski vai praktiski nozīmīgi;

d) teritorijas, kurās atrodas dabas pieminekļi vai reti'sastopamas dzīv-

nieku vai augu sugas, kam ir sevišķi ievērojama kultūras vērtība vai

kas svarīgi zinātnei;
c) mūsu zemei raksturīgi atsevišķi dabas stūrīši, atsevišķas vietas un aina-

vas, kas ievērojamas ar savu īpašo skaistumu un kas saista interesi

no dabas zinātņu, kultūras vai estētiskā viedokļa un kam izglītojoša

nozīme; tāpat arī vietas, ko darbaļaudis izmanto atpūtai un veselības

■stiprināšanai;
f) vietas, kas saistītas ar vēsturiskiem notikumiem.

2. pants. Šis Likums nosaka šādus dabas aizsardzības veidus:

a) vietas, kur saudzējams viss dabas komplekss zinātniskiem nolūkiem vai

dabas bagātību saglabāšanai un vairošanai, tiek izsludinātas par rezer-

vātiem; rezervātos aizliegta jebkura saimnieciskas izmantošanas dar-

bība, kas nav saistīta ar rezervāta uzdevumiem, bez Latvijas PSR

Ministru Padomes speciālas atļaujas; nepiederošām personām rezervātu

apmeklēšana var tikt ierobežota;
b) vietas, kur jāsaglabā tikai daļa dabas kompleksa (augu vai dzīvnieku

valsts v. tml.), tiek izsludinātas par liegumiem; liegumos aizliegts iz-

mantot tos objektus, kuru aizsargāšanai liegums ir radīts;
c) citus dabas objektus, kas minēti šā Likuma 1. pantā, sarga valsts
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'

iestādes un sabiedriskās organizācijas, izmantojot pasākumus, kas
paredzēti šo resursu saglabāšanai, atjaunošanai un racionālai izlietoša-

nai, plaši propagandējot dabas aizsardzības idejas iedzīvotāju vidū.

Aizsardzībai pakļaujamos objektus, kā arī rezervātus un liegumus nosaka

Latvijas PSR Ministru Padome.

3. pants. Ar šo Likumu tiek aizliegts:
a) patvaļīgi pārveidot vai pasliktināt aizsargājamā apvidus apstākļus un

raksturu — cirst kokus, veikt jebkurus celtniecības, zemes rakšanas

v. tml. darbus;
b) bojāt, iznīcināt, piegružot, patvaļīgi pārvietot vai arī citādi pārveidot

dabas pieminekļus, to kompleksus un citus aizsargājamus dabas objektus
vai arī pārveidot to apkārtni;

c) pārkāpt rezervātos un liegumos (aizliegumu iecirkņos) nosacīto režīmu;
d) medīt un zvejot, neievērojot medību un zvejas noteikumus;
c) bez Latvijas PSR Ministru Padomes atļaujas veikt jebkurus aklimatizā-

cijas un reaklimatizacijas darbus;
f) veikt saimnieciskus vai citus darbus, kuru rezultātā dabas bagātības

varētu tikt bojātas, iznīcinātas vai neracionāli izmantotas — piegružoti
ūdensbaseini un upes, piesārņoti ūdeņi, gaiss un augsnes, pasliktināts
klimats, piegružotas darbaļaužu atpūtas vietas, iznīcinātas zivis, zvēri

un putni, atsevišķas augu rastos erozija jeb augsnes struktūras

sairums, augsnes sasāļošanās, pārpurvošanās, iznīcinātu mežus, rastos

noslīdeņi, piesērētu aizsargājamās upes un ezeri.

Saimnieciskus un citāda veida darbus, kas var iznīcināt dabas bagātības
un saimnieciski izmantojamus objektus Latvijas PSR teritorijā, ja ļoti nepie-
ciešams, var veikt tikai ar Latvijas PSR Ministru Padomes atļauju.

4. pants. Dabas bagātību aizsargāšana un atjaunošana tiek uzlikta Lat-

vijas PSR Ministru Padomei, rajonu, pilsētu, ciematu un ciemu darbaļaužu
deputātu padomēm, Tautas saimniecības padomei, ministrijām, resoriem, valsts,
sabiedriskajām un kooperatīvajām iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem,
kuru ir objekti un dabas pieminekļi, kas atrodas valsts aizsardzībā,
kā arī karaspēka un robežsargu daļām to atrašanās vietas.

5. pants. lestādēm un organizācijām, kas ekspluatē dabas bagātības, regu-
lāri un plānveidīgi jāasignē nauda un jāpiešķir citi materiālie līdzekļi dabas

bagātību aizsardzības un atjaunošanas darbiem, kā arī jārūpējas par šo darbu

savlaicīgu izpildi. -
6. pants. Noteikt, ka uzņēmumu, iestāžu un organizāciju vadītāji un darbi-

nieki, kā arī atsevišķas personas, kas pārkāpj šo Likumu, nododamas biedru

tiesai vai sodāmas administratīvā kārtā ar naudas sodu līdz 200* rubļiem, ko

uzliek rajonu vai pilsētas darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas admi-

nistratīvā komisija.
Personas, kas atkārtoti pārkāpušas šo Likumu vai arī, Likumu pārkāpjot,

nodarījušas valstij lielus zaudējumus, sodāmas pēc tiesas sprieduma ar nau-

das sodu no 500 līdz 5000 rubļiem* vai labošanas darbiem uz laiku no 3 mē-

nešiem līdz vienam gadam, vai ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 2 gadiem.
7. pants. Latvijas PSR Ministru Padomei jārealizē visi nepieciešamie pa-

sākumi, lai nodrošinātu šā Likuma izpildi.

