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Ne velti Latvijas PSR ģerboni un karogā ir attē-

lota jūra. Pie jūrjas mūsu senči dzīvojuši jau vairā-

kus gadu tūkstošus. Jūras bagātībām, juras zvejnie-
cībai un kuģniecībai arvien ir bijusi izcila nozīme

mūsu lautas saimniecībā.

Padomju varas gados ievērojami intensīvāka kļu-
vusi jūras bagātību izmantošana darbaļaužu labā,
šodien tiek lietota daudz modernāka zvejas tehnika

un zvejnieku darba rīki, līdz nepazīšanai izmainīju-
šies zvejnieku dzīves apstākļi. Sājos gados zinātnieki

ir sīki izpētījuši Baltijas jūras faunu un floru, zivju
bagātības un zivju barības bāzi, noskaidrojuši šis

jūras ģeoloģisko uzbūvi un ģeoloģiskās attīstības

vēsturi un tagad meklē tajā derīgos izrakteņus.
Jūras bagātības nav neizsmeļamas, tādēļ zināt-

nieki noskaidro, kas jādara, lai pēc iespējas racionā-

lāk izmantotu jūras bagātības un saglabātu tās nā-

kamajām paaudzēm.
Si gada kalendārs ir veltīts Baltijas jūras bagātī-

bām, to aizsardzībai, piejūras ļaudīm.
Kalendārs šajā gadā atzīmē vairāku lielu noti-

kumu jubilejas. Ziemā atceramies 1905. gada revolū-

cijas sākumu, pavasari — padomju tautas uzvaru

Lielajā Tēvijas karā, vasarā — padomju varas at-

jaunošanu Latvijā, bet rudeni — 1905. gada kaujas.
Atceramies arī izcilu revolucionāru, zinātnieku un

kultūras darbinieku jubilejas. Noslēgumā kalendāri

pievēršas sabiedriskajiem muzejiem un LDPAB

biedru darbam un uzdevumiem novadpētniecībā.

Redakcijas kolēģija
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JANVĀRIS

Da-

tums
Vārda dienas

S a u 1 e s

kulmi-
lems nācija

Saules Mēness
Sa-

>vs

riets
,umst

lēkts rleis Jļ

Mēness

st m st m s st m sl m st m st m

T 1

C 2

Pt 3

S 4

Sv 5

Laimnesis, Solvita 10 02 13 26 52 1652 18 32 22 07 11 16 L

Indulis, Ivo 10 01 27 20 16 53 18 33 2336 1133 J

Miervaldis, Ringolds 10 01 27 48 16 55 18 34 — 11 50 J

Spodra, Ilva 1000 28 16 1656 1835 1 02 1206 C

Sīmanis, Zintis 10 00 28 43 16 58 18 36 2 28 12 24 Sv

P 6

O 7

T 8

C 9

Pl 10

S 11

Sv12

Spulga, Arnita 9 59 29 10 1659 18 37 3 51 12 44 Sk

Rota, Zigmārs 9 59 29 36 17 01 18 39 5 09 13 11 Sk

Gaitis, Ivanda 9 58 3002 17 02 18 40 6 23 13 46 Sk

Kaspars 9 57 30 27 17 04 18 41 7 27 14 31 St

Tatjana 9 56 30 52 1706 18 43 8 19 15 25 St

Smaida 9 55 31 16 17 07 18 44 8 59 1630 M

Reinis, Reinholds 954 3140 17 09 18 45 9 31 1738 •

P 13

O 14

T 15

C 16

Pt 17

S 18

Sv 19

Harijs, Ārijs, Aris 953 3203 17 11 1847 9 52 1850 M

Roberts, Raitis 9 52 3226 17 13 18 48 10 10 20 02 O

Fēlikss, Felicita 9 51 32 48 17 15 18 50 10 25 21 12 O

Lidija, Lida 9 50 3309 17 17 18 51 10 39 22 23 Z

Tenis 9 49 33 29 17 19 18 53 10 51 23 34 Z

Antons, Antis 947 33 49 17 211855 1104 —
Z

Andulis, Alnis 9 46 34 08 17 23 18 56 11 19 0 45 A

P 20

O 21

T 22

C 23

Pt 24

S 25

Sv2fi

Oļģerts, Aļģirds 945 34 27 17 25 1858 1135 1 58 3
Agnese, Agnija 9 43 34 44 17 27 1900 11 56 3 12 Vr

Austris 9 42 35 01 17 29 19 01 12 24 4 28 Vr

Grieta 9 40 35 17 17 31 19 03 13 03 5 40 D

Krišs, Ksenija 9 38 35 32 17 33 19 05 13 56 6 46 D

Zigurds 9 37 35 46 17 35 19 07 1505 7 41 D

Ansis, Agnis 9 35 36 00 17 38 19 09 16 28 8 23 Vz

P 27

O 28

T 29

C 30

Pt 41

Ilze, Ildze, Izolde 933 36 13 1740 19 10 1800 853 @
Kārlis, Spodris 9 31 36 25 17 42 19 12 19 35 918 L

Aivars, Valērijs 9 30 36 36 17 44 19 14 2107 9 39 L

Valentīna, Pārsla 9 28 3646 1746 19 16 22 39 956 J

Tekla, Violeta 926 3656 1749 1918 — 10 13 J

Saules Saules Mēness

apakšējā .,
maksl-

s
,

au.es Dienas A»v 16. 1 pl. 0S*

luind- uzaust mālais ,cMa
garums Per. 28. 1

„
12

nācija augstums
azimuts

Fāzes

st m *t m st m st m

1. I

10. 1

20. I

30. 1

1 27 8 22 10° 134° 6 50 C 4. 1 pl. 22 05

1 31 8 20 11 132 7 10 #12. 1
„

13 20

1 34 8 11 13 128 7 40 3 20. 1
„

1815

1 37 7 58 15 122 8 18 ®27. 1
„

1810
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t. Jaungada diena.

21. (924. gadā miris Vladimirs lļjičs Ļeņins.
22. (9.) Pirms 70 gadiem (1905) Krievijā sākas pirmā revolūcija,

4. Pirms 80 gadiem dzimis gleznotājs un plakātists, viens no lat-

viešu padomju tēlotājas mākslas aizsācējiem Gustavs Klucis
(1895—1944).

6. Pirms 75 gadiem (1900) dzimusi ārste infekcioniste medicīnas

zinātņu doktore, profesore Marija Budže.

8. Pirms 80 gadiem dzimis partijas un padomju darbinieks Roberts
Bauze (1895—1942).

13. Pirms 100 gadiem dzimis tēlnieks profesors Konstantīns Rončevskis

(1875-1935).
14. Pirms 60 gadiem (1915) dzimis ķīmiķis organiķis LPSR ZA aka-

dēmiķis, LPSR Nopelniem bagātais zinātnes un tehnikas darbi-

nieks Solomons Hillers.

15. Pirms 70 gadiem (1905) dzimusi arheoloģe vēstures zinātņu kan-

didāte Elvīra Snore.

16. Pirtns 75 gadiem dzimis aktieris LPSR Nopelniem bagātais ska-

tuves mākslinieks Rūdolfs Kreicums (1900—1971).
16. Pirms 70 gadiem (1905) dzimusi LPSR Tautas rakstniece Anna

Sakse.

19. Pirms 30 gadiem (1945) iznācis laikraksta «Literatūra un Māksla»

1. numurs.

19. Pirms 125 gadiem dzimis komponists, diriģents un pedagogs
Vīgneru Ernests (1850—1933).

20. Pirms 80 gadiem dzimis gleznotājs profesors Uga Skulnie

(1895—1963).
26. (13.) Pirms 70 gadiem (1905) cara karaspēks Rīgā pie dzelzs

tilta apšāva strādniekus, kas, atsaucoties uz «Asiņainās svētdienas»

notikumiem Pēterburgā, bija izgājuši demonstrācijā. (Skat. rakstu

59. Ipp.)

Mizīdu kārtas vēzītis Neomysis mixta un sānpelde Pontoporeia affinis. Abi vē-

zīši pieder pie makroplanktona — relatīvi lieliem (pat līdz dažiem cm) dzīvnie-
kiem, kuri uzturas gan piekrastēs, gan dziļumā jūras dibena tuvumā, bet ne

tieši uz grunts. Makroplanktonam ir liela nozīme ne vien salaku un reņģu, bet

arī mencu mazuļu barībā.
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Lai gan janvārī

gaisa vidējā tempe-
ratūra (kartē pār-
trauktās līnijas) ir

pozitīva tikai virs

jūras centrālās da-

ļas (+l°), ledus

(šķērssvītrotā lī-

nija) paspēj izvei-

doties tikai gar Rī-

gas un Somu jūras
līča piekrasti. Vi-

dēji ūdens ir par
3—7° siltāks nekā

gaiss (nepārtrauk-
tās līnijas). Vēji
Baltijas jūrā pār-
svarā no rietumiem,

Rīgas jūras līcī —

no dienvidiem un

dienvidrietumiem.

Janvāris — bioloģiskās ziemas sākums Baltijas jūrā.

Baltijas jūras sarežģītās ģeoloģiskās attīstības rezultātā šeit līdzās

dzīvo gan tipiski jūras organismi, gan saldūdens iemītnieki, kā silt-

ūdens, tā arī arktisko jūru iemītnieki. Taču janvāri it visa dzīvība

atrodas minimuma stāvoklī kā skaita, tā aktivitātes ziņā.

Fitoplanktons (mikroskopiskie zemākie augi, kas ražo biomasu

ūdens slānī) pārdzīvo minimuma sezonu, kas vienāda visām ekolo-

ģiskajām grupām.
Zooplanktons (sīkie vēzīši un citi zemākie dzīvnieki, kas apdzīvo

ūdens slāni, pārtiek no fitoplanktona un baktērijām un veido zivju
galveno barības bāzi) atrodas skaita minimuma stāvoklī, dominē air-

kāju vēzīši.

Bentosa (zemākie dzīvnieki, kas atrodas jūras dibenā un uz zem-

ūdens augiem) vairojas arktiskie vēžveidīgie — mizīdas un sānpeldes.

Biomasas ir minimālas.

Zooplanktona un bentosa vēzīšus turklāt apēd aukstūdeni mīlošās

zivis, kas šai laikā turpina baroties.
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.. Zivis ziemo.

Ūdens temperatūra
virsējos slāņos no-

krīt pat nedaudz

zem nulles, bet

dziļumos saglabā-
jas ap +5, +6.
Plekstes (P) zie-

mo 80—100 m,

reņģes (R) un

mencas (M) 50—

70 m, brētliņas

(B) 70—90 m

dziļumā. Mencas

barojas (•) inten-

sīvi, pārējās zivis

maz. Nēģi (N)

migrē (→) uz

upēm. Vimbu (V)
pavasara rase zie-

mo Rīgas jūras
līcī un gar jūras
piekrasti, bet ru-

dens rase — upju
dziļākajās vietās.

Baltijas Jūras lielākā brūnaļģe ir pūšļu fukuss. Tā sasniedz līdz
40 cm garumu un galvenokārt sastopama piekrastes zonā s—lo m

dziļumā. Sī aļģe piestiprinajusies pie akmeņiem, kuri atrodas jūras
dibena. Speciālas gaisa kameras tai palīdz noturēties ūdenī vertikāli

Fukuss ir daudzgadīgs. Atmirst vienīgi vecās apakšējās sānu daļas,
un, beidzoties ziemas periodam, sāk pieaugt jau iepriekš izveidots

augs, ko sauc par laponi. Tā jaunāko dzinumu galos, speciālos apa-
ļos iedobumos jau ziemā veidojas dzimumšūnas.

Jūras piekrastē un upju grīvās sastopamie ziedaugi — niedres, vilk-
vālītes, glīvenes v. c. — arī ir daudzgadīgi, bet tie ik rudeni zaudē
virszemes daļas. Pārziemo to sakneni. Tiem turpinās miera periods

Mēnešu kalendārija tabulās lietoti šādi zodiaka zīmju saīsi-
nājumi:

O — Ūdensvīrs Vr — Vērsis L — Lauva Sk — Skorpions
Z — Zivis D — Dvīņi J — Jaunava St — Strēlnieks
A — Auus Vz — Vēzis Sv — Svari M — Mežāzis
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FEBRUĀRIS

Sv 2 Spīdola

P 3

O 4

T 5

C 6

Pt 7

S 8

Sv 9

Aīda, Ida

Daila, Veronika

Agate, Selga

Dārta, Dace

Nelda, Rihards

Aldona

Simona, Apolonija

9 20

9 18

9 16

9 14

9 12

9 09

9 07

P 10

O 11

T 12

C 13

Pt 14

S 15

Sv 16

Paulīna, Paula

Laima, Laimdota,

Karlīna, Līna

Malda, Melita

Valentīns

Alvils, Olafs, Aloizs

Jūlija, Džuljeta

9 05

9 03

9 00

8 58

8 56

8 53

851

P 17

O 18

T 19

C 20

Pt 21

S 22

Sv23

Donats, Konstanee

Kora, Kintija
Zane, Zuzanna

Vitauts, Smuidra

Eleonora

Ārija, Rigonda
Haralds, Almants

8 49

8 46

8 44

841

8 39

8 36

8 34

P 24

O 25

T 26

C 27

Pt 28

Diāna, Dina

Alma

Evelīna, Mētra

Līvija, Andra

Skaidrīte, Justs

831

8 29

8 26

8 24

821

sl m st m st m st m

1. II

10. II

20. II

28. II

1 37

1 38

1 37

1 36

7 55

7 39

7 18

6 59

16°

19

22

25

121°

116

109

104

8 27

906

954

1031

<T 3. 11 pl.
#11- II

„

©26. II
„

9 23

8 18

1039

4 15
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18. 1903. gadā dzimis PSRS Augstākās Padomes Prezidija priekšsē-
dētājs, PSKP CX Politbiroja loceklis Nikolajs Podgornijs.

21. 1904. gadā dzimis PSRS Ministru Padomes priekšsēdētājs, PSKP
CX Politbiroja loceklis Aleksejs Kosigins.

23. Padomju Armijas un Jūras Kara Flotes diena.

7. Pirms 125 gadiem dzimis matemātiķis un dabas zinātņu popula-
rizētājs Jēkabs Vinklers (1850—1921).

8. Pirms 100 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks Jēkabs

Treimanis (1875—1924; skat. rakstu 62. Ipp.).
8. Pirms 70 gadiem dzimis Padomju Latvijas veselības aizsardzības

organizators LPSR Nopelniem bagātais ārsts Ādolfs Krauss

(1905—1958).
16. Pirms 60 gadiem (1915) dzimis rakstnieks Alberts Jansons.

16.—17. Pirms 15 gadiem (1960) notika LKP XVII kongress.
17. Pirms 70 gadiem dzimis dzejnieks revolucionārs Vilis Āboltiņš

(1905—1943).
17. Pirms 60 gadiem (1915) dzimis tēlnieks Mārtiņš Zaurs.

18. Pirms 80 gadiem dzimis gleznotājs un grafiķis Jēkabs Kazaks

(1895—1920).
19. Pirms 95 gadiem dzimis viens no pirmajiem latviešu mežu zināt-

niekiem Krišs Melderis (1880—1942).
22. Pirms 90 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks un

partijas darbinieks Jānis Ozols (Ziedonis) (1885—1919).
27. Pirms 105 gadiem dzimis gleznotājs un lietišķās mākslas speciā-

lists LPSR Nopelniem bagātais mākslas darbinieks Jūlijs Mader-

nieks (1870—1955).

Viena no masveidīgākajām zooplanktona sugām — airkājis Pseudocalamus elon-

gatus un plekste Pleuronectes flesus.
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Vidējā gaisa
temperatūra pozi-
tīva tikai Baltijas
jūras dienviddaļā.
Ūdens siltāks nekā

gaiss vidēji par
2—7°. Vējš Balti-

jas jūrā pārsvarā
no rietumiem un

dienvidrietumiem,

Rīgas jūras līcī

vēju sadalījums ir

samērā vienveidīgs.

Februāris — bioloģiskās ziemas vidus.

Fitoplanktona biornasa ir minimāla, tajā sāk dominēt diatomejas
(kramaļģes). Zooplanktona biornasa arī ir minimāla, to veido galve-
nokārt airkāju vēzīši.

Bentosā turpinās arktisko vēžveidīgo vairošanās. To biornasa jopro-
jām minimāla.

Jāpiebilst, ka krasi norobežot bioloģiskās sezonas visā Baltijas jūrā
nevar, jo šī jūra ir izstiepta tālu no ziemeļiem uz dienvidiem un kli-
mats šaja rajonā ir krasi' atšķirīgs arī dažādos gados.

Baltijas ziemeļdaļā bioloģiskas norises aizkavējas par 15—30 dienām

salīdzinājumā ar dienviddaļu, turklāt īpaši siltos vai aukstos gados
vērojamas arī stipras novirzes.
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Turpinās zivju
ziemošana. Vienīgi
plekstes (P) sāk

koncentrēties nār-

sta vietās. Turpi-
nās nēģu (N) mig-
rācija (->) upēs.

Fukusiem turpinās dzimumšunu veidošanās.
Pašā piekrastes joslā līdz 5 m dziļumam juras dibena novietojušas

gaismu mīlošās nelielas zaļaļģes. Visbiežāk sastopamā ir kladofora.
Dažas to sugas līdzīgi fukusiem pārziemo ar visu laponi, bet citas —

Sīku matveida izaugumu jeb rizoīdu stāvokli, kuros jau rudenī uzkrā-
jušās barības vielas. Pavasarī no šīm rizoīdu šūnām izaugs jauns
augs. Dažām sugām pārziemo lapoņa pavedieni vai atsevišķas šūnas,
kuras rudenī, uzkrājoties cietei, piebriest.

Tā kā zaļaļģu atrašanās josla parasti pārklāta ar ledu un sniegu,
kas aizsedz gaismu, aļģes gaida to izkušanu, lai sāktu sava lapona
veidošanu.

Nodzeltējušos piekrastes augus vējš nolauž, bet sēklas, kas sagla-
bājušās galotnēs, izplata visos virzienos.
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MARTS

<i ii e s e n e s s

tums
Vārda dienas kulmi-

lekts
nācija

riets

Sa-

tumst
lēkts riets g

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

S l Ivars, Ilgvars 818 133601 1855 2017 — 8 55 Sv

Sv 2 Lavīze, Luīze, Laila 8 16 35 50 18 57 20 19 0 32 9 19 Sk

p 3 Tālis, Marts 8 13 35 37 1859 20 22 1 54 9 51 Sk

O 4 Alise 8 11 35 25 19012024 3 07 10 30 CC

T 5 Austra, Aurora 808 35 12 1903 2026 4 08 II 17 St

C 6 Vents, Centis 8 05 34 58 19 06 2028 4 56 12 17 St

Pt 7 Ella, Elmīra 803 3444 1908 2030 534 1321 M

S 8 Dagmāra, Marga 8 00 34 30 19 10 20 32 6 00 1429 M

Sv 9 Ēvalds 7 57 34 15 19 12 20 35 6 24 1540 U

P 10 Silvija, Laimrota 755 3400 19 15 2037 641 1650 0

O 11 Konstantīns, Agita 7 52 33 45 19 17 20 39 6 56 18 01 0

T 12 Aija, Aiva, Aivis 7 49 33 29 19 19 20 41 709 19 11 Z

C 13 Ernests, Balvis 7 47 33 13 19 21 20 44 7 23 20 22 ®

Pt 14 Matilde, Ulrika 7 44 32 56 1923 20 46 7 36 2133 A

S 15 Amilda 7 41 32 40 1925 20 48 7 52 22 45 A

Svl6 Guntis, Guntars 7 38 32 23 19 27 20 50 8 10 23 58 A

P 17 Ģertrūde, Gerda 7 36 32 06 19 30 20 53 8 33 — Vr

O 18 Ilona, Adelīna 733 3149 1932 2055 903 I 10 Vr

T 19 Jāzeps 7 30 3131 1934 2057 9 42 2 17 D

C 20 Made 7 27 3114 19 36 2100 10 35 3 16 3

Pt 21 Benedikts, Una, Dzelme 7 25 30 56 19 38 2102 1141 406 Vi

S 22 Tamāra, Dziedra 7 22 3038 19 40 2104 12 58 4 45 Vz

Sv23 Mirdza, Žanete 7 19 30 20 19 42 2107 14 23 5 14 Vz

P 24 Kazimirs 7 17 30 02 19 45 2109 15 53 5 39 L

O 25 Māra, Mārīte, Marita 7 14 29 44 19 47 21 II 17 24 6 00 L
T 26 Eiženija, Ženija 7 11 29 25 19 49 2114 18 56 6 18 J

C 27 Gusts, Gustavs 7 09 2907 19 51 21 16 20 28 6 37 (0
Pt 28 Gunta, Ginta. Gunda 7 06 2849 1953 21 19 2158 658 Sv

S 29 Aldonis, Agija 7 03 2830 19 55 21212327 7 19 Sv

Sv30 Nanija, llgmārs 7 00 28 12 19 57 21 24 — 7 49 Sk

P 31 Gvido, Atvars 6 58 27 54 20 00 21 26 0 46 8 25 Sk

Saules Saules
c , ... .

„

apak- S māksi Saules aug-
Saules O.e- Mc-ncss

Sēji g mātais stums virs.T0° nas Ap II. pl 8»»

kulml- 2
auR. no i.dz ea- Per. 26. Ml 12

nācija 3 stums ««uts rums Fāzes

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

1. III 1 36 6 56 25
3

— — 103° 10 37 £ 4. III pl. 23 21

10. III 1 34 633 29 — — 96 1120 ® 13. IK
„

2 48

20. III 1 31 6 05 33 12 02 15 00 89 12 09 320. Iii
„

23 05

21. III 1 31 602 33 11 57 1504 88 12 13 @27. III
„

1337

30.111 1 28 5 35 37 II 11 1545 82 12 57
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8. Starptautiskā sieviešu diena.

12. (27. II) 1917. gadā sākas Februāra buržuāziski demokrātiskā revo-

lūcija Krievijā. Tiek gāzta cara patvaldība un nodibināta Petro-

gradas Strādnieku un kareivju deputātu padome.
14. 1883. gadā miris Kārlis Markss.

18. Parīzes Komūnas diena.

27. Starptautiskā teātra diena.

29. Pirms 55 gadiem (1920) atklāts KK(b)P IX kongress.
30. 1971. gadā atklāts PSKP XXIV kongress.

2. Pirms 75 gadiem dzimis igauņu vēsturnieks, pazīstamais Latvijas
arheoloģijas pētnieks profesors Harijs Moora (1900—1968).

2. Pirms 75 gadiem dzimis revolucionārās kustibas dalībnieks, viens

no aktīvākajiem komjaunatnes darbiniekiem Ziemeļvidzemē Jānis

Vintēns (1900—1919).
2. Pirms 70 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks un

partijas darbinieks, viens no Liepājas aizstāvēšanas vadītājiem

pret vācu fašistiskajiem iebrucējiem J941. gadā Jānis Zars

(1905—1941).
4. Pirms 100 gadiem dzimis humorists un satīrikis Līvu Jurka (Juris

Pūriņš) (1875—1956).
11. Pirms 60 gadiem (1915) dzimusi latviešu padomju aktrise LPSR

Tautas skatuves māksliniece Milda Klētniece.

15. Pirms 80 gadiem dzimis ķirurgs LPSR Nopelniem bagātais ārsts

Jānis Jēgermanis (1895—1968).
18. Pirms 30 gadiem (1945) kaujā pie Blidencs stacijas 8. Igauņu

strēlnieku korpusa virsnieks Padomju Savienības Varonis leitnants

Jākobs Kunders (1921—1945) ar savu ķermeni aizsedza ienaidnieka

dzota ambrazūru, lai cīņu biedriem palīdzētu veikt kaujas uzde-

vumu.

19. Pirms 80 gadiem dzimis revolucionārās kustibas dalībnieks, parti-
jas vēsturnieks profesors Vladimirs Miške (1895—1972).

22. Pirms 90 gadiem dzimis komponists, diriģents un pedagogs LPSR

. Tautas mākslinieks Jēkabs Mediņš (1885—1971).
23. Pirms 50 gadiem dzimis komjaunatnes pagrīdes cīņu dalībnieks

vācu fašistu okupētajā Rīgā Džems Bankovičs (1925 —1944).
31. Pirms 70 gadiem (1905) dzimis komponists LPSR Tautas skatuves

mākslinieks Arvīds Zilinskis.

31. Pirms 90 gadiem dzimis augsnes zinību speciālists profesors
Jānis Vītiņš (1885—1951).

Filoplanktona kramaļģe Acanthestaeniata un reņģe Clupea harengus membras.
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Ledus robežas iz-

platība maksimālā.

Akvatorija ar pozi-
tīvām gaisa tem-

peratūrām sāk pa-
plašināties. Vidē-

jās ūdens tempera-
tūras augstākas
nekā vidējās gaisa

temperatūras par
1—4°. Vēji jūras
dienviddaļā pār-
svarā no rietu-

miem, ziemeļ-
daļā — no dien-

vidaustrumiem, bet

Rīgas jūras līcī

vēju sadalījums sa-

mērā vienveidīgs.

Māris — bioloģiskās ziemas beigas.

Fitoplanktonā sākas veģetācijas sezona. Pieaug diatomeju skaits.

Mēneša beigās visā Baltija jau vērojama šo aļģu kulminācija.

Zooplanktonā sākas airkāju vēzīšu vairošanās.

Bentosā sastopami arktisko vēžveidīgo mazuļi, to skaits strauji

pieaug.
Sis periods ir nozīmīgs «lielo» planktona un bentosa organismu

attīstībā, kuru vairums ir arktiskas izcelsmes.

Te jāpiemin planktona plēsēji sogitas — līdz 2—3 cm gari cauruļ-

veidigi dzīvnieciņi ar slaidām, kā nēģiem, spurām, kuri pārstāv
klasi — lietognatus jeb skropstžokļaiņus. Sogitas dzīvo galvenokārt

Dienvidbaltijā.
Mizīdu kārtas vēzīši pieder pie t. s. nektobentosa. Tā ir dzīvnieku

grupa, kas galvenokārt uzturas juras dibena, taču vienmēr virs grunts

un periodiski (naktis) uzpeld augstākos ūdens slāņos. Marts ir ark-

tisko mizīdu vairošanās laiks.

Šai laikā aktivizējas arī vairums sānpeldes vēzīšu, kuri sastopami

galvenokārt bentosā — uz grunts un augiem, bet dažas sugas arī

nektobentosa.
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Mēneša vidū sā-

kas plekstu (P)
un mencu (M)
nārsts (*) 80—

120 m dziļās iepla-
kās. Viena zivs iz-

nērš 0,5—2 milj.
ikru. Baltijas jūrā

pirmsnārsta kon-

centrācijas sāk vei-

dot reņģes (R). Pa-

kāpeniski sāk nār-

stot (*) brētliņas

(B), veidojot lielas

koncentrācijas tā-

dos pašos dziļumos,
kādos tās ziemoju-
šas. Viena brētliņa
iznērš 10—20 tūk-

stošus ikru.

Labvēlīgos apstākļos fukusos ir jau izveidojušās gan vīrišķās, gan
sievišķās dzimumšūnas, un tās ir gatavas atstāt mātesaugu, lai ārpus
ta ūdeni apaugļotos un veidotu jaunu indivīdu.

Jūras dziļākos slāņos, 7—15 m dzijumā, ar savu laponi pārziemo-
j: -i Baltijas jūras vērtīgākā sārtaļģe, daudzgadīgā furcelārija. Tā ir

neliels, 5—25 cm garš krūmiņš tumši sarkanā vai gandrīz melnā

krasa ar dakšveida galotnēm, šī aļģe satur agaru — recinātājvielu,
ki;ru izmanto konditorejas izstrādājumos.

Izšķir brīvi jūras dibenā dzīvojošās furcelārijas, kuras pārvieto zem-
ūdens straumes un viļņi, un ar rizoīdu palīdzību pie akmeņiem jūras
(1 benā piestiprinātās furcelārijas. Gan viena, gan otra sevišķi daudz
sastopama Igaunijas salu rajonā, kur vai nu speciāli tās zvejo, vai
arī izmanto no jūras izskalotas.

Zem ledus esošie piekrastes augu sakneņi sāk mosties veģetācijai.
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APRĪLIS

O 1

T 2

C 3

Pt 4

S 5

Sv 6

Dagnis
Irmgarde
Daira, Dairis

Valda, Herta

Vija, Vidaga ff
Zinta, Vīlips

6 52

6 50

6 47

6 44

641

P 7

O 8

T 9

C 10

Pt 11

S 12

Sv 13

Zinaīda, Helmuts

Edgars, Danute, Dana

Valerija
Anita, Anitra, Zīle

Hermanis, Vilmārs

Jūlijs, Ainis

Egils, Nauris

6 39

6 36

6 33

6 31

6 28

6 25

6 23

P 14

O 15

T 1G

C 17

Pt 18

S 19

Sv20

Strauja, Gudrīte

Aelita, Gastons

Mintauts, Alfs

Rūdolfs, Viviāna

Laura, Jadviga
Vēsma, Fanija
Mirta, Ziedīte

6 20

6 17

6 15

6 12

6 10

6 07

605

P 21

O 22

T 23

C 24

Pt25

S 26

Sv 27

Marģers, Anastasija
Armands, Armanda,

Spartaks
Jurģis, Juris

Visvaldis, Nameda

Līksma

Alma, Rūsiņš
Tāle"

6 02

5 59

5 57

5 54

5 52

5 49

5 47

P 28

O 29

T 30

Gundega, Terēze

Vilnis, Raimonds
Lilija, Liāna

5 45

5 42

5 40
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6. Ģeologu diena.

7. Vispasaules veselības diena.
12. Kosmonautikas diena. Vispasaules aviācijas un kosmonautikas

diena.

22. Pirms 105 gadiem (1870) dzimis Vladimirs Iļjits Ļeņins.
V. I. Ļeņina piemiņas diena.

24. Starptautiskā jaunatnes solidaritātes diena.
25. Pirms 70 gadiem (1905) Londonā atklāts KSDSP 111 kongress.
27. Vispasaules pilsētu sadraudzības diena.

[. Pirms 85 gadiem dzimis Komunistiskās partijas darbinieks un

rakstnieks Augusts Arājs-Bērce (1890—1921).
2. Pirms 75 gadiem (1900) V. I. Ļeņins ieradās Rīgā, lai nodibinātu

sakarus ar latviešu sociāldemokrātiem un noorganizētu «Iskras»

transportu. (Skat. rakstu 75. Ipp.)
3. Pirms 70 gadiem (1905) dzimis gleznotājs LPSR Nopelniem bagā-

tais mākslas darbinieks Arvīds Egle.
4. Pirms 60 gadiem (1915) dzimis filozofijas zinātņu doktors, LPSR

ZA korespondētājloceklis profesors Valentīns Steinbergs.
8. Pirms 75 gadiem (1900) dzimis Komunistiskās partijas darbinieks,

revolucionārās un partizāņu kustības dalībnieks Fricis Bergs.
11, Pirms 80 gadiem dzimis gleznotājs LPSR Nopelniem bagātais

mākslas darbinieks Jēkabs Bīne (1895—1955).
21. Pirms 85 gadiem dzimis Rīgas Krievu drāmas teātra aktieris

LPSR Tautas skatuves mākslinieks Nikolajs Barabanovs

(1890-1970).
25. Pirms 70 gadiem dzimis pilsoņu kara un spāņu tautas nacionāli

revolucionāra kara dalībnieks Padomju Savienības Varonis, aviāci-

jas ģenerālleitnants Pēteris Pumpurs (1905—1942).

Fitoplanklona kramaļģe Sceltonema cosfatum, Baltijas menca Gadus morhua

un viena no masveidīgajam zooplanktona sugām — airkājis Eurgtemora hirun-

doides. kas aprīlī sāk vairoties.
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Ledus pakāpe-
niski uzlūst, un

tā platība sāk ma-

zināties. Vidējā
gaisa temperatūra
virs visas akvato-

rijas ir pozitīva.
Ūdens temperatūra
vietām ir tāda pati
kā gaisa tempera-
tūra, vietām gaisa
temperatūra apmē-
ram par 1° aug-
stāka. Vēji Balti-

jas jūrā pārsvarā
no dienvidrietu-

miem, Rīgas jūras
līcī biežāk arī no-

ziemeļrietumiem un

dienvidaustrumiem.

Aprīlis — bioloģiskā pavasara sākums.

Fitoplanktonā notiek diatomeju masveida vairošanās, kas izraisa
«ūdens ziedēšanu».

Zooplanktonā masveidīgi vairojas airkāju vēzīši. Jaunie dzīvnieki
koncentrējas virsējos ūdens slāņos.

Bentosā masveidīgi savairojas arktiskie vēžveidīgie — sānpeldes un

vieiiadkaji, galvenokārt grēvji jeb" jūras tarakāni — lieli, balti dzīv-
nieki, kurus bieži atrod reņģu un mencu lomos. To skaits ātri pieaug
Strauji vairojas ari mazsaru tārpi, galvenokārt cauruļtārpi, kuri dzīvo,
grunti izveidotās aliņās, un daudzsaru tārpi, koši, pušķaini dzīvnie-
ciņi, kuri galvenokārt uzturas uz grunts, bet viena suga Baltijā uzpeld
ari augstākos slāņos.

Dzīvības uzplaukums jūrā saistīts ne vien tx gaismas pastiprinā-
šanos, bet jo sevišķi ar organisko vielu pieplūdi no palu ūdeņiem.
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Turpinās mencu

(M) nārsts (*)'.
Plekstu (P) nārsts

sasniedz maksimu-

mu. Mūsu svarīgā-

kajām ceļotājzi-
vīm — lašiem

(L) to ligzdās
upēs šķiļas mazuļi.

Reņģes (R), gata-

vojoties nārstam,

migrē (→) uz

krastu pusi un

ienāk Rīgas jūras
līcī. Turpinās brēt-

liņu nārsts,, kas

ieilgst līdz pat jū-
lijam. Uz nārsta

vietām dodas nēģi
(N) un vimbu (V)

pavasara rase.

Upju lejtecēs un ar

jūru savienotajos
ezeros (Engures,

Liepājas) tām seko

ālanti (Ā).

Ledus gabali, kuros iesalušas vilkvālītes un niedres, atdalās no

krasta, noraujot un aiznesot līdzi nodzeltējušās virszemes daļas, ku-

ras viļņi vēlāk izskalo krastā. Sakneņi sāk mosties pavasara dzīvei.

Piekrastes augu valsts vēl nav sākusi intensīvi attīstīties. Taču

kāpu piesaulē savus pūpolus silda smilšu kārkls.

Gar piekrasti un arī virs jūras lido gājputni f-Yr). Vairums. zvir-

buļveidīgo putnu — dienas migrantu izvairās šķērsot jūru. Tāpēc

pavasari visintensīvākā migrācija Latvijā ir vērojama Irbes šauruma

un Rīgas jūras līča rietumu un dienvidu piekrastē.
Daudzgadīgās aļģes gatavojas veidot laponi. Tā pieaugums ir nie-

cīgs, piemēram, furcelarijam tikai 5—6 mm gada.
Nogatavojušās fukusu dzimumšūnas nokļūst jūras dibenā. Tam pie-

mērotākais ir ciets pamats — akmeņi vai klintis, jo smiltis jūras

viļņošanās ietekme ka dzirnakmeņi samaļ tikko no mātesauga izkļu-
vušos maigos organismus. Tikai jūras dibenā neptestiprināta furcela-

rija labi jūtas arī uz smilšaina pamata, jo tā vairojas veģetatīvi.
No apaugļotām olšūnām sak veidoties jauni augi. Intensīvāks šis

process kļūst maijā, jūnijā.
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MAIJS

Da-

tums Vārda dienas

Saules

kulml*
leKts

nācija

Saules Mēness
Sa- */)

ricts
tumst ,ek1s rļets g

Mēness

C 1

Pt 2

S 3

Sv 4

Ziedonis

Zigmunds

Gints, Uvis

Vizbulīte, Viola

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

5 37 13 2040 2105 22 57 2 02 10 03 M

5 35 2033 2108 2300 228 11 14 M

5 33 20 2r> 21 10 23 04 2 50 12 25 £
530 20H) 21 12 2307 307 13360

P 5

O 6

T 7

C 8

Pt 9

S 10

Sv II

Ģirts, Ģederts
Gaidis, Didzis

Henriete, Henrijs

Staņislavs

Klāvs, Ervīns

Maija

Milda, Karmena

5 28 20 15 21 14 23 11 3 22 14 46 Z

5 26 20 09 2116 23 15 3 36 15 56 Z

524 2005 2118 2319 350 1707 Z

521 20 01 21 20 23 22 4 05 18 18 A

5 19 19 58 21 22 23 26 4 22 19 32 A

5 17 1955 2124 23 31 4 42 20 46 Vr

5 15 19 53 21 26 23 35 5 09 21 58 #

P 12

0 13

T 14

C 15

Pt 16

S 17

Sv18

Valija, Ināra, Ina

Irēna, Irīna, Ira

Krišjānis, Elfa

Sofija, Taiga
Edvīns, Edijs
Herberts, Dailis

Inesis, Inese, Ēriks

5 13 19 51 21 28 23 39 5 42 23 03 Vr

5 11 19 50 21 30 23 43 6 27 — D

509 1950 2132 2348 7 26 000 D

5 07 19 50 2134 23 53 8 36 0 44 Vz

505 19 51 21 36 23 57 9 55 1 19 Vz

5 03 19 52 21 38 — 11 17 1 46 L

5 01 1954 21 40 002 12 42 2 08 3

P 19

O 20

T 21

C 22

Pt 23

S 24

Sv 25

Lita, Teika, Sibilla

Salvis, Venta

Ernestīne

Emīlija
Lonija, Ligija
Ilvija, Marlēna

Anšlavs

4 59 1956 21 42 0 08 14 08 2 27 J

4 57 19 59 21 44 0 13 15 34 2 45 J

4 56 20 02 2146 0 19 17 00 3 03 Sv

454 2006 2148 0 25 1826 3 22 Sv

452 2010 21 49 032 1952 345 Sk

4 51 20 15 21 51 0 40 21 II 4 14 Sk

4 49 20 20 2153 049 22 19 4 51 (ģ)

P 26

O 27

T 28

C 29

Pt 30

S 31

Eduards, Varis

Dzidra, Gunita

Vilis, Vilhelms

Maksis, Raivis

Vitolds, Lolita

Alīda, Jūsma

4 48 20 26 2155 103 23 15 5 39 St

4 46 20 33 21 "56 23 58 6 38 St

4 45 20 40 21 58 — 7 44 M

4 43 20 47 21 59 0 29 855 M

4 42 20 55 22 01 0 54 1008 O

4 41 21 03 22 02 1 13 11 20 0
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1. Oarbajaužu starptautiskās solidaritātes diena.
5. 1818. gadā dzimis Kārlis Markss.
5. Preses diena.
7. Radio diena.

9. Uzvaras svētki. Pirms 30 gadiem (1945) Lielajā Tēvijas karā

tika izcīnīta uzvara pār fašistisko Vāciju.
25. Ķīmiķu diena.
25. Āfrikas atbrīvošanās diena.

28. Robežsargu diena.

1. Pirms 70 gadiem (1905) visā Latvijā notiek plaši vispārīgi strād
nieku streiki.

6. Pirms 60 gadiem (1915) dzimis operdziedātājs LPSR Tautas ska-

tuves mākslinieks Miķelis Fišers.

9. Pirms 100 gadiem dzimis gleznotājs un grafiķis Rūdolfs Pērle

(1875-1917).
9. Pirms 80 gadiem dzimis militārais darbinieks un rakstnieks

Roberts Eidemanis (1895—1937).
9. Pirms 75 gadiem (1900) dzimis dārzkopis un selekcionārs LPSR

Nopelniem bagātais agronoms Arvīds Viksne.

13. Pirms 85 gadiem dzimusi tēlniece Marta Skulme (1890—1962),
pirmā latviešu sieviete, kas pievērsusies tēlniecībai.

14. Pirms 85 gadiem dzimis pilsoņu kara dalībnieks, militārais darbi-

nieks, korpusa komandieris Kirils Stučka (1890—1937).
18. Pirms 80 gadiem (1895) dzimis aktieris un režisors LPSR Nopel-

niem bagātais skatuves mākslinieks Herberts Zommers.

24. Pirms 75 gadiem (1900) dzimis rakstnieks Eduards Saienleks.
24. Pirms 65 gadiem (1910) dzimis komponists un rakstnieks LPSR

Tautas mākslinieks Marģers Zariņš.
28. Pirms 100 gadiem dzimis revolucionārās kustības dalībnieks,

partijas darbinieks un literatūras kritiķis Vilis Dermanis

(1875-1938; skat. rakstu 80. Ipp.).

Planktona a|ģe pirofīts Gonyaulax catenata. masveidīgs bentosa sānpeldes vē-
zītis Bathyporeia sp. un Baltijas brētliņa Sprattus sprattus balticus.
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Ievērojami sa-

silst piekrastes
ūdeņi, sevišķi sek-

lajās vietās. Gaisa

temperatūra gan-
drīz visur augstā-
ka nekā ūdens tem-

peratūra (par 1—

2°). Vēji Baltijas
jūras dienviddaļā

un Rīgas jūras līcī

sadalās samērā

vienveidīgi, bet jū-
ras ziemeļu daļā

pārsvarā ziemeļu
un austrumu vēji.

Maijs — bioloģiskā pavasara kulminācija.

Fitoplanktonā aprimst straujā pavasara attīstība, parādās vasarai

raksturīgās sugas.
Zooplanktona vērojams airkāju vēzīšu — ciklopu vairošanās maksi-

mums, savairojas arī virpotāji. Virsējos ūdens slāņos strauji pieaug
dzīvnieku skaits.

Bentosā sāk vairoties siltūdens sugas — vēžveidīgie, gliemji, tārpi.
To skaits strauji aug.

Jurā -visur sāk aktīvi darboties baktērijas, kuras mineralizē atmir-

stošos augus un ar paliem ieskalotās organiskās vielas. Līdz ar to

ūdens beidz «ziedēt» un kļūst dzidrs.

Bakteriālie procesi patērē daudz skābekļa. Baltijas jūrā un sevišķi
Rīgas līcī organisko un biogēno vielu lielās koncentrācijas dēļ šie

procesi ir tik intensīvi, ka jura izdala skābekli (kuru augi saražojuši
pārsātinātā koncentrācijā) tikai agrā pavasarī. Sākot ar maiju, musu

jura jau asimilē skābekli no atmosfēras.
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Visas jūras zivis

nārsto. Plekstēm

(P) nārsts (*) pa-
mazām izbeidzas

un sākas migrācija
(→) krasta virzie-

nā. Dziļumos tur-

pinās brētliņu (B)

nārsts, bet reņģes

(R) sāk nārstot

piekrastu seklumos,

piestiprinot ikriņus

pie augiem, akme-

ņiem un grunts.
Lašu (L) smolti

(1—3 g. v. ma-

zuļi), kā audzēta-

vās, tā savvaļā au-

gušie, dodas pa

upēm uz jūru. No

upēm uz jūru aiz-

ceļo arī sudrabotie

lašu mazuļi. Nēģi
(N) sāk nārstot

Daugavā un Gaujā.
Upēs nārsto vim-

bas (V).

Intensīvāks kļūst fukusa lapoņa pieaugums. Veidojas jaunas dzi-

mumšūnas un augi. Sis process turpinās līdz augustam, septembrim.
Rizoīdu stāvoklī esošās aļģes sāk veidot jaunu laponi. Pamostas ari

ziemojošas šūnas.