Latvijas PSR Augstākas Padomes Prezidija

priekšsēdētājs J. Kalnbērziņš

Latvijas PSR Augstākas Padomes Prezidija
_

sekretārs K. Gailis

Rīga, 1959. gada 27. novembrī.

* Vecajā cenu mērogā. Redakcijas piezīme.
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LATVIJAS PSR MINISTRU PADOME

LĒMUMS Nr. 219

Rīgā 1957. gada 24. aprīlī

Par pasākumiem dabas aizsardzības pastiprināšanā

Lai saglabātu, pavairotu un racionāli izmantotu dabas bagātības, kā ari

lai saglabātu nākošām paaudzēm svarīgus un raksturīgus republikas dabas

objektus, Latvijas PSR Ministru Padome nolemj:
1. Izdalīt Latvijas PSR teritorijā 4 rezervātus saskaņā ar pielikumu Nr. 1.

Aizliegt saimnieciski izmantot pielikumā Nr. 1 minētos rezervātus, atļaujot
tajos veikt tikai zinātniski pētnieciskos darbus.

No rezervātu platībām izslēgtas kolhozu zemes un noteiktās vietās atļau-
tas sanitārās un izlases cirtes.

2. Izdalīt Latvijas PSR teritorijā aizsargājamus dabas objektus un trīs

liegumus (platības, kur aizliegts medīt) saskaņā ar pielikumu Nr. 2.

3. Uzlikt par pienākumu rajonu un pilsētu darbaļaužu deputātu Padomju
izpildu komitejām, ministrijām, resoriem, iestādēm un uzņēmumiem, kuru teri-

torijā atrodas pielikumos Nr. 1 un 2 minētie dabas objekti, nodrošināt to

aizsargāšanu un kopšanu, iesaistot šajā darbā mežsaimniecību un citus darbi-

niekus.

4. Uzlikt par pienākumu Latvijas PSR Mežsaimniecības un mežrūpniecības
ministrijai, Latvijas PSR Zivju rūpniecības ministrijai, Baltijas kara apgabala

apvienotajai armijas mednieku biedrībai (Engures ezerā) un Latvijas PSR Med-

nieku un makšķernieku biedrībai (Babītes ezerā) stingri sekot, lai tiktu ievēroti

Engures un Babītes ezeru izmantošanas noteikumi saskaņā ar pielikumu Nr. 3.

5. Uzlikt par pienākumu Latvijas PSR Mežsaimniecības un mežrūpniecības

ministrijai kontrolēt un vadīt rezervāiu un dabas bagātību aizsardzību.

6. Uzlikt par pienākumu Latvijas PSR Lauksaimniecības ministrijai," Lat-

vijas PSR Valsts plāna komisijai un Latvijas PSR Finansu mmistrijai mēneša

laikā iesniegt priekšlikumus par Latvijas PSR Ministru Padomes Dabas aiz-

sardzības pārvaldes organizēšanu.
7. Aizsargāt atsevišķas augu un dzīvnieku sugas, atsevišķus ievēroja-

mus kokus un ģeoloģiskus veidojumus saskaņā ar pielikumu Nr. 4.

8. Noteikt, ka:

a) veicot dažādus dabas pārveidošanas pasākumus
_

(mežu, purvu, iekšējo

ūdeņu izmantošanu v. c), nepieciešams ņemt vera šo pasākumu tiešo

vai netiešo ietekmi uz republikas augu un dzīvnieku valsti, raksturīgām
ainavām un saglabājamiem ģeoloģiskiem objektiem;

b) aizsargājami no izšaušanas visi mugurkaulnieki, izņemot neapšaubāmi

kaitīgās sugas. It īpaši aizsargājami visi mugurkaulnieki to vairoša-

nās periodā, zivis un putni nārsta un riesta vietas; aizliegts postīt
derīgo, tajā skaitā arī dziedātāju putnu ligzdas.
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9. Uzlikt par pienākumu Latvijas PSR Mežsaimniecības un mežrūpniecības
ministrijai, visam organizācijām un iestādēm, kas nodarbojas ar augu un dzīv-

nieku pētīšanu, diendienā rūpēties par jaunu vērtīgu dzīvnieku un augu sugu
aklimatizēšanu un aizsardzību. Jaunu dzīvnieku un augu sugu ieviešanas darbu

saskaņot ar Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Dabas aizsardzības komisiju. -

10. Aizliegt mežu ciršanu visu lielāko Latvijas upju (Gaujas, Daugavas,
Ventas, Lielupes, Abavas) krastos 1 km platā joslā upes katrā krastā, izņemot
sanitārās cirtes un izlases cirtes mežu kopšanas un atjaunošanas nolūkā sa-

skaņā ar Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Dabas aizsardzības komisijas ap-

stiprinātām instrukcijām.
Koku ciršanu parkos, dārzos un alejās gar ceļu malām, izņemot sanitā-

rās cirtes, veikt tikai ar Latvijas PSR Mežsaimniecības un mežrūpniecības
ministrijas atļauju.