Pārziemojušie sakneņi dod jaunus dzinumus. Vilkvālītēm veidojas
jaunas saknes, no kurām daļa novietojas augsnē, bet daļa — virs
tās. Ar tām augs uzņem barības vielas — gan no augsnes, gan no

ūdens. No pērnā gada sēklām sāk veidoties jauni augi.
Jūra kļuvusi bagātāka gan ar upju ūdeņiem, gan ar dažādām

sanestam barības vielām un upju augu atliekām. Upju grīvu tuvumā
var redzēt liedagā izskalotus smaržīgo kalmju, ezeru meldru un

velnarutku sakneņus. Kāpu smiltīs sāk dīgt iepriekšējā gadā paslē-
pušās sēklas un augļi. m

Mēneša beigās zied kāpu priedes.
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JŪNIJS

T 18

C 19

Pt 20

S 21

Sv22

Alberts, Madis 4 29

Viktors, Nils 4 29

Rasma, Rasa, Maira 4 29

Emīls, Egita, Monvīds 4 29

Ludmila 4 29

24 27 22 21 17 52 16 10 1 29 Sv

24 40 22 21 17 52 17 34 1 50 Sv

24 53 22 21 17 52 18 54 2 15 Sk

2506 22 22 17 53 20 05 2 47 Sk

25 19 22 22 17 53 21 05 3 31 St

P 23

O 24

T 25

C 26

Pt 27

S 28

Sv 29

Līga 4 29

Jānis 4 29

Milija, Maiga 4 30

Ausma, Inguna 4 30

Malvīne 4 31

Viesturs, Kitija 4 31

Pēteris, Pauls, Pāvils 4 32

2532 22 22 17 53 21 53 4 24 @
25 45 22 22 17 53 22 29 5 28 M

2558 22 22 17 52 22 56 637 M

26 10 22 22 17 52 23 18 7 49 0

2623 22 22 17 51 2335 9 01 0

2635 22 21 17 50 23 50 10 13 0

26 48 22 21 17 49 — 11 24 Z

P 30 Tālivaldis, Mareks 4 33 27 00 22 21 17 48 0 04 12 33 Z
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1. Starptautiskā bērnu aizsardzības diena.

8. Vieglās rūpniecības darbinieku diena.

15. Medicīnas darbinieku diena.

22. 1941. gadā fašistiskā Vācija nodevīgi uzbrūk Padomju Savienībai.

Sākas Padomju Savienības Lielais Tēvijas karš pret fašistisko

Vāciju.
29. Padomju jaunatnes diena.

2. Pirms 100 gadiem dzimis partijas darbinieks, ievērojamais 1905. g.
tautas milicijas un mežabrāļu organizētājs Krišjānis Bočs

(1875—1908; skat. rakstu 142. Ipp.).
4. Pirms 70 gadiem (1905) dzimis gleznotājs Aleksandrs Zviedris.

9. Pirms 75 gadiem (1900) dzimusi literatūras zinātniece un peda-
goģe filoloģijas zinātņu kandidāte Emma Andersone.

12. Pirms 65 gadiem (1910) dzimis tēlnieks Ļeņina prēmijas laureāts

Ļevs Bukovskis.

17. Pirms 35 gadiem (1940) Rīgas darbaļaudis sirsnīgi sagaida sa-

skaņā ar Latvijas un PSRS savstarpējās palīdzības līgumu iera-

dušās Sarkanas Armijas papildu daļas.
20. Pirms 35 gadiem (1940) Latvijā krīt fašistiskā diktatūra un tiek

nodibināta Tautas valdība.

21. Pirms 70 gadiem (1905) dzimis dzejnieks LPSR Nopelniem bagā-
tais kultūras darbinieks Valdis Lukss.

22. Pirms 90 gadiem (1885) dzimis revolucionārais publicists, un lite-

rāts Maksis Sacs-Aņins.
29. Pirms 200 gadiem (1775) Jelgavā atvērta Pētera akadēmija.

Sākusi darboties pirmā astronomiskā observatorija Latvijā. (Skat.
rakstu 115. Ipp.)

Zooplanktona vienšūnas dzīvnieks virpotājs Synchaeta baltica un bentosa daudz-
saru tārps Nereis diversicolor.
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Strauji turpina
sasilt piekrastes
ūdeņi, un vietām,

piemēram, Muhu-

veina jūras šauru-

mos un Somu līča

austrumu galā,
ūdens temperatūra
ir par 2—3° aug-
stāka nekā gaisa

temperatūra. Jūras

centrālajā daļā

gaiss joprojām par
1—2° siltāks nekā

ūdens. Vēji Balti-

jas jūras dienvid-

daļā pārsvarā no

rietumiem, ziemeļ-
daļā —no dien-

vidrietumiem, Rī-

gas līcī — no zie-

meļrietumiem.

Jūnijs — bioloģiskā pavasara beigas.

Jūras fitoplanktonā zaļaļģes nomaina diatomeju masu, kas taga i

jau sarukusi.

Zooplanktonā mazinās aukstūdens iemītnieku — airkāju vēzīšu vai-

rošanās intensitāte, masveidīgi sāk attīstīties virpotāji, parādās zar-

ūsainie vēzīši («ūdens blusas»), savairojas ciklopi, kas vietumis sasto

pami lielās masās.

Bentosā masveidīgi vairojas siltūdens sugas, sevišķi sānpeldes un

mizīdas, kuras viegli atrast arī pludmalē, sevišķi tādās vietās, kur

viļņi sanesuši atrautos ūdens augus. Visi dzīvnieki intensīvi aug.

tādējādi palielinās biornasa.

Tā daba sagatavo baribu milzīgajai zivju paaudzei, kurai sākas

straujas augšanas periods. Protams, sīko dzīvnieciņu kopējā biornasa

ir daudzkārt lietāka nekā izaugušo zivju kopsvars, kas mums jau tā

šķiet milzīgs.
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Turpinās mencu

(M), reņģu (R) un

brētliņu (B) nārsts

(*). Plekstes (P)

koncentrējas pie-

krastēs un Irbes

šauruma rajonā,
kur intensīvi baro-

jas (•) ar bento-

sa organismiem —

gliemjiem un vē-

zīšiem. Piekrastēm

tuvojas (→) vecā-

kie, lielākie laši

(L), kas pirmie nāk

uz nārstu. No

upēm izgājušie lašu

smolti jūras pie-
krastes klejo, baro-

joties ar kukai-

ņiem un zivju ma-

zuļiem. Nēģi (N)
nārsto visās upēs.

Turpina nārstot

vimbas (V).

Jūrā turpinās aļģu augšana un vairošanās.

Jūnijā sāk ziedēt parasta jūraszāle. Augam raksturīgas 3—9 mm

platas lineāras lapas, kuras viļņi bieži atrauj un izskalo krastā.

Vilkvālītēm lapu makstis izdala speciālas gļotas, kuras mazina lapu
berzi vējā. Sāk veidoties vālītes, turklāt vīrišķās novietojas uz vienas

ass virs sievišķajām.
Arī niedrēm veidojas lapu makstis, kuras var pagriezties ap stiebru

vēja virzienā, lai tās nenorautu. Parādās ziedu skaras.

Liedaga smiltīs sadīguši balandu dzimtas augi. Ziedu vainaglapas
baltas vai gaiši violetas.

Jūnija vidū un otrajā pusē zied dažādas kāpu graudzāles. Kupli
Sfzeluši smiltāju kāpnkviešu un smiltāju kapsmildzenes. Randu pļa-

vas starp Ainažiem un Salacgrīvu zied uzpūsta lapsaste.
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JŪLIJS

st m st m s st rn st m st m st m

4 34 13 27 II 22 20

4 35 27 23 22 20
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4 37 27 56 22 18
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033 14 55 A

0 50 1607 A
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1 37 18 31 Vr

2 13 19 36 D
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4 42 28 36 22 14

4 43 28 45 22 13

4 45 28 53 22 12

4 46 29 02 22 11

4 47 29 09 22 10

2 59 20 33 D

401 21 17 D
5 16 21 51 &
6 40 22 19 Vz

8 07 22 41 L

9 36 23 01 L

11 04 23 19 J

4 49 29 16 22 09

4 50 29 23 22 07

4 52 29 29 22 06

4 54 29 35 22 04

4 55 29 40 22 03

4 57 29 44 22 01

4 59 29 48 22 00

12 31 23 37 J

13 56 23 56 3
15 22

— Sv

10 41 021 Sk

1755 0 51 Sk

1858 l 29 St

1 02 19 49 2 17 St
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5. Starptautiskā kooperācijas diena.

13. Zvejnieku diena.

20. Metalurgu diena.

21. Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas nodibināšanas diena.

Pirms 35 gadiem (1940) Latvijā, Lietuvā un Igaunijā atjaunota
padomju vara,

27. PSRS Jūras Kara Flotes diena.

27. Tirdzniecības darbinieku diena.

1. Pirms 90 gadiem dzimis gleznotājs un grafiķis Eduards Brencēns

(1885—1929).
2. Pirms 95 gadiem dzimis gleznotājs LPSR Tautas mākslinieks, pro-

. fesors Jānis Roberts Tilbergs (1880—1972).
5. Pirms 35 gadiem (1940) pēc Komunistiskās partijas aicinājuma

visā Latvijā, atbalstot likumu par Tautas Saeimas vēlēšanām,
notiek masu demonstrācija.

6. Pirms 80 gadiem dzimis aktieris PSRS Tautas skatuves māksli-

nieks Jānis Osis (1895—1973).
14.—15. Pirms 35 gadiem (1940) Latvija notiek Saeimas vēlēšanas,

kurās 97,8 procenti vēlētāju balso par Darba tautas bloka plat-
formu.

18. Pirms 35 gadiem (1940) Latvijas pilsētās un laukos notiek masu

demonstrācijas ar lozungu «Lai dzīvo Padomju Latvija!».
22. Pirms 35 gadiem (1940) Tautas Saeima pieņem' deklarāciju par

zemes pāriešanu tautas īpašumā un deklarāciju par banku un

lielo rūpniecības un tirdzniecības uzņēmumu nacionalizāciju.
26. Pirms 110 gadiem dzimis Komunistiskās partijas, Padomju valsts

un starptautiskās strādnieku kustības darbinieks, padomju tiesibu

zinātnieks Pēteris Stučka (1865—1932)..
27. Pirms 90 gadiem dzimis pilsoņu kara dalībnieks, viens no pa-

domju kara flotes organizētājiem un vadītājiem pilsoņu kara laikā

Kārlis Ziediņš (1885—1919).

Molusks Macoma calcarea, zaļaļge Scenedesmus quadricauda un zarūsainis

Podon polyphemoides, masveidīga vasaras suga zooplanktonā.
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Ūdens tempera-

tūra līčos sasniedz

gada maksimumu

un vidēji jau ir

par 1—2° augstā-
ka nekā gaisa tem-

peratūra. Tikai Bal-

tijas jūras vidus-

daļā gaisa tempe-
ratūra ir par 1°

augstāka nekā

ūdens temperatūra.

Vēji Baltijas jūras
dienviddaļā pār-
svarā no rietu-

miem, ziemeļdaļā

un Rīgas jūras līcī

arī no ziemeļiem
un dienvidiem.

Jūlijs — bioloģiskās vasaras sākums.

Fitoplanktonā valda za|aļģes, no kuram dažugad ūdens pat «zied»,
lielākoties siltajā virsējā slānī. Intensīva ir baktēriju darbība.

Zooplanktonā masveidīgi attīstās zarūsainie vēzīši. Organismi krasi

noslāņojas: augšējos slāņos paliek siltūdens grupas, turpretī aukst-

ūdens iemītnieki noiet dziļumā. Parādās medūzas, jūras ķemmītes,
vairojas gliemji, kuru kāpuri peld planktonā.

Bentosā vērojams siltūdens sugu vairošanās maksimums, to skaits

un biornasa strauji aug. Vairojas mūsu dominējošā gliemeņu suga

Mācama baltica. >

Dzīviba sevišķi attīstās upju grīvu rajonos, kur siltākā un organis-
kām vielām bagātākā ūdenī attīstās ļoti daudz baktēriju un vienšūnu.

Ūdens sasilšanas deļ organismi krasi norobežojas: aukstūdens gru-

pas pārvietojas tālāk no krastiem un dziļumos, turpretī siltūdens

iemītnieki sarodas piekrastēs un ūdens virskārtā.
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Pakāpeniski iz-

beidzas reņģu (R)

un brētliņu (B)

nārsts, iznārstoju-

šās mencas (M)
izklīst (→) pa da-

žādiem jūras rajo-

niem, kur vajā me-

dījumu —
iznār-

stojušo reņģu ba-

rus. Plekstes (P)

joprojām barojas

(•) piekrastē,

Upju grīvās pulcē-
jas nārstam nobrie-

dušie laši (L).
Vimbas (V) no

upju grīvām dodas

gar Rīgas jūras
līča austrumu pie-
krasti uz zieme-

ļiem un intensīvi

barojas.

Uzplaukušas ir sarkanās dzeguzenes, kuru purpursarkanie vai sar-

kanbrūnie ziedi smaržo pēc vaniļas. Veselās rindās aug un maziem,
baltiem ziediņiem zied portulaku amodēnija. Kurzemes jūrmalā zied

smaržigā vīrcele. Ovišu kāpu mežā kādreiz atrasta pat sarkanā cefa-

lantēra.

Jūlijā liedagā izskalotus var atrast arī dažus jūFas ziedaugus, pie-

mēram, purva diedzeni, kuras ložņājošie stublāji ir ar pavedienveida,
hdz 4,5 cm garām lapām.

Jūras līčos uzzied dažādu glīveņu sugas. Sie augi ir iegremdēti
ūdenī, un virs tā paceļas vienīgi ziedu vārpiņas.

Piekrastē zied vilkvālītes un niedras. Sie augi noder par substrātu

spārēm, trīsuļodiem, makstenēm un citiem kukaiņiem, kuri uz lapoņa
dej oliņas. Izšķīlušies kāpuri pa stiebru nokļūst ūdenī; kur ar tiem

barojas zivis. Vēlāk izdzīvojušie kāpuri atkal pa šiem augiem uzrāpjas
ūdens-virspusē un kļūst par kukaiņiem.
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AUGUSTS

T 13

C 14

Pt 15

S 16

Sv 17

Elvīra, Velga
Zelma

Zenta, Dzelde

Astra, Astrīda

Vineta, Oļegs

5 45

5 47

5 49

551

5 53

2828 21 11 23 00 14 28 22 55 Sk

28 17 21 08 22 56 15 44 23 30 3
28 06 21 06 22 52 16 51 — St

27 54 21 03 22 49 17 46 0 10 St

27 42 21 01 22 45 18 29 1 13 St

P 18

O 19

T 20

C 21

Pt 22

Liene, Helēna

Melānija, Imanta

Bernhards, Boriss

Janīna, Linda

Rudīte, Leonards

5 55

5 57

5 59

601

6 03

27 29 20 58 22 42 19 02 2 15 M

27 16 2056 22 38 19 28 3 22 M
2702 2053 22 35 19 49 4 33 0

26 47 20 51 22 31 2006 5 45 ®
26 33 2048 22 28 20 21 6 55 Z
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3. Vissavienības dzelzceļnieku diena.

5. Pirms 80 gadiem (1895) miris Fridrihs Engelss.
5. Pirms 35 gadiem (1940) Latvijas PSR uzņemta Padomju Savie

tūbas sastāvā.

9. Vissavienības fizkultūriešu diena.
10. Celtnieku diena.

17. PSRS Gaisa Flotes diena.

31. Ogļraču diena.

'4. Pirms 85 gadiem (1890) dzimis LPSR ZA akadēmiķis, vēstures

zinātņu doktors, LPSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks

Jānis Krastiņš. (Skat. rakstu 112. Ipp.)

5. Pirms 90 gadiem dzimis režisors un aktieris PSRS Tautas ska-

tuves mākslinieks Alfrēds Amtmanis-Briedītis (1885—1966).

15. Pirms 90 gadiem dzimis revolucionāras kustibas dalībnieks, parti-
jas un padomju darbinieks Jēkabs Zīle (1885—1941).

17. Pirms 80 gadiem dzimis novadpētnieks un muzeju darbinieks

LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks Arnolds Stokmanis

(1895—1970).

18. Pirms 80 gadiem dzimusi revolucionārās kustības dalībniece un

partijas darbiniece vēsturniece Lilija Krēsliņa (1895—1969).
19. Pirms 85 gadiem (1890) dzimusi horeogrāfijas pedagoģe LPSR

Nopelniem bagātā kultūras darbiniece Milda Lasmane.

24.-26. Pirms 35 gadiem (1940) notk-k LPSR Tautas saeimas 2.

(ārkārtējā) sesija, kas pasludina LPSR Tautas saeimu par Lat-

vijas PSR Augstāko Padomi un pieņem Latvijas PSR Konstitū-

ciju.

26. Pirms 90 gadiem dzimis revolucionāras kustibas dalībnieks, parti-
jas un militārais darbinieks Kristaps Salniņš (1885—1939).

30. Pirms 90 gadiem dzimis revolucionāras kustības, padomju un

partijas darbinieks un rakstnieks Dāvids Beika (1885—1946).

Cauruļtārpi Tubifex jūras gruntī, zalaļģe Oocystis submarina un viena no pa-

rastākajam zooplanktona vienšūnu sugām — virpotājs Keratella quadrata.
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Augusts ir mē-

nesis ar visvien-

mērīgāko gaisa un

ūdens temperatūras

sadalījumu. Līčos

un jūras centrālajā
daļā ūdens un gai-
sa temperatūras

apmēram vienādas.

Piekrastē ūdens vi-

dēji par 1—3° sil-

tāks nekā gaiss.

Vēji Baltijas jūras
dienviddaļā pār-
svarā no rietu-

miem, ziemeļ-
daļā — no dien-

vidrietumiem.

Augusts — bioloģiskas vasaras vidus.

Fitoplanktonā dominē zilaļģes un zaļaļģes, atsevišķos gados novē-

rojama «ūdens ziedēšana». Masveidīgi vairojas no atmirstošām aļģēm
pārtiekošie vienšūnu dzīvnieki.

Zooplanktons biomasas un īpatņu skaita ziņā sasniedz gada mak-

simumu, masveidīgi attīstās zarusainie vēzīši, airkāju vēzīši, inten-

sīvi vairojas siltūdens bezmugurkaulnieku sugas, zooplanktons izvie-

tojas slāņos atbilstoši katrai sugai optimālajai temperatūrai.
Bentosā biornasa un sugu skaits sasniedz maksimumu. Dziļāk kon-

centrējas arktiskie vēžveidīgie — mizidas, savairojas cauruļtārpi un

daudzsaru tārpi. Masveidā savairojas medūzas.

Sevišķi mēneša otrajā pusē, kad sākas vētru laiks, pludmalē var

atrast ļoti daudz medūzu. Caurspīdīgais gļotveidīgais medūzas ķer-
menis, izskalots krastā, maz atgādina šī prāvā, simetriskā «dzīvnieka

savdabīgo skaistumu. Mūsu medūzas atšķirība no savām siltjūru radi-

niecēm neizdala kodīgas aizsargvielas.
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Šis ir nozīmīgs

zivju uzbarošanās

(•) mēnesis. Men-

cas (M), reņģes

(R) un brētliņas

(B) izklīst pa visu

jūru, no piekras-

tēm sāk atiet plek-
stes (P), kurām

šeit ūdens kļūst
par siltu. Laši (L),
kas nāk (→) uz

nārstu, pulcējas ne

tikai piekrastē, bet

sāk intensīvāk

ienākt arī upēs.
Jaunie lasēni aiz-

klejo baroties at-

klātā jūrā. Upēs
ienāk vimbu (V)
rudens rase un pir-
mie nēģi (N).

Tuvojas nobeigumam furcelārijas lapoņa pieaugums un tās rūpnie-
ciskā ieguve. Šīs aļģes vasarā zvejo no juras dibena ar speciālam
dragam, pļavejtraļiem un zemūdens kombainiem. Izmanto arī tas, ku-

ras krastā izskalo jura. Furcelāriju ar speciālām ierīcēm atšķiro no

citām aļģēm un smilšu piejaukumiem, lai pec tam pārstrādātu un ie-

gūtu agaru.
Dažu kladoforu sugu rizoīdos sāk uzkrāties barības vielas. Aļģes

sāk gatavoties ziemošanai. Fukusiem izbeidzas jaunu dzimumšunu vei-

došanas un izplūšana no lapoņa dobumiem.

Piekrastes augiem pec ziedu apaugļošanās veidojas seklas.

No juras ziedaugiem sak ziedēt Salacas un Svetciema jūras jomā
atrasta juras rūpija (Ruppia brat kijpus). Šim augam stublājs un lapas
ir pilnīgi iegrimuši ūdeni. Ziedi sīki, bez apziedņa, ziedkopas kais

pēc noziedēšanas noliecas uz leju.
Kurzemes kāpās zied jūrmalas zilpodze. Smiltāju kāpukviešu un

kāpsmildzeņu vārpās briest graudi.
Sazēlušas dažādas balandu un balodeņu sugas. Zied jūrmalas, šķēp-

lapu un skaistaugļu balodenes, jūrmalas kamieļzāle, kālija sālszalc,

jūrmalas šķē,pene.
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SEPTEMBRIS

Saules

lēkts !£hSl"
iihis nācija

Saules Mēness
Sa-

llfl

riets 'u'Tist
\Ms rļf)s "7

Mēness
Da-

tums Vārda dienas

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

P 1

O 2

T 3

C 4

Pt 5

S 6

Sv 7

Ilmārs, Iluta 624 132342 2022 2154 032 1740 Vz

Elīza, Lizete, Zete 6 26 23 23 20 20 2151 143 18 14 Vz

Berta, Bella 628 2304 20 17 2147 305 1842 L

Dzintra, Dzintars 6 30 22 44 20 14 2144 1 32 19 05 L

Klaudija, Persijs 632 2225 20 112141 603 1927 ©

Maigonis, Magnuss 6 34 22 05 20 09 2138 7 35 19 47 J

Regīna, Ermīns -6 36 2145 20 06 21 35 9 07 20 06 Sv

P 8

O 9

T 10

C 11

Pt 12

S 13

Sv 14

Uga 638 21 24 20 03 21 31 10 38 20 30 Sv

Bruno, Telma - 6 40 2104 20 01 2128 12 05 20 57 SJc

Jausma, Albertīne 642 20 43 1958 2125 1327 2131 Sk

Signe 6 44 2022 19 55 2122 14 40 22 15 Sk

Erna 6 46 20 01 19 52 21 19 15 40 23 07 3
Iza, Izabella 6 48 19 40 19 50 2116 16 28 — St

Sanita, Santa 6 50 19 19 19 47 21 13 17 04 0 08 M

P 15

O 16

T 17

C 18

Pt 19

S 20

Sv21

Sandra, Gunvaldis 6 52 1858 19 44 21 10 17 31 1 16 M

Asja, Asnate 654 1836 1942 2107 1754 2 25 O

Vera, Vaira, Vairis 6 56 18 15 19 39 2103 18 12 3 35 0

Liesma, Elita 658 1753 1936 2100 1828 4 45 O

Verners, Muntis 7 01 17 32 1933 20 57 18 43 5 55 Z

Guntra, Marianna 7 03 17 11 19 31 20 54 1858 7 05 (g)

Modris, Matīss 705 16 49 19 28 20 5119 13 8 15 A

P 22

O 23

T 24

C 25

Pt 26

S 27

Sv 28

Māris, Maigurs 7 07 16 28 1925 20 49 1930 9 23 A

Vanda, Veneranda 7 09 16 07 19 22 20 46 19 50 10 34 A

Agris, Agrita 7 11 15 46 19 20 20 43 20 16 11 43 Vr

Rodrigo, Rauls 7 13 15 25 19 17 20 40 20 47 12 51 Vr

Gundars, Knuts, Kurts 7 15 15 04 19 14 20 37 21 30 1352 D

Ādolfs, Ilgonis 7 17 14 44 19 11 20 34 22 22 14 48 D

Sergejs 7 19 14 23 19 09 20 31 23 26 15 33 C

P 29

O 30

Miķelis, Mikus 7 21 14 03 19 06 20 28 — 16 11 Vz

Elma 7 23 1343 19 03 20 25 0 42 1641 Vz
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7. Vissavienības naftas un gāzes rūpniecības darbinieku diena.

8. Starptautiskā žurnālistu solidaritātes diena.

14. Tankistu diena.

21. Mežu darbinieku diena.
28. Mašīnbūvētāju diena.

6.-7. Pirms 70 gadiem (1905) Rīgas kaujinieki izdarīja leģendāro
uzbrukumu Rīgas Centrālcietumam un atbrīvoja revolucionārus

J. Lāci un J. Sleseru. (Skat. rakstu 135. Ipp.)
7. Pirms 80 gadiem dzimis partijas un padomju darbinieks Pēteris

Plēsums (1895—1968).
8. Pirms 85 gadiem (1890) dzimusi dzejniece Astra (Lūcija Dīriķe).
9. Pirms 90 gadiem dzimis revolucionāras kustības dalībnieks, par-

tijas darbinieks, izcilais Komunistiskās partijas nelegālās preses

organizētājs un izplatītājs Eduards Zandreiters (1885—1938).
11. Pirms 110 gadiem dzimis LPSR Tautas dzejnieks Rainis (Jānis

Pliekšāns) (1865—1929).
16. Pirms 70 gadiem dzimis grafiķis un skatuves gleznotājs LPSR

Tautas mākslinieks Voldemārs Valdmanis (1905—1966).
16. Pirms 65 gadiem (1910) dzimusi rakstniece Anna Brodele.

18. Pirms 125 gadiem dzimis dzejnieks Auseklis (Krogzemju Mikus)'

(1850—1879).
25, Pirms 75 gadiem (1900) dzimis infekcionists mikrobiologs medi-

cīnas zinātņu doktors, profesors Nikolajs Stoligvo.
26. Pirms 80 gadiem dzimis rakstnieks un tulkotājs Valdis Grēviņš

(1895—1968).
26. Pirms 70 gadiem (1905) avīzē «Proļetarij» iespiests V. I. Ļeņina

raksts «No aizsargāšanās uzbrukumā», kurā augsti novērtēts

, revolucionāru kaujinieku uzbrukums Rīgas Centrālcietumam.

Lasis Salmo salar, medūza Aurelia aurita un kramaļģe Chaetoceros g.



Kā gaisa, tā

ūdens temperatūra
sāk pazemināties.
Gandrīz pa visu

akvatoriju (atskai-
tot pašu jūras dien-

viddaļu) vidējā
ūdens temperatūra
ir par 1—2°, pie-
krastē par 3—4°

augstāka nekā gai-
sa temperatūra.

Vēji visur pārsvarā

no dienvidrietu-

miem.

Septembris — bioloģiskās vasaras beigas.

Fitoplanktonā kļūst mazāk zilaļģu, sāk atkal dominēt diatomejas.
Siltūdens organismus kā faunā, tā florā nomaina arktiskās siīgas.
Floras atmiršana ir par iemeslu baktēriju rudens kulminācijai.

Vispār ūdens biocenozēs liels īpatsvars ir organismiem, kas pār-
strādā atmirušos augus. To dara ne vien baktērijas un vienšūņi, bet

arī milzīgi daudz dažādu tārpu, vēžveidīgo un kukaiņu kāpuru.

Zooplanktona samazinās dzīvnieku skaits, it sevišķi tas attiecas uz

zarūsainajiem vēzīšiem. Toties savairojas dažas virpotāju un airkāju

sugas.
Bentosā siltūdens bezmugurkaulnieku sugu vairošanās intensitāte

samazinās,'toties krasi palielinās mizīdu koncentrācija.
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Turpinās zivju
uzbarošanās un ar

to saistītie klejo-

jumi 30—50 m dzi-

ļumā. Piekrastē vēl

var sastapt plekstu
(P) mazuļus. Dzi-

mumnobriedušie la-

ši (L) ienāk (→)

upēs, kur tēviņi
uzmeklē nārsta vie-

tas. Nenobriedušie

laši klejo pa visu

Baltijas jūru, kur

barojas ar brētli-

ņām (B) un reņ-

ģēm (R). Nēģi (N)
turpina ieiet upes.
Vimbu (V) ienāk-

šana upēs sasniedz

kulmināciju.

Rudens vētras izskalo krastā vecās, atmirušās fukusu. daļas, kopā
ar tam arī furcelāriju lapoņus, uz kuriem bieži vien var atrast mīdi

jas — mazos jūras gliemezīšus, kuru radinieki citās jūrās sasniedz

lielus izmērus un tiek izmantoti cilvēku uzturam. Bez mīdijām sastop
ari siko sūneņu kolonijas.

Kladofora pamazām nomet laporū.
Piekrastes augiem pamazam sāk dzeltēt un atmirst virszemes daļas.

Vējš izplata sēklas.

Jūrmalā vēl bagātīgi zied balandu dzimtas augi, arī jūrmalas šķē-
pene. Taču graudzāles ir jau izsējušas savas seklas, un vējā
tikai tukšie stiebri.

Piekraste un arī virs jūras atkal parādās gājputni ( v ). Vairums

zvirbuļveidīgo putnu — dienas migrantu izvairās šķērsot juru. Sasto-

pot to savā ceļā, putni lido tālāk gar juras krastu. Tāpēc rudenī Lat-

vija visintensīvākā migrācija vērojama Rīgas jūras līča Vidzemes pie-
kraste un Kurzeme gar Baltijas jūras krastu.
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5. Skolotāju diena.

12. Vissavienības lauksaimniecības darbinieku diena.
19. Pārtikas rūpniecības darbinieku diena.
24. Starptautiskā Apvienoto Nāciju Organizācijas diena.

29. 1918. gadā nodibināta Krievijas Komunistiskā Jaunatnes Savienība.

Komjaunatnes nodibināšanas diena.

8. Pirms 35 gadiem (1940) VK(b)P CX plēnums nolēmis uzņemt
LKP Vissavienības Komunistiskās (boļševiku) partijas sastāvā.

13. Pirms 110 gadiem dzimis ārsts, stomatoloģijas pamatlicējs Latvijā,
Latvijas Universitātes medicīnas goda doktors Kārlis Barons

(1805—1944).
16. Pirms 80 gadiem (1895) dzimis agronoms selekcionārs LPSR No-

pelniem bagātais agronoms, LPSR Nopelniem bagātais zinātnes

darbinieks Jānis Lielmanis.

21. Pirms 110 gadiem dzimusi aktrise LPSR Tautas skatuves māksli-
niece Berta Rūmniece (1865—1953).

22. Pirms 100 gadiem dzimis komponists Emīls Dārziņš (1875—1910;
skat. rakstu 163. Ipp ).

24. Pirms 100 gadiem dzimis partijas darbinieks un žurnālists Jānis

Bērziņš (Andersons) (1975—1934; skat. rakstu 152. Ipp.).
28. Pirms 70 gadiem (1905) dzimusi aktrise LPSR Tautas skatuves

māksliniece Lūcija Baumane.

28. Pirms 70 gadiem (1905) dzimis mākslinieks keramiķis LPSR

Nopelniem bagātais mākslas darbinieks profesors Georgs Kruglovs.
31. Pirms 140 gadiem dzimis latviešu tautas dziesmu krājējs un pētī-

tājs Krišjānis Barons (1835—1923).

Makroplanktona dzīvnieks, ko bieži nozvejo kopā ar dažādām zivim — vienād-

kāj uvēzis «jūras tarakāns» Mesidothea entomon un jūras ķemmīte Pleurobrac-

hiu pileus — ļoti rets, interesants dzīvnieks, vienīgais ktenoforu klases pārstāvis

Baltijas jūra.



Ka gaisa, tā

ūdens temperatūra
pakāpeniski paze-
minās, turklāt in-

tensīvāk piekrastē.
Vidējā ūdens tem-

peratūra par 1—2°

augstāka nekā gai-
sa temperatūra.
Baltijas jūras dien-

viddaļā vēji pār-
svarā no rietu-

miem, ziemeļ-

daļā — no dien-

vidrietumiem, Rī-

gas jūras līcī —

no dienvidrietu-

miem un dienvi-

diem.

Oktobris — bioloģiskā rudens sākums.

Fitoplanktonā diatomeju vairošanās sasniedz kulmināciju, tās aiz-

stāj pārejas, atmirušās aļģu grupas.
Zooplanktonam raksturīga visu sugu skaitliska samazināšanās. Aļģu

izzušana neizraisa badu zooplanktona: zivis apēd vēzīšu produkcijas
rezerves, un baribas ķēdē joprojām saglabājas savstarpēji atOilstošas

proporcijas. Zooplanktona šajā mēnesī dominē airkāju vēzīši; paze-
minās siltūdens sugu vairošanās intensitāte, viļņi bieži izskalo krasta

no jūras siltākajiem rajoniem atnestas medūzas. Vertikāli migrējošas
ktenoforas (Ctenophora) izraisa ūdens spīdēšanu Dienvidbaltija.

Bentosā dziļūdens rajonos blīvi koncentrējas arktiskās mizīdas,
krastā izskalotus nereti atrod, piemēram, grevjus. Uz krastā izskalo-

tajām atmirušajam aļģēm var atrast bentosā dzīvniekus. Tādējādi jūra
sagādā barību ceļojošajiem putniem, kuri tekalē pa liedagu, uzlasidami

dzīvnieciņus «juras meslos».
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Zivis turpina uz-

barošanās klejoju-
mus. Brētliņas

(B) pirmās sāk

meklēt dziļumus,
kur pavadīt ziemu.

Arī plekstes (P)
atiet tālāk no kras-

tiem. Oktobra bei-

gās sākas lašu

(L) nārsts (*).
turpinās nēģu
(N) migrācija (→)
upēs.

. Rudens vētrām pieņemoties spēkā, krastā tiek izskaloti arī veseli

daudzgadīgo aļģu lapoņi, kuri atrauti no piestiprināšanās vietām —

akmeņiem. Bieži vien uz fukusu virsmas var atrast sīkākas aļģītes —

epifītus, kuras saimniekaugu izmanto vienigi kā piestiprināšanās ob-
jektu, bet nedzīvo uz tā rēķina. Tās ir galvenokārt brūnaļģes un sārt-

aļģes. Bez hlorofila tajās ir vēl dažādi pigmenti, ar kuru palīdzibu
šis aļģes spēj uztvert to nelielo saules gaismas daudzumu, kas no-

kļūst ūdens dziļākos slāņos, un fotosintēzes procesā pašas ražot orga-
niskās vielas.

Fukusiem izbeidzas veģetatīvais pieaugums. Jauno dzinumu galos
speciālos iedobumos sāk veidoties vairošanās orgāni. Tajos līdz mar-

tam, jūnijam nogatavojas dzimumšūnas.

Piekrastes augiem atmirst virszemes daļas. Pārziemo šo augu sak-

neņi, kuros uzkrājas barības vielas.
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7. Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 58. gadadiena.
10. Vispasaules jaunatnes diena.

10. Padomju milicijas diena.

17. Starptautiskā studentu diena.
19. Raķešu karaspēka un artilērijas diena.

28. 1820. gadā dzimis Fridrihs Engelss.

8. Pirms 75 gadiem (1900) dzimis arhitekts LPSR Nopelniem bagā-
tais mākslas darbinieks, profesors Osvalds Tīlmanis.

8. Pirms 30 gadiem (1945) sāka darboties pirmais atjaunotās Ķeguma
HĒS agregāts.

9. Pirms 70 gadiem (1905) dzimis tiesību zinātnieks juridisko zinātņu

doktors, profesors Arturs Liedē.

15. Pirms 80 gadiem dzimusi Rigas Krievu drāmats teātra aktrise

LPSR Tautas skatuves māksliniece Jekaterina Bunčuka (1895—

1908).
18. Pirms 85 gadiem (1890) dzimusi botāniķe bioloģijas zinātņu kan-

didāte Marija Galeniece.

20. Pirms 90 gadiem dzimis 1905. g. revolūcijas dalībnieks rakstnieks

un žurnālists Jānis Gulbis (1885—1917).
23. Pirms 70 gadiem (1905) dzimis grafiķis LPSR Nopelniem bagā-

tais mākslas darbinieks Mārtiņš Ozoliņš.
25. Pirms 95 gadiem dzimis rakstnieks un tulkotājs Kārlis Strāls

(1880—1970).
25. Pirms 90 gadiem dzimis revolucionāras kustības dalībnieks un

partijas darbinieks Semjons Nahimsons (1885—1918).
28. Pirms 70 gadiem (1905) Lielvārdē pie Obeļu kroga notika kauja
' starp tautas miličiem un dragūniem. (Skat. rakstu 144. Ipp.)

Masveidīgākā mūsu jūras gliemju suga Mytilus edulis un vasaras kompleksa
planktona airkāju vēzītis Acartia longiremus, kas vēl sastopams lielā daudzumā.



Ūdens strauji at-

dziest seklajos lī-

čos un piekrastē.
Tomēr tā tempera-
tūra visur ir par

1—3° augstāka
nekā gaisa tempe-
ratūra. Vēji, kas

novembrī parasti ir

stipri, pūš galveno-
kārt no dienvidrie-

tumiem.

Novembris — bioloģiskā rudens beigas.

Fitoplanktona veģetācija apsīkst.
Zooplanktonā samazinās kopējais organismu skaits, dominē airkāju

vēzīši. Galvenās sugas izplatītas vienmerigi visos ūdens slāņos.
Bentosā blīvi sakoncentrējas mizīdas. Vērojama masveida aukst-

ūdens vēžveidīgo vairošanas un to migrācijas pastiprināšanās verti-

kālā virziena, dzijumus meklējot, kopējā biornasa samazinās.

Varētu domāt, ka zivīm, kas savairojušās un paaugušās, tagad sāk-
sies bads, bet nekas tāds nenotiek. Pazeminoties ūdens un līdz ar to
arī zivju ķermeņa temperatūrai, pazeminās to vielmaiņa un barības

patēriņš. Zivis migrē uz dziļākiem slāņiem, sekojot mizīdu un citu

aukslūdens dzīvnieku koncentrācijam.
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Mencas (M) un

plekstes (P) turpi-

na baroties, bet

reņģes (R) un brēt-

liņas dodas uz zie-

mošanas vietām.

Upēs intensīvi nār-

sto (*) laši (L),
tie gatavo bedrī-

tes, kurās iznēr-

stos ikrus aprok ar

oļiem un granti.
Te ikri, caurtekošā

ūdens apskaloti,
inkubēsies visu

ziemu. Nēģi (N)

migrē (→) augšup
pa upēm.

Turpinās aļģu izskalošana krastā. Tās ir vērtīgs materiāls lauku

mēslošanai, jo ievada augsnē kalciju, kāliju, fosforu, slāpekli, jodu
un citus elementus, kas ievērojami palielina ražu. Augi, kas mēsloti
ar šiem «jūras mēsliem», ir izturīgāki pret slimībām un pavasara un

rudens salnām.

Aļģes izbaro ari lopiem. Tās sevišķi veicina kaulu uzbūvi, nostip-
rina jaunlopu organismu, labvēlīgi ietekmē dzīvnieku grūtniecību, vis-
tām veicina olu dēšanu, sivēnus pasargā no rahīta. Izbaro gan svaiga,
gan žāvētā veidā vai arī speciāli miltos pārstrādātas.

Apskatot fukusa lapoņus mikroskopā, uz tiem var redzēt sīkās

planktonaļģes — diatomejas, kuras rudenī sasniedz otru vairošanās

kulmināciju. Uz ziemošanu aļģu audzes pārvietojas dažādi jūras dzīv-

nieciņi, kurus barībai izmanto zivis.

Piekrastes augu virszemes daļas iesalst ledū, bet sakneņiem iestā-

jas miera sezona.



48

DECEMBRIS

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

9 35 13 12 22 16 49 18 25 7 22 15 50 Sk

9 37 12 45 16 48 18 25 8 41 16 32 Sk

9 38 13 08 1647 1824 9 50 1723 ®
9 40 1332 16 47 18 24 1047 18 26 St

"9 42 13 56 1646 18 23 1128 1936 M

9 43 14 21 16 45 18 23 12 01 20 50 M

9 45 14 47 1645 18 22 12 25 22 03 0

9 46 15 12 16 44 18 22 12 46 23 15 0

9 48 15 39 16 43 18 22 13 03 — 0

9 49 1606 16 43 1822 13 18 0 26 ;*
9 50 16 33 16 43 18 22 13 33 1 30 Z

9 51 17 01 16 42 18 21 13 49 2 44 A
9 53 17 28 16 42 18 21 14 06 3 54 A

9 54 17 57 16 42 18 21 14 26 5 04 A

9 55 18 25 16 42 18 22 14 53 6 14 Vr

9 56 18 54 16 42 18 22 15 23 7 23 Vr

9 57 19 23 16 42 18 22 16 07 8 26 D

957 1953 16 42 18 22 1700 9 23 $
9 58 20 22 16 42 18 22 1805 10 10 Vz

9 59 20 52 16 43 18 23 19 21 10 48 Vz

10 00 21 21 16 43 18 23 20 41 11 18 Vz

1000 2151 16 43 18 24 22 03 11 42 L

10 01 22 21 16 44 1824 23 26 12 04 L

1001 2251 1645 1825 — 1222 J

10 01 23 21 1645 18 25 0 49 12 41 C
1002 23 50 1646 18 26 2 14 13 00 Sv

10 02 24 20 16 47 1827 3 39 13 23 Sv

10 02 24 50 16 48 18 28 5 02 13 51 Sk

10 02 25 19 1649 18 29 6 21 14 26 Sk

10 02 25 48 16 50 18 29 7 34 15 12 St

10 02 26 17 16 51 18 30 8 34 16 08 St



49

5. PSRS Konstitūcijas diena.

18. Pirms 50 gadiem (1925) atklāts VK(b)P XIV kongress.
19. 1906. gadā dzimis PSKP CX Politbiroja loceklis, PSKP CX ģene-

rālsekretārs Leonīds Brežņevs.
22. Enerģētiķu diena.

30. 1922. gadā I Vissavienības Padomju kongress pieņem Deklarā-

ciju un Līgumu par Padomju Sociālistisko Republiku Savienības

izveidošanu.

L—3. Pirms 70 gadiem (1905) notika tautas bruņotā sacelšanās

Tukumā un Talsos. (Skat. rakstu 135. Ipp.)
2. Pirms 150 gadiem dzimis progresīvais sabiedriskais un politiskais

darbinieks, viens no jaunlatviešu kustības vadītājiem Krišjānis
Valdemārs (1825—1891; skat. rakstu 156. Ipp.).

7. Pirms 100 gadiem dzimis dermatologs un venerologs profesors
Pēteris Sniķeris (1875—1944).

7. Pirms 65 gadiem (1910) dzimis rakstnieks LPSR Nopelniem bagā-
tais kultūras darbinieks Žanis Griva.

IG. Pirms 100 gadiem dzimis aktieris Aleksandrs Mihelsons (1875—
1917).

16. Pirms 70 gadiem (1905) notika viena no lielākajām Latvijas revo-

lucionāro kaujinieku bruņotajām cīņām pret cara karaspēku un

vācu muižniekiem Vidzemē, t. s. Vecpiebalgas kauja.
16. Pirms 70 gadiem (1905) notika bruņota sadursme starp zemnieku

milicijas nodaļu un cara karaspēku, t. s. Aizputes karš.