11. Noteikt, ka:

a) aizsargājami visi augļu koki un visas savvaļas augļu koku audzes;

b) aizliegts apstrādāt un saimnieciski izmantot Latvijas PSR teritorija

sastopamo lielāko kalnu (Gaiziņkalna, Nesaules kalna, Milzu kalna,
Mākoņkalna) virsotnes.

12. Uzlikt par pienākumu Latvijas PSR Zivju rūpniecības ministrijai mē-

neša laikā iesniegt Latvijas PSR Ministru Padomei priekšlikumus par zvejnie-
cības noteikumu grozīšanu atbilstoši šā lēmuma pielikumam Nr. 2.

13. Uzlikt par pienākumu Latvijas PSR Mežsaimniecības un mežrūpniecības
ministrijai kopīgi ar rajonu darbaļaužu deputātu Padomju izpildu komitejām
sešu mēnešu laikā precizēt dabā un plānā ar šo lēmumu noteikto rezervātu,
liegumu un aizsargājamo objektu robežas, iesniedzot plānus apstiprināšanai
Latvijas PSR Ministru Padomē.

14. Uzlikt par pienākumu Latvijas PSR Izglītības ministrijai, Latvijas PSR

Kultūras ministrijai un Latvijas PSR Zinātņu akadēmijai plaši propagandēt
dabas aizsardzību iedzīvotāju, sevišķi jaunatnes vidū skolās un jauniešu orga-
nizācijās.

15. Uzlikt par pienākumu Latvijas PSR Tieslietu ministrijai izstrādāt sodu

sistēmu par dabas aizsardzības likumu pārkāpšanu, saskaņojot to ar zvejniecī-
bas un medniecības likumu pārkāpšanu sodiem.

Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja
vietnieks M. Plūdonis

Latvijas PSR Ministru Padomes Lietu

pārvaldnieks /. Ķacens

PIELIKUMS Nr. 1

Latvijas PSR Ministru Padomes
1957. gada 24. aprīļa lēmumam

Nr. 219

REZERVĀTI LATVIJAS PSR TERITORIJĀ

1. Ķemeru rezervāts*
—

46 700 ha (Rīgas, Tukuma, Dobeles un Jelgavas
rajoni; robežas — uz ziemeļrietumiem no Apšuciema, uz dienvidiem —

_

līdz

krustojumam ar dzelzceļa līniju Rīga — Tukums, paralēli dzelzceļa līnijai

* Ar Latvijas PSR Ministru Padomes 1961. gada 2. augusta lēmumu

Nr. 520 Ķemeru rezervāts ir likvidēts, un ar Latvijas PSR Ministru Padomes

1961. gada 29. novembra lēmumu Nr. 757 bijušā Ķemeru rezervāta meži sada-
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Jelgava — Ventspils līdz Dobeles rajonam, tieša virziena uz austrumiem līdz

Jelgavas rajonam pa Džūkstes upi, uz ziemeļiem — Kūdra, Sloka, Lapmež-
ciems, Apšuciems).

2. Usmas ezera Moricsalas rezervāts ar Luzikērtes līci (Ventspils rajons) —

835 ha.

3. Slīteres rezervāts — 7 860 ha (Talsu rajons; robežas — no Sīkraga uz

austrumiem pa jūru līdz Pīķragam, uz dienvidiem līdz Vīdālei, ieskaitot Rukšu
purvu, uz rietumiem līdz Slīterei un uz ziemeļiem līdz Sīkragam).

4. Grīņu rezervāts
— 700 ha (Aizputes un Kuldīgas rajoni; robežas

— pa
dzelzceļa līniju Liepāja — Pāvilosta, uz ziemeļiem — Māteri, uz dienvidiem —

Mežaine, Valki).

Latvijas PSR Ministru Padomes Lietu

pārvaldnieks /. Kacens

PIELIKUMS Nr. 2

Latvijas PSR Ministru Padomes

1957. gada 24. aprīļa lēmumam
Nr. 219

AIZSARGĀJAMIE DABAS OBJEKTI

LATVIJAS PSR TERITORIJĀ
Senlejas

L Daugavas senleja no Aiviekstes grīvas līdz Pērses grīvai, ieskaitot

Pērses ieleju, Kokneses parku un Vīgantes parku (Jēkabpils, Pļaviņu rajoni) —

2335 ha.
2. Gaujas senleja no Cīrulīšiem līdz Līgatnes upes ietekai, ieskaitot Amatas

lejasteci (Cēsu, Siguldas rajoni) — 2000 ha.
3. Gaujas senleja no Braslas līdz Murjāņu tiltam, ieskaitot Braslas lejas-

teci no spēkstacijas līdz ietekai (Siguldas rajons) — 2500 ha.

4. Gaujas upes salas no Murjāņu tilta līdz Carnikavai (Siguldas rajons).
5. Ventas senleja no Kuldīgas rumbas līdz Abavas ietekai, ieskaitot Rež-

upīti (Kuldīgas rajons) — 1200 ha.

6. Abavas senleja no Kandavas pilsētas tilta līdz Rendas tiltam, ieskaitot

Amulu un Mācītājupīti (Kandavas, Kuldīgas rajoni) — 2500 ha.

Piezīme: visus upju senleju aizsardzības pasākumus (augu, dzīv-

nieku un ģeoloģisko veidojumu saglabāšana līdzšinēja stāvoklī) veikt 0,5 km

platā joslā upes katrā krastā.