22. Pirms 70 gadiem (1905) dzimis operas režisors LPSR Tautas

skatuves mākslinieks Kārlis Liepa.
25. Pirms 125 gadiem dzimis progresīvais Latgales kultūras darbi-

nieks Pīters Miglinīks (1850—1883).
25. Pirms 80 gadiem dzimis partijas darbinieks un žurnālists Jānis

Laroze (1895—1938).
30. Pirms 90 gadiem dzimusi aktrise LPSR Nopelniem bagātā skatuves

māksliniece Ella Jākobsone (1885—1958).
31. Pirms 90 gadiem (1885) dzimis revolucionārās kustības dalībnieks,

partijas un padomju darbinieks Augusts Samsons.

Aukstūdens makroplanktona mizīdu vēzītis Mysis oculata relicta.
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Ūdens tempera-
tūra pazeminās līdz

+6° Baltijas jūras

dienviddaļā un līdz

0° līču piekrastēs,
kur veidojas pir-
mais ledus. Ūdens

temperatūra ir vi-

dēji par 2—5° aug-
stāka nekā gaisa

temperatūra. Vēji
Baltijas jūrā pār-
svarā no rietumiem

un dienvidrietu-

miem, Rīgas jūras
līcī — no dienvid-

rietumiem un dien-

vidiem.

Decembris — bioloģiskā ziema.

Fitoplanktona sugu skaits tuvojas gada minimumam, veģetācija
vāja, sastopamas dažādu ekoloģisko grupu aļģes, turklāt niecīga dau-

dzumā, jo zem ledus valda tumsa, aukstums un nelabvēlīgas strau-
mes. Zooplanktonā strauji samazinās dominējošo airkāju vēzīšu
skaits.

Bentosā vēl masveidā vairojas dažas aukstūdens vēžveidīgo sugas,
tomēr organismu kopējais skaits samazinās.

Interesanti, ka tagad siltūdens organismi nolaižas dziļākajos slāņos,
kur temperatūra ir kaut cik augstāka, toties aukstūdens formas paceļas
augšup, kur atrod nedaudz labākus barības apstākļus un kur tās ne-

traucē ūdens atdzišana.
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Vairums zivju
uzmeklē savas zie-

mošanas vietas,

par kurām rakstī-

jām janvāri. Tikai

šī gada jaunās
plekstes (P) pār-
ziemo krastu tuvu-

mā 30—40 m dzi-

ļumā. Mencas (M)
vēl uzturas 50—

60 m dziļumā un

intensīvi barojas
(•)

Jūras piekraste, kur galvenokārt atrodas aļģes, pamazām pārklājas
ar ledus segu un sniegu, aizsedzot fotosintēzei nepieciešamo gaismu.
Fukusiem turpina veidoties dzimumšūnas. Zaļaļģes ziemo lapoņa, ri-

zoīdu, pavedienu vai piebriedušu šunu veida.

Ziemas miegā guļ piekrastes augu sakneņi.
Tie pakļauti dažādām temperatūras svārstībām, salam, turpretī ūdenī

esošas aļģes atrodas daudz labvēlīgākos ziemošanas apstākļos, kur

ir samēra vienmērīga lemperātura, kas nenoslīd zem nulles.

Lai sagatavotos ziemošanai, augi jau savlaicīgi, vasarā uzkrāja

savas apakšzemes daļās barības vielu rezerves — ogļhidrātus. Tie vei-

cina sakneņu ziemošanu, bet, sākoties veģetācijai, šis uzkrātās vielas

izmanto vasas veidošanai.



52

Astronomisko un bioklimatisko gadalaiku sākums

Tabulu sastādījuši: M. Dīriķis, L. Ozola un E. Kondratovičs

Aizsargājamās dzīvnieku un augu sugas republikā

(pastāvīgi. aizsargājamas ar Latvijas PSR Ministru Padomes

1957. gada 24. aprīļa 219. lēmumu):.

eži, bebri, lidvāveres, Sibīrijas stirnas, Sibīrijas vāveres, sikspārņi
(ap 14 sugas), ērgļi (6 sugas), gulbji (3 sugas), pūces un ūpji (12

sugas), stārķi (2 sugas), trīspirkstu dzeņi, gludenās čūskfis, purva
bruņurupuči, koku vardes, lielie tritoni, sarkanvēdera ugunskrupji, upes
perlenes, vīngliemeži, bites un kamenes (vairāk nekā 100 sugas),
baltie āmuļi, sārtenes. ogu īves, peldošie ezerrieksti, vijīgās efejas,
visas dzīvnieku un augu sugas rezervātos un liegumu platībās. Sau-

dzējami arī šeit minēto dzīvnieku midzeņi un ligzdas.

Saudzējamās dzīvnieku sugas, kas saskaņā ar Latvijas PSR medību

un medību saimniecības nolikumu saudzējamas visu gadu: dambrieži,
lāči, medņu un rubeņu vistas, laukirbes, visi sīkie dziedātājputni.

PSRS «Sarkanajā grāmata» — īpaši aizsargājamo izmirstošo dzīv-

nieku sarakstā ierakstīta baltvaigu zoss.

Līdz turpmākajam rīkojumam saudzējamās un aklimatizējamās

zivju sugas: amūri, Amūras līdakas, stores, svītrainie asari, tēraudgal-
vas laši v. c. aklimatizetas zivis, vēži, kas īsāki par 9 cm, vēžu mātītes

ar ikriem.
.

v

Zivju sugas, kuras aizliegts zvejot amatieriem: zuši, neģi, nēģu ma-

zuļi (ņurņiki).

Par kalendāra iespiešanas laikā iespējamām izmaiņām paziņos laik-

rakstos atsevišķi.

Blokl:matiskle

Astronomiskie

Gadalaiki Iekšzemē

1972 /73.
(vidcļle)

1974.,75. vldēlie
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Dabas resursu izmantošanas (+) un aizsardzības (lieguma) (0)
termiņu kalendārs Latvijas PSR sauszemē (1. tabula), iekšējos ūdeņos

(2. tabula) un jūrā (3. tabula) 1975. gadā. Kalendāra iespiešanas
laikā iespējamās izmaiņas tiks izziņotas laikrakstos

/. tabula

IlļTi. -r limitētie medību dzīvnieki

P — prese īpaši tiek izsludināts precizēts termiņš
m — mednieku biedrībām tiek paziņots precizēts termiņš
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2. tabula Sastādījis P. Ziediņi

1 Lielupe no Grāvendāles kanāla sākuma 500 m uz augšu un no Mežotnes

selekcijas stacijas līdz sanatorijai «Ziedoņi», Mčmelc no Bauskas pilsdrupām
uz augšu līdz tekstilkombināta «Saule» ceha aizsprostam.
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pastāvīga liegu-
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ar vienu mak-

šķeri no krasta,

c) zuši, stagari

(zvejniekiem ar
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2. tabulas turpinājums

*
no Andrejostas un I|ģucienia līča līdz Mīlgtāvja kanālam.

' no l|£uciema līdz Milgrāvja kanālam.
* lašus, taimiņus, alatas, foreles. rej»šus. sīgas. lespējamas izmaiņa?, aiz-

liedzot arī amatieriem.
Apzīmējumus skat. 56. Ipp

< E *
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Datumi

6. T. p. (1) Ventā

no Rumbas līdz

Iev ienām

7. Spiningošana
un velcēšana

visur

8. T. p. (7) no lai-

vas, izņemot

(3a)
9. T. p. (7) Sala-

cā, Vitrupē,
Gaujā, Dauga-
vā no Ķeguma,
Ogrē. Lielirbē,
Ventā no Rum-

bas, Abavā,
Užavā, Bārtā

0. T. p. (7) Dau-

gavas posmā

pie Rīgas 2

1. Rūpnieciska

zveja Dauga-
vas kreisā kras-

' ta posmā pie
Rīgas 3

2. T. p. (11) Dau-

gava starp Rī-

gas tiltiem

3. T. p. (11) Dau-

gavā no Doles

līdz grīvai
4. Liņu zveja vi-

sur

5. Vimbu zveja
Daugavā

6. Lašu dzimtas

zivju zveja vi-

sur
4

7. Vēzu ķeršana,
tikai noradīta-

jos ūdeņos

+ 4-7 75 5 54- 88 88 84-

+ 4-7 74- 4-4-4 4-4-4- 4-4- 4-4- + +;

+ 4-7 75 554- 4-4-4- 4-4- 4-4- + 4-,

+ 4-7 75 554- 4-4-4- 66 66 G4-,

S 4-7 7 3 554- 4-4-4- 6 6 66 64-

2 4-7 75 554- 4-4-4- l 4-4-4- + +,

+ + 7 75 553 333 34- 1 4- 4-4-

4- + 7 75 554- 4-4-4- 4-4- 1 + 4-4-

4- 4-7 75 554 44-4- 4-4- 4-4- 4-4

+ 4-7 75 5 54- 4-4-4- 4-4 4+ 4 4

+ 4-7 75 554- 4-4-4- 4-4 4 4 44-

8 88 88 888 4-4-4- 884-8 88



Lieguma režīms

+ zvejas ierobežojumu nav.

1 Aizliegta rūpnieciska zveja ar tikliem un vadiem.
2 Aizliegta rūpnieciska zveja, izņemot neģu zveju ar nēģu murdiem.

3 Aizliegta rūpnieciska zveja, kas atsevišķos gadījumos var tikt at-

ļauta.
4 Aizliegta jebkāda rūpnieciska zveja.
5 Aizliegta jebkāda rūpnieciska zveja, kā arī amatieru zveja un spi-

ningošana no laivas.
6 Aizliegta jebkāda rūpnieciska zveja un spiningošana.
7 Aizliegta jebkāda rūpnieciska un amatieru zveja un spiningošana

vispār, izņemot zveju ar vienu makšķeri no krasta.

8 Absolūti aizliegta zveja.

3. tabula

Sastādījis P. Ziediņš

t. Zivju mazuli Jā mēri, neskaitot asti.
2. Rūpnieciskajā zvejā tiek pieļauts normās paredzētais mazizmēra zivju piezve-

jas procents.
3. Lieguma termiņi rūpnieciskajai zvejai ik gadus var tikt pārcelti par

10 dienām, nemainot lieguma ilgumu.

4. Saudzējamos, kā arī saudztšanas termiņos nelikumīgi iegūtos dzīvniekus

aizliegts tajos pašos termiņos ari pirkt un pārdot, bet zivsaimniecības v. c.

uzņēmumi var pārdot iepriekš nozvejotās un uzglabātās zivis.

5 Visi rūpniecisko zveju regulējošie pasākumi neattiecas .uz dīķsaimmecībāņi
un preču (kultivēto) zivsaimniecību ezeriem. I

Rūpnieciskajā zvejā pieļaujamie minimālie zivju izmēri: lašu v. c.

vērtīgo zivju mazuļi: ālanti, kas īsāki par 24 cm, alatas — 25, cm,

brētliņas — 8 cm, foreles — 25 cm, karpas un sazāni — 30 cm, laši —

56 cm, lidakas — 30 cm, līņi — 22 cm, mencas — 30 cm, plauži —

29 cm, plekstes (Rjgas jūras līcī) — 15 cm, plekstes (Baltijas jūrā) —

19 cm, raudas (jurā) — 15 cm, raudas (iekšējos ūdeņos) — 12 cm,

repši un ripusi — 15 cm, reņģes (Rīgas jūras līcī) — 10 cm, reņģes
(Baltijas jura) — 14 cm, salakas — 10 cm„ sīgas — 32 cm, ezeru

sīgas — 25 cm, sterletes — 40 cm, stores — 00 cm, taimiņi — 45 cm,

vimbas — 24 cm, zandarti — 40 cm, zuši — 45 cm.
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ZIEMA

Ziemas sakums J974./75. gada bija 1974. gada 22. decembrī
pl. S^Sb'".

Zeme perihēlijā (vistuvāk Saulei) atrodas 2. janvārī pl. 16Bt l0ra

,

attālums apmēram 147,1 miljons km.

Zvaigznes. Musu zvaigžņu kartēs pie gadalaikiem attēlota zvaig-
žņotā debess, kāda tā redzama, lūkojoties dienvidu virzienā. Apakšā
atzīmēts precīzais dienvidu virziens dažādās stundās noteiktiem da-

tumiem. Vēl parādītas dažādu tautu folklorā sastopamo varoņu, dzīv-

nieku v. c. ligūras. *



Garajās ziemas naktīs no vakara līdz rītam var novērot zvaigžņo-
tās debess lielāko da|u. Vakaros un nakts.sākumā zvaigžņotā debess

ir līdzīga rudens zvaigžņotajai debesij (skat. karti rudenim 133. tpp.).
Nakts vidu — skat. šo, ziemas attēlu, bet nakts otrajā pusē un no

rīta zvaigžņotā debess izskatās līdzīga pavasara zvaigžņotajai de-

besij (skat. karti pavasarim 73. lpp ).

Zvaigznes lec un riet katru dienu, tāpat kā visi spīdekļi, turklāt

katrā nākamajā dienā par 4 minūtēm agrāk nekā iepriekšējā dienā.

Mēnesī kopa iznāk jau 2 stundas.

Raksturīgākie ziemas zvaigznāji ir Orions (senajiem latviešiem

Kūlējs un Pļāvējs) ar daudzām spožām zvaigznēm, Lielais Suns ar

visspožāko zvaigzni Siriju (Spuļģi), Mazais Suns ar Procionu (Dien-
vidu zvaigzni). Zodiaka zvaigznāji, kas novērojami ziemā: vakaros,

sevišķi ziemas sākumā — Mežāzis, Ūdensvīrs, tad Zivis, Auns, Vērsis,
Dvīņi, Vēzis, Lauva, rītos — Jaunava, Svari.

Planētas. Venēra (Auseklis) redzama kā Vakara zvaigzne debess

dienvidrietumupusē, sākot ar janvāra vidu. 17. februārī Venēra satie-

kas ar Jupiteru un paiet tam garām 0°,2 zem ta.

Marss (Zezdre) tikko saskatāms no rītiem debess austrumu pusē,

pārvietojoties no Cūskneša zvaigznāja, kur tas atrodas janvāra sā-

kumā, līdz Mežāža zvaigznājam (marta beigās).
Jupiters (Indraija) janvārī un februāri vēl redzams vakaros

Ūdensvīra un Zivju zvaigznājā.
Saturns (Salija) atrodas opozīcijā 6. janvārī. Tas labi novēro-

jams gandrīz visu nakti Dvīņu zvaigznājā. Mēness noiet gar Saturnu

(3° zem tā) 2G. janvārī, 22. februārī un 21. martā.

Par planētu nosaukumiem lasiet šī kalendāra 1970. gada izdevumā

pie 12 mēnešiem.
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Dz. Paeglīte 70

13. JANVĀRIS RĪGĀ

Mierīgās demonstrācijas apšaušana Pēterburgā 1905.

gada 9. janvārī (t. s. Asiņainā svētdiena) iezīmēja revolū-

cijas sākumu Krievijā.

Ziņas par notikumiem Pēterburgā satrauca Baltijas gu-

berņu strādniekus. LSDSP CX un Rīgas komiteja aicināja
Latvijas proletariātu uz vispārēju protesta streiku: «Me-

tiet darbu pie malas! Pievienosimies Pēterburgas ģenerāl-
streikam! Mūsu kritušo biedru asinis sauc pēc atriebša-

nas!»

12. janvāra rītā streiku sāka herminghauzieši, aizraujot
līdzi Manteļa mašīnbūves, Mauznera nažu un Rīgas drāšu

(ta dēvētās Tīlava) fabrikas strādniekus. Iļģuciema tirgus
laukumā pulcējās ap 10 tūkstošu cilvēku. Mītiņā runāja
J. Kažmers (Pops). Divas kareivju un gorodovoju rotas

nespēja apturēt šo masu gājienu un atkāpās.

Otrā Pārdaugavas rajona strādnieku kolonna gājienu
sāka no Eikerta lentu fabrikas, saplūstot ar Langes kuģu
būvētavas strādniekiem. Pie Pontonu tilta demonstran-

tiem ceļā stājās policija, tomēr ap 15 tūkstošu cilvēku

lielā kolonna pa ledu šķērsoja Daugavu un nokļuva līdz

Rīgas—Orlas dzelzceļa darbnīcām.

Streiks pārsviedās arī uz Daugavas labā krasta 'fabri-

kām. Seit streiku sāka Poles mašīnu fabrikas strādnieki.

Tiem pievienojās gumijas fabrikas «Provodņiks», Rozen-

kranca mašīnu fabrikas un citu fabriku strādnieki.

Oficiālie informācijas avoti vēlāk ziņoja, ka jau 12. jan-
vārī notikušas vairākas sadursmes ar policiju un kareiv-

jiem, bijuši arī pirmie upuri.

Naktī uz 13. janvāri drudžaini strādāja Rīgas strād-

nieku sociāldemokrātiskās organizācijas, lai iespiestu uz-

saukumus "un organizētu vispārējā streika turpinājumu.
13. janvāra agrā rīta stundā strādnieki atkal pulcējās

demonstrācijai. Laukumā starp fabriku «Fenikss» un Čie-

kurkalnu ieradās daudz apkārtējo fabriku strādnieku. Mī-

tiņā runāja LSDSP CX loceklis Jānis Ozols. Viņš īsumā

pastāstīja par notikumiem Pēterburgā, par Rīgas strād-

nieku ģenerālstreika gaitu un tā lomu, izskaidroja demon-

strācijas mērķi un nozīmi.
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Dziedot «Kas paši staigā driskās ...», strādnieki sāka

virzīties uz Sarkandaugavas un Mīlgrāvja pusi. No Mīl-

grāvja demonstrācija pagriezās atpakaļ uz Sarkandaū-

gavu, lai tad dotos uz lekšrīgu. Kaļķu ielā demonstran-

tiem piebiedrojās ap 500 studentu. Gājiens devās hz Mas-

kavas priekšpilsētu, jo streikam vēl nebija pievienojušies

Kuzņecova fajansa un porcelāna fabrikas strādnieki.

No Iļģuciema un Torņakalna atnākušas strādnieku ko-

lonnas satikās pie Āgenskalna tirgus, kur noturēja īsu

mītiņu. Demonstranti soļoja uz Daugavas tilta pusi, bet

kareivji tos pari tiltam nelaida. Tad viss lielais gājiens
šķērsoja Daugavu pa ledu un pie Sarkanajiem spīķeriem

izgāja uz Gogoļa un Turgeņeva ielu un tālāk pa Maska-

vas ielu virzījās uz Kuzņecova fabriku. Kuzņecovieši iz-

nāca uz ielas un saplūda ar demonstrantu masu. Gājiens
devās uz Jāņavārtu pusi. Demonstrantu kolonna, kas nāca

no centra puses, sadūrās ar kareivju rotu. «Mums pretī
draudīgi veras šauteņu stobri. Kareivju rokas drebēja,

un līdz ar to drebēja arī durkļi. Virsnieki bija bāli un stā-

vēja kā statujas ar kailiem zobeniem rokās. Komandieris,

pacēlis zobenu, pieprasīja nolaist karogu,» tā par šo

sadursmi stāsta demonstrācijas dalībnieks J. Gavēnis.

Kareivju vienība bija spiesta atkāpties, jo no sniegputeņa
iznira pārdaugaviešu un kuzņecoviešu grupa. «Ar neap-

rakstāmam gavilēm,» raksta J. Gavēnis, «abas šīs milzī-

gās demonstrantu masas saplūda kopā. Tas bija šīs dienas

revolucionārās sajūsmas un kustības kalngals. Šeit zem

sarkanā karoga saplūda ap 50—60 tūkstoši strādnieku ...»
Bet tieši tad, kad Rīgas proletariāts grandiozajā de-

monstrācijā izteica savu revolucionāro sajūsmu un pro-
testu pret Pēterburgas strādnieku apšaušanu, Vidzemes

gubernators deva pavēli apakšvirsnieku bataljonam šaut

uz demonstrantiem.

«13. janvāra pievakarē strādnieki milzu gājienā dodas

no Maskavas priekšpilsētas uz Rīgas centru,» rakstīja

«Cīņa» kāds aculiecinieks, «bet te viņus aiztur pie dzelzs

tilta, nelaiž pāri un bez kāda brīdinājuma atklāj uguni.
Uz vietas paliek guļam 22, tūlīt no ievainojumiem mirst 12

un vēlāk slimnīcā citi...»

Lodes dzēla drosmīgās sirdis, Rīgas ielu akmeņus krā-

soja strādnieku asinis. Demonstranti gāja bojā ne tikai

no cara kalpu lodēm, bet, glābjoties no lodēm, arī noslīka

Daugavā, kura šai malā nebija aizsalusi.
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Piemineklis 1905. gada cī-

nītājiem Rīgā, Komjau-
natnes krastmalā

13. janvārī kritušo skaits tiek minēts ļoti dažāds. Pēc

padomju vēsturnieku ziņām, 1905. gada 13. janvārī Rīgā
nogalināti vairāk nekā 70 cilvēku, ievainoti apmēram 200.

Kritušo vidū bija 31 LSDSP biedrs, kas gāja demonstrantu

pirmajās rindās.

Saņēmis informāciju par 9. janvāra notikumu atbalsi

Krievijā, V. I. Ļeņins rakstīja: «Cīņa tagad mutuļo pa
visu Krieviju, streiko strādnieki, prasīdami brīvību un la-

bāku dzīvi, plūst asinis Rīgā un Polija, pie Volgas un

Dienvidos, visur ceļas zemnieki. Cīņa par brīvību kļūst
par visas tautas cīņu.»

13. janvāris Rīgā kļuva par revolūcijas sākumu Latvijā.
1925. gadā sakarā ar 1905. gada revolūcijas 20. gada-

dienu P. Stučka rakstīja: «9. un 13. janvāris. Tās ir pie-

miņas dienas apvienības līgumam, ar proletariāta asinīm

rakstītam Ļeņingradas un Rīgas sniega laukumos 1905.
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gadā. Sniegs nokusa, bet asiņainie burti palika abu prole-
tariātu atmiņā uz mūžu mūžiem.»

Latvijas darbaļaudis svēti glabā kritušo revolucionāru

piemiņu. Komjaunatnes krastmala paceļas tēlnieka A. Ter-

pilovska veidotais monumentālais piemineklis 1905.—

1907. gada revolūcijas cīnītājiem. Lai uz visiem laikiem

saglabātu ļaužu atmiņā 1905. gada notikumus, bijusī Kārļa
iela Rīga pārdēvēta par 13. janvāra ielu.

13. janvāra notikumi lielā mērā ietekmēja Latvijas pro-
letariāta turpmākās revolucionārās cīņas un vēl vairāk

tuvināja krievu un latviešu proletariātu kopīgai cīņai pret
cara patvaldību.

E. Līdace 100

JĒKABS TREIMANIS

Rīgas Politehniskā institūta gaitenī atrodas marmora

plāksne, kura zelta burtiem ierakstīti 28 cilvēku vārdi.

Plāksne klusē. Ja tā spētu runāt, tā stāstītu par šī insti-r

tūta bijušajiem studentiem, kas aktīvi piedalījušies revo-

lucionārajā kustībā, arī par Jēkabu Treimani, kura dzīves

ceļš sākās pirms 100 gadiem.
1875. gada 8. februārī kada Rīgas dzīvoklī dienas gaismu

ieraudzīja puisēns. Zēna tēvs toreiz strādāja par pavāru,
bet māte aprūpēja ģimeni. Vecāki nosauca jaunpiedzimušo
tēva vārdā, par Jēkabu, un cerēja izaudzināt dēlu par sko-

lotu cilvēku.

Pamatzināšanas Jēkabs ieguva Rīgā, bet 1897. gadā

viņš pabeidza Vedenska ģimnāziju Pēterburgā un atgrie-
zās dzimtajā pilsēta. Par visu vairāk jaunekli interesēja
matemātika un ķīmija, tomēr viņš izšķīrās par ķīmiju. Tā

paša gada rudenī viņš iestājās Rīgas Politehniskā insti-

tūta ķīmijas nodaļa.

Studiju pirmie gadi kļuva par J. Treimaņa politisko uz-

skatu izaugsmes laiku. Institūtā Jēkabs iepazinās ar vai-

rākiem progresīviem studentiem, ar sociāldemokrātisko

literatūru. Jau XIX gadsimta nogalē viņš sāka izprast
vēstures attīstības likumsakarības, saskatīja nākotnes

perspektīvas, un pamazām viņā nobrieda pārliecība par
revolucionāras cīņas nepieciešamību.

J. Treimanis kopā ar Rīgas Politehniskā institūta stu-

dentu Jant Ozolu (Zaru) un dažiem citiem biedriem orga-
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nizēja nelegālus strādnieku pulciņus, apgādāja tos ar so-

ciāldemokrātisko literatūru un 1899. gada rudenī nodibi-

nāja Rīgas sociāldemokrātisko organizāciju. J. Treimanis

daibojās šīs organizācijas centrā un turpināja gatavot
Rigas proletariātu cīņai pret kapitālismu.

J. Treimanis bija nosvērts, ar analītisku prātu apvel-
tīts cilvēks, spējīgs organizators un labs cilvēku pazinējs,
tādēļ viņa rokās satecēja svarīgi partijas darba pavedieni.

Viņš bija viens no tiem biedriem, kas uzturēja sakarus ar

ārzemēm un rūpējās par sociāldemokrātiskās literatūras,
arī par laikraksta «Iskra» iesūtīšanu Latvijā. Kad 1902.

gadā nodibinājās Baltijas Latviešu sociāldemokrātiskā

strādnieku organizācija, J. Treimanis aktīvi darbojās tās

Centrālajā Komitejā, kā arī veica šīs organizācijas ka-

siera pienākumus.
J. Treimanim, kuru biedru vidū mēdza saukt par Jēpīti,

Mazo Jēpi, Kluso, Eglīti vai Cemberlenu, bija sevišķi lieli

nopelni nelegālās sociāldemokrātiskās preses izdošanā.

Jēpītis iepazinās ar vairākiem burtličiem, kas strādāja
legālajās tipogrāfijās, izraudzījās pašus uzticamākos un

ar viņu palīdzību sagādāja burtus. 1903. gada sākumā,
kad burtu krājums bija pietiekams, viņš pats ķērās pie
darba, lai sagatavotu pirmo Rīgas sociāldemokrātiskās or-

ganizācijas tipogrāfiski iespiesto lapiņu. Jēpītim nebija

iemaņu ne teksta salikšanā, ne tā novilkšanā. Arī «tipo-

grāfijas» iekārta bija ļoti primitīva. Jēpītis pa visu nakti

varēja iespiest tikai kādus 300 eksemplārus. Tomēr ar to

tika likti pamati sociāldemokrātiskajiem izdevumiem Lat-

vijā.
Šai partijas darba nozarei J. Treimanis veltīja ļoti lielu

U/manību arī turpmākajos gados. Viņš papildināja burtu

krājumus, uzlaboja darba rīkus, kas bija nepieciešami
teksta iespiešanai. 1904. gada martā ar J. Treimaņa un

Jana Lutera (Bobja) spēkiem izveidotajā tipogrāfijā sāka

iespiest laikrakstu «Cīņa». Arī turpmāk J. Treimaņa dar-

bība bija cieši saistīta ar partijas nelegālajām tipogrā-
fijām.

J. Treimanis stāvēja pie Latviešu sociāldemokrātiskās

strādnieku partijas šūpuļa. Viņš piedalījās šīs partijas
dibināšanas kongresā 1904. gada vasarā. Jau šajā laikā

J. Treimanis bija iekarojis biedru vidū lielu autoritāti un

cieņu. Viņu ievēlēja LSDSP Centrālajā Komitejā.
Veikdams partijas uzdevumus, J. Treimanis lika lietā
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arī savas izcilās matemātiķa spējas. Rīgas pastā un tele-

grāfā strādāja sociāldemokrātiskās partijas biedrs Augusts
Sukuts, kuru Jēpītis personīgi labi pazina. A. Sukuta ro-

kās nonāca daudzas slepenas šifrētas telegrammas, ko sū-

tīja žandarmērijas darbinieki, kā arī žandarmērijai sūtītie

ziņojumi. A. Sukuts to kopijas nogādāja J. Treimanim,
kas prata tikt galā pat ar vissarežģītākajiem šifriem. Ja

telegrammā tika dots rīkojums izdarīt kratīšanas un ares-

tēt kadu revolucionāru, attiecīgo biedru nekavējoties brī-

dināja. Tā izdevās paglābt no aresta ne vienu revolucio-

nārās kustības dalībnieku vien.

Kā labam slepeno rakstu speciālistam J. Treimanim

bija uzticēta arī sociāldemokrātiskās partijas vēstuļu šif-

rēšana.

Pienāca 1905. gads. Nemieros dunēja Rīga. J. Treima-

nis revolūcijas laika bija daudzu notikumu centrā un pie-
dalījās vēsturiskajā LSDSP II kongresā, kas pieņēma lē-

mumu par strādnieku apbruņošanu. J. Treimanis ļoti ro-

sīgi strādāja, lai īstenotu šo partijas lēmumu. Viņš lika

lietā savas plašās zināšanas ķīmijā un izgatavoja strād-

nieku ražotajām bumbām spridzināmās vielas un detonato-

rus. Jēpīša ziņā bija arī vairākas ieroču noliktavas. Viņš
bija viens no tiem cilvēkiem, kas rūpīgi izplānoja 1905.

gada septembrī organizēto kaujinieku varonīgo uzbru-

kumu Rīgas Centrālcietumam.

Arī pēc 1905. gada revolūcijas sakāves J. Treimaņa svē-

tākā pārliecība bija, ka zaudēta tikai pirmā lielā kauja
un cīņa ir jāturpina. Tā kā Jēpītis arvien centās stingri
ievērot konspirāciju, viņam izdevās ilgāku laiku izvairī-

ties no žandarmērijas tīkliem. Grūtajos reakcijas uzbru-

kuma apstākļos viņa galvenais partijas uzdevums bija
nodrošināt laikraksta «Cīņa» un citu LSD nelegālo izde-

vumu iznākšanu. J. Treimanis meklēja tipogrāfiju vaja-
dzībām konspiratīvus dzīvokļus, gādāja papīru, tikās ar

tipogrāfiju darbiniekiem.

Tomēr pēc vairāku nelegālo tipogrāfiju iekrišanas 1908.

gada septembrī žandarmērijas spiegi nāca uz pēdām arī

J. Treimanim. Jēpīti arestēja. Pie viņa atrada «Cīņas»
100. numura korektūru. J. Treimani notiesāja nometinā-

šanā uz visu mūžu Sibīrijā un 1909. gada novembrī izsū-

tīja uz Jeņisejas guberņas Tasajevas pagastu. Tur ar

dažu gadu pārtraukumu J. Treimanis dzīvoja līdz pat
mūža beigām.
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Arī grūtā trimdinieka dzīve nespēja mazināt J. Trei-

maņa alkas pēc zināšanām. J. Treimanis šajā laikā jau
prata 7 valodas. Trimda viņš nedaudzu mēnešu laikā ap-

guva itāļu valodu, turklāt bez mācību grāmatas, izmanto-

dams kāda rakstnieka kopotos rakstus. J. Treimanis lasīja
aizgūtnēm. Drīz vien vietējās bibliotēkas plauktos vairs

nevarēja atrast tādu grāmatu, ko viņš nebūtu lasījis.
Pilsoņu kara laikā J. Treimanis piedalījās cīņā pret kol-

čakiešiem. Viņš gan neturēja rokās šauteni, bet atšifrēja
baltgvardu slepenos ziņojumus, tā dodams ieguldījumu
uzvaras kaldinašana.

Pēc pilsoņu kara J. Treimanis strādāja par grāmatvedi
Tasajevas kooperatīvā. Kvēlā cīnītāja sirds rima pukstēt
1924. gada 30. marta.

A. Vilsons

100
«ZOBUGALA» PĒCNIEKI «DUNDURI»

Ejam pa latviešu rakstītās literatūras galveno maģistrāli: no paša

sākuma, t. i., no Jura Alunana, uz augsto virsotni, kurā paceļas Rai-

nis un tālāk mūsdienu rakstnieki.

Ceļastabs 1856. J. Alunāna «Dziesmiņas» — kā mazs dārziņš ar

citzemju puķēm. Tika teikts, ka latviešu nabadzīgajā zemē tās nemū-

žam neiesakņosies, bet cik ātri.tās te aug!

Ceļastabs 1862.—1865. «Pēterburgas Avīžu» pielikumi «Dzirkstele»

un «Zobugals» — kā neliels, spirgtu mauriņu apaudzis pakalns, bet

cik tālu tas redzams līdzenajā un patukšajā apkārtnē! Un kā iespiežas

atmiņā tie divi debatētāju pāri, veco un jauno laiku pārstāvji, kas

šai pakalnā apmetušies — Brencis un Žvingulis, Bizmanis un Zobu-

gals.

Ceļastabs 1873. «Dzeijas no Ausekļa» — stāvs kāpums neredzēti ko-

šiem ziediem kā Alpu pļavā. Nē, tie nav nekādi maigā dienvidu kli-

mata lolojumi, bet musu pašu zilie lini, pļavu neaizmirstules un grāv-
malas vanagzirņi, kas, vairāk koptā augsnē nokļuvuši, pieņēmušies

spēkā un skaistumā, tā ka neatpaliek pat no muižas dārza skaistu-

lēm. Citiem vārdiem — tie ir latviešu tautas dziesmu principi, radoši

tālāk attīstīti.

Ceļastabs 1875.—1878. «Dunduru» almanahu četri sējumi («Jauni
dunduri», «Dunduru pēcnākami», «Dunduru padēli», «Dundurs pats») —

kā skarba klints četrām virsotnēm. Nolaidenajā līdzenumā tās labi

redzamas, bet vajadzēja paiet trim gadsimta ceturkšņiem, lai par
«Dunduriem» parādītos pirmais literatūrvēsturiskais apskats (1951).
Buržuāziskie pētnieki «Dundurus» nezin kādēļ neievēroja.

«Kāpēc «Nezin kādēļ»? Paskaties tuvāk, kādi stādi šais klintīs

aug un kādi ļaudis tur kāpelē. Tad sapratīsi, ka neredzēšana nozīmē

ne tikai aklumu, bet dažreiz ari diplomātiju.» «Kāda tur diplomātija!
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«Dunduros» taču viss tas pats, kas «Pēterburgas Avīzēs»: kritika pret
muižu un baznīcu.»

«Tas pats gan, bet vēl kas klāt arī: kritika arī pret latviešu pašu

buržuāziju. Piemēram, tagad daudzkārt citētā «Dunduru padēlu» sa-

tīra par «Rīgas jaunas modes tautiešiem», kuri ar vārdu «tautība»

taisa veikalu savas kabatas piepildīšanai un no kuru viltus patriotisma
«Blēņas vien ir».»

Tādu pašu valodu runā ironija par latviešu jaunbagātnieku atrau-

tību no tautas un muļķīgo lielibu, ka «viņu radi uz visām pusēm
muižas rentnieki, vagari, strožas, kupčas v. t. j. pr. esot bijuši un ne-

esot nekad kalpu meitas precējuši» («Jauni dunduri»).
Ne velti liekēžu un augstprātības apkarotājs Zobugals atkal stājies

cīnītāju ierinda.

«Tas jau nav vairs Zobugals, bet Dunduru pulks.»
«Vārds gan cits, bet dzimta tā pati. Paskaties kaut vai ārējo iz-

skatu: «Zobugala» vinjete un «Dunduru» vāka bilde — attēlotais

cilvēks viens un tas pats (stāsta — kā izliets pec Jura Alunāna).
Un ne tikai izskats, bet dvēsele arī. «Tēvu zemei grūti laiki — dē-

liem jāiet palīgā!» — luk, ar kādiem vārdiem sākas «Dunduru» pirmās

grāmatas ievads, bet tie taču ņemti no J. Alunāna sastādītā krājuma
«Seta, Daba, Pasaule» un turpina 50.—60. gadu jaunlatviešu patriotis-
kas tradīcijas.»

«Tur jau ir tā lieta, ka tradīcijas gan zināmā mērā turpina, bet

paši vairs nekādi jaunlatvieši neesot.»

«Paši laikam zināja labāk, kas viņi ir un par ko cīnās, kad «Dun-

duru pecnākamais»- rakstīja:

Un jaunlatvieši radās.

Ar «labdariem» tie badās. («Jaunlatviešu kalējiem»)

Tai pašā sējumā jaunlatvieši minēti vēl vairākkārt (18., 19., 21. Ipp ),
saistot ar šo vārdu arī «Dunduru» darbību. īstenībā notika tikai dife-

renciācija un latviešu sabiedrisko darbinieku vienas daļas, bet ne to

visu tuvināšanās reakcijai. Grupa Rīgas Latviešu biedrības un «Bal-

tijas Vēstneša» vadošo pārstāvju ar tādiem melnsimtniekiem kā

F. Veinbergs priekšgalā gan pamazām nostājās buržuāzijai raksturī-

gajās šauri šķiriska jās pozicijas, taču tas vel nav viss.

Bija arī patiesi progresīvi, demokrātiski darbinieki, tādi kā A. Pum-

purs un Auseklis, un tieši uz tādiem balstījās «Dunduri». Ne velti to

pirmās grāmatas pirmais daiļdarbs ir Ausekļa dzejolis «Lai top!» ar

spārnoto sauksmi: «Lai top! Lai top! Lai jauna zeme ceļas!»»
«Vai daudz vel «Dunduros» tik spēcīgu vietu?»

«Mākslinieciski ne visai, bet sabiedriski idejiskajā ziņā gan. Lūk,
tai pašā pirmajā sējuma vien.»

Daudzināts sengrieķu teikas varonis Prometejs un vilktas paralēles
starp šo pirmo cīnītāju pret netaisno augstāko varu un starp jaun-
laiku- rakstnieku («Kritiķiem»). Tāpat kāda K. Birgera dzejoļa tulko-

jumā slavināts tas, «Kas mirst priekš brivīb's».

Latviešu estētiskās domas vēsturei nozimigs norādījums par daiļ-
darba idejiskumu — «Katrai bildei vaijaga [..] kādai idejai būt» («Dai-

jeniekiem jo ievērojama»).

Seko piemērs, kā mākslas idejiskums īstenojams konkrēti. «Jods

Zobugala izskatā apkaro bizmaņus, šķēpa vietā spalvu rokā turē-
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dams.» Tātad Dunduru priekštecī Zobugala iemiesojies Jods — velna

latviskais variants! Bet tā taču ir lielās klasikas tradīcija, kuru veido

Dž. Miltona Sātans, Dž. Bairona Lucifers, A. Lesāža Asmodejs, M. Ļer-
montova Dēmons v. c, pauzdami prometejisko protestu pret valdnieku

pārstāvēto netaisnību. Un tieši šis motivs par vēstures progresa neat-

turamo gaitu, kas sagraus feodālo privilēģiju paliekas, «Dunduros» ir

viens no galvenajiem. Piemēram, dialogā «Bizuls un jezuīts».
Svetuls. «Jā, nav vairs veci laiki! Pasaule pārvērtusies!»

Bizuls. «Jā gan, pasaule ir gudrāka palikusi un cīnās pēc vecām,

sen senām tiesībām un taisnībam, kas ilgu laiku bija piemirstas un

pazudušas un kas tagad kā iz čaumalas izlobītas un pie gaismas
kļuvušas [..].»

Svētuls. «Kas tā tev par bezdievīgu runu —
vai tu nemani, ka tas tik

uz neceļiem noved. Dievu tādi vairs neko nebēdā, pēc pasauls mantas

tik kāro viņu sirdes, neierauga un sāk ienīst īsto debess dzīves prieku
sludinātājus.»

Te ir kāds aizsākums arī tai tradīcijai, par ko, jau uz cita, prole-
tāriska šķiriskā pamata stāvot, vēlāk rakstīja Rainis, slavinādams

drošuļus — pārgalvjus, kas iedrošinās pašus «dieva liktas valdibas

pamatus šķobīt».

«Gudri sameklēts, bet ko Rainis pats par tādu radniecību teiktu?»

«Ir jau pateicis: kopā ar P. Stučku sarakstīto «Mazo dunduru»

ievada ir nepārprotama norāde uz apzinātu nodomu dzīt tālāk 70. gadu
«Dunduru» sākto vagu. Par to jau rakstīts.»

«Ko vēl labu vecie «Dunduri» darījuši?»

«Kaut vai to, ka «Sarunā starp nēģeri un latvieti» («Jaunie dun-

duri») ideja iet pāri buržuāzijai raksturīgajam šauri nacionālajām
robežām un, latviešiem pašiem apspiestās nācijas jūgu nesot, to prāts
un sirds atrod vietu rūpēm arī par citiem, vēl vairāk apspiestiem.»

«Tad jau gan tā simtgadu atcere mūsdienīga. Un tomēr — īstas

popularitātes «Dunduriem» trūkst.»

«Nevajaga saskaldīt speķus. Zobugals un tāpat Brencis ar Zvinr

guli visādām pārmaiņām cauri izgājuši, taču dzivo tautā arī šodien,
bet viņi no Dunduriem nav šķirami. Tātad ari Dunduri dzīvi — visur

tur, kur vajaga skaidra prāta, drosmes un tautas mīlestības, kur vajaga
asa dzelkšņa pret atpakaļrāpuļiem. Ne velti «Dunduru» pēdējās grā-
matas beigu daļa teikts: «Nemirs Brencis un Žvingulis [..], kamēr lat-

vieši dzīvos.»»

P. Ziediņš

DZĪVE ZEM LEDUS

Gluži tāpat kā mums pierastajā vidē, arī zemūdens pa-

saulē mainas gadalaiki: tāpat ar kūstoša sniega ūdeņu
straumēm atnāk pavasaris; ūdenim sasilstot, strauji sāk

augt ūdens augi, un reizē ar putnu un daudzu zīdītāju
riestu sākas zivju nārsts; vasaras vidū blīvā niedru siena
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vienlaikus ar krastmalas krūmiem zaudē pavasarīgi svaigo

zaļumu, zied ūdensrozes un starp ūdens zālēm mundri

šaudās zivju jaunā paaudze; tuvojoties rudenim, nomelnē

zemūdens augu valsts, nodzeltē niedras, meldri, kalmes,
bet zivis atstāj trūdēt sākušo ūdens zāļu biezokņus un

pārvietojas uz ziemošanas vietām; apsnieg zeme, aizsalst

ūdeņi, un sākas ziema

Lielākajai daļai putnu un zvēru ziemā galvenās rūpes
ir barības sagāde. Uz apkārtējās vides temperatūras pa-

zemināšanos to organismi atbild ar vielu maiņas intensi-

tātes paaugstināšanos, tā nodrošinot stabilu ķermeņa tem-

peratūru, tāpēc parasti nevis aukstums, bet bads ir ļaunā-
kais pie mums ziemojošo putnu un zvēru ienaidnieks.

Ūdens iemītnieki relatīvi labāk piemērojušies dzīvei

vidē, kur temperatūra var noslīdēt tuvu nullei: pazemino-
ties ūdens temperatūrai, to fizioloģiskās norises kļūst gau-

sākas, vielu maiņas līmenis pazeminās, tātad atkrīt nepie-
ciešamība intensīvi baroties un elpot. To nodrošina ūdens

iemītnieku nepastāvīgā ķermeņa temperatūra, kas tikai

nedaudz atšķiras no ūdens temperatūras un mainās gan-

drīz sinhroni tās izmaiņām: vasarā no sasiluša dīķa iz-

vilkta karūsa ir gluži silta (ap 25°C), bet ziemā —auksta

(ap 2°C). Ne mazums zivju sugu un gandrīz visi ūdens

bezmugurkaulnieki spēj atdzīvoties pat pēc ilgstošas iesal-

šanas ledū, tātad pēc atrašanās vidē, kur temperatūra var

būt ievērojami zemāka par O°C. Jāpiezīmē gan, ka dažā-

dam zivju sugām pieļaujamie ūdens temperatūru diapa-
zoni stipri atšķiras, tāpēc mēdz runāt par siltūdens un

aukstūdens zivīm. Mūsu ūdeņu ihtiofaunā tipiskas silt-

ūdens zivju pārstāves ir karpu dzimtas zivis' — karpas,

līņi, plauži, karūsas, sapali un daudzas citas, bet aukst-

ūdens — lašu un sīgu zivis.