Kalni

1. Grebļu kalns Ludzas mežsaimniecībā (Zilupes rajons) kv. Nr. 76, 77 —

56,8 ha.

2. Zilaiskalns Valmieras mežsaimniecībā (Valmieras rajons) kv. Nr. 14,

15 — 85 ha.

3. Lielie Kangari no Velna ezera līdz Koderēm (Rīgas, Ogres rajoni) —

630 ha.

līti 3 kategorijās: 1) kūrorta meži un kūrorta parka meži, 2) zaļās zonas

(ūdens aizsardzības) meži, 3) dabas pieminekļi (gar Slocenes upi). Dabas pie-
minekļos ieskaitīti šādi meža kvartāli: Valguma mežniecības 23., 35.—38.,

49.-57. kv. un Slokas, mežniecības 13., 14., 21.—27., 29., 29.a, 29.b kv. Notei-

kumus par šo mežu kategoriju apsaimniekošanu un aizsardzību uzdots izstrādāt

Latvijas PSR Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrijai.
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4. Elku kalns ar piegulošo purvu starp Zebres ezeru un Svetezeru, ieskai-

tot abus pēdējos (Dobeles rajons) — 890 ha.

Piezīme: apsargājamos kalnos aizliegts cirst mežus, izņemot sani-

tāro cirti, un ganīt lopus.

Ezeri un ezeru salas

1. Engures ezers (Tukuma, Talsu rajoni) — 4500 ha.

2. Babītes ezers (Rīgas rajons) — 2500 ha.

3. Klaucēnu ezers (Jēkabpils rajons) — 25 ha.

un Pakrates ezers (Balvu rajons) — 10,5 ha.

4. Priekuļānu ezers (Jēkabpils rajons) — 22 ha.
,

5. Ropažu Buļļezers (Rīgas rajons) — 2,8 ha.

6. Cieceres ezera sala (Saldus rajons) — 14,2 ha.

7. Istras ezera salas (Zilupes rajons) — 8,1 ha.

8. Pildas ezera salas (Ludzas rajons) — 12,1 ha.

9. Kāļa ezera salas (Ērgļu rajons) — 27,2 ha.

10. Jumurdas ezera salas (Ērgļu rajons) — 4,2 ha.

11. Ilziņa ezers ar peldošām salām (Ērgļu rajons) — 29 ha.

12. Ežu'ezera salas un piegulošais ozolājs (Dagdas rajons).

Piezīme: aizliegts Klaucēnu un Priekuļānu ezeros zvejot zivis ar

tīkliem; citu ezeru salās 'neveikt nekādus saimnieciskus darbus.

Mežu masīvi

1. Kalnmuižas sils ar Tērvetes senleju no Ķesteriem līdz Skujaines ietekai,
ieskaitot Sprīdīšu dendroloģisko parku (Debeles rajons) — 990 ha.

2. Ķestera mežs pie Dobeles (Dobeles rajons) — 132 ha.

3. Bernātu jūrmala un piegulošais mežs no kapsētas līdz šosejas ceļam
uz jūrmalu (Liepājas rajons) — 50 ha.

4. Barkavas ozolāji (Madonas rajons) — 48 ha, kv. Nr. 31, 32, 33, 34,

35, 36, 44.

5. Luknas skābaržu audzes Liepājas mežsaimniecībā (Priekules rajons) —

11 ha, kv. Nr, 55, 56.

Piezīme: minētos mežu masīvus saglabāt līdzšinējā stāvoklī un

aizliegt to izciršanu, izņemot sanitārās cirtes.

Ģeoloģiskie objekti

1. Gliemežu dolomīta slāņi pie Saulkalnes stacijas starp šoseju un Dau-

gavu (Rīgas rajons) — 3 ha.

2. Mazais Staburags Raunā (Cēsu rajons) — 0,5 ha.
3. Sķerveles ieleļa no Zoslēniem līdz ietekai Ventā (Skrundas rajons) —

160 ha.

4. Sietiņiezis Gaujas ieleja starp Valmieru un Cēsīm (Valmieras ra-

jons) — 27,6 ha.

5. Smilšakmens krauja, Skaņais kalns un alas Mazsalacas apkārtnē Sala-
cas ielejā (Rūjienas rajons) — 500 ha.

6. Devona slāņu krauja Rojas ciemā (Talsu rajons) —
1 ha.

7. Kvartāra stavkrasts 100 m garuma 300 m lejpus Dampeļu mājām augš-
pus Ventspilij Ventas ieleja (Ventspils rajons) — 0,5 ha.

8. Brūnogļu atsegums Sudrablankā Letižas ielejā (Skrundas rajons) —

0,5 ha.
9. Akmeņaina Vidzemes jūrmala no Tūjas Zaķupītes ietekas līdz Bušma-

ņiem, uz ziemeļiem no Ķurmes raga (Limbažu rajons) — 250 ha.

10. Gliemežvāku slānis Kaltenē pie Dūcumu mājām (Talsu rajons) — sha.
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11. Nāvessalas ģipšakmeņi (Baldones rajons) — 1 ha.
12. Kandavas sēravotu iestādes un Cužu saldūdens kaļķu atradne (Kanda-

vas rajons) — 70 ha.