Mūsu mērenās joslas klimatiskie apstākļi nodrošina šo

zivju koeksistenci, lai arī ne gluži optimālā temperatūru

režīmā, t. i., karpu dzimtas zivīm piemērotāki ir siltāki

ūdeņi, piemēram, Baltkrievijas vai Ukrainas ezeri un upes,

kur tās straujāk aug un agrāk sasniedz dzimumgatavību,
bet laši un sīgas labāk jūtas Kolas pussalas un Karēlijas

upēs un ezeros, kur karpu dzimtas pārstāvji aukstā ūdens

dēļ vairs gandrīz nav sastopami.
Mūsu ūdeņos zivis parasti uzturas tām piemērotākā

vidē: siltūdens zivis — seklos ezeros vai upēs vai arī dziļo
ezeru piekrastes joslā, kur ūdens ātrāk sasilst, šīs zivis



69

nārsto pavasarī un vasaras sakumā. Kamēr ūdens silts,
tas intensīvi barojas, uzkrāj rezerves ziemai.

Aukstūdens zivis uzturas vēsās, straujās upēs vai lielo

ezeru pelagialā. Laši, taimiņi, sīgas, ka arī vēdzeles nārsto

rudenī vai pat ziemā. Jāpiezīmē, ka mūsu ūdeņu ihtiofaunā

aukstūdens zivju īpatsvars nav liels.

Kā tad rit dzīve zem ledus?

Lielākā daļa zivju sapulcējušās ziemošanas vietās, kļu-
vušas mazkustīgas un gandrīz nebarojas. Plauži blīvā

slānī nosedz ziemošanas bedres dibenu, nereti sablīvējo-
ties pat vairākās kārtās. Raudas uzmeklē visdziļākās vie-

tas ezeros, bedres vai rāmus atvarus upēs un blīvā barā

lēni pārvietojas tajos. Pieredzējuši makšķernieki upju dzi-

ļajos līčos seko bara kustībai un gūst ļoti labus raudu lo-

mus, mazāk pieredzējušie sēž vienā vietā un konstatē

faktu, ka raudas labi ķeras neilgu brīdi, pēc kura nāk vai-

rāk vai mazāk regulāri pārtraukumi.

Jāpiezīmē, ka ziemā barošanās aktivitāti ievērojamā
mērā saglabā plēsīgās zivis — līdakas, asari, vēdzeles,

taimiņi, arī zandarti. Uz «pirmā» un «pēdējā» ledus, kā

arī atkušņa laikā labi ķeras raudas, ruduļi un vimbas, re-

tāk — plauži..Šo zivju barošanās aktivitāte pieaug, tuvo-

joties pavasarim.

Visas zivis, izņemot taimiņus un vēdzeles, ziemā ēsmu

ņem ievērojami lēnāk nekā vasarā, arī pretojas daudz vār-

gāk, tāpēc ar ļoti tievu (0,1 —0,12 mm) auklu un sīku

(Nr. 2,5—3,5) āķīti var izvilkt gan jebkuru raudu un

vimbu, gan puskilogramu smagu asari vai pat pāri par

kilogramu smagu plaudi. Atkušņa laikā zivis kļūst ener-

ģiskākas. Interesanti novērot līdakas uzbrukumu ēsmas

zivtiņai. leraudzījusi zivtiņu, līdaka piepeld tai pavisam
tuvu klāt, acīm redzami pārliecināta par zivtiņas mazkus-

tīgumu, no sprīža attāluma uzbrūk un saķer to. Pēc tam

līdaka nesteidz zivtiņu norīt: tā mierīgi vār nostāvēt mi-

nūtes desmit, nemaz nemēģinot doties projām. Beidzot

zivtiņa līdakas zobainajā mutē ir sagriezta ar galvu uz

priekšu un plēsīgā zivs, norīdama upuri, arī pati lēni sāk

slīdēt uz priekšu, cik nu aukla to atļauj. Auklas pretestības
vai āķa pārsteigta, līdaka uz īsu brīdi sasparojas, bet

drīz piekūst, nolaižas uz grunts un mierīgi nogaida. Nikni

«tā pretojas tikai tad, kad pievilkta jau gandrīz pie āliņģa.
Ziema līdaka gandrīz nemaina barošanās un uzturēšanas

vietu: ja tai reiz izdevies noraut ēsmas zivtiņu no āķa,
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tad pēc kāda laika tieši tajā pašā vietā līdaka atkārtos

uzbrukumu jaunai ēsmas zivtiņai.

Kamēr aktivitāti saglabājusī līdaka, asaris, ķīsis un da-

žas citas zivis palēnām barojas, daudzas citas jau noli-

kušas īstā ziemas guļā. Dūņu pīkste ierakusies dziļi dūņās

un elpo pavisam lēni. Arī zutis un līnis droši noslēpušies

dūņās, un barības sagādes jautājums tos nenodarbina.

Straujās upēs zem 15—25 cm bieza grants un oļu slāņa
attīstās rudenī iznērstie lašu un taimiņu ikri. Tikai nākamā

aprīļa vidū vai pat beigas tur izšķilsies šo dižciltīgo zivju

kāpuri, izlīdīs no savām pazemes ligzdām un pēc nepilna
mēneša, pilnīgi iztukšojuši barības maisiņus — dzelte-

numa pūslīšus, saks aktīvi dzīvot.

Vasaras beigas upē ieceļojušais nēģis jau pusgadu dzīvo

pilnīgi bez barošanās. Visas organisma rezerves tiek iz-

mantotas pilnīgi — zarnu trakts ir reducējies, tauku uz-

krājumi iet uz beigām, bet līdz nārstam vēl jāgaida ilgi.

Maijā, kad nēģis nārstos, tas bus zaudējis ne tikai ap

30% svara, bet sarāvies ari ievērojami īsāks. Organisma
rezerves izsmeltas tik pilnīgi, ka atjaunot tās vairs nav

iespējams. Pēc nārsta, nodrošinājis sugas saglabāšanos,

nēģis nobeigsies. Daļa nēģu ieceļo upēs ziemā un pava-

sarī, tiem nav tik ilgi jābadojas, tie pēc nārsta atkal at-

griezīsies jūrā. No ikriem izšķīlušies kāpuri 4—5 gadus
dzīvos upes dūņainajā smiltī, ja vien kads neapzinīgs

makšķernieks nesadomās ar «ņurņiku» makšķerēt asarus.

Visuma dzīve zem ledus nedaudz atgādina palēnināti
rādītu filmu: lēni pārvietojas ūdens iemītnieki, upes

straume lēni šūpo atmirušās ūdens zāles, bet ezeros valda

gandrīz pilnīgs sastingums. Ledus vāks ne tikai droši

sarga klusuma valstību no sniegputeņiem un aukstajiem

vējiem, — tas izolē to arī no gandrīz jebkādas saskares

ar ārpasauli — cauri ledus un sniega kārtai ūdenī iekļūst

pavisam maz gaismas, tādēļ apstājas fotosintēzes process

un arī no atmosfēras nemaz neiekļūst skābeklis. Tiesa,

ziemā ūdens iemītniekiem nepieciešams daudz mazāk skā-

bekļa nekā vasarā, to fizioloģiska aktivitāte ir ievērojami

pazeminājusies. Un tomēr — ne barības trūkums, ne ze-

mas temperatūras, no kā cieš sauszemes iemītnieki, bet

tieši skābekļa bads ir visbīstamākais, noteicošais faktors

dzīvē zem ledus. Skābekli patērē ne tikai zivis un citi

zemūdens iemītnieki, to patērē pasīvi pārziemojošie
ūdens augi un fitoplanktona aļģu miljardi, to patērē pūša-
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nas un rūgšanas procesi trūdošas ūdens augu daļās un

dunas. Ja nu vēl ūdenī iekļūst sērudeņradis vai nepietie-
kami attīrīti notekūdeni, tad katastrofa ir klāt — sākas

akūts skābekļa deficīts. Bargās ziemās skābekļa krājumi
visbiežāk izsīkst seklos, ar ūdens augiem un dūņām bagā-
tos beznoteces ezeros vai ar nepietiekami attīrītiem notek-

ūdeņiem stipri piesārņotos ūdensbaseinos. Klasiski pie-
mēri — Lielupe, Kaņiera ezers, Vidzemes augstienes ne-

lielie ezeriņi. Akūts skābekļa deficīts izraisa masveidīgu

zivju bojāeju. Pirmās noslāpst zivis, kas sevišķi jutīgas

pret skābekļa deficītu — laši, foreles, sīgas, zandarti, tad

sāk slāpt asari, līdakas, raudas, bet, kad slāpst līņi un

karūsas, tad citu dzīvu zivju ūdensbaseina jau vairs nav.

Visbiežāk zivis sāk slāpt marta — īsi pirms ledus kuša-

nas, tomēr nereti tas notiek arī februārī vai pat janvārī.
Tāpēc februārī un martā makšķernieku un visu dabas

draugu pienākums ir novērot gāzu režīma izmaiņas eze-

ros un upēs. Vispār tas nav sarežģīti: ja pie āliņģa parā-
dās ūdens vaboles un planktons — skābekļa palicis maz,

ja, nebaidoties no cilvēka, aliņģim tuvojas zivis — sāku-

sies zivju slāpšana. Zivīm un pārējiem ūdens iemitniekiem

var palīdzēt, atjaunojot skābekļa krājumus ūdenī. Popu-
lārā āliņģu ciršana diemžēl ir tik mazefektīva, ka jāšau-
bās, vai ieguldītais darbs atmaksājas. Laikā, kad gaisa
temperatūras vairs nenoslīd zemāk par 5—7 °C zem

nulles, zināmu efektu dod ledus izzāģēšana vairāku

kvadrātmetru lielos laukumos zivju koncentrēšanās vietu

tuvuma. Sādi āliņģi rūpīgi jāiezīmē, lai novērstu iespēja-
mos nelaimes gadījumus. levērojami efektīvāks paņēmiens
ir šads: uz ledus novieto motorsūkni, kas ūdens strūklu

virza augšup ta, lai krītot tā trāpītu āliņģī — ar skābekli

bagātinātais ūdens nokļūst zem ledus, šo metodi nevar

lietot seklos, dūņainos ezeros, jo krītoša ūdens strūkla uz-

duļķo dūņas un vēl vairāk pastiprina skābekļa patēriņu.
Sados ezeros ūdeni bagātina ar skābekli vai nu ar spe-
ciāliem dažādu sistēmu aeratoriem, kas zem ledus ievada

gaisu, vai tieši ar skābekli no tehniskā skābekļa baloniem

caur reduktoru zem neliela spiediena pa gumijas cauru-

lēm, kurās izdurti sīki caurumiņi. Lai caurule neuzpel-
dētu, tas galu piesien pie kārts, ko slīpi iebāž āliņģī. Lai

izvairītos no nelaimes gadījumiem, šos pasākumus drīkst

veikt tikai speciālista — metinātajā, mehāniķa utt. — uz-

raudzība. Divās trīs dienās izlaižot pa vienam skābekļa
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kurā nodrošināti zivju eksistencei nepieciešamie apstākļi

ilgākam laika posmam. Tā ka viskritiskākā situācija pa-

rasti izveidojas neilgi pirms ledus kušanas, šādi izdodas

paglābt zivis no noslāpšanas līdz brīdim, kad zem ledus

sāk ieplūst svaigie kūstošā sniega ūdeņi.
Visumā zivju slāpšana ziemā nebūt nav ikdienišķa pa-

rādība. Tā vērojama tikai bargās ziemās atsevišķos eze-

ros vai arī stipri piesārņotos ūdensbaseinos. Normālos

apstākļos dzīve zem ledus rit bez plaša mēroga eksce-

siem, to nosaka vairākas ekoloģiskas likumsakarības, kas

nodrošina attiecīgo organismu eksistenci un sekmīgu at-

tīstību šādos specifiskos apstākļos. Turklāt rudenī ūdeņi
piesātinās ar skābekli, pateicoties tam apstāklim, ka gā-
zes atšķirībā no cietām vielām aukstā ūdenī šķīst daudz

vairāk neka siltā. Ūdeņu piesātinašanos ar skābekli se-

višķi veicina viļņošanās vējainā laikā. Jūrā, dziļajā ūdens

masā, vienmēr pietiek skābekļa visiem dzīvības procesiem.

A. Pastors

SVARĪGĀKĀS HIDROMETEOROLOĢISKĀS
PARĀDĪBAS 1972./73. GADA ZIEMĀ

1972./73. gada ziemā bija sevišķi silts laiks un ļoti maz sniega.
Gaisa temperatūra visos ziemas mēnešos bija virs normas: decembrī

4—s°, janvāri 2—2,5°, februārī 4—s°. Sājos trīs mēnešos 55—70 die-

nās tika novēroti atkušņi. Negatīvo temperatūru summa visā ziemas

sezonā republikas rietumos bija 150—250°, bet austrumos 300—400°,
t. i., 300—400° mazāka par normu.

Ari nokrišņi ziemas sezonā bija tikai 60—80% no normas, turklāt

galvenokārt lietus vai slapja sniega veidā. īslaicīga sniega sega
2—7 cm biezumā vietām saglabājās tikai republikas austrumos.

Upēs ledus nebija biezs: Daugavā ap 30—40 cm, pārējās upēs 15—

30 cm. Straujās vietas Daugavā, Gaujā, Ventā v. c. upēs neaizsala

visu ziemu.

1972./73. gada ziemā Rīgas jūras līcis un Irbes jūras šaurums pa-
lika brīvs no ledus. Ar plānu ledu (līdz 20 cm) pārklājās tikai Per-

navas līcis un Mulniveina (Monzunda) juras šaurumi. Neliels malas

ledus ar peldošo ledu aiz tā tika novērots vienīgi Rīgas jūras līča

ziemeju daļā gar Igaunijas piekrasti un nedaudz gar Latvijas pie-
krasti starp Ainažiem un Salacgrīvu. Kuģot varēja bez ledlauža

dzības. Martā, kas parasti ir ziemas mēnesis, jau pašā sākumā vidējā
diennakts gaisa temperatūra izgāja caur 0° uz pozitīvo temperatūru
pusi, un tapec 1973. gada marts pieskaitāms pavasara mēnešiem.
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PAVASARIS

Pavasara sākums — 21. martā pl. 88t57'v.
Aptumsumi.

Daļējs Saules aptumsums 11. maijā redzams Eiropā, Āzijas ziemeļu
daļā, Āfrikas ziemeļrietumu daļā, Aļaskā, Grenlandē, Ziemeļu Ledus



okeānā, Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu da|a un Klusa okeāna zie-

meļrietumu daļā. Latvijā aptumsuma gaita ir šāda:

Rīgā Liepājā Daugav-
pilī

Pirmais kontakts Bst37"'38 st37"'39s Bst38 st35m23 8 Bst37">38 st37">359

Vislielākās fāzes 9 36 23 9 33 49 9 35 38

moments

Pēdējais kontakts 10 39 12 10 36 23 10 37 45

Vislielākā fāze 0,457 0,472 0,425

Par fāzi sauc Saules diametra aptumšoto daļu. Daļēja aptumsuma
laikā uz Sauli drīkst skatīties tikai caur ļoti tumšiem filtriem, piemē-
ram, caur nokvēpinātu stiklu, melnu fotoplati vai tml. Lietojot tele-

skopu vai binokli, nekādā gadījumā neskatīties tajos tieši uz Sauli

(tā var pilnīgi zaudēt redzi!), bet projicēt Saules attēlu uz balta

ekrāna. »

Pilns Mēness aptumsums 25. maijā Latvijā nav redzams.

Zvaigznes. Pavasara sākumā vakaros vēl labi redzami tie paši

zvaigznāji, kas bija raksturīgi ziemas naktij. Turpretī nakts vidū, se-

višķi aprīlī un maijā, sāk parādīties citi zvaigznāji — Vēršu Dzinējs,
Čūska ar Ziemeļu Vainagu, Cusknesis, zodiaka joslā — Lauva, Jau-

nava, Svari, Skorpions.
Kartē paradītie Lielie Greizie Rati atrodas tagad gandrīz virs gal-

vas — zenītā. Tie pieder pie t. s. nenorietošajiem zvaigznājiem.
Planētas. Venera (Auseklis) vēl redzama kā Vakara zvaigzne rie-

tumu pusē, noejot pavasarī loku no Auna līdz Lauvas zvaigznājam.
Marss (2ezdre) saskatāms no rītiem austrumu pusē ļoti zemu pie

apvāršņa. Tas noiet no Mežāža līdz Zivju zvaigznājam.

Jupiters (Indraija) pavasara sākumā nav redzams, bet maija
beigas un jūnija parādās no rītiem Zivju zvaigznāja.
Saturns (Salija) atrodas Dvīņu zvaigznājā,1 pavasara sākumā

redzams vel labi, bet beigas pazūd Saules staros.

VAI JOS ZINĀT, KA SAUC OKEĀNA

UN JORAS DAŽĀDAS DAĻAS?

Pasaules okeāna daļas ir kontinentālā piekraste jeb šelfs, kontinen-

tāla nogāze jeb batiālais apgabals un lielie dziļumi jeb abisālais ap-

gabals. Visa Ziemeļjūra un Baltijas jura pieder pie kontinentālā šelfa.

Baltijas jūru iedala sīkāk:

I) litorāls — paisuma un bangotnes apskalotā pludmale; 2) sub-

litorāls — labi apgaismotā un viļņošanās izraisītām straumēm pa-

kļautā piekrastes josla; 3) elitorāls — jūras dibena mierīgā daļa, kurā

vēl attīstās augi; 4) pseidoabisāls — dzijās ieplakas, kur tādas ir;
5) epipelagiāls — sasilstošā, viļņojošā ūdens virskārta; 6) peiagiāls —

galvenā ūdens masa; 7) batipelagiāls — dziļie ūdeņi, kam raksturīga

zema temperatūra, tumsa un dažkārt arī neizdevīgs hidroķīmiskais
režīms.
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V. Elstiņa 75

AR ŠIEM CILVĒKIEM BIJA VĒRTS IEPAZĪTIES

Šogad aprit 75 gadi kopš tās 2. (15. p. j. s.) aprīļa
dienas, kad V. I. Ļeņins atbrauca uz Rīgu un tikās ar

latviešu sociāldemokrātu vadītājiem. Par to mums stāsta

notikuma dalībnieku atmiņas, vēstules, kā arī tādi vēstu-

riskas tikšanās liecinieki kā namiņš Cēsu ielā 17, kurā

kopš 1961. gada ir atklāts V. I. Ļeņina memoriālais mu-

zejs, ūn 16. dzīvoklis Kirova ielā 18 (toreiz 19. dzīvoklis

Elizabetes ielā 16), kur V. 1. Ļeņins tikās ar latviešu so-

ciāldemokrātiem.

V. I. Ļeņinam, ierodoties Rīgā, bija tālejoši plāni. 1905.

gada pavasarī KSDSP dibinātājs un vaditajs veica lielu

ideoloģisku un organizatorisku darbu, lai sagatavotu ne-

legālās Viskrievijas politiskās avīzes «Iskra» izdošanu

ārzemēs un tās izplatīšanu Krievijā. Liela nozīme «Iskras»

transportā no ārzemēm uz Krievijas iekšieni varēja būt

arī Latvijas jūras ostam

Dodamies uz Rīgu, V. I. Ļeņins bija nodomājis tikties

ar latviešu sociāldemokrātiem, iepazīties ar viņu teorētis-

kajiem uzskatiem, ar latviešu strādnieku sociāldemokrā-

tisko kustību, kā arī noskaidrot, kādu praktisku atbalstu

latviešu sociāldemokrāti varētu sniegt «Iskras» transportā
no ārzemēm.

šo tikšanos noorganizēja Pēterburgas «Cīņas savienī-

bas strādnieku šķiras atbrīvošanai» aktīvais loceklis

M. Silvins, kurš taja laikā, t. i., 1900. gada pavasarī, bija
karadienestā Rīgā.

Par V. i. Ļeņina ierašanos Rīgā, par viņa tikšanos un

sarunām ar latviešu sociāldemokrātiem samērā detalizēti

mums vēsta M. Silvina, K. Zuša un J. Ozola atmiņas.
Tā M. Silvins atceras, ka «Bija ap divpadsmitiem, kad

Vladimirs lļjičs ar mīkstu filca platmali galvā un spieķi
cimdotā roka, ģērbies gluži kā džentlmenis, parādījās uz

mūsu istabas sliekšņa (Cēsu, toreiz Vendenes, ielā 17).
Tas notika aprīlī... Jautāju, vai viņš mūs ātri atradis;
Vladimirs lļjičs teica, ka atradis bez grūtībām...»

Pēc īsas atpūtas V. I. Ļeņins M. Silvina un viņa dzīves-

biedres Olgas Aleksandrovnas pavadībā devās uz konspi-

ratīvo satikšanos ar latviešu sociāldemokrātiem Elizabe-
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tes ielā 16, kur tajā laika dzīvoja sociāldemokrāti Jēkabs

un Olga Kovaļevski.

Sarunās ar V. I. Ļeņinu, kas notika komfortabli iekār-

tota kabinetā, piedalījās J. Ozols — viens no latviešu so-

ciāldemokrātijas organizētajiem un viens no «Cīņas» di-

binātajiem un pirmajiem redaktoriem, ievērojams 1905.

gada revolūcijas darbinieks, un X- Zutis — viens no pir-

majiem latviešu sociāldemokrātiem.

K. Zutis atceras, ka «Uz norunāto vietu mēs nogājām
abi ar J. Ozolu un satikām šeit ieteikto biedru — neliela,
bet plecīga auguma, rūsganu bārdu, stingriem un izteik-

tiem sejas pantiem. Viņa acu skatiens bija ass un uzma-

nīgi pētījošs, viņš pirmām kārtām atstāja uz mums daudz

piedzīvojuša un nopietna revolucionāra iespaidu ... Vis-

pirms runa bija par latviešu sociāldemokrātisko strād-

nieku kustību. Biedrs mūs smalki izklaušināja, pareizāk,

noeksaminēja par mūsu organizācijas uzbūvi, aģitācijas
paņēmieniem, strādnieku ekonomisko cīņu un politisko lo-

zungu pielietošanu tanī... Mūsu sarunu biedrs aprobežo-

jās ar īsām kritiskām piezīmēm, kad domājās mums nepie-
krītam ... Viņa galvenais nolūks mūsu sarunā, kā varēja
manīt, bija, pirmkārt, «pieņemt zināšanai» visu to, kas

mūsu sociāldemokrātiskajā strādnieku kustībā bija ievērī-

bas cienīgs, un, otrkārt, konstatēt, cik mūsu organizācija
varētu būt izpalīdzīga ārzemēs izdodamā krievu sociālde-

mokrātu laikraksta «Iskra» ievešanai Krievijā. Sarunas

beigās viņš mums ar Ozolu lika manīt, ka viņš ir viens

no šī laikraksta dibinātājiem, šinī pašā brīdī mums uz-

ausa doma, ka mēs patlaban runājam ar Ļeņinu ...»
Saruna ilga apmēram pusotras stundas. Kā atceras

M. Silvins, ar šo tikšanos V. I. Ļeņins bijis apmierināts
un teicis, «ka bijis vērts iepazīties ar šiem cilvēkiem, bet

par šīs iepazīšanās praktisko noderīgumu vēl pāragri ko

secināt».

Tas pašas dienas vakara V. I. Ļeņins atgriezās Ples-

kavā.

Ilgus gadus pie nama Kirova iela 18 piestiprinātajā me-

moriālajā plāksnē, kas vēstīja, ka 1900. gadā šeit V. I. Ļe-

ņins ticies ar latviešu sociāldemokrātiem, dzīvokļa nu-

murs nebija norādīts, jo tas vēl bija jānoskaidro. Sakarā

ar V. I. Ļeņina 100. dzimšanas dienu radās pastiprināta
interese par memoriālā dzīvokļa precīzu noteikšanu un

atklāšanu. Turpinot 1945.—1947. gada speciālās komisijas
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meklējumus, 1968.—1969. gadā jaunai komisijai, rūpīgi
izanalizējot vēl dzīvo laikabiedru, kuriem bija tiešs vai

netiešs sakars ar šo notikumu, un tikšanas dalībnieku at-

miņas, izmantojot LPSR Centrālā valsts vēstures arhīva

un LKP CX Partijas vēstures institūta Partijas arhīva

materiālus, izdevās precīzi noskaidrot, ka V. I. Ļeņins
1900. gada 2. aprīlī sastapies ar latviešu sociāldemokrā-

tiem 19. dzīvoklī (tag. 16. dzīvoklis).
Atzīmējot Komunistiskās partijas un Padomju valsts

pamatlicēja 100. dzimšanas dienu, minētajā dzīvoklī tika

iekārtots V. I. Ļeņina memoriālais dzīvoklis muzejs. Tas

bija saviļņojošs notikums visiem, kam dārgs V. I. Ļeņina
vārds un darbaļaužu revolucionārā cīņa par cilvēces gaišo
nākotni.

I. Čaša

30
LIELĀS UZVARAS GADADIENA

1945. gada 9. maijā ar fašistiskās Vācijas pilnīgu un

bezierunu kapitulāciju beidzas Padomju Savienības Lie-

lais Tēvijas karš. Imperiālistu ortais karagājiens pret
PSRS bija cietis pilnīgu sakāvi.

Ilgs un smags bija mūsu zemei ceļš uz uzvaru šajā

visgrūtākajā un nežēlīgākajā karā, kādu jebkad piedzīvo-
jusi mūsu Dzimtene. Un, jo vairāk mēs attālināmies no

tām vēsturiskajām 1945. gada maija dienām, jo nozīmī-

gāka kļūst mūsu uzvara.

Ir izaugusi jauna paaudze, kura karu iepazīst tikai no

grāmatām, kinofilmām un skaudro cīņu dalībnieku atmiņu
stāstiem. 40. gadu komjaunieši labi atceras bargos kara

gadus, padomju tautas briesmīgākos ciešanu gadus.
Nevar aizmirst padomju tautas neparasto izturību, vīriš-

ķību un varonību, padomju cilvēku bezgalīgo uzticību

savai Dzimtenei un Komunistiskajai partijai.
Pirms uzbrukuma PSRS fašistiskajai Vācijai *bija lie-

liski apbruņota armija un divgadīga kara pieredze, tās

labā strādāja gandrīz visu Vakareiropas valstu rūpnie-
cība.

Lai īstenotu savus PSRS iznīcināšanas plānus, mūsu

zemei uzbruka gan pašas fašistiskās Vācijas, gan tas sa-

telītu — Somijas, Rumānijas, Ungārijas un citu valstu

karaspēks, kopā ap 190 divīziju.
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Karam vajadzēja būt nežēlīgam. Hitlers paziņoja, ka

«karš ļoti atšķirsies no kara Rietumos. Nežēlība Austru-

mos ir nākotnes ķīla.»
Fašisti plānoja pārvietot 70 miljonus mūsu Dzimtenes

iedzīvotāju, lai atbrīvotu «dzīves telpu vāciešiem», un i/,

nīcināt vairāk nekā 30 miljonus «lieko iedzīvotāju». Viņi
ne tikai plānoja: miljoniem cilvēku tika iznīcināti nāves

nometnēs. Osvencima, Maidaneka, Saksenhauzena, Maut-

hauzena, Buhenvalde, Salaspils, Dahava un citas paaudžu

paaudzēm bus fašistisko zvērību briesmīgas piemiņas vie-

tas.

1940. gada 13.—14. decembrī hitleriešu stratēģi izteica

pārliecību, ka karš ar PSRS ilgs 3—4 mēnešus.

Kara pirmajā posma padomju karaspēks izcīnīja sma-

gas aizstāvēšanās kaujas un fašistiskajiem triecienspē-
kiem izdevās izlauzties līdz svarīgiem mūsu zemes cen-

triem. Sakāvju rūgtums un neveiksmes tomēr nesatrici-

nāja mūsu tautas izturību, nesalauza Padomju Armijas
kaujas garu.

Jau 1941. gada jūlija otrajā pusē saira fašistu «zibens-

kara» plāni, bet decembrī pie Rostovas, Tihvinas un Mas-

kavas izkūpēja mīts par fašistu armijas neuzvaramību

un tika pavisam sagrautas «zibenskara» cerības.

Pec gada pie Staļingradas tika ielenkts un iznīcināts

330 000 vīru liels ienaidnieka grupējums un kara veik-

sme nosvērās Padomju Savienības pusē, bet 1943. gada
vasarā, pēc sagrāves pie Kurskas, fašistu armija atradās

katastrofas priekšā un stratēģiska iniciatīva galīgi un līdz

pašam kara beigām pārgāja mūsu Bruņoto Spēku rokās.

Sākas fašistu masveidīga padzīšana no visām okupētajām

teritorijām, kura beidzas ar fašistiskās Vācijas pilnīgu ka-

pitulāciju. Padomju tautai, tas Bruņotajiem Spēkiem vaja-
dzēja uz saviem pleciem iznest galveno cīņas smagumu.
Trīs gadus mūsu armija faktiski viena cīnījās ar fašistiskās

Vācijas ieroču spēku. Pēc oficiālām vācu ģenerālštāba

ziņām, laika no 1941. gada 22. jūnija līdz 1944. gada
30. jūnijam fašisti padomju frontē zaudēja vairāk nekā

6,5 miljonus cilvēku. Asiņainajās cīņas padomju Bruņotie

Speķi sakāva 1024 fašistu un viņu satelītu divīzijas, iznī-

cināja fašistiskas aviācijas galvenos spēkus un kaujas
tehniku.

Zināmu ieguldījumu fašistu sagrāvē deva arī fašistu

okupēto zemju — Polijas, Cehoslovakijas, Bulgārijas, Ru-
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mānijas, Dienvidslāvijas un Albānijas — patrioti un kara-

spēka vienības, kā arī Francijas, Anglijas, ASV un Kanā-
das bruņotie spēki, tomēr nevar neuzsvērt, ka padomju
Bruņotajiem Spēkiem bija izšķīrēja loma fašistiskās Vāci-

jas sagrāvē. Un tā nav nejaušība, ka brāju kapos Trep-
tova parkā Berlīnē uzcelts lielisks piemineklis padomju
kareivim, kareivim atbrīvotājam, kas samin salauztu kāš-

krustu, viena rokā turot zobenu, otrā — izglābtu bērnu.

Padomju Bruņotie Spēki pārliecinoši uzvarēja šajā gran-
diozajā cīņā. Mūsu armija nebūtu varējusi sagraut hitle-

riešu karamašīnu, ja visa padomju tauta nebūtu cēlusies

varonīgai cīņai.

Padomju Bruņoto Spēku rindās cīnījās arī latviešu strēl-

nieku divīzijas un aviācijas pulks. Fašistiem triecienus

deva arī latviešu partizāņu brigādes. lemiesojuši sevī sar-

kano strēlnieku slavenās kaujas tradīcijas, latviešu tautas

labākie dēli un meitas godam aiznesa savus nevīstošas

slavas apvītos karogus no Kremļa sienas līdz pat Dzin-

tarjūras krastiem.

Jau pirmajās kaujās pie Liepājas un Skrundas, pie
Liepnas un Veļikajas latviešu karavīri parādīja savas

kaujasspējas, masu varonību, pašaizliedzīgi pildot mili-

tāro un patriotisko pienākumu.

Latviešu strēlnieku divīzijas sastāvā latvieši piedalījās
kaujās pie Maskavas bargajās 1941. gada decembra die-

nās. Jau pēc 10 mēnešiem, 1942. gada oktobrī, latviešu

strēlnieki ieguva godpilno gvardu nosaukumu. 1944. gada
izveidota otrā latviešu divīzija pēc četru mēnešu kaujām
kļuva par Sarkankarogoto, bet latviešu strēlnieku korpuss
tika apbalvots ar Suvorova ordeni. Un kur vien cīnījās
latviešu strēlnieki — pie Maskavas vai Ļeņingradas, pie
Staraja Rūsas vai Novosokoļņikiem —, visur viņi aizstā-

vēja arī savu dzimto Latviju, latviešu tautas laimi, kas

nav atdalāma no visas padomju tautas laimes. Viņi aiz-

stāvēja Dzimteni pašaizliedzīgi un nikni, nežēlojot ne asi-

nis, ne dzīvības. Padomju valdība augstu novērtējusi lat-

viešu strēlnieku kaujas devumu — vairāk nekā 20 000 lat-

viešu daļu karavīru apbalvoti ar ordeņiem un medaļām.

Slavenas lappuses gaisa spēku vēsturē ierakstījuši ari

latviešu lidotāji, veicot kara gados vairāk nekā 1000 kau-

jas lidojumu, daudz palīdzot gan frontei, gan partizā-
niem.
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Latviešu tautas atriebēji, cieši sadarbojoties ar Balt-

krievijas un Ļeņingradas apgabala partizāniem, izsita

no ierindas desmitiem tūkstošu okupantu un viņu atbal-

stītāju.
Grūta bija cīņa par Baltijas republiku, par Padomju

Latvijas un it sevišķi Kurzemes atbrīvošanu. Kaujās par

Padomju Latviju gāja visu mūsu zemes tautu dēli. Tajās
krita vairāk neka 70 Padomju Savienības Varoņu. Latvi-

jas darbaļaudis svēti glabā kritušo cīnītāju piemiņu. Ne-

kad neaizaugs takas uz varoņu kapiem Ludzā, Ropažos,

Baldonē, Nīkrācē un citur, uz Raiņa un Brāļu kapiem
Rīga.

1945. gada 9. maija tika sagrauts pasaules imperiālisma
triecienspēks — fašistiskā Vācija. Taču imperiālisma spēki

pasaulē negrib brīvprātīgi atdot savas pozīcijas. Tie izmi-

sīgi pretojas, liekot galveno uzsvaru uz jauna pasaules
kara izraisīšanu. Taču situācija pasaulē ir mainījusies.

Padomju Savienība daudz paveikusi sociālistisko zemju
un visas pasaules mieru mīlošo spēku saliedēšanā.

Padomju Savienības Komunistiskā partija un Padomju
valdība nemitīgi rūpējas par mūsu Bruņoto Spēku kaujas-

spēju celšanu. PSKP CX ģenerālsekretārs L. Brežņevs
PSRS izveidošanas 50. gadadienai veltītajā referātā uz-

svēra, ka «šodien mūsu Bruņotie Spēki ir drošs sociālis-

tiskās Dzimtenes vairogs, tautas komunisma cēlājas mie-

rīga darba garantija».

A. Arnte

100
DEDZĪGAIS REVOLUCIONĀRS

1875. gada 28. maijā, kad Kurzemes āres rotāja lapu

plaukums, Dobeles apriņķa Bukaišu muižas kalpa Der-

maņa ģimenē kāra šūpuli piektajai atvasei — Vilim.

Par izcilu revolucionāru nevar piedzimt, par tādu var
(i

kļūt, tikai izejot bargo šķiru cīņas skolu, — šī patiesība
lielā mērā attiecināma uz V i 1 i Der mani.

Baltijas skolotāju seminārā, kur, tāpat kā cki audzēkņi,
iepazinās ar C. Darvina darbiem. Šeit prāvam skaitam

semināristu nobrieda zinātniski ateistiskais pasaules uz>7

skats, viņu prāti tika sagatavoti marksisma ideoloģijas
uzņemšanai.
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Jauns posms V. Der-

maņa pasaules uzskata iz-

veidošanā sākās ar 1896.

gadu, kad Kuldīgas sko-

lotāju seminārā tika nodi-

bināts sociāldemokrātisks

pulciņš, kurā viens no va-

došajiem biedriem bija arī

V. Dermanis. Sim pulci-
ņam bija sakari ar Liepā-
jas ģimnāzistiem un Rīgas

studentiem, no kuriem tika

saņemta marksistiskā lite-

ratūra, lai izveidotu neie-

dalu bibliotēku ar apmē-
ram 200 grāmatām un

žurnāliem.

Pirmā darba vieta jau-
najam skolotajam V. Der-

manim bija Rembates pa-

gastskola Vidzemē, kur viņš strādāja no 1897. līdz 1900.

gadam. Būdams rosīgs sabiedriskās dzīves organizētājs,
V. Dermanis Lielvārdes labdarības biedrībā rīkoja un va-

dīja jautājumu vakarus, izplatīja darbaļaužu vidū progre-

sīvās atziņas.
V. Dermani saistīja aktīvs revolucionāra darbs. 1900.

gada pavasarī viņš pārcēlās uz Rīgu un sāka strādāt par

skolotāju strādnieku savstarpējās palīdzības biedrības «Jo-

natāns» skola. Ar sociāldemokrāta Jāņa Ozola (Zara),
sava agrākā skolas biedra, starpniecību V. Dermanis

iesaistījās nelegālajā sociāldemokrātiskajā organizācijā.
1901. gada otrajā pusē V. Dermanis kļuva par Rīgas
komitejas locekli, kura vadīja sociāldemokrātisko pulciņu
darbību. Līdztekus nelegālajam darbam V. Dermanis iz-

vērsa plašu izglītības un kultūras darbu tā laika legālajās
biedrībās.

1902. gadā nodibinātajā Baltijas Latviešu sociāldemo-

krātiskās strādnieku organizācijas Centrālajā Komitejā
kopā ar tolaik redzamākajiem sociāldemokrātiem J. Trei-

mani, J. Ozolu, J. Kažmeru un J. Luteru darbojās arī

V. Dermanis. Plašās legālās un nelegālās sociāldemokrā-

tiskās darbības dēļ V. Dermanim Latvijā draudēja arests,
tāpēc viņš bija spiests atstāt Rīgu un 1903. gada rudenī
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devās uz Maskavu. Tur V. Dermanis iestājās universitā-

tes juridiskajā fakultātē par brīvklausītāju. Propagan-
dista darbu viņš turpināja Maskavas strādnieku pulciņos.

1904. gada jūnijā Rīgā notika Latviešu sociāldemokrā-

tiskās strādnieku partijas I kongress, uz kuru no Liepājas
organizācijas bija deleģēts V. Dermanis.

1905. gada rudenī, Krievijas pirmās revolūcijas uzplūdu

laikā, V. Dermanis aizrautīgi metās revolucionārajā cīņā.
Būdams tautskolotājs, viņš savos rakstos un publiskajās
runās cīnījās par skolu demokratizēšanu, aicināja taut-

skolotājus iesaistīties sabiedriskajā dzīvē. Kopā ar J. Pliek-

šānu-Raini un J. Asaru V. Dermanis piedalījās tautskolas

jaunas programmas izstrādāšana. 1905. gada novembrī

Rīgā tautskolotāju kongresa viņš aizstāvēja sociāldemo-

krātu idejas un nosodīja «nacionālās autonomijas» prasī-
bas skolu jautājuma. 1905.—1907. gada revolūcijas laikā

V. Dermanis bija arī aktīvs arodbiedrību organizētājs,
viens no LSDSP pārstāvjiem Rīgas arodbiedrību central-

birojā, kas vadīja šo organizāciju darbu visā Latvijā. Tajā

pašā laikā viņš bija arī Rīgas Federatīvas komitejas lo-

ceklis. Viņš publicēja vairākus rakstus LSDSP legālajā
dienas laikrakstā «Pēterburgas Latvietis». Jautājumos par

revolucionāras cīņas taktiku, ģeneralstreiku un bruņoto
sacelšanos V. Dermanis aizstāvēja marksistisku viedokli.

Soda ekspedīciju izrēķināšanas ar revolucionārajiem cī-

nītajiem piespieda V. Dermani atstāt Rīgu. Viņš aizbrauca

uz Pēterburgu, kur turpināja nelegālo revolucionāro dar-

bību KSDSP Pēterburgas latviešu pulciņos. V. Dermanis

bija LSDSP pārstāvis Pēterburgā, un tur viņš konspira-
tīvi ticies ar V. I. Ļeņinu, lai apspriestu jautājumu par

LSDSP apvienošanos ar KSDSP. Viņš piedalījās vairākos

partijas kongresos. Sarežģītajos šķiru cīņas apstākļos
V. Dermanis dažkārt svārstījās, kļūdījās un pauda opor-
tūnistiskus uzskatus, kā, piemēram, KSDSP IV kongresā,
kad viņš atbalstīja meņševiku agrāro programmu. To-

mēr viņš nenoslīdēja likvidatorisma un sociālšovinisma

purvā.
Par revolucionāro darbību V. Dermanis (Delta) 1908.

gada rudenī tika notiesāts uz 4 gadiem katorgā. Šis sods

viņam važas iekaltam bija jāizcieš Rīgas Centrālcietumā.

Pēc tam, 1912. gadā, viņu izsūtīja trimdā uz Irkutskas

guberņu.
Ar revolucionāras cīņas un dzīves biedres Henrietes
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starpniecību, kas ar viņu dalījās skaudrajā trimdinieka

liktenī, V. Dermanim 1914. gadā izdevās izbēgt no Sibīri-

jas trimdas. Viņš caur Pēterburgu devas uz Vāciju, bet

pēc tam — uz ASV.

1920. gada septembrī V. Dermanis no emigrācijas at-

griezās Latvijā. Pēc LKP CX noradijuma viņš izvērsa

aktīvu darbību Latvijas Satversmes sapulcē, Rīgas pil-
sētas domē, Rīgas arodbiedrību centralbiroja, tautas augst-
skolā un strādnieku organizācijās. Strādnieku vidūV. Der-

manim bija ārkārtīgi liela popularitāte. Izmantojot
Satversmes sapulces deputāta neaizskaramību, viņš atmas-

koja buržuāzijas politiku, asi vērsās pret strādnieku kus-

tības vajāšanām, prasīja legalizēt Latvijas Komunistisko

partiju.
Pēc LKP CX un Ārzemju biroja norādījuma 1921. gada

augustā V. Dermanis izstājās no Latvijas sociāldemokrātu

partijas, kuras līderi aiz kreisām frāzēm slēpa savu bur-

žuāzijas aģentu lomu strādnieku kustībā. V. Dermanis

turpināja darboties Satversmes sapulcē kā neatkarīgais
strādnieku deputāts, uzturēdams ciešu kontaktu ar LKP

un darbodamies tās vadībā. V. Dermaņa aktīvā sabied-

riskā darbība, cīņa par strādnieku interesēm radīja bur-

žuāzijas un meņševiku naidu pret viņu. Provokatori pa-

nāca, ka V. Dermanis tika apcietināts. Kopā ar daudziem

citiem politieslodzītajiem apmaiņas kārtībā 1922. gada bei-

gās viņu izsūtīja uz Padomju Krieviju.
1923. gadā V. Dermani uzņēma Krievijas Komunistis-

kajā (boļševiku) partijā. Padomju Savienībā viņš veica

zinātnisku un pedagoģisku darbu, savas zināšanas un

enerģiju atdodams sociālisma celtniecībai.

V. Dermanis Latvijā bija viens no pirmajiem marksisma

atziņu paudējiem pedagoģijā. Viņš uzrakstījis vairākus

apcerējumus par Latvijas Komunistiskas partijas sākotni.

Viņa spalvai pieder ari publicistiski raksti par literatūras

un mākslas kritikas jautājumiem. Kvēlā revolūcijas tri-

būna sirds stājas pukstēt 1938. gada.