13. Libānu — Jaunzemju saldūdens kaļķiežu krauja (Cēsu rajons) — 0,1 ha.
14. Saldūdens kaļķiežu atradne pie Susku mājām (Aizputes rajons) —

0,6 ha.

Piezīme: ģeoloģiskos objektus saglabāt līdzšinējā stāvoklī.

Parki

1. Skrīveru dendroloģiskais parks (Ogres rajons) — 18,4 ha

2. Kazdangas dendroloģiskais parks (Aizputes rajons) — 104 ha

3. Bīriņu parks (Siguldas rajons) — 29,1 ha

4. Burtnieku parks (Valmieras rajons) — 9,9 ha

5. Cesvaines parks (Madonas rajons) — 37 ha
6. Cīravas parks (Aizputes rajons) — 70 ha

7. Durbes parks (Tukuma rajons) — 29,7 ha

8. Ēdoles parks (Kuldīgas rajons) — 7,5 ha

9. Kalnamuižas parks (Alūksnes rajons) — 13,6 ha

10. Kalnsētas parks (Saldus rajons) — 15 ha

11. Lielauces parks (Auces rajons) — 30 ha

12. Rudbāržu parks (Skrundas rajons) — 6,9 ha

13. Dzērves parks (Aizputes rajons)
14. Klosteres skolas parks (Aizputes rajons)
15. Lažas skolas parks (Aizputes rajons)
16. Rāvas parks (Aizputes rajons)
17. Vecpils parks (Aizputes rajons)
18. Asares parks (Ilūkstes rajons)
19. Gārsenes parks (Ilūkstes rajons)
20. Jaunlīves parks (Baldones rajons)
21. Baldones parks (Baldones rajons)
22. lecavas parks (Baldones rajons)
23. Stelpes ciema Padomes «Timuku» un «Grašu» mājas apstādījumi

(Baldones rajons)
24. Mežotnes parks (Bauskas rajons)
25. Saulaines parks (Bauskas rajons)
26. Ziedoņu parks (Bauskas rajons)
27. Jumpravas parks (Bauskas.rajons)
28. Dzelzavas parks (Madonas rajons)
29. Jaungulbenes parks (Gulbenes rajons)
30. Ambeļu parks (Daugavpils rajons)
31. Vaboles parks (Daugavpils rajons)
32. Višķu tehnikuma parks Višķos (Daugavpils rajons)
33. Dundagas parks (Talsu rajons)
34. Erbeģes parks (Jēkabpils rajons)
35. Katrīnas parks (Ērgļu rajons)
36. Skujenes parks (Ērgļu rajons)
37. Litenes parks (Gulbenes rajons)
38. Stāmerienas parks (Gulbenes rajons)
39. Bebrenes vidusskolas parks (Ilūkstes rajons)
40. Vecsalienes parks (Daugavpils rajons)
41. Kurmenes parks (Bauskas rajons)
42. Aizputes parks (Kandavas rajons)
43. Rūmenes parks (Kandavas rajons)
44. Strazdes parks (Kandavas rajons)
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45. Valdeķu parks (Kandavas rajons)
46. Zemītes parks (Kandavas rajons)
47. Zīdkoku stādījumi Cēres ciema padomes «Vīnkalnos» (Kandavas

rajons)
48. Krāslavas vidusskolas parks (Krāslavas rajons)
49. Kombuļu parks (Krāslavas rajons)
50. Padures parks (Kuldīgas rajons)
51. Pelču parks (Kuldīgas rajons)
52. Vārmes parks (Kuldīgas rajons)
53. Kapsēdas parks (Liepājas rajons)
54. Ligutu parks (Liepājas rajons)
55. Malnavas tehnikuma parks (Kārsavas rajons)
56. Lielvārdes parks (Ogres rajons)
57. Jaunbebru parks (Pļaviņu rajons)
58. Vecbebru tehnikuma parks (Pļaviņu rajons)
59. Gelenovas parks (Preiļu rajons)
60. Budjonnija kolhoza lapegļu audze pie Gailīšu skolas (Preiļu rajons)
61. Labvāržu skolas parks (Rēzeknes rajons)
62. Lielezeres parks (Saldus rajons)
63. Remtes parks (Saldus rajons)
64. Stūres parks (Saldus rajons)
65. Ropažu parks (Rīgas rajons)
66. Sējas meža parks (Siguldas rajons)
67. Nītaures parks (Siguldas rajons)
68. Laidzes parks (Talsu rajons)
69. Talsu pamatskolas parks (Talsu rajons)
70. Stendes parks (Talsu rajons)
71. Valdgales parks (Talsu rajons)
72. Popes parks (Ventspils rajons)
73. Puzenieku parks (Ventspils rajons)
74. Tārgales parks (Ventspils rajons)
75. Zūru parks (Ventspils rajons)
76. Zlēku parks (Ventspils rajons)
77. Gulbenes parks (Gulbenes rajons)

Piezīme: nodrošināt parku kopšanu un aizsardzību.

Medību lieguma rajoni Latvijas PSR teritorijā

1. Dižciltīgo briežu un upes bebru Ugāles medību lieguma rajons (Vents-
pils rajons) — 40 000 ha.

Robežas: Piltene — Targale — Elkstene — Topkrogs — Rolavi — Novad-
nieki — Vanagi — Amale — Iltiņu dzirnavas — Spāre — Šiliņi — Strautiņi —

Usmas ezera rietumu krasts — Sinepes — Teteri
_ Silakrogs — Cunči —

Piltene.
2. Stirnu un putnu Bauskas medību lieguma rajons — 28 000 ha.
Robežas: uz rietumiem — Eleja — Vilce — Mežmuiža — pa Svētes upi

līdz Lietuvas PSR robežai; uz austrumiem
— Kamarde uz Lietuvas PSR robe-

žas — pa Mūsas upi līdz Bauskai — Codes krogs — Krauču krogs — Liel-

upe — Mežotne — Eleja.
3. Aļņu, stirnu un putau Kalsnavas medību lieguma rajons (Pļaviņu, Ma-

donas rajoni) — 32 100 ha.
Robežas: Aiviekste — Malkāņi — Vitāla — Vestiena — Dzirnupīte —

Paegles.
Latvijas PSR Ministru Padomes Lietu

pārvaldnieks /. Ķacens
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PIELIKUMS Nr. 3

Latvijas PSR Ministru Padomes
1957. gada 24. aprija lēmumam

Nr. 219

NOTEIKUMI

par Engures un Babītes ezeru izmantošanu

I. Engures ezers

1. Aizliegt lopu ganīšanu uz visām ezera salām.

2. Aizliegt siena pļaušanu uz šādām salām: Lielrova, Garrova, Akmeņrova,
Kazrova un Lopsalasrova (vietējie nosaukumi).

3. Līdz 1. jūlijam aizliegt siena pļaušanu uz visām pārējām salām.

4. No ledus kušanas laika līdz 31. jūlijam aizliegt zivju zvejošanu, jeb-
kādu saimniecisku izmantošanu un braukšanu ar laivām uz dienvidiem no līni-
jas: Apaļrova — Akmeņrovas (sala ar torni) ziemeļu krasts un tālāk aust-
rumu virzienā līdz ezera austrumu krastam.

5. Izdalīt pastāvīgu putnu rezervātu Grebju pussalas apkārtnē apmēram
1340 ha kopplatībā ar sekojošām robežām:

ziemeļos — no mednieku piestātnes Dzedrupītes grīvā austrumu virzienā

līdz ezera austrumu krastam;
austrumos

— no ziemeļu robežas austrumu daļas 3,7 km uz dienvidiem,

ieskaitot 300 m garu piekrastes zonu ezera austrumu krastā līdz Melnragam
(pagrieziens no krasta līnijas uz austrumiem);

_

dienvidos — no Melnraga (austrumu krastā) rietumu virzienā līdz ezera

rietumu krastam (300 m uz ziemeļiem no Kazupītes ietekas);
rietumos — no mednieku piestātnes Dzedrupītes grīvā dienvidu virzienā,

ieskaitot 300 m garu piekrastes joslu un visu Grebju pussalu līdz dienvidu robe-

žas rietumu daļai.
Rezervāta teritorijā un akvatorijā aizliegt jebkāda veida saimniecisku dar-

bību (medības, zvejošanu, siena pļaušanu, lopu ganīšanu, ūdensaugu vākšanu

utt.), aizliegt braukšanu ar laivām (izņemot personas, kam uzdota rezervāta

aizsardzība, kā arī personas, kas vada zinātniski pētnieciskos darbus).
Piezīme: ūdens satiksmei rezervāta robežās atstāt ne vairāk kā

400 m platu ceļu gar ezera austrumu krastu (izņemot periodu no ledus

kušanas laika līdz 31. jūlijam).
11. Babītes ezers (Rīgas rajons) — 2500 ha.

1. Lai ātrāk ataudzētu zivis Babītes ezerā, aizliegt taja jebkādu rūpniecisku
zivju zvejošanu un braukšanu ar laivu no 1957. gada 15. maija līdz 1960. gada
16. maijam* (izņemot pļāvējus un zvejniekus — sportistus, sakot no 1. jūlija
līdz ezera aizsalšanai).

2. Aizliegt pļaut un dedzināt zāli un niedres 500 m rādiusa no ūdens zonas

gar ezera krastiem.

3. Aizliegt līdz 30. jūnijam ganīt lopus un laist suņus 1 km rādiusā no

ezera.

4. Aizliegt lasīt pīļu un citu ūdensputnu olas visā ezera teritorijā.
5. Aizliegt medīt pīles un citus ūdensputnus aizsardzības zona: uz dien-

vidrietumiem no Spuņņupes kreisā krasta līnijas šķērsām ezeram uz Bļodnie-
kiem līdz Babītes ezera dienvidrietumu krastam.

Latvijas PSR Ministru Padomes Lietu

pārvaldnieks /. Ķacens

* Ar Latvijas PSR Ministru Padomes 1961. gada 7. augusta lēmumu

Nr. 534 minētais termiņš pagarināts līdz 1971. gada 1. janvārim.
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PIELIKUMS Nr. 4

Latvijas PSR Ministru Padomes
1957. gada 24. aprīļa lēmumam

Nr. 219

ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS AUGU UN DZĪVNIEKU SUGAS,

ATSEVIŠĶI KOKI UN ĢEOLOĢISKI OBJEKTI

LATVIJAS PSR TERITORIJĀ

Aizsargājamie augi

1. Erica tetralix — erikas (sārtenes)
2. Hedera helix — efejas
3. Taxus baccata — īve

4. Trapa natans
— ezerrieksts

5. Viscum album — āmuļi

Augstāk minēto augu aizsargāšanu uzdot attiecīgām mežsaimniecībām.