Padomju Latvijas vēsturnieki tagad ir objektīvi izvēr-

tējuši V. Dermaņa ieguldījumu revolucionārajā kustībā,

cīņa par sociālisma uzvaru Padomju Latvijā. Tomēr vēl

vairākas viņa daudzpusīgas revolucionāras darbības pu-
ses nav pietiekami apgaismotas. V. Dermaņa dzīves un

darbības vietas būtu nepieciešams izlikt piemiņas plāk-
snes. Nopietns uzdevums jāveic arī novadpētniekiem, vā-
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cot laikabiedru un revolūcijas veterānu atmiņas par
V. Dermani.

Dedzīgais revolucionārs un cīnītājs Vilis Dermanis,
kura 100. dzimšanas dienu atzīmējam šogad, sniedz pa-

raugu jaunajiem komunisma cēlājiem, kā jāpārvar šķēršļi
dižā mērķa sasniegšanai.

Ā. Zeida
525

NESĒJU AMATA BRĀLĪBA RĪGĀ

Pirms 525 gadiem, 1450. gada 19. aprīlī, Rīgas rāte apstiprināja ve-

cākas Rīgas transportstrādnieku apvienības — nesēju brālības — pir-
mos rakstītos statūtus, kuri saglabājušies līdz mūsu dienam. leraksti

Rīgas pilsētas grāmatās liecina par nesēju brālības statūtu jeb, kā

toreiz teica — šrāgu pastāvēšanu jau 1425. gadā, tātad pirms 550

gadiem, bet nesēju amata pēcteču — preču mēritāju (Messer) amata

zīmogā kā nesēju brālības dibināšanas gads minēts pat 1150. gads,
tomēr tas šķiet leģendārs.

Rīga izauga un attīstījās galvenokārt kā tirdzniecības centrs. Ziemā

garas ragavu karavānas ar zvērādām, vasku, darvu, liniem, kaņepā-

jiem un citām Rietumeiropas tirgū pieprasītām precēm plūda uz Rīgu,
lai navigācijas sezonā turpinātu ceļu pāri jūrai. Pavasaros Daugavas
straume nesa lejup uz Rīgu Krievijas pilsētu tirgotāju strūgas ar pre-

cēm. Pāri Baltijas jūrai un Rīgas jūras līcim līgoja kuģi, vedot

Rietumeiropas pilsētu rūpniecības izstrādājumus, sāli, siļķes, garš-

vielas, bet atceļā aizvedot līdzi Austrumeiropas zemju bagātības.
Vācu iekarotāji un kolonisti, sagrābuši politisko varu Livonijā, drīz

nostiprināja sev Rīgā monopoltiesības tirdzniecības darījumu organi-

zācijā, lai nodrošinātu sev visu starpnieku peļņu. Jau XIV gs. Rīgā
noteica t. s. viesu tirdzniecības aizliegumu: bez Rīgas tirgotāju starp-
niecības neviens krievu, lietuviešu vai cits tirgotājs nedrīkstēja pārdot
savas preces tieši aizjūras tirgotājiem, kā arī iepirkt viņu preces.

«Jzkrautņu spaids» noteica, ka visām Rīgā ievestajām precēm vispirms
jānonāk Rīgas tirgotāju noliktavās un tikai tad tas var turpināt ceļu

pie pircējiem.
Pec Rīgas vācu privileģēto tirgotāju organizācijas — Lielās ģildes

nostiprināšanās XIV gs. vidū strauji pieauga ierobežojumi latvie-

šiem tirdzniecibas organizācijā un darījumos. XIV gs. beigās latvieši

jau pilnīgi bija zaudējuši tiesības nodarboties ar tirdzniecību Rigā.
Tikai ar tirdzniecību saistītie palīgdarbi — preču transports, mērī-

šana, svēršana, šķirošana un saiņošana — palika latviešu strādnieku

rokas. Pēc viduslaiku pilsētu iedzīvotāju tradīcijas arī viņi apvienojas

savu interešu aizstāvēšanai un sadzīves jautājumu organizēšanai sa-

vās īpašās apvienības, kuras sauca par brālibām. Sākotnēji, šķiet, visi

Rīgas tirdzniecības transportslrādnieki apvienojušies nesēju brālībā

(Lostrāger). Paplašinoties tirdzniecībai un pieaugot tirdzniecībā

darbināto transportstrādnieku skaitam, notika viņu specializācija un

organizēšanās atsevišķos amatos. No kopējā nesēju amata izdalījās
alus un vina nesēji, tad liģeri, kas nogādāja labību v. c. preces nolik-
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tavas, kaņepāju kulstītāji, preču mērītāji v. c. Bieži vien atsevišķo
brālību jeb amatu starpā izcēlās asi strīdi savstarpējās konkurences

de| un pilsētas ķemerejas tiesai bija jāiejaucas, lai norobežotu katra

amata darba lauku.

Tā kā preču transporta, svēršanas, šķirošanas un citos darbos viens

cilvēks atsevišķi nevarēja strādāt, tirdzniecības paligamatu jeb brālību

locekļi tirgotāju uzdevumā strādāja nelielās grupas, kuras sauca par
pātiņiem. Katras šīs grupas locek|u sastāvs bija nemainigs, katrai

grupai bija savs vecākais.

Transportstrādnieku brālību jeb tiidzniecības paligamatu locekļi ne-

bija atsevišķu Rīgas tirgotāju kalpi, bet gan brfvi algota darba strād-

nieki, kuri, vienojušies savā grupā, varēja salīgt darbā pie tirgotāja
pēc saviem ieskatiem. Viņi lielā mērā bija sava amata meistari, kuri

organizēja transporta darbus, plaši izmantojot sezonas strādnieku

algoto darbaspēku. Ja sākotnēji transportstrādnieku brālību biedri paši
daudz strādāja smago fizisko darbu, tad kopš XVI gs. beigām viņi
vairāk pievērsās darba organizācijai, uzraudzīja algādžus, šķiroja

preces un darīja tādus darbus, kur vajadzīgas īpašas iemaņas un

zināšanas.

Kā liecina transportstrādnieku amatu locekļu zvēresti, viņi rātes

uzdevumā veikuši arī zināmas kontroles funkcijas. Ķemerejas tiesas

1689 gada 29. aprīļa protokolā atrodams sena sāls nesēju zvēresta

tulkojums latviešu valodā. Zvēresta galvenais saturs ir solījums go-
dīgi strādāt un neatļaut sevi uzpirkt, ja kāds tirgotājs gribētu pie-
krāpt savu tirdzniecības partneri. Sevišķi zimīga šai ziņā ir zvēresta

frāze: «...visu, kas paslēpts top jeb paslēpts gir, un es to sajutu
jeb zināmu dabū, gribu es tūdeļ uzsacīt un zināmu darīt...»

Par nesēju amata brāļu kādreizējo cieņu pilsētā liecina vēl Lielās

ģildes Vastlāvja svētkiem 1613. gadā sastādītie organizācijas notei-

kumi. Tie paredz, ka Vastlāvja ceturtdienā Lielajā ģildē uz ipašu mie-

lastu ierodas sals nesēji. Viņus cienāja ar alu, siļķi un citām zivīm.

Nesēju amata atsevišķo nogrupējumu vecākajiem kā simboliskas amata

zīmes bija jātur rokā baltas nūjas; viņiem bija jāseko, lai viss nori-

tētu saskaņā ar senajiem paradumiem.

Sākotnēji tirdzniecības palīgamatos jeb brālībās uzņēma katru brīvu

latvieti, kam bija namnieka tiesības. XVI gs. nesēju amata statūti

jau prasīja, lai pirms iestāšanās amatā 4 gadus nostrādā par kalpu
pie kāda Rīgas namnieka. Protams, tas zināmā mērā ierobežoja jaunu
amata locekļu skaita straujāku pieaugumu un līdz ar to konkurences

cīņas saasināšanos amatā, tiktāl atbilstot amata locekļu interesēm.

Tomēr galvenais šī noteikuma cēlonis bija rātes ieinteresētība nodro-

šināt pilsētas kungiem mājkalpotājus.
Saasinoties šķiru un tautību pretrunām pilsētā, arvien pasliktinājās

tirdzniecības palīgamatu biedru, stāvoklis. Jau kopš XIV gs. beigām
nesēju brālības nams, tāpat kā alus nesēju brālības nams, bija Cūku

ielā (vēlāk pārdēvēta par Peldu ielu), tātad viena no sliktākajām
pilsētas ielām. Transportstrādnieku brālībām uzvēla arvien smagākas
sabiedriskās klaušas. Tikai latviešu tirdzniecības palīgamatu brāļiem

plūdu vai ugunsgrēka gadījumā bija obligāti jāierodas uz glābšanas
darbiem ar ķekšiem, spaiņiem, toveriem un citu glābšanas darbos ne-

pieciešamo inventāru. Atskanot rātes zvana skaņām, viņiem nekavē-

joties bija jāierodas arī dumpja vai uzbrukuma gadījumā. So brālību

locekļiem bija jāpiedalās nakts patruļās, kā- mēra, tā kara laikā jā-



86

pilda sardzes dienests uz pilsētas vaļņiem, jāapkalpo artilērija. Nesē-

jiem kā fiziskā darba strādniekiem bija jāpiedalās pilsētas nocieti-

nājumu būvē, jādzen pāļi ostas izbūves darbos, jānorok sēkļi, tirot

Daugavā kuģu ceļu, un, beidzot, divas reizes gadā jāpiedalās pilsē-
tas vārtu apkaimes tīrīšanā, kā arī atkritumu izvešanā no pilsētas.

XVIII. gs. tirdzniecības paligamatu locekļi lielā mērā jau bija kļu-
vuši par darba uzņēmējiem, līdz ar to ieguvuši zināmu turību un

pašapziņu, un tādēļ jo smagāki viņiem bija Rīgas vācu kungu uz-

spiestie nacionālie spaidi. Tomēr viņu cīņa par stāvokļa uzlabošanu

izrādījās maz sekmīga, jo līdzšinējās transportstrādnieku organizācijas
formas jau bija savu laiku pārdzīvojušas. XIX gs. kapitālistiskās Rī-

gas straujas attīstībās virpulī pēc daudzajām reorganizācijām seno

tirdzniecības transportstrādnieku brālību pēdas kļuva arvien vājāk

samanāmas. Izmainījās transportstrādnieku organizācijas formas, na-

cionālais sastāvs, tradīcijas. Palika tikai vēstures liecības.

P. Kalnozols

FITOPLANKTONA ATTĪSTĪBA

Ja paņemam pilienu jūras ūdens un apskatām mikroskopā, tad re-

dzam tur dažādus sīkus organismus. Daudzi no tiem ir aļģes.
Aļģes ir. sastopamas visur — dīķos, kanālos, ezeros, jūras un okeā-

nos, uz maju jumtiem, žogiem, akmeņiem, koku stumbriem un mizas.

Tās sastopamas gan 50 cm dziļi augsnē, gan dzīvnieku organismā.
Dažas aļģu sugas sastopamas arī arktiskajos ledājos un sniegos.

Parasti aļģes dalās divās grupas:

1) sīkās, mikroskopiskas formas, kas brīvi peld jūru un okeānu pla-
šumos. So grupu sauc par fitoplanktonu. Visvairāk šīs aļģes atrodas

ūdens virsējos slāņos, kur augstāka temperatūra un daudz saules gais-

mas. Tur noturēties tam palīdz speciāli izaugumi, aļģu forma, kā arī

gāzu un eļļas pilieni to šūnās, un tikai pēc atmiršanas tās nogulsnē-

jas juras dibenā;

2) lielākās, makroskopiskās formas, kas piestiprinātas jūras dibenā

un galvenokārt aizņem piekrastes joslu. So grupu sauc par fitoben-

tosu.

Abu šo grupu aļģu sugu skaits sasniedz vairākus desmitus tūkstošu.

Kā vienas, ta otras grupas aļģu šūnās atrodas hloroplasti. Vienā šūnā

to var būt vairāk par simtu. Hloroplastu svarīgākā sastāvdaļa ir

krāsvielas jeb pigmenti. Nozīmīgākais ir zaļais pigments — hlorofils.

Tas augiem piešķir zaļo krāsu. Pavisam pazīst ap 50 dažādu pigmentu,

no kuriem aļģes var iegūt dažādu nokrāsu — zilu, brūnu, sarkanu,
dzeltenu v. c. Ar hlorofilu augs spej uztvert saules staru enerģiju un

no ogļskābas gāzes un ūdens ražot organiskās vielas. So procesu sauc

par fotosintēzi.

Fotosintēzes procesā rodas cukurs — pamata sastāvdaļa sarežģī-
tākam vielām auga ķermeņa veidošanai, bet atbrīvojas skābeklis, kas

nepieciešams sīko ūdens dzīvnieku un zivju elpošanai. Tāpat tas vaja-

dzīgs oksidācijas procesos, noārdoties trūdvielām. Bez tam vēl aļģes

uzņem ūdenī izšķīdušo slāpekli un fosforu, ka arī citus barības ele-

mentus, kuri nepieciešami olbaltumvielu veidošanā.
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Dažas no Baltijas jūrā atrodamām aļģēm: 1 — kramaļģe jeb diato-

meja Asterionella, 2 — zaļaļģe Chlorella, 3 — pirofīts Peridinium,
4

— dzeltenzaļā aļģe Tetraplectron, 5 — zilaļģe Aphanizomenon,
6— sārtaļģe Polysiphonia, 7, 8 — zaļaļģes Cladophora un Entero-

morpha, 9 — kramaļģe Fragilaria.
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Fitoplanklona aļģes, kaut gan pēc izmēra ir ļoti sīkas, pateicofics
to daudzumam un spējai ātri vairoties, veido lielāku kopējo asimilā-

cijas virsmu nekā litobentosa aļģes. Turklāt to apdzivotais rajons,
kurā var notikt fotosintēze, jūrās var sniegties līdz 200 m dziļumam

(produktīvais slānis līdz 100 m). Sīs aļģes ir siko ūdens dzīvnieciņu
galvenā barības viela un skābekļa avots. Ar tām barojas arī dažas

zivju sugas, piemēram, plauži (breksi), viķes, sardīnes. Pat lielie juras
vaļi pārtiek no aļģēm, izfiltrējot ūdeni caur sietam līdzīgajām «vaļu
ūsām». Kad aļģes atmirst, no tām barojas arī baktērijas un juras
dibenā esošie bentosa organismi.

Pēc savām īpatnībām (krāsas, šūnu uzbūves, vairošanās procesiem
utt.) visas aļģes iedala 10 tipos:

1) zilaļģes savu nosaukumu ieguvušas zilganās nokrāsas dēļ.

Sastopamas galvenokārt saldūdeņos, bet ir vairākas sugas, kuras

dzīvo jūrās. Atmirstot tās nosēžas jūras dibenā, apgādājot ar barības

vielām tur dzīvojošos bentosa organismus;

2) zaļ aļģes sastopamas gan brīvi peldošas, gan arī pie jūras
dibena piestiprinātas (kladofora), galvenokārt piekrastes zonas seklā-

kajās vietās. Tām ir izteikti zaļa krāsa. Viena no ievērojamākām
planktonaļģem ir hlorella. Ta satur daudz vitamīnu. Šī aļģe asimi-

lācijas procesā var izmantot 25% gaismas enerģijas, turpretī citi

augi — tikai 5%. Tā var labi attīstīties bezsvara stāvoklī, un tai ne-

kaitē kosmiskie stari. So īpašību dēļ hlorellai pēdējā laikā lielu uzma-

nību pievērš daudzu zemju zinātnieki, lai izmantotu to gaisa atjau-
nošanai kosmosa kuģu kabīnēs un kosmonautu uztura papildināšanai

ar vitamīnus saturošām barības vielām lidojuma laikā;

3) diatomejas jeb kramaļģes uzskata par jūras dzīves no-

teicējām, jo tās rada bagātīgas «ganības» sīkajiem ūdens dzīvnieci-

ņiem. Dažas sugas mēneša laikā var radīt simts miljonu pēcnācēju.
Visbiežāk šīs aļģes sastopamas kā atsevišķas šūnas, bet dažas sugas
izveido ķēdītes, diskus, zvaigznītes vai kādu citu formu;

4) zeltainās aļģes galvenokārt sastopamas saldūdeņos, un

tikai nedaudzas sugas dzīvo jūrās. Tām ir dažādi izaugumi — dzelo-

nīši, sariņi f adatiņas, kas tām palīdz aizsargāties pret siko ūdens

dzīvnieku uzbrukumiem. Dažas sugas satur spēcīgu indi, no kuras,-
aļģēm stipri savairojoties, var pat nobeigties zivis;

5) eiglenas sastopamas galvenokārt tikai saldūdeņos. Tām ir

I—2 viciņas, ar kuru palīdzību tās pārvietojas. Eiglenas, tāpat kā

pārejās aļģes, asimilācijas procesa var ražot organiskās vielas, bet

daļa var uzņemt tās gatavā veidā, tādēļ dažreiz šīs aļģes pieskaita

pie vienšūnu dzīvniekiem;
6) pirof ī t i, tāpat kā eiglenas, var uzņemt gatavas organiskās

vielas. Arī tām ir viciņas. Ļoti daudz šo aļģu sastop jūrās.. Dažas

savos organismos uzkrāj fosforu, kas naktī spīd. Šādām aļģēm savai-

rojoties lielos daudzumos, visa ūdens virsma it kā vizuļo;

7) dzeltenzaļās aļģes visbiežāk sastopamas saldūdeņos. At'-"f
rodas arī augsnē. Dzīvo piesārņotos ūdeņos, kurus tās attīra.

Pārejās trīs
— brūnaļģes, sārtaļģes un haras jeb m i e-

turaļģes —
ir tipiski pie jūras dibena piestiprināti augi, kuri ārēji

atgādina augstākos augus, taču tām nav izteikta stumbra, lapu un

sakņu (to vietā ir izaugumi — rizoīdi). Bez hlorofila to šūnās ir*

arī citi īpaši pigmenti, kas piešķir tām brūnu vai sarkanu krāsu. Siē '
pigmenti palīdz izmantot nelielo saules gaismu, kas iespiežas dziļā-

kajos slāņos, kur šīs aļģes dzīvo.
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1— sārtaļģe Ahnfeltia, 2 — mieturaļģe jeb hara Chara.

No Baltijas brūnaļģēm nozīmīgākā suga ir fukuss, no sārtaļģēm —

fureelārija, kura satur agaru — recekļvielu, kas ļoti vajadzīga kondi-

torejas rūpniecībā. Haras, kas atgādina trauslu eglīti, sastopamas jū-
ras seklajās jomās.

Jūrās, kuras nepārklājas ar ledu, dažas aļģu sugas var normāli

dzīvot arī ziemā, tomēr īsto uzplaukumu tās sasniedz vasarā, kad ir

pietiekami silts un gaišs. No fitoplanktona aļģēm jūrās pirmo vietu

ieņem diatomejas, tām seko pirofīti un zilaļģes.
Pirmās pavasarī pamostas diatomejas, jo tām nav augstu prasību

pret. temperatūru. Turklāt lielāka daļa šo aļģu ziemu pavada veģeta-
tīvo šūnu veidā, tādēļ var agri sākt savu dzīves ciklu. Vasarā tās
it kā «atkāpjas», dodamas vietu citām aļģu sugām. Otrs posms, kad

tās sāk savu attīstību, ir rudens. Tad tas, tāpat kā pavasarī, var

savairoties lielos daudzumos. Pavasari nedaudz vēlāk par diatomejām
(maijā, jūnijā) sāk attīstīties zeltainās aļģes, tad pirofīti, beidzot

zaļaļģes.
Vislielākās prasības pret gaismu un siltumu ir zilaļģēm. Ziemu tās

pavada sporu un cistu veidā, tādēļ, lai pārietu no miera stadijas uz
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veģetatīvo stadiju, nepieciešams ilgāks laiks. Attīstības kulmināciju,
zilaļģes sasniedz vasaras mēnešos

— jūlijā, augusta.

Kad vienas vai otras sugas aļģēm ir visizdevīgākie apstākļi attīs-

tībai (gaisma, siltums, mineralsāļi), tās savairojas milzīgos daudzu-

mos. Tad atkarība no aļģu krāsas arī ūdens pieņem attiecīgu no-

krāsu — sarkanu, brūnu, dzeltenu vai pelēku. Dažreiz atsevišķas šūnas

apvienojas pušķos, saišķos, un tad tās var saskatīt ar neapbruņotu .
aci. Vienā litrā var būt vairāki miljoni eksemplāru. Piemēram, diato-

mejas gada laikā uz 1 km2
var dot līdz 1500 t organiskās masas.

Šādu aļģu savairošanos sauc par ūdens «ziedēšanu». Dziļākos ūdeņos

galvenokārt zied augšējie slāņi, bet seklākos ziedēšana novērojam;»
visā ūdens dziļumā. Tā tas turpinās vairākas dienas, dažreiz pat mē-

nešus. Tad šīs aļģes atmirst, dodamas vietu kādai citai sugai. Tagad
tas pats ūdens var pieņemt citu nokrāsu. Visbiežāk šīs parādības no-

vērojamas līčos un iekšējās jūras. Agrāk, kad šis process nebija izpē-

tīts, iedzīvotāji saistīja šo notikumu ar iespējamu badu, kariem, sli-

mībām vai sērgām. Dažu aļģu attīstības ciklu nosaka to prasība pēc
barības vielām. Piemēram, zaļaļģes labi attīstās, ja ūdenī ir pietie-
kamā daudzumā slāpeklis, diatomejas — dzelzs savienojumi un kram-

skābe, bet zilaļģes — fosfors.

Aļģu ziedēšana piešķir ūdenim specifisku smaržu un piegaršu. Atka-

rībā no aļģu sugas, kada attiecīgajā brīdi savairojusies, tās var smar-

žot pēc svaigi pļautas zāles vai zivīm. Visnepatīkamākā ir pēdēja,
ko piešķir zeltainas aļģes un dažas diatomejas.

Ne vienmēr aļģu ziedēšana ir labvēlīgs process. Ja tās savairojas
lielos daudzumos, zivīm var aizsērēt žaunas. Aļģes atmirstot un sada-

loties patērē daudz skābekļa, tādēļ saldūdeņos dzīvojošās zivis

var sākt slāpt. Ūdenskrātuves bieži vien ar aļģēm aizsērē filtri. Ir

bijuši gadījumi, kad, šādu ar aļģēm bagātu ūdeni dzerot, aizgājuši
bojā mājdzīvnieki, jo dažas aļģu sugas satur indīgas vielas.

Un tomēr cilvēka dzīve aļģēm ir ļoti liela nozīme. Vispirms tās ir

vērtīgas kā organisko vielu ražotājas. Ar aļģēm barojas dažas zivju

sugas, bet galvenokārt — sīkie ūdens dzīvnieki — infuzorijas un

amēbas, zemākie vēžveidīgie — airkāji, ūdens blusas, dafnijas, virpo-

tāji v. c, kurus savukārt apēd zivis. Dažas zivju sugas — plekstes,
mencas, luči — savai pārtikai meklē jūras dibena esošos organis-
mus — dažādus tārpus un gliemežus, bet tie savukārt pārtiek no

aļģēm, kas atmirstot nosēžas jūras dibenā. Pateicoties aļģēm, zivis

tiek apgādātas ar skābekli, kurš izdalās fotosintēzes procesa. Naf-

tas, gāzes, tāpat Igaunijas degakmens veidošanas ir saistīta ar aļgem.
Daudzās vietās, aļģēm savairojoties, izveidojas sapropelis, no kura

iespējams iegūt benzīnu, petroleju v. c. ķīmiskas vielas. Tāpat sapro-

peli izlieto lauku mēslošanai.

Aļģes izmanto arī rūpniecībā, īpaši tās, kuras piestiprinātas aug

jūras dibenā.

Jūrā aļģes izpilda arī sanitārās funkcijas. Sevišķi labi tas redzams

upēs, kas, plūstot cauri pilsētām un ciematiem, tiek piesārņotas ar

dažādiem rūpniecības atkritumiem vai notekūdeņiem. Dažus kilometrus

lejpus apdzīvotajām vietām ūdens ir atkal tīrs. To panākušas dažas

aļģu un baktēriju sugas, kuras spej baroties ar šim vielām, tās sada-

līt un tādejādi attīrīt ūdeņus.
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JŪRAS ORGANISMU DZĪVE PAVASARĪ

Baltijas jūras floras un faunas attīstībā bioloģiskais
pavasaris aptver laika posmu no februāra vidus līdz jū-
nijam. Tam raksturīga aukstūdens (arktisko jeb relikto)

organismu pastiprināta vairošanās. To nosaka pašu orga-
nismu fizioloģiskās īpatnības, kas cieši saistītas ar vides

ekoloģiskajiem apstākļiem — ūdens temperatūras un gāzu
režīmu, barības rezervēm ūdenī un grunts virsējā slānī

v. c. faktoriem. Kā zināms, pavasarī kļūst garākas dienas,
palielinās saules enerģijas plūsma, paaugstinās gaisa un

ūdens temperatūra, ar palu ūdeņiem jurā ieplūst daudz

organisko vielu un biogēno elementu, kas papildina bio-

loģiskās ziemas laikā neizmantotās rezerves. Minēto un

vēt citu apstākļu kopums ir par iemeslu bioloģiskās pri-
māras produkcijas (autotrofo baktēriju un aļģu) un se-

kundāras produkcijas (zooplanktona, zoobentosa, zivju
v. c. biomasas) straujam pieaugumam.

Pirmās jaunajam dzīves ciklam atmostas aļģes ūdens

virsējos slāņos. Tās izmanto ūdenī esošos slāpekļa, dzelzs,

silīcija, fosfora v. c. savienojumus savu šunu būvēšanai;
saules staru ietekmē noris intensīva fotosintēze. Aļģu «zie-

dēšanas» laika, kas ilgst aptuveni 2—3 nedēļas, krasi sa-

mazinās biogēno elementu daudzums ūdenī.

Aļģu masveida vairošanās pavasarī sakas.vispirms Bal-

tijas juras dienvidu un centrālajās daļas pie 0 + 5°C un

pēc 2—4 nedēlam aptver arī Rīgas, Somu un Botnijas jū-
ras līčus, kas noturīgi aukstās ziemās viscaur klāti ar

ledus segu un bioloģiskai dzīvei atmostas vēlāk.

Rīgas jūras līcī aļģu «ziedēšana» parasti novērojama

aprīlī vai maijā, atkarībā no ziemas un pavasara vietē-

jiem meteoroloģiskajiem apstākļiem. Sevišķi daudz aļģu
savairojas jūras piekrastes joslā un lielo upju — Dauga-

vas, Gaujas un Lielupes — grīvu rajonos.

Aļģu masveida savairošanās novērojama galvenokārt
ūdens virsējā slānī līdz 10 m (reti līdz 20—40 m) dziļu-
mam. Aļģu šūnu skaits «ziedēšanas» laikā atsevišķās vie-

tās sasniedz aptuveni I—21 —2 miljonus vienā litrā.

Aļģēm ir liela loma vielu apkārtriņķojuma jura. Tās

fotosintēzē izmanto ogļskābo gāzi (izdala skābekli), pa-



92

tērē biogēnos elementus un pārvērš tos «zaļajā masā»,
kas savukārt noder par barību pārējiem ūdens organis-
miem (zooplanktona organismiem v. c.); atmirstošo aļģu
masu sadala baktērijas utt.

Pavasarī jūrā nozīmīgi procesi noris arī zooplanktona —

ūdens straumju un viļņu varai vairāk vai mazāk pakļau-

tajā mikroskopisko un makroskopisko dzīvnieku pasaulē.
Pēc ziemas miera stadijas no oliņām izšķiļas mazie air-

kāju vēzīši (ciklopi), virpotāji v. c, intensīvi vairojas pie-

augušie, dzimumnobriedumu sasniegušie indivīdi. Ūdens

slānī masveida sastopami dzimumgatavību nesasniegušie

ciklopu indivīdi (t. s. naupliji un kopepodīti) — līdz vai-

rākiem 10 000 eks./m
3
. Kopīgais zooplanktona organismu

skaits jūras seklākajās daļās šajā laikā nereti tuvojas
miljoniem eks./m3

,
bet atklātajās daļas — dažiem desmit

vai simts tūkstošiem eks./m 3
.

Pavasarī zooplanktona organismu savairošanos Balti-

jas jūrā veicina barības (aļģu, vienšūnu, baktēriju) pār-

pilnība. Zooplanktona organismus savukārt izmanto

barībā zivju mazuļi un planktonēdajas zivis (reņģes, brēt-

liņas, salakas, sardīnes v. c), kā arī makroskopiskie plan-
ktona un zoobentosa (grunts virsējā slānī dzīvojošie) or-

ganismi.
Zoobentosa organismi pavasarī sevišķi intensīvi sāk

vairoties pēc līču atbrīvošanās no ledus segas. Piekrastes

zonā šajā laikā organismu vēl ir maz, jo daudzi no tiem,
ūdenim aizsalstot, aizgājuši bojā. Tikai pāris nedēļu pēc
atkušanas te parādās vēzīši sānpeldes, vienādkāji, kā arī

mazsaru un daudzsaru tārpi un citi organismi, kas ieceļo

no lielākiem dzijumiem. Vēžveidīgo mātītēm īpašās somi-

ņās attīstās mazuļi. Pēc to izšķilšanās piekrastes joslas

parādās lielas vēžveidīgo masas, kuras veido galvenokārt

sānpeldes Bathuporeia piloša. Tālāk no krastiem atklātajā
jūrā lielākos dziļumos galveno vietu starp grunts iedzīvo-

tājiem ieņem gliemenes (aptuveni 70—80% pēc svara no

visiem bentosa organismiem). Pirmajā vietā starp gliemfe-
nēm ir Macoma baltica, kuras sārti dzeltenās noapaļotās
trīsstūra čaulas bieži atrodamas arī mūsu liedagu smiltīs.

Šai gliemenei ir liela nozīme kā plekstu un vimbu barības

sastāvdaļai.

Baltijas jūras dziļākajās vietās pavasarī novērojamas
lielākas mazsaru tārpu koncentrācijas. Tie dzīvo, ieraku-

šies dūņainās gruntīs. Šeit uzturas arī grēvji, kas pieder
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pie mūsu jūras lielākajiem vēžiem. Tie ierokas dūņās, kur

guļ paslēpušies no mencām un plekstēm.
Pavasaris Baltijas jūrā ietekmē arī zivis, no kurām

daudzas sāk nārstot, citas — intensīvi barojas. No apaļ-
mutniekiem upēs ienāk nārstot nēģi. Jūrā un piekrastēs
nārsto stores, peledes, reņģes, brētliņas, salakas, vējzivis,

mencas, akmeņplekstes, plekstes, zeltplekstes v. c. Sald-

ūdens izcelsmes zivis, kas dzīvo jūrā, nereti ienāk nārstot

upēs. Nonārstojušas zivis sāk intensīvi baroties ar zoo-

planktona un zoobentosa organismiem (t. s. mierīgās zi-

vis) un citām zivīm (plēsējas).

E. Kondratovičs

BALTIJAS JŪRAS ZIVJU NĀRSTS

UN KRĀJUMU ATJAUNOŠANA

Nevienādu hidroloģisko apstākļu dēļ Baltijas jūrā izveidojušies vai-

rāki diezgan skaidri norobežoti rajoni ar atšķirīgu hidroķimisko režīmu

un produktivitāti.
Baltijas jūrā ietek daudz upju, un tās ūdeņi maz sajaucas ar okeāna

ūdeņiem. Tas savukārt rada spilgti izteiktu ūdens noslāņošanos virsējā,
mazāk sāļa un apakšējā, vairāk sāļā slānī. Zivju dzīves apstākļi apak-

šējos slāņos ne katrreiz ir labvēlīgi.
Dziļāka slāņa blīvums, ko nosaka zemā temperatūra un sāļums,

ierobežo ūdens cirkulāciju ieplakās un rada apakšējos slāņos stagnā-
cijas parādības ar skābekļa deficītu, bet dažreiz pat ar sērudeņraža
veidošanos.

Šīs Baltijas jūras režīma īpatnības būtiski ietekmē ne tikai zivju
vairošanos un izplatību udensbaseina robežās, bet arī vairākas to

morfoloģiskās un morfofizioloģiskās īpatnības un populāciju sastāvu.

Baltijas jūru apdzīvo daži desmiti zivju sugu, un gandrīz katrai

no tām ir savas nārsta un krājumu atražošanas īpatnības. Aplūkosim
ekonomiski nozīmīgākās.

Reņģe (Clupea harengits membras (L.)) ir galvenā Baltijas jūras

rūpnieciskā zivs, kas dod apmēram pusi no visu zivju nozvejas šajā
baseinā. Tā izplatīta Baltijas jūrā uz ziemeļaustrumiem no linijas,
kas savieno Ēlandes salas dienvidu daļu ar Gdaņskas līci, kā arī

Rīgas, Botnijas un Somu jūras līčos.

Reņģes ir pelaģiskas zivis, tās turas baros, galvenokārt ūdens apak-

šējos slāņos. Izplatības areāla robežās reņģes veido vairākas lokālas

populācijas.
Reņģei (R) novērojamas divas nārsta sezonas: izteiktākā maijā,

jūnija (pavasara rase), bet mazāk izteikta — augustā, septembrī

(rudens rase). Nārsto piekrastes zonā un uz sēkļiem vietās ar cietu

dibenu no 3—12 m līdz 40 m dziļumam (skat. attēlu).
Reņģes dzimumgatavību sasniedz divu trīs gadu vecumā. Viena

mātīte iznērš no 8,6 līdz 65,9 tūkst, (vidēji — 10,6 tūkst.) ikru. Ikri
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Dentistu (nogrimst un piestiprinās pie ūdens augiem, akmeņiem v. c.),,
lipīgi. Ikru diametrs ir no 1,13 līdz 1,35 mm. Nārsts notiek ne visai

sāļa ūdenī (līdz 3,4%0). Temperatūrai jābūt no +16,5— 14° līdz 6,0 °C.

Dzeltenuma maisiņš pie ūdens temperatūras +9—12 °C uzsūcas 5—7

diennaktis.

Tuvojoties nārsta laikam, reņģes sāk blīvi koncentrēties un pārvie-
toties uz seklajiem piekrastes rajoniem. Visu nārsta laiku var sadalīt

trīs posmos: pirrnsnārsta migrācijas, nārsta process un pēcnārsta
migrācijas uz atklāto juru. Atsevišķu posmu norises termiņi dažādām

populācijām sezonas laika, kā arī vienai un tai pašai populācijai da-

žādos gados var stipri novirzīties uz vienu vai otru pusi. Tie saistīti

kā ar hidroloģiska režīma izmaiņām, tā arī ar atsevišķas populācijas
struktūras izmaiņām. Parasti visus trīs posmus pirmie iziet vecākie

un ātraudzīgākie īpatņi. Vidējā vecuma un garuma īpatņi veido visu

posmu kulmināciju. Jaunākie un sīkākie pirmo reizi nārstojošie īpatņi
noslēdz visus nārsta posmus. Tāda reņģu nārsta secība uzskatama

par pielāgošanos pilnīgākai nārsta platību izmantošanai un pilnīgākai

pēcnācēju saglabāšanai, pastāvot mainīgiem ārējās vides faktoriem.

Brētliņa (Sprattus sprattus balticus (Schneider)) pēc kopējas
nozvejas pēdējos gados k|uvusi par vienu no svarīgākajam Baltijas
juras zivīm.

Brētliņa ārēji loti līdzīga šikajām reņģēm. Izplatīta visā Baltijas
jūra. Brētliņa arī ir pelaģiska bara zivs. Dzimumgatavibu sasniedz

otrajā un trešajā gada. Atšķirībā no reņģes izvairās no mazāk sāļiem
ūdens rajoniem, sevišķi nārsta laikā.

Brētliņas (B) nārsto no aprīļa līdz augustam ieplakās, bet, sākot

ar aprīļa beigām un maija sākumu, kad sasilst ūdens virsējie slāņi,

pārvietojas uz virsējo 20—25 m biezo slāni un aizņem visu juras

pelagiālu.

Brētliņas ikri ir pelaģiski (brīvi peldoši); parasti tie peld ūdens

slānī lidz 40 m dzijumam, kur tos notur tauku pile, kas regulē ikru

īpatsvaru. Kāpuru garums izšķilšanās brīdī ir ap 4 mm. Dzeltenuma

maisiņš uzsūcas astoņas dienas pec kāpuru izšķilšanās.
Menca (Gadus morhua callarias L.) ir viena no galvenajām Bal-

tijas jūras rūpnieciskajām zivīm. Tā izplatīta Baltijas jurā uz austru-

miem no Bornholmas salas lidz Somu un Botnijas jūras līču vidum.

Menca (M) ir sāļūdens zivs. Dzīvo un vairojas jūras rietumu

daļā — Bornholmas salas rajonā pie sāļuma 14 —18%0, centrālajā un

austrumu daļā — pie 10—12%0 (skat. attēlu). Talu nemigre.
Baltijas jūras menca iedalās divās nārsta populācijas: Rieturnbalti-

jas menca dzīvo uz rietumiem no Bornholmas salas, Baltijas menca —

uz austrumiem no tās. "Arī pati Baltijas jūras mencu populācija nav

viendabīga, bet sastāv no vairākām nārsta kopām, no kurām katra

vairojas noteiktās nārsta vietās, galvenokārt Bornholmas, Gdaņskas
un Gotlandes ieplakas. Bornholmas ieplaka ir vien* no svarīgākajam
mencu nārsta vietām. Seit novēroti vislabvēlīgākie ikru attīstības un

izšķīlušos kāpuru barošanas hidroloģiskie apstākļi, tādēļ šeit nārsts

ir vismasveidīgākais.

Mencas dzimumgatavibu sasniedz 3—4 gadu vecumā. Mātītes iz-

nērš no 150 tūkst, līdz 2,4 milj. pelaģisku ikru. Ikru vidējais dia-
metrs

— 1,44 mm.

Visvairāk iznērsto ikru ir ieplaku centrālajās daļās 80—120 m dzi-
ļumā. Dziļāk nārsts praktiski nenotiek skābekļa trūkuma dēļ. Ikru
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Reņgu (R), brētliņu
(B), mencu (M) un

plekstu (P) nārsta

vietas Baltijas jūrā

inkubācijas periods ir atkarigs no ūdens temperatūras un ir vidēji
150 grādu dienas. Ikru mirstība stipri svārstās.

Baltijas menca parasti nārsto, kad ūdens temperatūra ir no +3

līdz +B°C. Ikri negrimst un var normāli attīstīties tikai pietiekami
blīvā (smaga) ūdenī, kurā ir vismaz 10,4— 11,0%0 sāju. Turklāt rup-
jākie ikri (0,3; 1,77 mm), kam ir lielāka peldētspēja, nokļūst augšējos

slāņos, bet šikākie ikri mm) — dziļākos slāņos, kur mazāk

skābekļa un sliktāki saglabāšanas apstākļi.
Tādejādi ikru saglabāšanos tieši ietekmē nevis ūdens sāļums un

sāļa ūdens slāņa biezums, bet gan skābekļa saturs apakšējos slāņos,
kuros nolaižas šikākie ikri. Ūdens sāļums ir kā tāds īpatnējs sub-

strāts, kas nodrošina ikru noturēšanu peldošā stāvoklī. Stagnācijas
gados, kad ieplakās vispār samazinās sāļums un skābekļa daudzums,
lielākā daļa ikru nolaižas apakšējos slāņos un iet bojā vairāk nekā

gados ar normālu hidroloģisko režīmu. Turpmākajās attīstības stadi-

jas, ari tad, kad kāpuri pariet uz aktīvu bārošanos, tie nobeidzas maz.

Stipri izstieptais nārsta laiks rajonos ar labvēlīgākiem hidro-

meteoroloģiskajiem apstākļiem (Bornholmas ieplakā) veicina kā pilnī-
gāku un intensīvāku nārsta platību, tā arī labvēlīgo gada hidrolo-

ģisko sezonu izmantošanu ikru, kāpuru un mazuļu attīstībai. Mencu

nārsts Bornholmas ieplaka notiek ilgāk nekā citos Baltijas jūras rajo-

nos (no apriļa lidz oktobrim, novembrim).
Mencu nārsta sakumu ļoti lielā mērā nosaka to barošanās apstākļi

iepriekšējā gada rudenī, tomēr sekmīgam nārstam ir nepieciešama
noteikta abiotiskā vide, un, meklējot labvēligus nārsta apstākļus,

menca terē daudz enerģijas. Sakara ar to dzimumproduktu nogatavo-
šanās ritms tiek traucēts un nārsta laiks izstiepjas garumā.
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Plekste jeb bute (Platichthys flcsus (L.)) ir svariga rūpnie-
ciska zivs. Baltijas jurā gadā nozvejo vidēji 17,7 tūkst, cnt plekstu.

Plekste veido atsevišķus barus, kuriem ir tendence uzturēties stingri
noteikta rajonā. Nārsto sāļā vai mazāk sāļā ūdeni Baltijas jūras
rietumu daļā martā, aprīli, Somu jūras līci — no maija beigām lidz

jūlija sakumam.

Austrumbaltijas plekstes sāk veidot koncentrācijas nārsta rajonos

jau februārī. Nārsts notiek no marta sakuma lidz maija sākumam.

Baltijas jūras ziemeļdaļā, kur ir divas plekstu bioloģiskās grupas —

dziļuma nārstojošā un seklumā nārstojošā —,
nārsts ilgst līdz pat

jūnija beigām. Katrai no šīm grupām ir ka savs nārsta laiks, tā arī

nārsta rajons. Nārstojošo zivju pamatmasu Austrumbaltija veido 3—5

gadus vecas zivis. Dzimumgatavibu plekstes sasniedz Baltijas jurā:

tēviņi otrajā, trešajā gadā, mātītes — trešajā, ceturtajā gada. Plek-

stes iznērš no 400—500 tūkst, līdz 2 milj. ikru.

Plekstes (P) nārsto ieplakās dziļumā no 80 līdz 130 m (skat.
attēlu). Ikri ir pelaģiski, ar 0,78—1,3 (vidēji 1,03) mm diametru, un

to noturēšanai peldošā stāvokli, tāpat kā mencām, ir nepieciešams
ūdens sāļums, kas nav mazāks par 10,4%0, tāpēc Rīgas jūras līcī

plekstes tikpat kā nenārsto. Ūdens temperatūra nārsta laikā parasti ir

+s—6°C. Ikri pie 2°C attīstās 30 dienas, pie G°C — 10 dienas.

Izšķilušos kāpuru garums ir 2,4—4 mm. Kāpuri pelaģiska dzīves veida

laikā no dziļuma pārceļo uz seklo, ar barību bagāto piekrastes zonu.

Kad kāpuri sasnieguši 10 mm garumu, tie nolaižas dibenā un sāk

dzivot tur, noslēdzot metamorfozi (pārvēršanos par asimetrisku zivi).
Sekmes zivju krājumu atjaunošana ir atkarigas kā no nārstojošo

zivju skaita un nārsta populācijas vecuma un sastāva, kas nosaka

iznērsto ikru daudzumu, tā ari no pašu ikru saglabāšanas. Bet ta

savukārt ir atkarīga no mātīšu vecuma, iespējams, ari no to biolo-

ģiskā stāvokļa (garuma, vecuma, nobarotības pakāpes v. c), kā arī

no vides apstākļiem, galvenokārt no ūdens sāļuma, temperatūras un

skābekļa daudzuma.

Nārsta apstākļu novērtējumam ir liela nozīme zivju krājumu lie-

luma un stāvokļa noteikšanā, kā arī nozvejas prognozēšanā.
Lielais ikru skaits, ko iznērš zivis, palīdz saglabāt populācijas,

neraugoties uz ikru un mazuļu ļoti lielo dabisko bojāejas procentu.