Aizsargājamie atsevišķie koki

1. Tūteres ozols Rūjienas rajonā, «Lieltūteros».

2. Usmas elku liepa Ventspils rajonā, Usmas ezera krasta.

3. Veca liepa Talsu rajonā uz Rojas krasta.
4. Veca liepa Ventspils rajonā, Popes pilskalna.
5. Svētliepa Kuldīgas rajonā pie Ēdoles, Allažu mājas.
6. Olaines priede Rīgas rajonā._
7. Liels paeglis Kuldīgas rajona pie Ēdoles.

8. Upuru ozols Rūjienas rajonā pie Mazsalacas, «Ceipās».
9. Milzu ozols Kandavas rajonā, «Zīlēs».

10. Vecs, liels ozols Jelgavas rajonā pie Garozas skolas drupām.
11. Divi milzu ozoli Talsu rajonā, «Ivniekos».

12. Milzu ,ozols Palsmanes apkārtnē (Palsas krasta), Smiltenes rajonā.

Sevišķi aizsargājamie dzīvnieki

Kukaiņi

Visas bišu dzimtas (Apidae) sugas, it īpaši mājas bites un kamenes

(Bombus)
Gliemji

1. Margaritana margaritifera — upes pērlene
2. Helix pomatia — vīna gliemezis

Abinieki

1. Triturus cristatus
— lielais tritons

2. Bombina bombina — sarkanvēdera ugunskrupis
3. Hyla arborea

— koku varde

Rāp v | i

1. Emys orbicularis — purva bruņurupucis
2. Coronella austriaca — gludenā čūska

Putni

Kā retas sugas jāsaudzē visi gulbji, visas pūces, ērgļi, stārķi (melnais un

baltais) un trīspirkstu dzenis



Zīdītāji

1. Sciurus vulgaris exalbidus — teleute (Sibīrijas vāvere)
2. Pteromys volans — lidvāvere
3. Castor fiber — bebrs

4. Capreolus capreolus pygargus — Sibīrijas stirna

5. Visi sikspārņi
6. Eži

Aizsargājamie atsevišķie ģeoloģiskie objekti

1. Kapsēdas laukakmens (Dižakmens) pie Kapsēdas stacijas — Liepājas
rajons. Pārzināšanā nodot Medzas ciema padomei.

2. Rudais ,akmens (laukakmens) pie Kapsēdas ciema — Liepājas rajons.
Pārzināšanā nodot Medzas ciema padomei.

3. Pastamuižas laukakmens pie Pastamuižas Kokneses apkārtnē — Pļa-
viņu rajons. Pārzināšanā nodot Ogres mežsaimniecībai.

4. Laukakmens Nīkrācē pie Sudmaļkalniem — Skrundas rajons. Pārzinā-

šanā nodot Nīkrāces ciema padomei.
5. Laukakmens Sķeryeles ielejā lejpus Dzeldas un Sķērduļa satekai —

Skrundas rajons. Pārzināšanā nodot Nīkrāces ciema padomei.
6. Laukakmens pie Meļķitaru mājām 7 km uz austrumiem no Skrīveru

ciema — Ogres rajons. Pārzināšanā nodot Skrīveru ciema padomei.
7. Laukakmens Lēdurgas ciemā pie Mudurgām Aģes ielejā — Siguldas

rajons. Pārzināšanā nodot Lēdurgas ciema padomei.
8. Laukakmens pretim Amatas stacijai Dzirnupītes ielejā — Cēsu rajons.

Pārzināšanā nodot Cēsu mežsaimniecībai.

9. Milzu laukakmens Vandzenē — Talsu rajons. Pārzināšana nodot Talsu

rajona novadpētniecības muzejam.
10. Vinteru smilšakmens ala — Cēsu rajons. Pārzināšana nodot Cesu pil-

sētas izpildu komitejai.
11. Smilšakmens ala Ellītē — Cēsu rajons. Pārzināšanā nodot Liepas

ciema padomei.

Latvijas PSR Ministru Padomes Lietu

pārvaldnieks /. Ķacens

Redakcijas piezīme: administratīvie rajoni lēmumā uzrādīti saskaņā ar

lēmuma izdošanas laikā pastāvējušo administratīvo iedalījumu.
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LATVIJAS PSR MINISTRU PADOME

LĒMUMS Nr. 3

PAR ADMINISTRATĪVO ATBILDĪBU

DABAS AIŽSARDZĪBAS NOTEIKUMU

PĀRKĀPĒJIEM

Rīgā 1958. gada 7. janvāri

Papildinot Latvijas PSR Ministru Padomes 1957. gada 24. aprīļa lēmumu

Nr. 219 «Par pasākumiem dabas aizsardzības pastiprināšanā», Latvijas PSR

Ministru Padome nolemj:
1. Noteikt, ka personas, kas boja vai iznīcina aizsargājamos dabas objek-

tus, sodāmas administratīvā kārtībā ar naudas sodu saskaņā ar klātpielikto
sarakstu, obligāti atņemot nelikumīgi iegūto, bet ļaunprātīgos gadījumos vai-

nīgos saukt pie kriminālatbildības.

2. Naudas sodus līdz 300 rubļiem* uzliek mežrūpniecību saimniecību direk-

tori, bet pāri par 300 rubļiem — Latvijas PSR Mežsaimniecības un mežrūp-
niecības ministrs.