Protams, šajā kompensācijā daba nav ierēķinājusi milzīgo zivju dau-

dzumu, kas tiek nozvejots. Tādēļ, lai saglabātu zivju resursus jūrā,

nepieciešami stingri noteikumi un normas, kas balstās uz pētījumiem
par katras zivju sugas dabiskās atjaunošanās iespējām. Sos noteiku-

mus izstrādā kopīgi visas valstis, kas izmanto Baltijas jūras zivju
resursus, un tie tiek regulāri pārskatīti un atjaunoti.

1973. gada 14. septembri Gdaņskā septiņu Baltijas jūras baseina

valstu (PSRS, Polijas, VDR, VFR, Dānijas, Zviedrijas un Somijas)
ministri parakstīja konvenciju par zveju un dzīvo resursu saglabā-
šanu Baltijas jūrā.

Parakstītajā konvencijā norādīts, ka visas valstis apzinās savu

atbildību par jūras dzīvo resursu saglabāšanu un pavairošanu un

apņemas veikt konkrētus pasākumus šajā jomā, ieskaitot vērtīgo zivju
mākslīgu pavairošanu vai attiecīga materiālā atbalsta sniegšanu

valstīm, kas tādu pavairošanu veic. Tādējādi tiks garantēta visu

valstu proporcionāla līdzdalība ne tikai zveja, bet arī zivju resursu

vairošana.
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J. Vīksne

PUTNI JŪRĀ UN PLUDMALĒ

Kā zināms, mūsu republikai nav nevienas jūras salas.

Tada dabas un vēstures «netaisnība» īpašu nožēlu izraisa

ornitologos, jo, piemēram, tepat Igaunijā, Somijā vai

Zviedrija Baltijas jūra ir pārbagāta ar salām utī saliņām,
kuras noder par ligzdošanas vietām simtiem tūkstošu

kaijveidīgo, tārtiņveidīgo, zosveidīgo un alkveidīgo putnu,
no kuriem daudzus pie mums var redzēt tikai ceļošanas
vai ziemošanas laikā, bet citi vispār parādās tikai kā reti

maldu viesi.

Lai gan jūrā pie mums putni neperē, uzskatīt Latvijas
piekrastes ūdeņus par galīgi neinteresantiem ornitolo-

ģiskā ziņā tomēr nav pamata. Katram, kas bijis jūrmalā,
nebūs palikuši nepamanīti kaiju bari, vērīgs skatītājs būs

pamanījis pa liedagu tekalējam cīruļa vai zvirbuļa lie-

luma tārtiņveidīgo putnu bariņus vai augstāk selgā lido-

jam pīļu baru. Jāsaka gan, ka izredzes sastapt putnus

jūrā un liedagā nav viscaur vienādas. To nosaka galve-
nokārt iespēja tai vai citai sugai atrast attiecīgajā vietā

pietiekami daudz barības. Piemēram, kaijveidīgie putni
visvairāk koncentrējas pie zvejnieku laivu piestātnēm un

zivju apstrādes fabriku tuvumā, kur tiem ir vislielākās

iespējas iegūt piemērotu barību — zivis un zivrūpniecības
atkritumus. Tārtiņveidīgo putnu bariņus visbiežāk sastop
vietās, kur bagātīgi izskaloti «jūras mēsli» — galvenokārt
no substrāta atrautas aļģes, kurās mājo daudz dažādu

bezmugurkaulnieku. Jūrā sastopamās pīles barojas galve-
nokārt ar gliemjiem, vēžveidīgajiem v. c. bentosa organis-

miem, tāpēc tās parasti koncentrējas dažus kilometrus

platā piekrastes joslā, kur minētie organismi relatīvi ma-

zākā dziļuma dēļ ir pieejami. Maksimālie niršanas dziļumi
vairumam jūrā sastopamo nirpīļu nepārsniedz 10 m, vie-

nīgi kākauļi spēj iegūt barību arī' no ievērojami lielāka

dziļuma (pēc dažām ziņām — līdz 40 m). No sacītā izriet,
ka atklātā jūrā lielākas vairāk vai mazāk pastāvīgas

putnu koncentrācijas nav gaidāmas. Tiesa, šeit gan jāat-

zīmē, ka jūra noder par atpūtas, barošanās un spalvu
maiņas vietu ne tikai tādām sugām, kas savā dzīvē sais-

tītas ar ūdeņiem. To gan dienā, gan naktī šķērso arī visu
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sugu migranti, kuru vidū ir arī tipiski sauszemes putni.
Šai rakstiņā tomēr īsi aplūkosim tikai tipiskākos ūdens

un piekrastes putnus, kuri mūsu apstākļos ar jūru un

liedagu saistīti kā ar savu būtisku dzīves vietu.

Jūrmalas ainavas neatņemama sastāvdaļa ir kaijveidī-

gie putni. Jūrmalā un jūrā var sastapt visas 20 kaijvei-

dīgo putnu sugas, kādas vispār līdz šim mūsu republikā

reģistrētas.
Ļoti tipiski jūras putni ir klijkaijas — samērā nelieli

(apmēram kā lielais ķīris) tumši putni, kuri lidojumā at-

gādina plēsīgos putnus. Raksturīgi, ka visas klijkaiju su-

gas iegūst barību, to galvenokārt atņemot citām kaijām,
kuru pēdējās izmet no knābja, neatlaidīgi vajātas. No

četrām Latvijā konstatētajām klijkaiju sugām parastākās
irīsastes klijkaija, vidējā klijkaijaungar-
astes klijkaija, kuras pie mums sastopamas galve-
nokārt rudens un pavasara ceļošanas sezonā. No krasta

šie putni novērojami reti, biežāk tos redz jūrnieki un zvej-
nieki atklātā jūrā. Ziņu par atsevišķu klijkaiju sugu sasto-

pamību mūsu piekrastes ūdeņos ir ļoti maz. Tāpēc katra

ziņa par klijkaiju parādīšanos lielākā skaitā kādā jūras
rajonā noteikti var ieinteresēt zinātniekus.

Visparastākā kaija Latvijas jūrmalā ir lielais ķīris,
kura pieaugušie īpatņi ligzdošanas laika viegli atšķirami
no citam sugām pēc tumšbrūnajam galvām, šī suga pie
mums masveidīgi perē piejūras joslas iekšējos ūdeņos,

piemēram, Liepājas, Engures, Kaņiera un Babītes ezeros,

Buļļupē v. c, taču pēc barības lielie ķīri lido galvenokārt

uz jūru, attālinoties no savām ligzdošanas kolonijām līdz

apmēram 30 km.

No pārējām kaiju sugām jūrmalā parastākās ir ka ja k s

un sudrabkaija, kuras nelielā skaitā perē arī mūsu

republikas iekšzemes ūdeņos, kā arī meln spārnu un

reņģu kaija. Pēdējo divu sugu pieaugušie putni labi

atšķirami no citām kaijām pēc pilnīgi melnās spārnu virs-

puses. Visas minētās sugas parādās lielākā skaitā pava-

sarī un rudenī, kad mūsu jūrmalai ceļo cauri tālāk zieme-

ļos ligzdojošo populāciju putni.
No 7 Latvijā sastopamajām zīriņu sugām samērā bie-

žāk jūrā var novērot upes zīriņu. Piejūras joslas

ūdeņos ligzdojošie upes zīriņi bieži lido medīt jūrā. Jūlijā
un augustā upes zīriņi kopā ar jaunajiem putniem jūrmalā
nereti pulcējas lielākos baros, kuros mazākā skaitā var
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novērot ari ļoti līdzīgos jūras zīri ņv s. Sī pēdējā suga

ligzdo lielākā skaitā Igaunijas jūras salās, pie mums pa-
rādās tikai ceļošanas laikā. Tāpat jūrmalā parādās pie
mums neperējošais lielais zīriņš un dzeltē n-

knābja zīriņš. Pēdējā suga nesen sākusi perēt Igau-
nijas salās un mūsu republikā konstatēta tikai pēdējos
gados, turklāt tikai Rīgas jūras līča Kurzemes piekrastē,
galvenokārt vasaras otrajā pusē. Tāpēc visas ziņas par
tās izplatību ir ļoti vajadzīgas.

Jūrā principā var tikt novēroti visi pie mums sastopamie
zosveidīgie putni, tomēr šeit aprobežosimies ar raksturī-

gāko sugu uzskaitījumu. Tur, kur netālu atrodas šo putnu
ligzdošanas vietas, piemēram, Rīgas jūras līča rietumu

piekrastē starp Mērsragu un Ķesterciemu, vasarā samērā

regulāri novērojami dzimumgatavibu nesasniegušu pa u-

gurknābja gulbju bariņi. Vēlākā rudenī tiem pievie-
nojas šajā gadā ligzdojošie īpatņi un jaunie putni, turklāt

tie uzturas jūrā līdz aizsalšanai. Oktobrī, novembri un,

ja ledus apstākļi atļauj, arī vēlāk tie nereti redzami kopā
ar caurceļojošiem ziemeļu un mazajiem gulbjiem.

No zosīm ar jūru vairāk saistītas tumšās zosis. No pē-
dējam ceļošanas laikā pie mums parastākā ir melngal-
vas zoss, daudz retāk novēro baltvaigu zosi. Šis

sugas turpmākais liktenis ir stipri apdraudēts, tādēļ tā

iekļauta PSRS «Sarkanajā grāmatā» — īpaši aizsargā-
jamo dzīvnieku sarakstā.

Peldpīļu dzīvei jūra Latvijas piekrastē ir maz piemē-
rota. Vienīgā vieta, kur Latvijas jūras piekrastē šie putni
atrod sev īsti piemērotus apstākļus, ir Kuivižu un Reisa

niedrāji pie Ainažiem un Salacgrīvas. Šeit visā bezledus

sezonā var sastapt daudzas peldpīļu sugas, no kurām

vairākas arī ligzdo. Peldpīļu, galvenokārt meža pīļu,
bariņi visbiežāk jūrā novērojami dienā medību laikā, bet

naktī tie atgriežas baroties iekšzemes ūdeņos.
Jūrai daudz raksturīgākas salīdzinājumā ar peldpīlēm

ir dažādas nirpīļu sugas. Visraksturīgākā mūsu jūrmalai
ir ka vpa jeb kā ka vlis. Šī suga masveidīgi sastopama

piekrastes ūdeņos pavasara un rudens ceļošanas laikā,
kā arī ziemā. Kakaulim ir raksturīga melodiska balss («kā-
ā-olit»), tāpēc par tā klātbūtni jūrā var spriest, pat nere-

dzot pašu putnu. Ļoti bieži jūrā ceļošanas laikā novēro-

jamas gaigalas, šīs sugas pārstāvji nelielā skaitā no-

vērojami ziemā, kā arī vasarā, kad pīles sapulcējas Rīgas
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jūras līcī uz spalvu maiņu. Spalvmetēju gaigalu baru uz-

turēšanās vietas gadiem paliek visai nemainīgas. Gaigalas
uzturas, piemēram, Rīgas jūras līča piekrastē starp Kal-

teni un Valgalciemu, pie Abragciema, Vitrupes v. c. vietās.

Raksturīgi jūras putni ir arī melnā pīle un tam šā

pīle. Abas sugas reizēm novērojamas ceļošanas laikā,
kad tās apmetas atpūsties, piemēram, Rīgas jūras līcī vai

Irbes šaurumā. Jāatzīmē arī, ka vasaras otrajā pusē (jū-
lija beigās un augusta sākumā) galvenokārt Rīgas jūras
līča ziemeļu daļā un Irbes šaurumā vērojama melnās pīles
migrācija uz spalvu maiņas vietām.

Runājot par jūrā sastopamajām pīlēm, nevar neminēt

p ū k p ī 1 i. šis putns pagaidām pie mums gan konstatēts

tikai atsevišķos gadījumos, tomēr tas galvenokārt izskaid-

rojams ar gandrīz pilnīgu pētījumu trūkumu atklātajā

jūra pie Kurzemes pussalas rietumu krastiem, šī suga
lielā skaitā ligzdo Igaunijas salās, īpaši Vaikas rezervātā

rietumos no Sāmsalas, tāpēc ceļošanas laikā, kā arī ziemā

pie Kurzemes krastiem atklātā jūrā tā varētu būt novēro-

jama visai bieži.

Nereti jūrmalā visos gadalaikos var sastapt gauras, vis-

biežāk lielo gauru un garknābja gauru. Lielās

gauras vasarā Rīgas jūras līča piekrastē nereti novēroja-

mas, kopā ar nelidojošiem mazuļiem sēžot uz piekrastes

akmeņiem. Jāatzīmē, ka Igaunijas salās visai populāra ir

mākslīgo ligzdošanas vietu — būrīšu izvietošana lielajām
gaurām. Tāpēc šis pasākums varētu būt ieteicams arī pie
mums, īpaši Rīgas jūras līča Kurzemes piekrastē un Salac-

grīvas jūrmalā, kur plešas plašāki piekrastes sēkļi, kas

aizsargāti no valdošajiem vējiem. Garknābja gauras lī-

dzīgi gaigalām vasara mūsu piekrastē vietām sapulcējas
lielākos baros un maina spalvu, šai laikā pilnīgi zaudējot
lidotspēju. Viena no šādām koncentrācijas vietām ir Irbes

šaurums Kolkas bākas rajonā.

Vasarā jūrmala ir diezgan nabadzīga ar tārtiņveidīga-

jiem putniem. Šeit liedagā ligzdo vienīgi upes tārtiņš

un, daudz retāk, arī smi 1š v tārtiņš. Atsevišķās vie-

tās, kur jūrmalā plešas lielākas pļavas, ligzdo vēl citi

tārtiņveidīgie putni, arī parastais šņībītis. Šī suga

ir visparastākais tārtiņveidīgais putns ceļošanas laikā,
kad vietās, kur liedagā bagātīgi izskaloti «jūras mēsli», tie

uzturas lielākos baros kopā ar citām, relatīvi retāk sasto-

pamām sugām — pelēko šņībīti, līkšņībīti,



101

lielo šņībīti un gaišo šņībīti. Jūrmalā ceļošanas
laikā visai raksturīga ir ari jūras ķīvīte, dzelte-

nais tārtiņš, jūras žagata, gugatnis, dažā-

das tilbīšu sugas v. c. tārtiņveidīgie. īpaši no šīs

grupas jāpiemin šaurknābja pūslītis: šos putnus

ceļošanas laikā var sastapt ne tikai pludmalē, bet arī tālāk

jūrā, jo barību tie spēj meklēt arī peldus.
Rudens un pavasara ceļošanas laikā jūrā var novērot

cekulclūkurus. Bet Rīgas jūras līča Kurzemes

piekrastē šie putni nereti pa vairākiem simtiem kopā no-

vērojami arī jūlijā, šos ligzdošanas sezonā novērojamos
barus acīmredzot veido neligzdojošie īpatņi, jo šajā laikā

dukuriem vēl ir mazuļi, par kuriem rūpējas abu dzimumu

vecie putni. Citas "dūkuru sugas jūrā ieraugāmas samērā

reti.

Raksturīgi jūras putni ir melnkakla un brūn-

kakla gārgales. Pie mums šie putni ļoti nelielā skaitā

ligzdo, piemēram, Ķemeru un Cenas tīreļos uz saliņām

mazos purva ezeriņos, taču pēc barības lido uz jūru. Daudz

biežāk šie putni redzami ceļošanas laikā.

Tipiski jūras putni ir alku dzimtas pārstāvji. No tiem

Latvijā līdz šim konstatēts alks, resnknābja kaira,
čistiks un mazais alks. Šie putni ligzdo Baltijas
jūras salās ziemeļos no mums un īpaši ceļošanas laikā,
kā arī ziemā acīmredzot nelielā skaitā, bet regulāri parā-
dās mūsu ūdeņos. Tā kā tie visu šo laiku uzturas atklātā

jūrā, speciālu pētījumu trūkuma dēļ ziņu par to sastopa-
mību ir ļoti maz.

Nobeidzot īso apskatu par Latvijas ūdens un piekrastes
raksturīgākajiem putniem, nevar neminēt ari vienu plē-

sīgo putnu kārtas pārstāvi — proti, jūras ērg 1 i. Šī

suga, kura pēdējos gados, galvenokārt pateicoties intoksi-

kācijai ar hlororganiskajiem insekticīdiem un dzīvsud-

rabu saturošiem savienojumiem, Baltijas jūras baseina ze-

mēs nonākusi pie izmiršanas robežas, vēl nesenā pagātnē
ziemā un ceļošanas laikā bija visai raksturīga mūsu pie-

krastei, kur šos majestātiskos putnus varēja vērot vai nu

sēžot uz ledus torosiem, vai arī medījot nirpīles.
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A. Pastors

SVARĪGĀKĀS HIDROMETEOROLOĢISKĀS
PARĀDĪBAS 1973. GADA PAVASARĪ

Pavasaris bija ļoti agrs, sākumā ļoti silts, vēlāk ar atsevišķiem
aukstuma ieplūdumiem un lietus periodiem.

Augsne atkusa marta otrajā pusē — divas nedēļas pirms normālā

laika. Sevišķi silts laiks, līdz +16, +19°, bija 25. un 26. martā, vie-

tām pārsniedzot ilggadīgā periodā novērotos maksimumus šinīs da-

tumos.

Aprīlī pavasara procesus nedaudz palēnināja atsevišķi aukstuma

ieplūdumi ar negatīvām gaisa temperatūrām. Bet jau aprīļa vidū

diennakts gaisa temperatūra izgāja caur +s°, augsnes mitrums strauji

mazinājās un jau martā iesāktie lauku darbi intensīvi turpinājās.
Ledus upēs 1973. gada pavasarī tikpat kā negāja, jo palu ūdeņu

pietece bija nenozīmīga un samērā plānais ledus lielāko tiesu izkusa

uz vietas. Daugavas lejtecē maksimālais palu caurplūdums bija ap
1800 m

3/sek, kas tuvs minimālajam gandrīz 100 gadu ilgā novēro-

jumu periodā.

1973. gada pavasara
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Rīgas jūras līta ziemeļu daļā ledus izkusa jau marta vidū, Pērnavas
līcī un Muhuveina jūras šaurumos pēdējais ledus pazuda aprīļa pir-
majās dienās. Marta beigās ūdens temperatūra Rīgas jūras līcī bija
jau +3, +4°. Parasti ap šo laiku līcī vēl saglabājas peldošs ledus

un ūdens temperatūra ir ap o°.

E. Sproģe

SVARĪGĀKĀS FENOLOĢISKĀS PARĀDĪBAS

1973. GADA PAVASARĪ

Daudzus gadus mūsu republikā fenoloģiskos novērojumus veic sa-

biedrisko fenologu korespondentu tīkls. Latvijas PSR Ģeogrāfijas
biedrības Fenoloģijas komisija ir pateicīga visiem korespondentiem
par viņu rūpigo darbu un piesūtīto novērojumu materiālu, kas deva

iespēju sastādīt apskatu «Svarīgākās fenoloģiskās parādības 1973.

gadā».

fenoloģiskās parādības

Tabulu sastādījusi L. Ozola
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1972./73. gada ziema bija neparasti silta un bez sniega; šādos laika

apstākļos laukkopji jau janvārī un februāri varēja izsēt virsmēslojumu
ziemāju kultūrām.

Pavasaris iestājās agri, tam bija raksturīgs ļoti silts laiks sākumā

un īslaicīgi aukstuma viļņi turpmākajā gaitā. Mitruma krājumi pava-
sarī augsnē bija pietiekami.

Marta vidū republikas rietumu un nedēļu vēlāk austrumu rajonos
ieradās pirmie pavasara vēstneši — strazdi.

21.—22. martā diennakts vidējā gaisa temperatūra pacēlās virs o°,
lauki atbrīvojās no sniega paliekām, sāka atkust augsne. Marta beigās
uznāca intensīvs siltuma vilnis un dienā temperatūra sasniedza +16,
+ 17°. Divas nedēļas agrāk nekā parasti bērziem sākās sulu cirkulā-

cija. Sāka ziedēt baltalkšņi un lazdas, atsevišķos rajonos — apses

(Dobelē). Augļu kokiem piebrieda pumpuri, republikas dienvidu rajo-
nos atjaunojās ziemāju un daudzgadīgo zālāju veģetācija. Aprīļa
pirmajās dienās augļu kokiem un ogulājiem atvērās pumpuri.

Strauji iesākušos pavasara procesus uz laiku aizkavēja aukstais

laiks, kas pieturējās līdz aprīļa vidum. Aprīļa vidū ogulājiem un ievām

atvērās pirmās lapas, pašās mēneša beigās dienvidu rajonos sāka

ziedēt bērzi.

Maija lielākā daļa bija silta, jau pirmās dekādes beigās dienvidu

rajonos sāka ziedēt ievas, kļavas un oši, mēneša vidū — ķirši (repub-
likas ziemeļu rajonos ķiršu ziedēšana aizkavējās līdz maija trešajai
dekādei). Maija vidū laiks bija auksts, lietains, sevišķi austrumu

rajonos. Sādi laika apstākļi bija nelabvēlīgi ziedošajiem dārziem.

Maija trešajā dekādē laiks kļuva silts, saulains, nokrišņu bija pietie-
kami. Visā republikā ziedēja ābeles un zemenes. Mēneša pēdējās die-

nās sāka ziedēt ceriņi un savārpoja ziemas rudzi.

30. maijā visā republikā vidējā diennakts temperatūra pacēlās virs

+ 15° — sākās vasara, apmēram 2—3 nedēļas agrāk nekā parasti

(1972. gadā šī parādība novērota 5. jūnijā).

Ģ. Kasparsons

TĀDAS NEĪSTAS ZIVTIŅAS...

Kādreiz bērnībā es jūrmalas seklumā starp zivju mazuļiem pamanīju
peldam bālus dzīvnieciņus ar smailiem purniņiem un uzkrītoši melnām

acīm. Ar grūtībām noķēris dažus, es nobrīnījos, ka tiem nav spuru,
ķermenis ir gandrīz caurspīdīgs ar visādām «ūsām» un kājiņām. No-

spriedis, ka tās nav īstas zivtiņas, atstāju mazos dzīvnieciņus bez

ievērības. Tagad zinu, ka šiem dzīvnieciņiem ir liela nozīme jūras
dzīvē. Tie ir mizīdu dzimtas vēzīši, kas pieder pie desmitkāju (aug-

stāko) vēžu apakšklases un izskatā līdzīgi garnelēm (krevetēm), tikai

sīkāki (ap 2 cm). Mizīdu jūrā ir ļoti daudz: kur vien pietiek skābekļa
un grunts ir tīra, jūras dibens gandrīz visur noklāts ar šiem dzīvnie-

ciņiem, kas pārtiek no trūdošām organiskām vielām. Naktīs tie uzpeld
augstākos ūdens slāņos. Arktiskas izcelsmes sugas uzturas dziļumos,
aukstākā ūdenī, bet tā, ko sastopam Rīgas līča pludmalē, lielākoties

ir siltūdens s*uga Neomusis vulgaris. Mizīdu vēzīši ir galvenā barība

salakām un ļoti svarīgs uztura komponents arī reņģēm, brētliņām un

mencu mazuļiem. Daudzas sīkākas sugas dzīvo arī saldūdeņos.
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VASARA

Vasaras sākums — 22. jūnijā pl. 3
5127 m

.

Zeme afelijā (vistālāk no Saules) atrodas 6. jūlijā pl. 58t54 m
,

attā-

lums apm. 152,1 miljons km.

Zvaigznes. Vasaras sākumā naktis ir ļoti īsas un gaišas, tad nevar

redzēt daudz zvaigžņu — redzamas tikai visspožākās. Raksturīgākā
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figūra pie debess ir t. s. vasaras trīsstūris, ko veido trīs spožas

zvaigznes — Vega, Denebs un Altairs. Jūlija otrajā pusē un augustā
naktis kļūst tumšākas un garākas, tad kļūst labāk redzami zodiaka

zvaigznāji — Jaunava, Svari, Skorpions, Strēlnieks, Mežāzis, Ūdens-

vīrs, Zivis. Visi tie ir zemu pie apvāršņa. Vasarai ejot uz beigām,
pirmie no tikko minētajiem zvaigznājiem agri noriet un pazūd mūsu

skatienam, toties sāk parādīties vēl Auns un Vērsis ar Sietiņu.
Planētas. Venēra (Auseklis) jūlijā vēl mazliet saskatāma kā Va-

kara zvaigzne ļoti zemu pie apvāršņa. Augustā tā pazūd, bet sep-

tembra otrajā pusē sāk parādīties kā Rīta zvaigzne (Auseklis, lietuvie-

šiem Aušrīne).

Marss (Zezdre) saskatāms no rītiem nedaudz labāk nekā iepriek-
šējos gadalaikos. Tas pārvietojas no Zivju līdz Vērša zvaigznājam
(skat. rudens karti 133.Ipp.).
Jupiters (Indraija) atrodas Zivju zvaigznājā (pa kreisi no šīs

vasaras kartes, skat. rudens karti 133. Ipp). Tas redzams no rītiem,
bet vasaras beigās — gandrīz visu nakti.

Saturus (Salija), sākot ar augusta beigām, parādās no rītiem

austrumu pusē Vēža zvaigznājā (skat. ziemas karti 57. Ipp.).

I. Tālberga
35

DARBA UN IZAUGSMES GADI

Mūsu republika savas pastāvēšanas gadskārtu atzīmē

paša vasaras vidū — 21. jūlijā. Varbūt arī tāpēc, vērojot
Padomju Latvijas izaugsmes rādītājus, neviļus gribas lie-

tot salīdzinājumus ar dabu, kura šaja laikā sasniedz savu

uzplaukumu. 35 gados — vēsturiski īsā lakā Padomju
Latvija izveidojusies par industriāli attīstītu augstas kul-

tūras republiku.

Straujos un stabilos tempos attīstās Padomju Latvijas

rūpniecība, kas dod pusi no visa nacionālā ienākuma. Rūp-
niecības — musu republikas pamatnozares produkcijas
apjomam devītajā piecgadē jāpalielinās par 40%, tautas

patēriņa priekšmetu ražošanai — par 41%. Četros gados

sasniegtais liecina, ka piecgades galvenie uzdevumi tiks

sekmīgi izpUdīti. Šodien Latvijas PSR daudz tiek darīts,
lai kāpinātu darba ražīgumu, pamatojoties uz modernas

tehnikas un progresīvās tehnoloģijas ieviešanu, ražošanas

procesu mehanizāciju un automatizāciju, strādājošo kva-

lifikācijas celšanu. Uzlabojot produkcijas kvalitāti, mūsu

rūpniecība gadu no gada palielina labākajiem paraugiem
atbilstošu preču izlaišanu — līdz 1974. gadam Valsts kva-

litātes zīme piešķirta gandrīz 500 rūpniecības izstrādāju-
miem. Visplašāko patērētāju atsaucību ieguvuši Rīgas

radioaparāti, ko ražo V. I. Ļeņina Valsts elektromehānis-
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kajā rūpnīcā VEF un A. Popova radiorūpnīcā, dīzeļu rūp-
nīcas, lauksaimniecības mašīnu rūpnīcas, fabriku «Aurora»,
«Laima» un «Dzintars» produkcija. Teicamās kvalitātes

un nevainojamā estētiskā noformējuma dēļ palielinās pie-
prasījums pēc mūsu republikas rūpniecības produkcijas
pasaules tirgū: Latvijas PSR ražojumus importē vairāk

nekā 100 valstis. Kā ražošanas attīstības spēcīgs stimula-

tors darbojas sociālistiskā sacensība ar citu republiku pil-
sētām un rajoniem. Rīdzinieki sacenšas ar Tallinas, Viļ-
ņas, Tbilisi un Minskas darbaļaudīm. Noslēgts sacensības

līgums starp Latvijas PSR un Igaunijas PSR.
Lauksaimniecības ražošanas apjoms devītās piecgades

aizvadītajos četros gados palielinājies par 11%. Tālākus

panākumus lauksaimniecības attīstībā spej nodrošināt no-

zares intensifikācija, pārkārtošana uz industriāliem pama-

tiem, zinātnes un tehnikas progresa sasniegumu izmanto-

šana. Latvijas PSR nostiprinājusies kolhozu un sovhozu

ekonomika, palielinājusies darba samaksa lauksaimniecī-

bas darbiniekiem. Uzlabojot darba un sadzīves apstākļus,

svarīgākā sociāli ekonomiskā problēma Padomju Latvi-

jas laukos ir lauku iedzīvotāju pārvietošana no viensētām

uz ciematiem. Jaunie labiekārtotie ciemati ar moderniem

dzīvojamiem namiem, sabiedriskajiem un kultūras cen-

triem būtiski pārvērtuši lauku seju. Devītajā piecgadē uz

jaunajiem ciematiem pārcelsies 80 000 cilvēku — pieckārt
vairāk nekā iepriekšējā, astotajā piecgade (1966—1970).

Vispusīgā ekonomikas attīstība un sociālistiskie pārkār-
tojumi ietekmējuši Latvijas PSR iedzīvotāju dzīves veidu.

Palielinās darbaļaužu politiskā aktivitāte, kļūst augstāks
kultūras līmenis, cilvēku apziņā nostiprinās mūsu sabied-

rības locekļiem raksturīgas morālas īpašības — padomju
patriotisms, internacionālisms, augsts apzinīgums, kolek-

tīvisma izpratne.
Attīstītā sociālistiskā sabiedrībā visu sociālistisko nā-

ciju kultūras attīstība un tuvināšanās ir likumsakarība.

Buržuāziskajā Latvijā, pēc 1935. gada tautas skaitīšanas

datiem, 6,9% iedzīvotāju vecumā no 9 līdz 49 gadiem bija
analfabēti. Tātad 6,9% iedzīvotāju visvitālākajā vecumā

bija liegta iespēja aktīvi piedalīties sabiedrības garīgajā
dzīvē, iepazīt un apgūt pasaules kultūras vērtības.

1972. gadā no katriem 10000 iedzīvotājiem mūsu repub-
likā 175 cilvēki mācījās augstākajās mācību iestādēs, bet

-162 — vidējās speciālajās mācību iestādēs. Mūsu ropub-
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lika ir 1495 bibliotēkas, 57 muzeji un to filiāles, 10 pro-
fesionāli teātri, 1029 klubi, 1280 kinoiekārtu, Par ikdie-

nišķu parādību pie Rīgas teātru durvīm vakara izrāžu

laika kļuvušas garās autobusu virknes no visdažādāko

republikas rajonu kolhoziem un padomju saimniecībām.

Filharmonijas afišas bieži vēsta par tālu izpildītājmāk-
slas slavenību viesošanos Rīgā. Skatītāji Padomju Savie-
nības un ārzemju teātru zālēs atzinīgi vērtējuši Latvijas
mākslinieku un teātru kolektīvu sniegumu. Taču šodienas

skatītājs ir arī aktīvs mākslas līdzveidotājs. 1972. gadā
republikas pašdarbnieku saimē bija 90000 dalībnieku.

Visā Padomju Latvijas attīstībā PSRS sastāvā vēro-

jamas divas cieši saistītas tendences — ekonomiskās, po-
litiskās un kultūras dzīves vispusīga attīstība un savu-

kārt strauja tuvināšanās ar pārējām PSRS republikām.

Kopā ar visu padomju tautu īstenojot devītās piecgades
uzdevumus, arī Padomju Latvija dod savu ieguldījumu
mūsu tautas dzīves līmeņa talakā kāpināšanā.

Atzīmējot Padomju Latvijas darbaļaužu lielos nopelnus
PSRS attīstīšanā un nostiprināšanā, sociālistisko nāciju
sadarbības nostiprināšanā, kā arī lielo ieguldījumu Pa-

domju valsts ekonomiskajā, sociāli politiskajā un kultūras

attīstībā, sakarā ar PSRS 50. gadadienu Latvijas PSR

tika apbalvota ar Tautu draudzības ordeni. Pasniedzot

apbalvojumu, PSRS Augstākās Padomes Prezidija priekš-

sēdētājs N. Podgornijs atzīmēja, ka ar to «...tiek augstu
novērtētas Latvijas darbaļaužu vēsturiskās uzvaras cīna

par sociālismu un komunismu. Šajā svinīgajā Padomju
valsts aktā izpaužas arī stingrā pārliecība, ka Latvijas
darbaļaudis arī turpmāk būs jaunās sabiedrības cēlāju

pirmajās rindās.»

J. Skolis
35

PADOMJU LATVIJAS JŪRAS KUĢNIECĪBA

Brālīgo padomju republiku saimē Padomju Latvijas
darbaļaudis guvuši lieliskus panākumus visās tautsaimnie-

cības nozarēs un kultūrā.

Sevišķi izcilus panākumus ar citu republiku palīdzību
guvusi mūsu republikas kuģniecība. Kaut gan ar kuģnie-
cību latvieši nodarbojušies kopš mūžseniem laikiem, par
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īstiem kuģu saimniekiem tie k|uva tikai pēc padomju va-

ras atjaunošanas Latvijā 1940. gadā.

Likvidējot kapitālistiskās sistēmas saimniekošanas

veidu, padomju vara lika republikā pamatus jaunai, sociā-

listiskai ekonomikas sistēmai. Viens no pirmajiem atjau-
notās Padomju Latvijas valdības dekrētiem 1940. gadā
bija dekrēts par kuģu nacionalizāciju. Tautas rokās pār-
gāja 55 kuģi ar 110382 bruto reģistra tonnu tilpību. Na-

cionalizētie kuģi tika nodoti jaundibinātajai (1940. gada
29. oktobrī) Valsts jūras kuģniecībai Latvijā.

Lielas politiskās un darba aktivitātes apstākļos Padomju
Latvijas jūrnieki sasniedza labus rezultātus: jau 1941.

gada otrajā ceturksnī Vissavienības jūras transporta dar-

binieku sociālistiskajā sacensībā viņi izcīnīja otro vietu.

Tas liecināja, ko spēj veikt no kapitālisma jūga atbrīvo-

jusies tauta.

Miermīlīgo darbu pārtrauca fašistiskās Vācijas nodevī-

gais uzbrukums Padomju Savienībai. Pirmais tam par

upuri krita tvaikonis «Gaisma», ko 1941. gada 22. jūnija

agrā rītā Baltijas jūrā torpedēja fašistiskās Vācijas kara

kuģi. Lielajam Tēvijas karam sākoties, Vācijas ostās atra-

dās 18 Latvijas kuģi, kurus aizturēja un vēlāk konfiscēja
un kuru komandas internēja.

Stratēģisku apsvērumu dēļ jau kara pirmajās dienās

sākās flotes evakuācija uz aizmugures ostām. Smags un

nedrošs bija jūras ceļš no Latvijas ostām uz Tallinu, vēl

baismīgāks tas bija no Tallinas uz Ļeņingradu. Nepār-
traukti apšaudīti no gaisa, ūdens un sauszemes, padomju

jūrnieki pašaizliedzīgi pildīja savu pienākumu, pārvadājot

karaspēku un ievainotos, evakuējot iedzīvotājus un iekār-

tas. Padomju Latvijas transportkuģi piedalījās Tallinas

evakuācijā, apkalpoja fronti, iebraucot Lugas un Koporjes

līcī, evakuēja karaspēka vienības no Primorskas (Koi-

visto). Vairāk nekā mēnesi Latvijas kuģi piedalījās ope-

rācijās, lai izvestu no Hanko pussalas varonīgo garnizonu.
Daudzas reizes Latvijas jūrnieki brauca uz Oranienbaumu

(tagad Lorrionosovu), piegādājot papildspēkus, munīciju
v. c. Oranienbaumas placdarma aizstāvjiem.

Pildot kara pavēlniecības uzdevumus, apkalpojot kara-

darbības joslu, Latvijas kuģniecība zaudēja 22 kuģus.
Izpildot savu pienākumu pret Dzimteni, varoņa nāvē krita

daudzi jūrnieki.
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Beidzot, kad līdz ar ziemas iestāšanos 1941. gadā kuģu

kustība Somu jūras līcī tika pārtraukta, Latvijas jūr-
nieki stājās Padomju Armijas rindās, lai ar ieročiem ro-

kās cīnītos pret ienaidnieku.

Lielajam Tēvijas karam beidzoties, Valsts jūras kuģ-
niecībai Latvijā bija palikuši tikai 7 kuģi ar 13665 bruto

reģistra tonnu tilpību. Tie bija tvaikoņi «Daugava», «Tu-

raida», «Bārta», «Everolanda» (vēlāk «Jānis Rainis»),
«Everanna» (vēlāk «Sudrabu Edžus») un «Aretūza». No

cita baseina kuģniecībai piešķirtais tvaikonis «Akademik

Pavlov» ar 7000 t celtspēju 50. gados bija lielākais kuģis

Latvijas kuģniecības pārvaldē. Katru gadu nāca klāt jauni
kuģi: «Ģenerālis Bagramjans», «Anrī Barbiss», «Streļņa»,

«Brīvība», «Auseklis» v. c. Šie kuģi veidoja kuģniecības
kodolu. Tiem vajadzēja pārvadāt arvien pieaugošo kravas

plūsmu. Taču svarīgākā krava pirmajos pēckara navigāci-

jas gados bija ogles. levest padomju ostās vairāk ogļu —

tāds bija jūrnieku galvenais uzdevums. Pildot to, visla-

bākos panākumus guva tvaikoņu «Jānis Rainis» un «Are-

tūza» komandas.

Jaunu posmu Latvijas jūras kuģniecības attīstībā iezī-

mēja 1959. gada pavasaris, kad Rīgas ostā ienāca tank-

kuģis «Kokanda», kas lika pamatu Padomju Latvijas

tankkuģu flotei. Tas bija ap 4000 t liels kuģis, kuram

sekoja citi tādas pašas celtspējas tankkuģi. Drīz vien flote

papildinājās ar lielākas tonnāžas tankkuģiem «Esentuki»,

«Liepāja» v. c, kuriem sekoja vēl lielāki kuģi (ar celtspēju
pāri par 20 000 t) — «Bauskas» tipa kuģi.

Vienlaikus ar tankkuģu flotes attīstību turpinājās ari

sauskravas (pārvadāšanas) kuģu iegāde. Starp tiem mi-

nami tādi vienveidīga tipa koku pārvadāšanas kuģi kā

«Volokolamska», «Vigozero», «Imandra», «Sivašs», «Ha-

sans» v. c.

Blakus tvaika kuģiem parādījās nelielie Ungārija būvē-

tie motorkuģi «Ķemeri», «Roja», «Engure» un «Rīnūži».

1963. gadā Latvijas kuģniecības pārvalde apguva jaunu

pārvadājumu veidu — dienvidu augļu transportēšanu. Pir-

mie augļu pārvadāšanas kuģi refrižeratori bija «Aragva»,
«Kura» un «Ingura». Šā tipa kuģu skaits pamazām pie-

auga, un 1973. gadā pārvaldei jau bija 13 šādi kuģi.

Bez tankkuģiem 1965. gada Padomju Latvijas kuģnie-
cība saņēma divus jauna tipa kuģus šķidrās gāzes pār-
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vadāšanai. Kuģi «Ķegums» un «Krāslava» bija pirmie
šķidrās gāzes pārvadāšanas kuģi PSRS.

Līdz ar jaunas starptautiskas preču pārvadāšanas me-

todes — konteineru pārvadāšanas — rašanos arī Padomju
Latvijā 1971. gadā tika iegādāts pirmais konteineru kuģis
«Fricis Gailis». Vēlāk šim pašam nolūkam tika iegādāts
kuģis «Fricis Roziņš». Sie kuģi, kas apkalpo regulārās
līnijas, nodrošina ātrāku kravu apgrozību.

Kuģu tipu dažādība dod iespēju Latvijas kuģniecībai
pārvadāt dažādas kravas, kuru vidū pirmo vietu (pēc
tonnāžas) ieņem nafta.

Līdz ar Padomju Savienības jūras kuģniecības nemitīgo
augšupeju arvien biežāk kapitālistisko zemju transporta
firmas fraktē mūsu kuģus savu preču pārvadāšanai starp

ārzemju ostām.

Laika ritumā flotes ekspluatācijas metodes aizvien piln-
veidojas, tāpēc arī arvien vairāk sāk ieviesties progresīvā
regulāro līniju sistēma. Padomju Latvijas Jūras kuģniecī-
bas kuģi apkalpo vairākas regulāras līnijas starp Latvijas
un ārzemju ostām, galvenokārt starp Baltijas jūras un

Anglijas, Holandes, Beļģijas, Francijas un Vācijas Demo-

krātiskās Republikas ostām. Izveidojušies jauni kravu pār-
vadāšanas virzieni uz jaunajām valstīm Āfrikā, kā arī uz

Pakistānu, Indiju, Persijas līča zemēm v. c. Stabila kra-

vas apgrozība noris ar Kubu.

Komunistiskās partijas un Padomju valdības konsek-

ventā cīņa par miermīlīgu līdzāspastāvēšanu un ekono-

misko sakaru paplašināšanu ar visam valstīm veicina

PSRS jūras flotes nemitīgu palielināšanos. 1973. gadā
PSRS tirdzniecības flote ieņēma piekto vietu pasaulē. Ko-

munistiskas partijas un Padomju valsts rūpes par savie-

noto republiku harmonisku ekonomisko attīstību spilgti

parāda Padomju Latvijas jūras flotes izaugsme.
1973. gadā Latvijas jūras flotes tonnāža sasniedza ap

pusmiljonu tonnu. Padomju varas apstākļos tā palielinā-

jusies vairāk neka piecas reizes.

Padomju Latvijas kuģniecības kolektīvs guvis lieliskus

panākumus visos rādītajos. Bez pārspīlējuma var atzīmēt,
ka visos Padomju Latvijas jūrnieku panākumos saska-

tāma Komunistiskās partijas vadošā loma, Latvijas Jūras

kuģniecības partijas komitejas un kuģu partijas organizā-

ciju organizējošā loma, komunistu avangarda loma. Jūr-

nieki komunisti cenšas organizēt savu darbu racionālāk,
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gūt labākus rezultātus un audzināt sevī jaunas sabiedrī-

bas cilvēka īpašības. «Mācīties, dzīvot un strādāt komu-

nistiski!» — tāds ir kuģu komandu lozungs. Realizējot
šo lozungu, jau- vairāku kuģu komandas ieguvušas komu-

nistiskā darba komandas nosaukumu. Starp pirmajām,
kam piešķīra šo nosaukumu, bija kuģu «Ķemeri», «Bala-

klava», «Bauska», «Sēna», «Balašovs» un «Kašira» ko-

mandas.

Atzīmējot Latvijas jūrnieku sasniegumus darbā, dau-

dziem no viņiem piešķirti valsts apbalvojumi, bet kaptei-

ņiem B. Kondrusam un P. Lužinam, vecākajam mehāni-

ķim Z. Rinnem un elektromehāniķim S. Semjonovam —

Sociālistiskā Darba Varoņa nosaukums.

Kaut arī sasniegts ir ļoti daudz, vēl lielāki uzdevumi

sagaida jūrniekus tuvākā nākotnē. Tie ir sistemātiska flo-

tes sastāva un kravas apgrozības palielināšana, braucienu

diapazona paplašināšana.
Padomju Latvijas jūrnieki, apzinoties jūras transporta

nozīmi mūsu valsts ekonomiskā potenciāla izaugsmē, pie-
liek visus spēkus, lai īstenotu PSKP XXIV kongresa lē-

mumus.

A. Mieriņa
85

VĒSTURES VEIDOTĀJS UN VĒSTURNIEKS

Kad šis kalendārs nonāks lasītāja rokās, mūsu jubilā-
ram, Nopelniem bagātajam zinātnes darbiniekam, LPSR
ZA akadēmiķim vēsturniekam Jānim Krasti ņ a m ritēs

jau 85. gadskārta. Jubilārs ir pazīstams ne vien kā vēstu-

res pētnieks, bet arī kā mūsu gadsimta vēstures notikumu

aculiecinieks un aktīvs to dalībnieks. No ekspluatēta strād-

nieka un revolucionāra pagrīdes cīnītāja carisma apstāk-

ļos līdz padomju varas sargkareivim, partijas darbiniekam,

pedagogam un zinātniekam — tādas ir gaviļnieka mūža

brīnišķīgās metamorfozes.