Latvijas PSR Ministru Padomes

Priekšsēdētājs V. Lācis

Latvijas PSR Ministru Padomes

Lietu pārvaldnieks /. Kacens

PIELIKUMS

Latvijas PSR Ministru Padomes

1958. gada 7. janvāra lemumarri

Nr. 3

DABAS OBJEKTU SARAKSTS,

par kuru bojāšanu un iznīcināšanu uzliekams

naudas sods administratīvā kārtībā

1. Atsevišķie retie augi:

a. Hedera 'helix — efejas — līdz 150 rubļiem*
b. Erica tetralix — erikas (sārtenes) — līdz 50 rubļiem
c. Trapa natans — ezerrieksts — līdz 50 rubļiem
d. Viscum album — āmuļi — līdz 50 rubļiem
c. Taxus baccata — īves — līdz 500 rubļiem
2. Aizsargājamie atsevišķie koki — līdz 5000 rubļiem

* Vecajā cenu mēroga. Redakcijas piezīme.



3. Sevišķi aizsargājamie dzīvnieki:

Kukaiņi

Par bišu saimes iznīcināšanu — līdz_6oo rubļiem
Par kameņu (Bombus) ligzdu iznīcināšanu — līdz 50 rubļiem

Gliemji

a. Margaritana margaritifera — upes pērlene — līdz 25 rubļiem
b. Helix pomatia — vīna gliemezis — līdz 25 rubļiem

Abinieki

a. Triturus cristatus
— lielais tritons —

līdz 50 rubļiem
b. Bombina bombina — sarkanvēdera ugunskrupis — līdz 50 rubļiem
c. Hyla arborea — koku varde — līdz 50 rubļiem

Rāp v 1 i

a. Emys orbicularis — purva bruņurupucis — līdz 500 rubļiem
b. Coronella austriaca — gludenā čūska — līdz 25 rubļiem

Zīdītāji

a. Pteromys volans
— lidvāvere — līdz 300 rubļiem

b. Visi sikspārņi — līdz 25 rubļiem
c. Visi eži — līdz 25 rubļiem

4. Aizsargājamie atsevišķie ģeoloģiskie objekti — līdz 1000 rubļiem.

Latvijas PSR Ministru Padomes

Lietu pārvaldnieks /. Kacens
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IESTĀJIETIES

LATVIJAS DABAS UN

VĒSTURES BIEDRĪBā!

LDVB nodaju adreses ir šādas:

Nodaļa Valdes priekšsēdētājs Adrese

1. Aizputes A. Gudermane Aizputē, Padomju ielā_ 22

2. Alūksnes E. Ozola Alūksnē, 1. vidusskola

3. Balvu A. Šnepers Balvos, 1. vidusskola

4. Bauskas L. Liepa Bauskā, Novadpētniecības muzejā
5. Cesu I. Bērziņš Cēsīs, Tautas izglītības nod.

6. Dagdas Dagdā, Tautas izglītības nod.

7. Dobeles L. Ķestere Dobelē, Dobeles septiņgadīgajā
skolā

8. Gulbenes P. Liepa Gulbenē, 1. vidusskola

9. Ilūkstes Ilūkstē, LKP rajona komitejā
10. Jēkabpils Z. Martinsons Jēkabpilī, p. k. 9

11. Jelgavas Jelgavā, Novadpētniecības muzejā
12. Kārsavas Kārsavā, LKP rajona komitejā
13. Krāslavas Krāslavā, 1. vidusskolā
14. Krustpils K- Arhangejskis Pļaviņās, Raiņa ielā 26 -3

15. Kuldīgas Kuldīgā, Novadpētniecības muzejā
16. Liepājas L. Bērziņa Liepājā, Novadpētniecības muzejā
17. Ludzas J. Groza Ludzā, Novadpētniecības muzejā
18. Madonas Madonā, Novadpētniecības muzeja
19. Ogres E. Temers Ogrē, Strādnieku jaunatnes vidus-

skolā

20. Preiļu F. Lasis Preijos, Strādnieku jaunatnes vidus-

skolā

21. Rēzeknes Rēzeknē, Tautas izglītības nodaļā
22. Rīgas pils. Prof. J. Lūsis Rīgā, Fr. Gaiļa ielā 10, LVU Bio-

loģijas fak.

23. Rīgas raj. A. Liepa Mārupē, Mārupes septiņgadīgajā
skolā

24. Saldus M. Zaļupe Saldū, Novadpētniecības
_

muzejā
25. Siguldas A. Velde Siguldā, Im. Sudmaja ielā 19

26. Talsu Talsos,_ Novadpētniecības muzejā
27. Tukuma S. Putekle Tukumā, Tautas izglītības nod.

28. Valkas V. Lielause Valkā, Ļeņina ielā 19

29. Valmieras L. Liepnieks Valmierā, 2. vidusskolā^
30. Ventspils Ventspilī, Novadpētniecības muzeja
31. Viļānu N. Rudko Viļānos, Raiņa ielā 14

Latvijas dabas un vēstures biedrības valdes prezidija adrese: Rīgā, Hanzas

elā 2a.



Pierakstiet savus novērojumus daba!

Par svarīgākajiem novērojumiem ziņojiet sava

rajona Latvijas dabas un vēstures biedrības no-

daļai!
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