Jāņa Krastiņa dzīves gājums sākās 1890. gada 4. au-

gustā Rīgā strādnieka ģimenes šaurībā, tādēļ jau agri
vajadzēja iepazīt ganu gaitas Rīgas apkārtnes zemnieku

sētās un izbaudīt kalpa zēna vasaras sūrumu. 16 gadu
vecumā J. Krastiņš kļuva par apavnieka mācekli un pēc
tam par strādnieku Rīgas apavrūpniecības uzņēmumos.



113

Pusaudža gados viņa acu

priekšā norisinājās 1905.—

1907. gada revolūcijas dra-

matiskie notikumi, kas neva-

rēja neietekmēt jaunieša uz-

skatus. 1912. gadā viņš jau
bija LSD biedru rindas un

darbojās tas Pārdaugavas

organizācijā. Aktīva darbība

pagrīdē turpinājās arī sarež-

ģītajos imperiālistiskā kara

apstākļos. Nāca 1916. gads —

apcietināšana, tiesa un bargs
spriedums — uz mūžu Sibī-

rijā. Taču Februāra revolū-

cija apsteidza notikumus, at-

brīvojot jauno revolucionāru

no Tērbatas etapa cietuma.

Atgriezies dzimtajā pilsēta,
J. Krastiņš LSD komitejas uzdevumā organizēja un va-

dīja apavnieku arodbiedrību un, ievēlēts Rīgas Strādnieku

deputātu padomē, darbojās boļševiku frakcijā. Tad atkal

sekoja pagrīdnieka gaitas vācu okupētajā Rīga. 1918.. gada

maijā J. Krastiņš devās uz Maskavu un jau augustā Ka-

zaņas aizstāvju rindās cīnījās pret baltgvardiem. Pēc tam

darbojās VĀK un no 1923. gada strādāja partijās darbā.

Aiz muguras bija pilsoņu karš un pirmie pēckara gadi,
bija izcīnīta un nostiprināta padomju vara. Beidzot va-

rēja padomāt arī par izglītības turpināšanu. Divus gadus
J. Krastiņš mācījās Maskavā Komunistiskajā akadēmijā
un pēc tam Sarkanās profesūras institūtā, kuru beidza

1930. gadā.

Tāds īsos vilcienos ir jubilāra dzīves gājums, līdz viņš

pievērsās vēstures pētniecībai.
J. Krastiņa zinātniskā darbība sākās 1933. gadā, kad

viņš Starptautiskajā agrārajā institūtā sāka nodarboties

ar agrārajām problēmām, līdztekus strādājot pedagoģijā.
Pēc septiņiem gadiem J. Krastiņš pārgāja darbā uz PSRS

Zinātņu akadēmijas Vēstures institūtu. Te 1943. gadā viņš
ieguva vēstures zinātņu kandidāta grādu par darbu «Lat-

viešu tautas cīņa pret vācu agresiju».

Kopš 1947. gada J. Krastiņa darbība bija saistīta ar

jaundibināto Latvijas PSR Zinātņu akadēmiju, jo šajā
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gadā viņš kļuva par sektora vadītāju Vēstures institūtā,
kur joprojām vada kapitālisma vēstures sektoru. 1951.

gadā viņš iegāja arī LPSR ZA akadēmiķu saimē.

Nav iespējams pārcilāt visu akadēmiķa J. Krastiņa ba>-

gātīgo darbu klāstu, kuru skaits tuvojas otram simtam,

tāpēc īsi atgādināsim tikai galvenos pētījumu virzienus.

Akadēmiķim J. Krastiņam pieder vadošā loma Latvijas
vēstures kapitālisma perioda vispārējās koncepcijas izstrā-

dāšanā. Tā izklāstīta viņa rediģētajā «Latvijas PSR vēs-

tures» II sējumā, kurā viņš ir arī viens no galvenajiem
autoriem, tāpat arī «Latvijas PSR vēstures saīsinātā

kursa» attiecīgajās nodaļās.
Jubilārs ir arī viens no pirmajiem padomju vēsturnie-

kiem, kas no marksisma-ļeņinisma viedokļa uzsācis vai-

rāku Latvijas vēstures kapitālisma un imperiālisma, kā

arī Oktobra revolūcijas un pilsoņu kara problēmu mono-

grāfisku izpēti.
Maskavas Centrālajā valsts vēstures arhīvā izpētītie do-

kumenti, prese un literatūra, kā arī neizdzēšamie jauno
dienu iespaidi palīdzēja zinātniekam atainot 1905.—1907.

gada revolūcijas dienu notikumus un saglabāt tos nāka-

mībai vairākās monogrāfijās. Šajos darbos sistematizēti

un izvērtēti gan revolūcijas kāpuma perioda notikumi, gan

parādīta cīņa atplūdu posmā un analizēti revolūcijas ne-

veiksmju cēloņi. Par šīs tēmas detalizētu izpēti vēstur-

nieks saņēma doktora grādu (1948) un arī pirmos lau-

rus — PSRS Valsts prēmiju par monogrāfiju «1905. gada
revolūcija Latvijā» (1952).

Tālāk zinātnieka uzmanību saistīja latviešu tautas cīņa
par padomju varu, tēma, kas autoram tik tuva un no per-
soniskās pieredzes pazīstama. Sevišķu vērību zinātnieks

veltījis Padomju Latvijai 1919. gadā. Padomju varas no-

dibināšana, Padomju valdības darbība, pirmie pasākumi
ekonomikas laukā, LKP vadošā loma sociālisma celtnie-

cība, cīņa pret kontrrevolūciju — tie ir jautājumi, kas ap-
lūkoti viņa darbā «Padomju Latvija 1919. gadā», grā-

mata «Cīņa par Padomju varu Latvijā 1917.—1920.», kas

uzrakstīta kopīgi ar akadēmiķi A. Drīzuli, un kolektīvajā

pētījumā «Cīņa par padomju varu Baltija» (krievu vai.).
Pie agrāras tematikas autors atgriezās vēlreiz, kad sā-

kās Latvijas ekonomikas vēstures izpēte, uzrakstot grā-
matai «Latvijas ekonomiskās vēstures apcerējumi (1900—

1917)» (krievu vai.) nodaļas par Latvijas lauksaimniecību
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XX gs. sākumā. Tā sagatavota akadēmiķa J. Krastiņa va-

dībā un viņa redakcijā, guvusi plašu atzinību un autoru

kolektīvam devusi augstu apbalvojumu — LPSR Valsts

prēmiju.
Paralēli šim darbam akadēmiķis J. Krastiņš jau bija

izveidojis un vadīja zinātnieku grupu latviešu strēlnieku

vēstures izpētei. Darbs sākās ar atmiņu un dokumentu

publicēšanu. Tam sekoja atsevišķu autoru monogrāfijas
un beidzot visas grupas kolektīvais pētījums «Latviešu

strēlnieku vēsture» latviešu un krievu valodā, šis darbs,
kas tapis, rūpīgi izpētot daudzu arhīvu dokumentus un

materiālus, kauju aprakstus, atmiņu krājumus un citus

avotus, ir paliekošs piemineklis strēlnieku cīņu gaitām

imperiālistiskā kara frontēs, Oktobra revolūcijas dienās

un pilsoņu kara gados. Rakstot tam savas nodaļas par

Deņikina armijas sagrāvi, akadēmiķis J. Krastiņš vēlreiz

pārstaigāja kauju ceļus pie Orlas un Kromiem, šoreiz ar

vēstures pētnieka acīm vērtējot notikumus un kaujas, kuru

dalībnieks kādreiz pats bijis.
Drīz tiks pabeigts vēl viens kolektīvs darbs, kura vadī-

tājs un līdzautors ir cienījamais jubilārs — viņa dzimtās

pilsētas Rīgas vēstures II sējums, kas parādīs pilsētas
attīstību kapitālisma periodā.
- Tās ir tikai dažas pētniecības darba virsotnes, ko čak-

lais, produktīvais zinātnieks sasniedzis savā raženajā
mūžā. Gadu ritumā grāmatu plauktos rindojas paveiktie

darbi, par kuriem gandarījums ir lasītāju atzinība un val-

dības apbalvojumu virkne — Ļeņina ordenis, trīs Darba

Sarkanā Karoga ordeņi, daudzas medaļas un goda raksti.

Akadēmiķa J. Krastiņa dzīve un darbība raksturo cienī-

jamo jubilāru kā dedzīgu cīnītāju, nelokāmu komunistu

un izcilu vēsturnieku.

J. Stradiņš 200
PĒTERA AKADĒMIJA

Lielā Tēvijas kara viesuļi aizslaucījuši senatnīgo Jelgavu, atstājot

no Kurzemes hercogvalsts vecās godības tikai divas vēsturiskā un

arhitektoniskā zinā nozīmīgas celtnes — Rastrelli veidoto hercogu

pili un bijušās Pētera akadēmijas ēku. Sai pēdējā ēkā pec atjaunoša-

nas izvietojies Jelgavas vēstures un mākslas muzejs, un retais Jelga-
vas apmeklētājs būs pagājis tai garām. Mazāk gan būs to, kas zi-

nās kaut ko sīkāk par Pētera akadēmiju un tās likteņgaitām.
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Pētera akadēmiju dibinājis 1775. gadā pēdējais Kurzemes hercogs
Pēteris Birons kā savas valstiņas izglitibas un zinātnes centru. Sā-

kotnēji Jelgavā bijusi iecerēta pilna profila universitāte, taču, bažījo-
ties, ka pāvests neļaus atvērt luterāņu teoloģijas fakultāti (bet herco-

gam kā katoliskās Polijas vasalim šāda atļauja bija jāizlūdzas), no-

sprieduši dibināt akadēmisku ģimnāziju — «Academia Petrina». Mā-

cību iestādē bijušas divas klases — literatūras klase un zinātņu klase

(katra ar divgadīgu apmācību kursu). Literatūras klasē, kuras kurss

atbilda parastajai ģimnāzijai, audzēkņi mācījās literatūru, matemā-

tiku, ģeogrāfiju, vēsturi un senās valodas. Zinātnes klase, kur stu-

denti nokļuva pēc literatūras klases beigšanas, jau atgādināja uni-

versitāti
—

te mācīja fiziku, dabas zinības,- matemātiku, filozofiju,
jurisprudenci un teoloģiju, un tās absolventi drīkstēja kļūt par mācī-

tajiem, ierēdņiem, virsniekiem. Lai iegūtu ārsta vai jurista grādu, izglī-
tība bija jānobeidz kādā ārzemju universitātē.

Uz carienes Annas Ivanovnas kādreizējās pils pamatiem, daļēji
pielāgojoties šai nojauktajai ēkai, taču ar gluži jaunu ārēju veidolu

Pētera akadēmijai celta skaista ēka — tās autors bija dāņu arhitekts

Severīns Jensens. Mācību iestādei dāvāta bagāta zinātniskā biblio-

tēka, no Anglijas un Vācijas izrakstīti fizikāli un astronomiski mēr-

instrumenti, noorganizēta astronomiskā observatorija, pirmā Latvijas
teritorijā. Akadēmijas nolikumu un mācību plānus izstrādāja Berlīnes

akadēmiķis J. Zulcers, īpaši izceļot fizikas, matemātikas un tehnisko

zinātņu lomu apmācībā. Pec Zulcera ieteikuma pirmo profesoru skaitā

bijuši mineralogs J. Ferbers un matemātiķis V. Beitlers, kuri abi

diezgan spraigi nodevās pētniecībai un vēlāk kļuva par Pēterburgas
Zinātņu akadēmijas locekļiem. Ferbers sastādīja un izdeva pirmo
Kurzemes ģeogrāfijas un dabas aprakstu (1784), Beitlers noteica

Jelgavas pilsētas koordinātes. Tiesibu profesors J. Bēzeke publicēja
daudz darbu ķīmijā, fizikā un bioloģijā. Atzīmēsim, ka par filozofijas
profesoru bija domāts slavenais filozofs Imanuels Kauts, bet viņš
atteicās, nevēlēdamies saistīties ar trokšņaino galma dzīvi Jelgavā.

īpatnēja personība bija E. Bīnemanis, mehāniķis, autodidakts, lat-

viešu dzimtcilvēka dēls, kurš nodrošināja akadēmisko observatoriju
ar pašbūvetiem instrumentiem, uzstādīja pirmos zibensnovedējus uz

Jelgavas jumtiem un 1785.—1786. gadā, drīz pēc brāļiem Mongolfjē,
uzbūvēja un palaida gaisā pirmos ar ūdeņradi pildītos aerostattis.

Tas viss ļauj mums apgalvot (kaut arī ar iebildēm), ka Pētera

akadēmija bija pirmās augstskolas aizsākums Latvijā.
Ar tās dibināšanu — tātad tieši pirms 200 gadiem — te sakās

organizēts zinātniskās pētniecības darbs.

Kurzemes hercogvalstij iekļaujoties Krievijas impērijas sastāvā

1795. gadā, akadēmiskā ģimnāzija netika likvidēta. Gluži otrādi, saka

cilāt pavisam reālus projektus par tās pārveidošanu pilnā universi-

tātē. Vistuvāk īstenošanai šie projekti bija 1801. gadā, kad cars

Pavils I parakstīja ukazu par universitātes dibināšanu Jelgavā, no-

teicot tās atklāšanas datumu —
1801. gada 29. jūniju. Pāvila I noga-

lināšana izjauca šo nodomu. Jaunais cars Aleksandrs I gan atstāja

spēkā lēmumu par universitāti, taču noteica, ka tai jāatrodas nevis

Jelgavā, bet Terbatā (Tartu). Tā dzima slavenā Tērbatas univer-

sitāte.

Jelgavas mācītie gan uzreiz nenolika ieročus. īpaši rosīgs bija
jaunais matemātikas un astronomijas profesors M. Paukers, kurš
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Jelgavas ģimnāzija, bij. Pētera akadēmija, XIX gs

1813. gadā nāca mirušā Beitlera vietā. Paukers bija izcils sava laika

melrologs, kurš viens no pirmajiem izmantoja mazāko kvadrātu me-

todi fizikālu mērījumu apstrādei un sarakstīja grāmatu «Krievijas
mēri», par ko Pēterburgas Zinātņu akadēmija piešķīra viņam, savam

korespondētājloceklim, Demidova prēmiju. Ar Jelgavas ģimnāzijas
profesoru, īpaši Paukera, rosīgu līdzdalību 1815. gadā nodibināja
Kurzemes literatūras un mākslas biedrību, kura savas pastāvēšanas
laikā veica zinātņu akadēmijas funkcijas — apvienoja visu Baltijas
guberņu zinātniekus, organizēja zinātnisku ziņojumu apspriešanu,
izdeva zinātniskus rakstus. Tās aktīvo locekļu vidū bija izcilais ķīmi-
ķis Teodors Grothuss, kurš Jelgavā pirmoreiz ziņoja par fotoķīmijas
pamatlikumiem, jaunais zoologs Eduards Eihvalds v. c, goda locekļu
vidu — vēsturnieks un rakstnieks Nikolajs Karamzins.

Tomēr šī rosība nebija ilga. Kurzemes muižnieki drīz vien ļpārmeta
Paukeram līdzekļu nevajadzīgu šķiešanu viņiem neizprotamām zināt-

niskām nodarbībām un panāca, ka Paukers aiziet no biedribas sekre-

tāra amata. Traģiskā nāvē mira T. Grothuss. Viņš novēlēja līdzekļus
eksperimentālās fizikas un ķīmijas profesora algošanai Jelgavā, bet

viņa testaments nestājās spēkā. Akadēmiska ģimnāzija zaudēja ne

tikai savu nosaukumu, bet citu pēc citas visas savas īpašās tiesības

un privilēģijas, līdz 1837. gadā kļuva par parastu guberņas ģimnāziju.
Pasniedzējus vairs nesauca par profesoriem; bibliotēka un observa-

torija gan palika, taču neviens īsti nezināja, ko ar tām darīt.
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Tiesa, eksaklo dabas zinību apmācības līmenis Jelgavā tradīcijas
pēc joprojām palika augsts. Te dažādos laikos izauguši tādi ievēro-

jami zinātnieki kā vēlākie Pēterburgas Zinātņu akadēmijas locekli
fiziķis Ā. Kupfers, zoologs E. Eihvalds, fiziologs F. Biders, ķīmiķis
K. Smits, pirmais Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas goda loceklis

E. Blumbahs, mūsu ievērojamais ķīmiķis akadēmiķis G. Vanags. No

citiem slaveniem ģimnāzijas absolventiem atzīmēsim Krišjāni Baronu,
J. Alunānu, valodniekus J. Bāru un K. Mīlenbahu. Jelgavas ģimnāzijā
mācījās arī Lietuvas Kompartijas dibinātājs V. Kapsuks.

Tuvojoties ķeizara Vilhelma II armijai, 1915. gadā Jelgavas ģim-

nāziju ar visiem skolotajiem un skolniekiem un lielāko daļu inventāra

evakuēja uz lekškrieviju, kur tā kādu laiku turpināja darboties Tagan-

rogā. Pēc Oktobra revolūcijas uz šīs bāzes nodibināja Taganrogas
darba skolu. Skaistajā ēkā Jelgavā iemitinājās okupantu kara koman-

dantūra, līdz 1919. gadā bermontieši ēku nodedzināja. Bojā gāja
vēsturiskā bibliotēka un senie astronomiskie instrumenti. Kaut arī

buržuāziskās Latvijas laikā celtni atjaunoja un tajā atkal ierīkoja

ģimnāziju (ko kādu laiku sauca pat par «Hercoga Pētera ģimnāziju»),
taču šai skolai vēsturiskas saiknes ar veco Jelgavas ģimnāziju un

lidz ar to ar Pētera akadēmiju būtibā vairs nebija. Un 1944. gadā
liesmās eka gāja bojā otrreiz

...

Lai gan «Academia Petrina» nekļuva nedz par īstu universitāti,
nedz par dižu zinātnes centru, tās loma Latvijas izglītības un zinātnes

attīstībā ir nenoliedzama.

J. Eiduss

ZAĻAIS STARS

Vai esat redzējuši, kā parādās un dziest pēdējais
saules stars, kad gaiss atbrīvojas no dūmakas un kļūst

dzidrs?... levērojiet, ka šis pēdējais stars būs nevis

sarkans, bet zaļš. Jā, tas būs brīnišķā zaļā krāsā, tādā,
kādu nespēj radīt neviens gleznotājs, jo tādu nav iespē-
jams sastapt nekur citur dabā — nedz augu valstī ar tās

zaļo toņu bezgalīgo bagātību un dažādibu, nedz arī

visskaistākajos jūru ūdeņos. Ja paradīzē eksistē zaļā

krasa, tad tā nevarētu but citāda, jo tā ir īstenā cerību

krāsa!
Zils Vcrns

Patiešām, starp daudzajām aizraujoši skaistajām atmo-

sfēras optiskajām parādībām šim zajajam staram, kas ar

savu parādīšanos īsu mirkli aplaimo pacietīgo un uzma-

nīgo vērotāju, pieder ievērojama vieta. Ne velti dažas tau-

tas uzskata to par īpašu laimes vēstnesi cilvēkam, kas to

ieraudzījis.
Brīnumskaisti ir daži vakari jūras krastā. Gaiss apbrī-

nojami dzidrs. Saule jau zemu, bet aizvien vēl koša un

tikko manāmi sārtojas. Sarkanie toņi sāk parādīties tikai
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pašā apvāršņa tuvumā, pieņemdamies spilgtumā līdz ar

saules diska iegrimšanu jūrā. Vēl dažas sekundes, un tas

pazudīs jūras dzelmē. Un tieši šajā brīdī parādās zaļais
stars. Dažreiz tā ir šaura saules diska strēmelīte, pati
augšējā maliņa. Tikai ne vairs sarkana, bet koši zaļa. Cit-

reiz grimstošās saules pati augstākā virsotnīte uzmirgo
kā koši zaļš cekuliņš. Bet sevišķi retos gadījumos no tās

vietas, kur saule norietējusi, vertikāli uz augšu izlaužas

tāda kā koši zaļa liesmu mēle, kas pēc dažām sekundēm

nodziest. Ir aprakstītas ari citas šīs parādības formas.

Zaļā stara rašanās ir saistīta ar saules staru laušanu

atmosfērā. Atmosfēras zemākie slāņi ir blīvāki nekā aug-

stākie, tāpēc gaismas stari stiprāk lūst, zemākajos slāņos
nekā augstākajos. Un, tā kā atmosfēras blīvums no lejas
uz augšu mainās tikai pakāpeniski, tad gaismas stars,

ejot tai cauri, izliecas. Turklāt sarkanie stari izliecas ne-

daudz mazāk nekā zaļie, bet zaļie savukārt mazāk neka

zilie un violetie. Jo zemāk atrodas gaismas avots, jo lie-

lāks kļūst lausto staru nolieces leņķis un jo lielāks kļūst
arī atmosfēras blīvāko slāņu biezums, kuriem gaismai jā-
iziet cauri. Atmosfēra veido tādu ka «prizmu», kas sadala

saules balto disku vairākos dažādi krāsotos diskos. Vis-

zemāk atrodas sarkanais disks, visaugstāk — zaļi zilais.

Šie diski pārbīdīti viens iepretim otram ļoti nedaudz —

ap 30 loka sekundes. Tāpēc tie visumā klājas viens otram

pari. visam krāsām sajaūcoties, un tikai pašā diska apmalē

var parādīties krāsainas maliņas. Viszemāk atrodas diska

sarkanā, tad seko zaļā, beidzot zilā maliņa. (So parādību
viegli atveidot, palūkojoties uz kvēlspuldzi caur stikla

prizmu; skaidri iezīmēsies krāsainās malas.)
Saulei rietot, tātad vispirms ir jāpazūd «sarkanajai»,

tad «zaļajai», tad «zilajai» saulei. Pēc «sarkanā» saul-

rieta mēs varētu attiecīgi sagaidīt vēl «zaļo» un «zilo».

Jāpiezīmē, ka dažos gadījumos šis «zilais stars» patiešām
arī novērots, tieši pēc zaļā.

Visumā tomēr patieso ainu sarežģī vēl citi apstākļi.
Pirmkārt, atmosfēras blīvums ir ļoti nevienmērīgs un staru

noliece var būt visai neregulāra: katrs būs novērojis, ka

saules disks apvāršņa tuvumā bieži vien īpatnēji defor-

mējas. Atmosfēras blīvuma nevienmērību stipri ietekmē

nepastāvīgi laika apstākļi. Otrkārt, gaisa skābeklis un

ūdens tvaiki absorbē daļu saules staru — it īpaši dzel-

tenos un oranžos. Treškārt, gaismas stari tiek izkliedēti
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atmosfērā — zilie vairāk, sarkanie mazāk. Rezultātā saul-

rieta brīdī novērotāju sasniedz galvenokārt «sarkanās»

saules stari un «zaļās» saules stari. Un, kā jau teikts,

vispirms pazūd «sarkanā» saule un uz brīdi virs apvāršņa
paliek «zaļās» saules apmalīte. Parādās zaļais stars, kas

atkarībā no atmosfēras apstākļiem var izskatīties dažādi.

No teiktā ir skaidrs, ka zaļo staru principā varētu novē-

rot, arī saulei lecot, tikai tad tas parādīsies īsu brīdi pirms
saullēkta. Tādi gadījumi ir arī aprakstīti. Dažiem laimīga-

jiem ir izdevies novērot zaļo staru arī citiem spīdekļiem —

Mēnesim, Venērai un pat Jupiteram.
Lai šo skaisto dabas parādību novērotu, vajag apbru-

ņoties ar pacietību un sagaidīt brīdi, kad laika apstākļi
ir labvēlīgi. Novērojumiem nepieciešams, lai apvārsnis
būtu labi saskatāms saules rieta virzienā. Sai ziņā izde-

vīgs ir jūras krasts, kaut gan kalni vai klaja vieta var būt

noderīga, ja iespējams pārredzēt debesu līniju vismaz 3°

virs apvāršņa. Svarīgs noteikums ir, lai gaiss būtu dzidrs,
bez mazākās dūmakas virs apvāršņa saulrieta vietā (ietei-
cams jau dažas dienas pirms tam iegaumēt šo vietu).

Diezgan droša pazīme, ka gaiss tīrs-, ir debesu izskats

saulrieta pusē. Ja jau labu laiku pirms rieta visa debesu
mala ir koša sārtuma pielieta — spēcīgas izkliedes pa-

zīme —,
tad diez vai izdosies redzēt zaļo staru. Bet, ja

saule ir jau zemu, bet debesis vēl aizvien zilas un saules

disks sārtojas, tikai atrodoties jau stipri zemu virs ap-

vāršņa, tad ir vērts vērot. Sevišķi cerīgs ir gadījums, kad

daļēji iegrimušais saules disks atstājis it kā atdalījušos
segmentu ar augšup izliektu apakšējo līniju.

Lai acs nenogurtu priekšlaikus, nevajadzētu neatlaidīgi
skatīties rietošajā saulē, bet pamanīties paskatīties tikai

tad, kad saule pazudusi. Kāda biedra palīdzība te būtu

vietā.

Tātad — pacietību un labu veiksmil Nenožēlosiet!

R. Laganovska, O. Kačalova

JŪRAS ORGANISMU DZĪVE VASARĀ

Vasaras mēnešos — no jūnija līdz septembrim — zoo-

planktons un zoobentoss ir visbagātākais sugu dažādības

ziņā gan Baltijas jūras atklātajās daļās, gan it īpaši pie-
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krastes seklajās joslās. Šajā laikā aukstūdeni mīlošās su-

gas lokalizējas dziļākajos slāņos, kur temperatūra ir ze-

māka par + 10°C, bet siltūdeni mīlošās — virsējos slāņos
un piekrastēs, kur temperatūra nereti pārsniedz 18°C. Va-

saras mēnešiem ir raksturīgs t. s. . saldūdens-sāļūdens

organismu komplekss, kas ir dominējošais vasarā un sil-

tos rudeņos līdz septembra vidum.

Vasaras mikrozooplanktonam jr raksturīga vienšūņu
masveida savairošanās, kas nāk pēc zilaļģu kulminācijas.
Tas nozīmē, ka vienšūņu barībā liela nozīme ir atmirsto-

šajām aļģēm. Var minēt arī šādus interesantus faktus:

vienšūņi Vorticella labprāt dzīvo uz aļģēm Anabaena, bet

vienšūņi Zoothamnion uz airkāju vēzīšiem (ciklopiem). Uz

tiem labprāt parazitē arī sēnītes — saprolegnijas un da-

žas zaļaļģes, kas nereti ir par iemeslu airkāju vēzīšu bojā-
ejai.

Vienšūņu skaits Baltijas jūras ūdenī ir vairāki simti, bet

dažkārt pat tūkstoši vienā litrā.

Vasarā daudzi Baltijas jūrai raksturīgie virpotāji, tāpat
kā vēzīši, ar juras ūdeni uzplūdu laikā ienāk arī upju

grīvās. Novērojams, ka saldūdens sugas jūrā izplatās ap-

tuveni no vienas līdz trim jūdzēm no krasta atkarībā no

ūdens līmeņa svārstībām un vēja virziena.

Vasaras zooplanktonā bagātīgi pārstāvētas arī ūdens

blusas jeb zarūsainie vēzīši, kam vislabāk patīk siltie

ūdens horizonti. Lielākos indivīdus var redzēt pat ar ne-

apbruņotu aci ūdenī kā melnus vai brūnus lēkājošus pun-

ktiņus.

Aukstūdeni mīlošie airkāju vēzīši vasarā vislabprātāk
uzturas zem temperatūras lēciena slāņa, kur visu gadu
saglabājas auksts ūdens, un tikai naktī paceļas virspusē.

Turpretī vairāk siltūdenim piemērojušās airkāju vēzīšu

sugas apdzīvo virsējos slāņus, piekrastes joslas un ir se-

višķi raksturīgas jūras līču planktonam.

Zooplanktona organismu kopējais skaits vasarā svār-

stās no dažiem desmitiem tūkstošu līdz vairākiem simtiem

tūkstošu vienā m 3. Izplatīti nevienmērīgos baros.

Zooplanktona vēžveidīgie pārstāvji ir visu zivju mazuļu
un pieaugušo planktonēdāju zivju pamatbarība, tādēļ arī

šo zivju izplatība un migrāciju ceļi ir cieši saistīti ar vē-

zīšu masveida migrācijām un koncentrācijas vietām.

Arī zoobentoss vasara tiek intensīvi izmantots zivju
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barība, tādēļ interesanti ir atzīmēt dažas šo organismu
dzīves īpatnības. Tā, piemēram, vasaras mēnešos siltūdeni

mīlošās sānpeldes Bathyporeia piloša strauji izveido zivju
barības bāzi piekrastes seklajos ūdeņos, turpretī ar skā-

bekli bagāto aukstūdeni mīlošās sānpeldes Pontoporeia

affinis lielās masās uzturas dziļumos.
Vasarā Baltijas jūrā novērojama pie mums visizplatī-

tākās gliemenes Macoma baltica vairošanās. Tā izlaiž

ikrus uz smilšainas grunts. No ikriem izšķiļas peldoši kā-

puriņi, kas izplatās pa visu līci, veidojot plašas peldošas
populācijas. '

Mazsaru tārpi no stobriņtārpu dzimtas vairojas 20—

30 m dziļumā. Tie dūņās dēj kokonus, no kuriem pēc da-

žām dienām iznāk mazi tārpiņi, kas tūliņ ierokas gruntī.
Vēzīši mizīdas Neomijsis vulgaris, kas vasaras sākumā

parasti uzturas dziļākos slāņos, vasaras otrajā pusē iznāk

seklos ūdeņos un veido te lielas koncentrācijas. Pēc tam

mizīdas pamazām ceļo atpakaļ uz dziļākam vietām. Mizī-

das ietilpst salaku, reņģu un jauno mencu «ēdienkartē».

Daudz bentosa-organismu lokalizējas arī ūdens augu

audzēs. Var novērot, ka uz makroskopiskajām aļģēm
Furcellaria, Fucus, Ceranium v. c, kuras viļņi izsvieduši

krastā, bagātīgi sakoncentrējušies vēžveidīgie organismi.
Peldošas atrauto aļģu masas ir novērotas arī atklāta

jūrā. Pie šiem «barības laukiem» labprāt uzturas zivis.

Vasarā Baltijas juras dzīve ir interesanta un daudzvei-

dīga un ikviens var kļūt par tās novērotāju un likumsaka-

rību pētnieku, gan apgādājies ar palielināmajiem stikliem,

gan arī bez tiem. Nepieciešamās rokasgrāmatas ir atro-

damas bibliotēkās un veikalos (piem., «Latvijas dzīvnieku

noteicēja» I daļa — bezmugurkaulnieki). Interesentiem,
kas vēlas konsultēties ar speciālistiem, ar savu starpnie-
cību palīdzēs mūsu kalendāra redakcijas kolēģija.

K. Rudzītis, J. Liepiņš

JŪRA UN CILVĒKA VESELĪBA

Kad dzejnieki ir krustu šķērsu jūru apdzejojuši, izcel-

dami itin visus tās labumus (skat. dzejas antoloģiju «Jū-

ras dziesmas», R., «Liesma», 1973), mediķiem, pat divus

prātus kopā liekot, maz vairs atliek ko sacīt.
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Arī mums vispirms jāatsaucas uz tautas ticējumiem,

proti, uz pārliecību, ka jūras ūdens ir veselības ūdens. Tā

vēl tagad, modernās terapijas lielo iespēju laikā, domā

vecie lībieši, un mēs viņu pārliecībai varam tikai pievieno-
ties. Vēl vairāk, mums šeit jāuzsver, ka pati dzīvība ir

nākusi no okeāna. Mūsu jūra, protams, nav ar visām tām

kvalitātēm, kas piemīt okeānam, jo jūras, īpaši jūras līču

ūdenim ir gan okeāna, gan upju ūdens īpašības. Okeāna

un mazākā mērā jūras ūdenī atrodami visi dzīvībai nepie-
ciešamie mikroelementi. Tie atrodami arī jūru un okeānu

zivīs, kas tāpēc uzskatāmas par dabisku mikroelementu

avotu uzturā.

Sevišķa nozīme jāpiešķir jodam. Gribam šeit pieminēt
tikai divas aktuālas problēmas, kuru risināšana neapšau-
bāmi (kaut arī nosacīti) saistīta ar pētījumiem par jodu.
Šīs divas problēmas ir vairogdziedzera patoloģija un

ateroskleroze. Pēc Ē. Ezerieša ziņām, ar kākslī daudz vai-

rāk slimo tajos rajonos, kas tālāk no jūras un kur augsnē
ir mazāk joda. Joda saturs augsnēs pie jūras, kā to jau
30. gados pierādījis J. Kupcis, ir daudz augstāks par joda
saturu, piemēram, Cesvaines un Madonas apkaimes aug-
snēs. L. Žihare ir konstatējusi, ka aterosklerozes parādības

piejūras iedzīvotājiem ir vērojamas retāk nekā iedzīvota-

jiem ciemos, kas atrodas nostāk no jūras. Autore to iz-

skaidro ar jūras zivju bagātību piemares iedzīvotāju uz-

turā. Ne vien zivju tauku īpatnībām, bet, jādomā, arī jodam
šai sakarā ir liela nozīme, turklāt ne vien tam jodam, kas

atrodams uzturlīdzeklī, bet arī tam, kas ieelpojams ar jū-
ras gaisu.

Jūra cilvēku ietekmē ne tikai ar to, ko mēs no tās dabū-

jam tieši, bet arī netieši: jūra taču ietekmē mūsu klimata

īpašības, no kurām atkarīga cilvēka labsajūta un arī vese-

lība. Vasarā Baltijas jūras piekrastei raksturīgi mērena

stipruma mainīgi vēji un no tiem atkarīgi viļņu trokšņi,

mainīgs saules starojuma stiprums, jūras zāļu smarža,
mainīgi optiskie efekti, ko rada planktona zaļganā krāsa,
atstarotais debesu zilums un baltās viļņu svītras. Šādas

mērenas un ritmiskas ietekmes uz maņu orgāniem rada no-

mierinošu efektu, tālab cilvēks jūrmalā ir vismaz daļēji
miera stāvoklī. Tāpēc mūsu jūrmalā sekmīgi iespējams
ārstēt hipertonisko slimību, dažādas nervu kaites, aptau-
košanos, tāpat te labi jūtas cilvēki atveseļošanās periodā,
ja organismam ir pietiekamas rezerves.
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Piejūras rajonu mainīgie meteoroloģiskie apstākļi spiež

organismu piemēroties apkārtējās vides mainīgumam, se-

višķu elastīgumu prasot no sirds un asinsvadu sistēmas.

Jūras zāļu un priežu smarža ietekmē arī elpošanas dzi-

ļumu. Un neapšaubāmi visi minētie faktori nostiprina aug-

šējo elpošanas ceļu gļotādu, kas mūsdienu cilvēkam ir

visumā stipri bojāta, sevišķi pilsētniekiem, kam uz ielas

jāieelpo mašīnu virteņu smirdoņa, lielo dūmeņu kvēpi un

telpās bieži jācieš no pīpenieku un pīpmanīšu varmācības.

Juras gaiss (vai vismaz svaigs gaiss vispār) šai aspektā

jāvērtē ka ārkārtīgi svarīgs elpošanas ceļu slimību profi-
lakses faktors. Šo slimību palielināšanās tendence dara

mediķus bažīgus, jo ārstēšanas iespējas ir mazākas, nekā

medikamentu pārbagātības laikmeta varētu likties.

Par vēlamu klimatu mēs uzskatām tādu, kas rada bie-

žas, bet ne straujas maiņas temperatūrā, mitrumā un gaisa
cirkulācijā. Mūsu republikas piejūras rajonu klimats prasa
no organisma izteiktu piemērošanās spēju un uzskatāms

par trenējošu. Ļaudis, kas ierodas Jūrmalā no dienvidiem,

pirmajās dienās cieš no aukstuma.

Jebšu stipri ierobežota, tomēr ļoti nozīmīga ir jūras
peldsezona. īslaicīgi iedarbodamies uz ādas virsmu, ūdens

kairina nervu uztveres aparātu, un seko vietēja vai cen-

trāla reflektoriska atbilde — sākumā asinsvadu sašauri-

nāšanās, tad paplašināšanās. Cilvēks, kas peldas ne vien

karstās dienās, bet sistemātiski visu sezonu, nostiprina
savu nervu sistēmu (un ziemu, vienādi labā jutoņā bū-

dams, uzlabo omu arī citiem), nostiprina savu saistaudu

sistēmu un padara gļotādas mazāk jutīgas pret ārējās vi-

des nelabvēlīgām ietekmēm. īpaši bērnus vajadzētu piera-
dināt pie ūdens tā, lai vasarā neviena diena, pat pavēsa
un aizmākņaina, nebūtu bez īsas peldes. Tad ziemā nebūs

ik pārnedēļas jāmokās ar klepu un iesnām.

Jūra piemares iedzīvotājus ietekmē arī psiholoģiski.

Ilgstoši un pastāvīgi iedarbodamies, jūras klimata faktori

rada pat zināmu mentalitātes savveidību. Pēc antropologu
un medicīniskās ģeogrāfijas speciālistu domām, jūrmal-
nieku mentalitāte atšķiras no zemes iekšienes iedzīvotāju
domāšanas veida un dzīves uztveres. Jūrmalnieki ir kus-

tīgāki ķermeniskā ziņā (somatiski), bet mazkustīgi tradī-

cijās (konservatīvāki), garīgi grūtāk ierosināmi nekā vi-

dienes iedzīvotāji. Vai arī jums neliekas, ka tipisks pie-
baldzēns it manāmi atšķiras no dzimtā nīcenieka?
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Ģ. Kasparsons

JŪRA UN AKTĪVĀ ATPŪTA

Mēs zinām, ka jūra ir milzīgu materiālo vērtību un bioloģisko re-

sursu glabātāja. Taču tā var dot mums ne vien pārtiku un citas da-

bas vielas, ne vien sagādāt lēta transporta iespēju. Jūrai pieder naudas

izteiksmē nepārrēķināmas vērtības — cilvēka veselības un dabas

skaistuma resursi.

Vai mēs pienācīgi izmantojam šo jūras bagātību? Vai pienācīgi
novērtējam musu republikas laimīgo ģeogrāfisko stāvokli? Cik bieži

gan mēs aizmirstam savu jūras krastu, uz kuru cilvēki brauc atpūs-
ties tūkstošiem kilometru, un pavadām brīvo laiku citās vietās, sak,
kas nu pie jūras par atpūtu — drūzma, netīras smiltis, apšaubāms
ūdens ar niķīgu temperatūru... Pārāk vienpusīgi pieņemts saprast

atpūtu pie jūras: aizbraukt uz tuvāko «komfortablo» pludmali, gulēt
tur, lidz kļūst neciešami no karstuma, atdzesēties ūdenī, gulēt atkal,

un lā lidz vakaram, kad noguruši atgriežamies mājās. Tas, protams,
var apnikt. Jūras atpūtas resursus kā katru bagātību jāprot izmantot

sapratīgi, lai tie atnestu maksimālo labumu.
jūras gaiss! Ko gan vēl patīkamāk ieelpot! Ja gribat krastā smel-

ties speķus, lietderīgāk ir pabūt tur, kad vējš pūš no jūras. Vesi?

Nepatīkami sauļoties? Tā vajag. Nevis guļot, bet skrienot pa blīvo

liedaga smilti jāvedina plaušas un jāiegūst siltums. Un, jūras vējam
pūšot, ūdens ir siltāks, var ar baudu peldēt jo intensīvāk, jo ilgāk.

Peldēšana jūrā ir ne vien muskuļu treniņš un elpošanas vingrinā-

jums, bet arī ideāla skābekļa vanna, labāka par tām, ko ūdensdzied-

nieas sniedz nervu un asinsrites sistēmas slimniekiem. Jo aukstāks

ūdens, jo lielāks tajā skābekļa saturs, bet īpaši auksta pelde, veici-

not asinsriti, rada ne ar ko nesalīdzināmu viegluma un siltuma sajūtu.
Parastais atpūtnieks to vienkārši nezina. Viņš vakarā saka: «Šodien

gan ūdens bija kā piens! Es peldējos sešas reizes!» Ak, šie maldi —

labumus vērtēt pēc reizēm, nevis pēc kvalitātes un kvantitātes! Gudrs

atpūtnieks priecāsies, ja būs peldējies apmēram stundu, ne desmit

minūtes vai nopeldējis trīs kilometrus, pēc tam lēni noskrējis divus

kilometrus. Tikai pēc tam ir īstais laiks pagulēt siltajās smiltīs.

Pleznas un maska paver brīnišķīgu pasaku valsti nirējam dzidrajā
jūras ūdenī. Smilšainās piekrastes noder gan tikai treniņiem, toties

Rīgas jūras līča krastos ir daudz plašu akmeņainu piekrastu, kur aU

klajas skaista un daudzveidīga zemūdens daba. Ne velti šeit notiek

lielas sacensības zemūdens medibās — nav nemaz jābrauc uz dienvid-

jūru koraļļu rifiem.

Peldēšana nav vienīgais prieks, ko var sniegt jūrmala. Vēsajos

gadalaikos, it īpaši zelta rudenī, lielu estētisku pārdzīvojumu un vese-

līgu atpūtu var sniegt ceļojums gar jūrmalu. Tas, .protams, jāveic
kājām — piekrastes joslā iebraukt aizliegts, un jebkurš satiksmes

līdzeklis arī kļūst nevarīgs irdenajās smiltīs, kas ne vien klāj liedagu,
bet arī viltīgi slēpjas zem plānās meža zemsedzes.

Ar visiem saviem jaukumiem jūrmala tomēr vēl nav jūra. Tikai tas

ir bijis tuvībā ar jūru, kas atstājis cieto zemi un ļāvies elpojošajam
viļņu plašumam. Jūra ir nepārredzams plašums, kas gan noslēpj aiz

apvāršņa mežus, kuģus un bākas, liekot domāt par mūsu mazās,
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ipajās Zemes niecīgumu, gan arī slēpj mūs pašus vi|ņu ielejās, lai

pēc alkal paceltu pār bezgalīgo zilzaļo vai pelēko ūdens pauguraini,
kuras priekšā mēs paši esam tik niecīgi. To reti var izjust, braucot

ar lielu kuģi, kas lielākoties kā ērta, droša sala šūpojas vai pat gluži
līdzeni slīd pa ūdeni. Jūru pa īstam izjūtam tikai tad, kad esam

tai tuvu, ja viļņu galotnes aizsedz apvārsni vai arī rāms ūdens čalo

tieši līdzās. Jūras plašums nekad nav visur vienāds. Saule vai mē-

ness, mākoņu vai debesu zilgmes atspīdumi veido visapkārt vairākas

pavisam atšķirīgas ainavas, kuras nereti Vēl rotā varavīksne, tāli lie-

tus blāķi, pavisam fantastiskas mākoņu figūras.
Jūras jaukumi arvien vairāk piesaista jūrniekus amatierus, kuri brīvo

laiku dāvā plašās zilgmes romantikai. Domāju, ka To vislabāk saprot
alpīnisti. Kādēļ rāpties stāvumā, ja var lidot pār kalniem vai pal
uzbraukt tajos ar auto? Tas ir apmēram tas pats, kas jūrā dienām

un naktīm dažreiz nīkuļot, dažreiz cīnīties, gan tvīkt saulē, gan mirki

lietū un bangās, lai nokļūtu ostā, uz kuru mīksts, silts autobuss aiz-

līgo dažās stundās. Neaprakstāmas ir ceļinieka jūtas, atstājot aiz

apvāršņa krastu, ieraugot to, pēc garām stundām vai dienām iebrau-

cot pazīstamā vai svešā ostā. Ir tā, it kā būtu te ieradies no citas

pasaules, jo jūrā nav pazīstamu ceļu ar ierastiem līkumiem, birzta-

lām, tiltiem, ciemiem un krodziņiem, kuru virkne saista vietu ar vietu.

Jūra ikreiz ir citāda, te gandrīz vai nav divu vienādu dienu, vismaz

mūsu raibajā klimatāUn tad vēl tas pats jūras gaiss! Seit var

iztikt ar apbrīnojami maz miega, bet, ja ikdiena cieš no noguruma,

var ari izgulēties par visu nedēļu. Vai nu klusums, vai vienmērīgas
kustibas sniedz brīnišķīgu atpūtu, vai aizrautīga trauksme sapurina
sirdi, vai dažkārt arī smagas grūtības noklāj ēnu pār ikdienas rūpēm.
Izbraucot ar laivu jūrā, nekad nezinām, kādu psihoterapijas metodi

kaprīzā Baltija šoreiz mums sagatavojusi, bet vienmēr tas būs kaut

kas neikdienišķs un atpūtas pamatlikumam atbilstošs — slodzes pār-

maiņa.
Ar ko braukt jūrā? Te neder masveidīgi iecienītās plakanās «ūdens

blusas» ar piekaramajiem motoriem. Pat solīdie kuteri, kuru krūtīs

pukst automobiļu sirdis, viļņos ir bezpalīdzīgi.
Jūras mototūristi vislabprātāk sadabū savu garantēto mūžu nodzī-

vojušas kuģu glābšanas laivas, kuras izremontējot un apgādājot ar

obligātu hermētisku kajīti un iebūvētu motoru iegūst drošus un ērtus

kuģīšus diviem vai pat desmit ceļotājiem. Juras ātrlaivas iznāk ļoti

dārgas oriģinālas būves un ļoti spēcīgo motoru dēļ.
Jūra tomēr ir vēju valstība, un īstais dzinējspēks te ir buras. Ja nu

mazs motoriņš buru laivā ir lidzi, tad lai tas būtu gadījuma palīgs,
bet ne stāvokļa noteicējs. Burātāji gandrīz visi ir organizēti. Jūras

burāšana Latvijā saistās gandrīz vienīgi ar trim Rīgas un vienu

Jūrmalas jahtklubu. Citi kolektīvi mūsu piekrastē ir šai ziņā vai nu

iesnaudušies (Liepājā. Ventspili), vai tikko mostas (Rojā, Salacgrīvā).
Vairums jahtu ir klubu vai fizkultūras kolektīvu īpašums, te pašu

braucēju ieguldījums aprobežojas ar laiku, kas jāpatērē remontdarbos.

Burātājs sacīkšu sportists naktis vienmēr pārguļ mājās. Viņa sa-

skare ar jūru ir samērā īslaicīga — treniņos un sacensībās, kas ilgst
dažas stundas. Šai laikā maz iznāk jūsmot par dabu, jo visi spēki

jāiegulda cīņā par ātrumu un pareizu taktiku. Toties aizraujošais
sacīkšu prieks ir lielisks pats par sevi. Diemžēl sacīkšu burāšana

zaudē popularitāti, jo, strauji attīstoties un kļūstot dārgākai inven-

tāra tehnikai, arvien mazāk paliek to, kam ir cerības cīnīties par
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vadošajām vielām, un arvien nesatricināmāks ir šo vietu sadalījums.
Pastarīši atkrīt.

Toties jūras tūrisma — tālburāšanas popularitāte aug. Labākais un

izplatītākais inventārs šim sporta veidam pie mums ir greznas, pa-

prāvas jahtas ar visu komfortu 6—B cilvēkiem. Ari 10 cilvēku uz

tām jūtas pietiekami ērti, bet, lai ceļotu droši, pilnīgi pietiek ar trim

četriem. Pēdējos gados strauji aug katamarānu popularitāte. Uzskata,
ka šīs vieglās divkorpusu jahtas ir no visiem buru kuģiem visātrākie,
vislētāk un visvieglāk uzbūvējamie un viskomfortablākie. Tikai aero-

dinamiskajās un drošības īpašībās tie atpaliek no kīļjahtām. Tālbu-

rāšanas flote pieaug arī uz morāli novecojošo sacīkšu jahtu rēķina,
kuras pārbūvē, piešķirot tām jūras braucieniem vajadzīgo drošību un

komfortu. Lēnas, bet mājīgas jahtas iznāk arī no dažāda lieluma

glābšanas laivām. Jaunākā mode pašreiz ir senlaicīgu burinieku «mo-

deļu» būve, kuri izceļas ar nesalīdzināmu romantiku. Par drošību,
kādas nebija šo kuģu «tēviem», gādā iebūvēti motori. Tālburātāji ne

vien ceļo, bet arī sacenšas. Lielākas no sacensībām mūsu ūdeņos ir

ikgadējā Baltijas regate, parasti ar startu Ļeņingradā un finišiem

Tallinā, Klaipēdā, Ventspilī, Pērnavā un beidzot Rīgā. Mazākas, bet
arī ļoti populāras sacensības notiek dažādos maršrutos Rīgas jūras
līcī. Variantu izvēle ir liela, jo mūsu līča visos krastos un vidū uz

savdabīgi skaistajām salām ir 12 jahtām izmantojamas ostas.

Viens no brīnišķīgiem veidiem, kā pavadīt laiku jūrā, ir makšķerē-
šana un spiningošana. Kas sācis ķert zivis jūrā, tas kļūst vienaldzī-

gāks pret šo nodarbību upēs un ezeros. lemesls tam ir ne vien lie-

lākie lomi, bet galvenokārt tā pati juras burvība. Makšķernieks jūrā
var izmantot jebkuru laiviņu, jo viņa sportam vajadzīgs mierīgs laiks.

Taču laiks jūrā var bieži un krasi mainīties. Jāievēro daži noteikumi,
kā airēt viļņos. Ja labi ievingrinās, arī maza laiva ar airiem vai mo-

toru var kļūt par saistošu jūras sporta līdzekli. Tikai atcerēsimies,
ka tālāki braucieni jūrā ar mazām laivām ir aizliegti šo līdzekļu
nedrošības dēļ.

Jūra ir mums līdzās. Tā ir pilna skaistuma, prieka un piedzīvojumu,
tā ir veselības avots un vīrišķības skola. Jūra gaida mūs.

P. Ziediņš

MAKŠĶERĒŠANA JŪRĀ

Makšķernieki visumā ir konservatīvi ļaudis, kas ciena

tradīcijas: viens makšķerēšanas dienas rītā neskujas, otrs

makšķerējot nekad nešķiras no savas jau sen nenosakā-

mās krāsas un formas laimīgās platmales, neviens no-

pietns makšķernieks neņem līdzi sviestmaizes ar zivi, un

pat lielākais brīvdomātājs trīs reizes slepeni uzspļauj
āķim, lai labāka «cope». •

Arī makšķerēšanas vietas izvēle bieži ir tradicionāla:

cilvēkam patīk makšķerēt klusā upes līcī, sagaidīt saul-

lēktu krastmalas kārklos un nodrebēt pie katra plunkšķa,
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kas tik satraucoši pārplēš vieglā migliņā ievīstīto rīta

klusumu. Sis cilvēks brauc uz iemīļoto līci arī tad, kad

krastā jau paceļas telšu pilsētiņa un visu diennakti pie-
skandina citu, aktīvāku dabas baudītāju kņada. Beidzot

viņš sadur kāju uz tukšas konservu bundžas vai pudeles
lauskas un neapmierināts pārceļas uz citu upes līci vai

meža ezeriņu, lai sāktu visu no gala. Ja šis cilvēks ir

rīdzinieks, tad nu viņam ikreiz jāmēro kādi simt kilometri,

lai nokļūtu klusajā līcī ,vai ezerā. Un viņš to dara, neno-

jauzdams, ka tepat Kauguros vai Saulkrastos, kur atpū-
šas desmitiem tūkstošu cilvēku, kas nekā nesaprot no mak-

šķerēšanas un starp zivīm prot atšķirt vienīgi pleksti, jo
to vienkārši nav iespējams sajaukt ar kādu citu, var lie-

liski atpūsties pat visizvēlīgākais makšķernieks.

Makšķerēt jūrā ir ārkārtīgi interesanti, katrā ziņā ne

mazāk interesanti kā ezeros un upēs, protams, no mak-

šķernieka viedokļa, jo skatītājiem jau vienmēr šķiet, ka

nekā garlaicīgāka par makšķerēšanu pasaulē nav. Maldās

tie, kas uzskata, ka jūrā, precīzāk — Rīgas jūras līcī, var

makšķerēt tikai reņģes, brētliņas un jūras bullīšus. Tie

neķeras, ja nu vienīgi reti, reti kāda reņģe. Parasti mak-

šķerē asarus, raudas, ruduļus, plaužus, vimbas, baltos sa-

palus, zandartus, līdakas, dažkārt uzķeras pa kādai piek-
stei vai zutim.

Daži vārdi par makšķernieka inventāru: piepūšama

laiva, jo koka laivas jūrmalā sarunāt ļoti grūti, piepūša-
mais matracis, ko ielikt laivas dibenā, ap 15 m gara stipra

kaprona aukla enkuram, viens teleskopiskais vai salieka-

mais makšķerkāts ar spoli, viena ziemas makšķerīte.
Ēsmai — sarkanās lapu sliekas. Aķu vietā lieto paprāvas

gaišas mormiškas (auziņas), arī pie pludiņa makšķeres.
Inventārs ērti saliekams mugursomā, un tad var droši

sēsties elektriskajā vilcienā. Jā, vēl neaizmirstiet zivju

ieceļamo tīkliņu, zivju kuli un polietilēna maisiņu ar

sviestmaizēm!

Makšķerēt, protams, var visā Rīgas jūras līcī, bet zivis

gan ķeras tikai piekrastes joslā uz akmeņainiem sēkļiem,
kas apauguši ar ūdenszālēm. Sādu vietu visvairāk ir Kur-

zemes jūrmalā starp Kauguriem un Enguri un Vidzemes

jūrmalā starp Saulkrastiem un Vitrupi. Akmeņainie sēkļi
tālu iestiepjas līcī: vietām pat 1 —1,5 km no krasta ir ķikai

pusotra līdz divi metri dziļš. Makšķerējot jūrā, zivis jā-
māk atrast. Sajā gadījumā var līdzēt M. Kramova grāmatā



R. Kandelis. Atpūtā



Ģ. Kasparsons. Ce|a no Pērnavas uz Rīgu



R. Kandelis. Akmeņaina Vidzemes jūrmala



J. Teibe. Lībiete tautas tērpa
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«Ar spiningu jūrā» (Rīgā, 1963. un 1972. g.) sniegtie lie-

tišķie padomi.
Vēl jāievēro viena īpatnība: ja uz sēkļiem ūdens dzidrs

un auksts, labs loms nav gaidāms. Sakāmvārds par sek-

mīgu makšķerēšanu duļķainos ūdeņos pilnīgi attaisnojas,

makšķerējot jūrā: vispiemērotākais ir laiks pēc stipra

jūras vēja, kad viļņi jau norimuši, ūdens piekrastē silts

un saduļķots. Jāpiezīmē, ka, makšķerējot ar gaišu mor-

mišku, šādās reizēs gadās gūt ļoti lielus asaru lomus, bet

ar spiningu, lietojot smagu, pagaišu vizuli, — prāvus
līdaku un zandartu lomus. Tomēr pārlieku aizrauties ar

lieliem lomiem nav vēlams vairāku apsvērumu dēļ; pirm-
kārt, par zvejniecības noteikumu pārkāpšanu draud sods,
bet inspektora sastādīts protokols neiedomājami sabojā
garastāvokli; otrkārt, kāda zivs jāatstāj arī citai reizei

un citiem makšķerniekiem; treškārt, jūsu draugi un pazi-

ņas vienalga neticēs, ka tik «briesmīgi daudz zivju» pats
esat noķēris, turklāt ar kaut kādu tur makšķeri!

Autors klusībā cer, ka šie padomi palīdzēs jums pārva-
rēt gluži saprotamu sapīkumu tajās retajās reizēs, kad

jums nebūs veicies.

A. Pastors

SVARĪGĀKĀS HIDROMETEOROLOĢISKĀS
PARĀDĪBAS 1973. GADA VASARĀ

1973. gada vasara bija silta un vairumā rajonu pietiekami mitra.

Gaisa temperatūra caur +15° izgāja maija beigās, t. i., meteorolo-

ģiskā vasara sākās divas nedēļas agrāk par normālo. Vasaras mēne-

šos temperatūra bija par I—2°1 —2° augstāka nekā ilggadīga vidējā. Se-

višķi karsts laiks bija jūnija trešajā, jūlija pirmajā un augusta pir-
majās divās dekādes, kad gaisa temperatūra pacēlās līdz +28, +30°.
Uz augsnes virsas jūlija pirmajā dekādē maksimālā temperatūra vie-

tām bija pat +55, +60° (Saldū, Alūksnē, Gulbenē v. c).
Karstajās dienās vietām tika novērotas intensīvas lietus gāzes un

negaisi, reizēm ar krusu. Piemēram, 9. jūlijā Ventspilī 6 stundās no-

lija 160,2 mm lietus. Pilsētas zemākās vietās izcēlās plūdi, tika

izskalots dzelzceļa uzbērums. Rajonā tika sabojātas clektropārvades
līnijas, sagāzta veldrē labība. 25. jūlijā Rucavas apkārtne lietus gāzes
laikā nolija 69,6 mm. 7. un 8. augustā ap 60 mm lietus nolija Baus-

kas, Valmieras v. c. rajonos.
Tomēr vairākās vietās vasaru ilgāku laiku turpinājās .sausuma pe-

riods, piemēram, republikas ziemeļrietumu rajonos, arī Vidzemes Cen-

trālajā augstienē, kur produktīvais mitrums augsnē vietām samazinā-

jās lidz kritiskajam.
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Pēc atsevišķām lietus gāzēm ūdens līmenis cēlās tikai vietējās nelie-

lās upītēs. Daugavā, Lielupe, Ventā, Gaujā v. c. lielākajās upēs limeņi
visu vasaru bija zemi, caurplūdumi nelieli. Upēm ūdeni deva tikai

gruntsūdeņi.

E. Sproģe

SVARĪGĀKĀS FENOLOĢISKĀS PARĀDĪBAS

1973. GADA VASARĀ

Vasara sākās agri — 28.—30. maijā, kad visā republikā sāka ziedēt

pīlādži. Pīlādžu ziedēšanu zināmā merā var uzskatīt par fenoloģisku

indikatoru, kas rāda, ka beidzas pavasaris un sākas vasaras sezona.

Vasara bija silta, ar nevienmērīgu nokrišņu daudzumu: saulains,
karsts laiks mijās ar mākoņainām dienām un spēcīgām lietus gāzēm.

Agrajam āboliņam ziedkopas veidojās jau jūnija sākumā, un mēneša

vidu tas saka ziedēt — iestājās pļaujas laiks. Ļoti silts, siena pļaujai
labvēlīgs laiks bija jūnija trešajā dekādē. 10.—15. jūnijā sāka ziedēt

1973. gada vasaras
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rudzi — augu garums tad bija 140—170 cm (1972. g. — 120—140cm).
Dienvidu rajonos šajā laikā atvērās jasminu ziedpumpuri, ziemeju ra-

jonos — nedaudz vēlāk. Dārzos ziedēja avenes.

Jūlija beigās dienvidu rajonos ziemas rudzi sasniedza pilngatavību,
augu garums šaja laikā bija 150—180 cm; vārpoja vasarāju graud-
augi. Karstais laiks jūlija pirmajā pusē paātrināja ziemāju nogatavo-
šanos. Jūlija vidū, divas nedēļas agrāk nekā parasti, rudzu graudi
sasniedza dzeltengatavību, bet mēneša beigās — pilngatavību.

Jūlija otrajā puse spēcīgs lietus vietām saveldrcja graudaugu sē-

jumus.

Vasara kulmināciju sasniedza 7.—12. jūlijā, kad sāka ziedēt liepas.
Vasaras otrajā pusē, jūlija vidū (15.—20. Vīt), dārzos sāka nogata-
voties ķirši, bet mežos — mellenes. Jūlija trešajā dekādē nogatavojās
avenes, vasarāji sasniedza dzeltengatavību. Ļoti silta bija arī augusta
pirmā un otrā dekāde. Mēneša vidū sārtojās brūklenes. Republikas
dienvidu rajonos augusta beigās kukurūzas graudi sasniedza pienga-
tavibu (Bauskā).

Vasara beidzas 21. augusta. Naktīs uz 25. un 26. augustu austrumu

rajonos vietām novērotas pirmās salnas uz augsnes.

fenoloģiskas parādības

Tabulu sastādījusi L. Ozola
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A. Pastors

LAIKS PIRMS 100 GADIEM

1875. gada ziema bijusi loti bagāta ar sniegu, un pavasara ledus

iešana bijusi saistīta ar lieliem plūdiem.
Šīs norises plaši aprakstītas «Latviešu Avīzēs», piemēram: «No

Gramzdas puses 5. febr. Tik pulka sniega un tik dziļas sniega kupenas
kā šoziem nav sen redzētas! Mežos, gatvēs un lejās 3 līdz 4 pēdas
dziļš sniegs.»

«No Aizputes puses 18. merc. Sniegs vēl krīt, kā kritis, zemē, puteņi

griežas, un turas pie sala. Veci ļaudis stāsta, ka priekš 53 gadiem
arī tādu stipru, ar sniega kupenām bagātu ziemu redzējuši, kādu

šogad jāredz, kur tāpat kā tagad gatves un lejas bijušas tā piedzītas,
ka tikai mieta galus varēja sajēgt.»

Pēc sniegiem tik bagātas ziemas pavasarī upēs bijuši augsti palu

ūdeņi. Lūk, piemēram, apraksts par plūdiem Lielupē. «No Jelgavas
31. merc. Šīs ziemas 3 pēdu biezo sniegu piedzīvodami, domājām tūlīt,
ka bez lieliem ūdens plūdiem neiztiksim, un tā arī iznāca. Tādus

plūdus nebijām sen senos gados piedzīvojuši ka nule. Kam ēkas tuvāk

pie upēm, tie tagad lielās briesmās! Cilvēki un lopiņi glābdamies
sabēguši pa bēniņu augšsienām. Pa logiem ūdens iet iekšā, sētas ap-

gāztas, ceļi un tilti, un dzelzceļa dambji pāris vietās pārrauti un

aiznesti. Bet ap paŠH Jelgavu ūdens vēl jo draudīgāks. Ceturtdienā,
27. 1 merc, ūdens vispirms sāka celties un tā katru dienu uzplūda
augstāki ik pa 3 pēdas, līdz kamēr svētdienā, 30. merc, ūdens uz-

plūda 12 pēdu augstumā, no vasaras ūdens stāvokļa rēķinot. Cik tālu

tik acs sniedz — ūdens vien redzams. Viss tas gabals aiz Ezera vār-

tiem, abi pils dārzi, visa Upes iela, zivju tirgus, tas placis aiz Annas

vārtiem un pie bānūža, arī tās šķērsielas no Upes un Ezera, un Pale-

jas ielām stāv apakš ūdens. Medema lielā dārzā brauc ar laivām, kur

vasarā, pa gaņģiem cierējot, muziķi klausījās. Pils abi derēšanas

dārzi un vasaras traktieris pilni ūdens. Sapieru zaldāti arī visu cauru

nakti pie Drikses tilta strādā, ledu, kur sāk sabāzties un nodambēties,
ar pulveri sprēgādami. Apakš Drikses tilta jau citi pīlāri no ledus

nolauzīti. un šorīt pār tiltu iet vai braukt pavisam bij aizliegts.»
Pēc ūdeņiem tik bagāta pavasara 1875. gada vasara bijusi sausa

un karsta.

«No Kandavas puses jūlija mēneša beigās. «Lielus, lietus, kad dievs

jel dotu labu debesi lietus,» tā ļautiņi pie mums ik dienas žēlojas.
Bet kā nav, tā nav lietus. Tagad pūš gan ilgāku laiku rīta ziemelis,

visus lietus mākoņus no mums aizdzīdams. Ganības un pļavas no

liela karstuma un sausuma brūnas palikušas.»
«No Rīgas. Mums, lielpilsētniekiem, šīs vasaras sausums grūti pane-

sams. Caur lieliem logiem saules karsti stari, istabās gāzdamies, cilvē-

kus cepina kā puķes treipūzī. Mūsu zaļie mauriņi no saules karstuma

izkaltuši un rudi palikuši. Jaunie kociņi, kas gar ielu malām un uz

placīšiem kā meijas pilsētu pušķo, stāv trūvīgi, zariņus nokāruši.»
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RUDENS

Rudens sākums — 23. septembri pl. 18
3t55 m.

Aptumsumi.
Da{ējs Saules aptumsums 3. novembrī Latvijā nav redzams.
Pilns Mēness aptumsums 18.—19. novembrī redzams Eiropā, Āzijā,

Āfrika, Atlantijas, Indijas un Ziemeļu Ledus okeānā, pa daļai ari
Amerikā. Aptumsums novērojams arī Latvijā.
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Daļēja aptumsuma sākums 18. novembri pl. 23Bt 38ra ,s
Pilna aptumsuma sākums 19.

„ „
1 02 ,5

Vislielākās fāzes moments
„ „

1 23 ,4
Pilna aptumsuma beigas „ „

1 44 ,2
Daļēja aptumsuma beigas

„ „
3 08 ,2

Vislielākā fāze ir 1,069

Zvaigznes. Rudens sākums parasti raksturīgs ar skaistām zvaigžņo-
tām naktīm. Šajā laikā debess dienvidu daļa dominē t. s. Osiņa Zirgi

un Saules Rati (Andromedas zvaigznājs un Pegaza kvadrāts), jau
no paša vakara parādās Sietiņš. Rudens ritos var jau novērot ziemai

raksturīgos zvaigznājus (Orionu, Lielo un Mazo Suni; skat. ziemas

karti 57. Ipp.). Rudens otrajā pusē — novembrī un decembrī — gan

ir garākas naktis, bet reti ir labs laiks un deDess spīdekļus izdodas

redzēt maz.

Planētas. Venēra (Auseklis) labi novērojama no rītiem debess

dienvidaustrumu pusē. Tā pārvietojas no Lauvas līdz Svaru zvaigznā-

jam (tālu pa kreisi no mūsu kartes; skat. pavasara karti 73. Ipp.).
Marss (2ezdre) labi redzams rudens sakumā nakts otrajā pusē,

bet rudens beigās — visu nakti. 15. decembrī Marss atrodas opozī-

cijā, tad tas ir relatīvi vistuvāk Zemei, šajā laikā tas ceļo starp
Vērša un Dvīņu zvaigznāju. Mēness aiziet gar Marsu 27. septembrī
(2° zem Marsa), 25. oktobrī (4°), 21. novembrī (s°) un 18. decembrī

(6° zem Marsa).
Jupiters (Indraija) labi redzams visu nakti Zivju zvaigznājā.

Jupiters nonāk opozīcijā 13. oktobrī. Mēness noiet gar Jupiteru 22. sep-
tembri (4° virs tā), 19. oktobrī, 15. novembrī un 13. decembrī (5°
virs tā).

Saturns (Salija) atrodas Vērša zvaigznājā (skat. ziemas karti).

Rudens sakumā tas redzams no ritiem, bet decembrī — jau gandriz
visu nakti. Mēness noiet garam 5° zem Saturna 30. septembrī, 27. ok-

tobrī, 24. novembri un 21. decembrī.

VAI JŪS ZINĀT, KAS IR ELEKTROZVEJA?

Dabas draugi nereti sūdzas par elektrozveju. «Liecinieki» apgalvo,
ka tas esot barbarisks zivju masveida nonāvēšanas līdzeklis. Bojā
aizejot milzums mazuļu, un arī lielās zivis tiekot vairāk nosistas, nekā

izzvejotas.
f

Elektrozveja balstās uz tādu fenomenālu dabas parādību, ka zivis

cenšas tuvoties ūdenī iegremdētam pozitīvam elektrodam. Tur tās no-

kļūst šoka stāvoklī un tiek savāktas ar ķeseli vai tīklu. Jo mazāka
ir zivs, jo vājāku šoku tā saņem, un otrādi. Mazuļi atžirgst jau dažas

sekundes pēc sitiena, bet lielās zivis var palikt nekustīgas pat stundu.

Elektrozveju lieto tur, kur citi zvejas rīki grūti pielietojami. Ar to

var piemānīt «gudrās» zivis — zušus, līņus v. c, var zvejot seklos,

aizaugušos un dūņainos ūdeņos. «Elektrodzinēji» ir neatsverami dīķu
apzveja. --Elektrozvejas ierīces atbilst vissvarīgākajai prasībai — tās

nenogalina zivis. Citādi ir ar pašdarinātiem elektrozvejas rīkiem, šis

neaprēķinātās ierīces var nogalināt zivis un arī pašus savus alkatīgos

izgudrotājus — malu zvejniekus.

Ķert zivis ar elektrību drīkst tikai atļautos laikos un vietās valsts

un kolhozu zvejnieki, lietojot rūpnieciski ražotos standarta agregātus.
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REVOLUCIONĀRO CĪŅU GADS

Jau veselas paaudzes mūžs šķir mūs no slavenajām
revolucionāro ciņu dienām, taču 1905. gada notikumi ne-

zūd no padomju cilvēku atmiņas. Pirmā tautas revolūcija,
kas līdz pamatiem satricināja cara patvaldības jūgu, ap-

liecināja proletariāta šķiras cīnītāju pašaizliedzību, drosmi

un neatlaidību. Tāpēc šo varoņu piemiņa mūžam dzīvos

nākamo paaudžu atmiņa.

Protestējot pret patvaldības ļaundarībām 9. janvārī
Pēterburga un 13. janvārī Rīgā, LSDSP organizāciju va-

dībā streikoja Rīgas, Liepājas, Daugavpils, Jelgavas,

Ventspils un citu pilsētu strādnieki. Martā sākās lauk-

strādnieku streiki. Tāpat kā rūpnīcu strādnieki, muižu

kalpi prasīja paaugstināt atalgojumu, saīsināt darba dienu

un uzlabot darba apstākļus, daļēji panākdami ekspluata-
toru piekāpšanos šīm taisnīgajām pretenzijām. 1905. gada

pavasarī un vasarā laukos populāra kļuva jauna, tikai Bal-

tijā sastopama revolucionārās cīņas forma — t. s. baz-

nīcu demonstrācijas. Partijas propagandisti un aģitatori,

padzinuši no kancelēm reliģijas kalpus, izmantoja ļaužu

pulcēšanos baznīcās, lai paustu revolūcijas idejas. Pēc

šādiem «sprediķiem» visi sapulcējušies organizēti gāja
cauri tuvākajām apdzīvotajam vietām. Sīs demonstrācijas

veicināja lauku darba cilvēku aktivitātes pieaugumu, vēl

vairāk sabangoja vispārēja nemiera juru.
Revolucionāras kustības attīstību sekmēja LSDSP II

kongress, kas notika 1905. gada jūnijā. Kongress pieņēma

partijas statūtus un programmu, orientēja partijas bied-

rus uz bruņotas sacelšanas gatavošanu, ieteica viņiem pa-

stiprināt aģitāciju zemnieku un kareivju vidū, aicināja
strādniekus dot enerģisku pretsparu jebkurai carisma var-

darbībai. Atsaucoties šiem ierosinājumiem, Latvijas pil-
sētu strādnieki organizējas kaujas vienības un apbruņo-
jās, lai atvairītu policijas un kazaku uzbrukumus. Ja pat-
valdības uzticamie dienderi mēģināja izklīdināt kādu mī-

tiņu vai demonstrāciju, no strādnieku puses lidoja pašiz-

gatavotas bumbas, un varas pārstāvji metās bēgt.
Slavenu lappusi 1905. gada cīņu vēsture ierakstīja Rī-

gas kaujinieki, sarīkodami uzbrukumu Centrālcietumam.

Pārvarējuši apsardzes pretestību, apmēram 50 varonīgā
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uzbrukuma dalībnieku ielauzās cietumā un atbrīvoja
LSDSP Rīgas komitejas locekli Jani Laci un revolucio-

nāru Jūliju Sleseru, kuriem draudēja nāves. sods. Sis noti-

kums plaši atbalsojās ne tikai Krievija, bet arj ārzemēs.

Uzzinājis par to, V. I. Ļeņins rakstīja: «Sveiciens Rīgas
revolucionāra pulka varoņiem! Lai viņu panākumi noder

par uzmundrinājumu un paraugu sociāldemokrātiskajiem
strādniekiem visā Krievija! Lai dzīvo tautas revolucionā-

rās armijas celmlauži!»

1905. gada oktobris iezīmēja tālāku revolucionārās kus-

tības pacēlumu Krievijas pirmās revolūcijas norisē. Sā-

kās Viskrievijas politiskais streiks, kas pilnīgi paralizēja
valdības iestādes un visai pasaulei demonstrēja cara pat-
valdības bezspēku cīņā pret proletariāta vienoto rīcību.

Cara valdība, nobijusies no masu kustības grandiozā vē-

riena, 17. oktobrī publicēja Nikolaja II parakstīto ma-

jiifestu. Tajā melīgi bija apsolīta vārda, preses un sa-

pulču brīvība. Taču revolucionārie sociāldemokrāti atmas-

koja šī dokumenta būtību un uzdevumus un aicināja dar-

baļaudis realizēt demokrātiskās brīvības bez varas iestāžu

atļaujas.
Arī Latvijā, jo sevišķi Rīgā, 1905. gada oktobris saviļ-

ņoja visplašākās masas. Mītiņi, kurus organizēja Latviešu

sociāldemokrātiskā strādnieku partija, pulcināja nekad

agrāk Rīgā vienkopus neredzētu cilvēku skaitu. 19. ok-

tobrī (1. novembrī pēc jaunā stila) Lēģeru jeb Nometņu
laukumā Pārdaugavā pulcējās ap 60 tūkstošu strādnieku

un kalpotāju. Sociāldemokrātisko organizāciju pārstāvji

uzstājās ar dedzīgam runām latviešu, krievu, lietuviešu

un vācu valoda. Nākamajās trijās dienās milzu mītiņi
notika Grīziņkalnā (tagadējā 1905. gada parkā), spilgti
apliecinādami tautas masu kustības lielo pacēlumu un

aktivitāti.

Laikraksts «Dienas Lapa» par notikumiem 20. oktobrī

(2. novembrī) stāstīja: «Pa ielām jau plūst ļaudis, visi

vienādu jūtu, vienādas sajūsmas pilni... Lūk, jau Pāvila

baznīca, jau Grīziņkalns, uz kura baru bariem drūzmējas

ļaudis ...
Uz ātru roku tiek uzceltas tribīnes, tiek uzvilkti

viens pakaļ otram sarkani karogi, pavadīti no vētrainiem

«urā» saucieniem. lesākas runas ...» Pēc toreizējās preses

vērtējuma, šajā mītiņā piedalījās ap 100 tūkstošu'cilvēku.

Ne velti bija nepieciešamas daudzas tribīnes, lai oratoru

runas dažādās tālaika Rīgas iedzīvotāju valodās varētai
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sadzirdēt an tālākajās rindas stāvošie masu sapulces da-

lībnieki.

Arī 21. un 22. oktobrī Grīziņkalnā viļņojās nepārredzama
cilvēku jūra. Skanēja dziesmas, vairāki orķestri atskaņoja

«Marseļjēzu», «Varšavjanku» un citas revolucionāras me-

lodijas. Mītiņā tika pieņemtas prasības Vidzemes guber-
natoram Zvegincevam. To skaitā bija prasība'atbrīvot poli-
tiskos ieslodzītos, noteikt strādniekiem 8 stundu darba

dienu, atļaut pilsētas zālēs organizēt sapulces utt.

Plaši masu mītiņi notika arī daudzos citos Latvijas cen-

tros. Tie veicināja darbaļaužu saliedēšanos un aktivitāti

cīņā par sociāldemokrātu prasību īstenošanu. levērojami
pieauga LSDSP loma un autoritāte. Tās norādījumiem se-

koja strādnieki, zemnieki un arī ievērojama daļa pilsētu

sīkburžuāzijas. Par LSDSP lielo ietekmi liecina tas, ka

novembrī Rīgā notikušie tautskolotāju un pagastu dele-

gātu kongresi ne tikai pulcināja daudz dalībnieku, bet arī,

runājot P. Stučkas vārdiem, «. . . norisinājās zem neno-

strīdamas latv. soc.-dem. strādnieku partijas vadības un

pilnīga iespaida».

Pildot LSDSP norādījumus, darbaļaudis laukos carisko

iestāžu vieta veidoja jaunus revolucionārās varas orgā-
nus — rīcības komitejas un tautas miliciju, atbruņoja poli-
cistus un muižniekus, slēdza krogus un degvīna tirgota-

vas, noteica progresīvo ienākuma nodokli, ieveda skolas

jauno programmu, vāca līdzekļus ieroču iegādei utt.

Revolūcijas augstākais kāpinājums atzīmējams 1905.

gada novembra beigās un decembrī, kad masu kustība

parauga bruņotā cīņā. Latvijas pilsētu strādnieki aktīvi

iesaistījās ģenerālstreikā, tādējādi vēl vairāk kāpinādami
revolucionāro kustību laukos. Augstu vērtēdams Latvijas
proletariāta lomu 1905. gadā, V. 1. Ļeņins rakstīja, ka tas

«... vairāk par visiem ievilka lielajā revolucionārajā cīņā

pret carismu un pret muižniekiem latviešu lauku proleta-
riātu un latviešu zemniecību». Vairākās vietās tautas mi-

liči sāka ciņu pret valdības karaspēku un muižnieku «paš-
aizsardzības» vienībām. Kokneses —Skrīveru rajonā miliči

sagūstīja apkārtnes baronus, kurus apsargāja dragūnu
nodaļa. Veckalsnavā notika niknas cīņas, līdz zemniekiem

un kalpiem, kuri ielenca pili, izdevās to nodedzināt. Kau-

jas notika arī pie Vecpiebalgas skolas, Stāmerienas pils
un vairākās citas vietas. Pavisam revolucionāri pilnīgi vai
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daļēji izpostīja 459 baronu pilis, t. i., vairāk nekā 40%

no to kopskaita.
Revolucionārās kustības kulminācijas spilgtākā epizode

Latvijā bija bruņotā sacelšanās Tukumā. Kaujinieku vie-

nības, kas pēc LSDSP Tukuma komitejas aicinājuma no

plašas apkaimes ieradās pilsētā, pārņēma varu savās ro-

kās un piespieda atkāpties karaspēka nodaļu. Pār nelielo

apriņķa pilsētiņu uzvijās sarkanais karogs. «Visur kār-

tība, cīņas gatavība, katrs ar ieročiem savā vietā,» atzī-

mēja tālaika prese. Lai atjaunotu cara varu, uz Tukumu

devās lielāka soda ekspedīcijas vienība ar lielgabaliem.
Notika nežēlīga izrēķināšanās ar revolucionārajiem strād-

niekiem un zemniekiem.

Līdzīgi «likumīgo kārtību» atjaunoja Talsos, kur uz

laiku tāpat bija izveidojusies revolucionārā vara. Artilēri-

jas apšaude Talsos sagrāva un nodedzināja daudz māju.
LSDSP Ventspils komiteja ilgāku laiku kontrolēja vietējo
iestāžu darbību pilsētā. Ne mazāk spilgts notikums bija
t. s. Aizputes karš, kurā vāji apbruņotie zemnieki un kalpi

uzdrošinājās stāties pretī regulārajam karaspēkam. leroču

un saliedētas vadības trūkuma dēļ tautas kaujas vienības

bija spiestas izklīst.

Krievijas pirmā revolūcija cieta neveiksmi. Taču prole-
tariāts un zemniecība guva vērtīgu pieredzi nākamajām

cīņām 1917. gada. Soda ekspedīciju terora apstākļos strād-

nieku šķira arī Latvijā atkāpās ar kaujām — turpinājās
streiki. Plaši izvērsās mežabrāļu kustība. 1905. gads stip-

rināja Krievijas tautu proletariāta internacionālo sadrau-

dzību. Tas izvirzīja daudzus izcilus revolucionāro cīņu
varoņus, kuru vidū redzamu vietu ieņem F. Grīniņš,
j. Dubelšteins, R. Semenčikovs-Zaharovs, K. Bočs, J. Lu-

ters, D. Beika, V. Barbāns un vēl daudzi citi.

Par 1905. gada cīņām un revolūcijas varoņu darbību

mums vēstī arhīvu dokumenti un laikabiedru atmiņas.
Mūsu paaudzes uzdevums — savākt un sakopot pēc iespē-

jas vairāk un pilnīgākas liecības par šo laikmetu un tā

cilvēkiem. Taču šos vēstures pieminekļus nedrīkst klāt

aizmirstības putekļi — atmiņu un dokumentu publikāciju
veida tiem jādzīvo līdz ar nākamajām paaudzēm.
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SITAS KAUJA

1904. gadā Balvu pagastā sociāldemokrāti bija izveidojuši 4 rajo-
nus. Lūkusalas rajonu vadīja A. Cukuriņš, Bruklaju rajonu — A. Pa-

grods, Vistusalas rajonu — A. Lūsis, bet Miezāju rajonu — Ander-

sons.

1905. gada pavasarī Balvu muižā apmetās dragūnu sotņa — ap

100 jātnieku. Miķeļdienas tirgū 29. septembrī kādi 20 dragūni tirgus
laukumā izaicinoši jāja virsū cilvēkiem. Tirdzinieki, kuru vidū bija
revolucionāri, apmētāja dragūnus ar podiem, ķieģeļiem, akmeņiem,
koka gabaliem un padzina no tirgus laukuma. levainoja tikai vienu

tirdzinieku, kurš bija ieķēries zirgam iemauktos. Sakaitinātie ļaudis
gribēja padzīt dragūnus arī no muižas, bet dragūnu komandierim

izdevās viņus no tā atrunāt.

Dažas dienas pēc 17. oktobra manifesta Balvu tautas namā sasauca

plašu sapulci, kura uzstājās revolucionāri, nolasīja un apsprieda mani-

festu. Dragūni bija kļuvuši pasīvi: trīs četri stāvēja pie tautas nama,

tad aizjāja un vairs nerādījās. Tuvākajās dienās, apvienoja četrus

rajonus un ievelēja kopīgu Balvu rīcības komiteju. Par tās locekļiem

kļuva rentnieki Andrejs Pagrods un Augusts Lūsis, students un māj-

skolotājs Aleksandrs Grāvītis, mērnieks Oto Magaziņš v. c. Komiteja
darbojas galvenokārt tautas namā. Tagad šeit atklāti dziedāja revolu-

cionāras dziesmas. Mītiņi un sapulces notika bieži, un interese par
tiem tautā bija liela. No Rugājiem un citām vietām pieprasīja, lai

izbrauc runātāji.
Revolucionāri slēdza un aiznagloja krogus, monopolu (valsts deg-

vīna noliktavu) un alus bodes. Noorganizēja miliciju, kuru vadīt uz-

deva A. Pagrodam, meklēja ieročus. Tos atņēma tiem, kuriem ieroči

bija, bet kuri paši milicijā piedalīties nevelējās.

Lūkusalas—Rugāju puse četri laupītāji bija ceļā nosituši zemnieku

un viņa sievu grūtnieci un atņēmuši viņiem naudu par Balvu tirgū
pārdoto govi un liniem. Balvu uradņiks Tolstohnovs bija laupītājus
arestējis, bet izturējās pasivi. Sašutušie Rugāju apkaimes iedzīvotāji
pieprasīja laupītājiem nāves sodu. Otrā rītā arestantu Balvos vairs

nebija. Revolucionāri piekāva uradņiku, noplēsa viņam uzplečus un

pieprasīja paskaidrojumus. Tolstohnovs atzinās, ka licis naktī aizvest

arestantus pa sānceļiem uz Baltinavu pie stanovojpristava. Revolu-

cionāri ar zirgiem panāca laupītājus, atveda tos uz Balviem, lai tie-

sātu, bet sargi nepacietībā tos jau vakarā nošāva. Uradņiks naktī

aizbēga no Balviem.

Ap 28. novembri rīcības komiteja piesūtīja dragūniem rakstu ar

prasību atstāt muižu, piedraudot pretējā gadījumā lietot speķu. Tika

saņemta rakstiska atbilde, ka dragūni sazināsies ar savu priekšniecību
un tuvākajās dienās atbildēs. Tad rīcības komiteja sāka organizēt
Balvu muižas šturmešanu. To izjauca jauns notikums.

Tuvējo pagastu revolucionāri bija ielenkuši Stāmerienas pilī no

apkārtnes sabēgušos muižniekus. Stāmerienas barona Volfa brālis die-

nēja ulānu pulkā Pēterhofā un organizēja palīdzību. Pienāca ziņa,
ka ielenktajiem palīgā dodas ulānu sotņa. Revolucionāri nolēma no-

griezt ulāniem ceļu uz Stāmerienu. Sapulcējās ap 100 cilvēku no

Balvu rajoniem ar dažādiem, galvenokārt medību, ieročiem un mili-
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cijas priekšnieka A. Pagroda vadībā devās uz Balvu—Litenes robežu

pie Sitas upes tilta. Bija dzirdēts, ka Sitas stacijā pievests lielāks

daudzums patronu karaspēka vajadzībām, tādēļ jau iepriekš nozāģēja

telegrāfa stabus, gāja uz staciju, aizturēja stacijas priekšnieku un

pārmeklēja visu staciju. leročus un patronas tomēr neatrada. Stacijas
priekšniekam pavēlēja turpmāk ziņot par karaspēka tuvošanos.

Daļa Stāmerienas aplencēju nošķīrās un devās uz Situ. Kopā ar

liteniešiem viņu bija ap 200 viru bijušā matroža Palameikas vadībā.

No tā saucama Lejas gala — Kurmenes (ap 12 km aiz Rugājiem)
ieradās vel ap 200 viru H. Lanska vadībā.

• Apspriede notika Sitas krogā. A. Pagrods ierosināja nocietināties

kroga un pa ta logiem atklāt uguni. Citi tam nepiekrita, jo ta bulu

stratēģiska kļūda. Vispārējo vadību uzticēja H. Lanskim.

Visu nakti Sitas krogā kala svina renkuļus. No rīta pēc Lanska

norādījuma cīnītāji ieņēma pozīcijas Sitas silā, Sitas upes labajā
krasta gar ceļa ziemeļu malu. Meža stūrī, kur bija arī nelielas grants-
bedres, pirmais ar Kurmenes vienību izvietojās Lanskis. tālāk meža

mala gar ceļu — Palameika ar Stāmerienas un Litenes vienību, vēl

tālāk — Lūsis ar Balvu vienību. Visi nomaskējas, daži uzkāpa kokos.

Izlūkos tika izsūtīti jātnieki. Viņi ziņoja, ka pa priekšu nāk kājnieki,
tiem seko jātnieki. Ziņojums bija nepilnīgs. īstenībā kājnieku vienī-

bas nebija, tikai daļa ulānu nāca kājām, pie tilta nogriezās pa labi

un sāka apiešanas manevru pa Sitas upes pļavām; pārējie mēģināja
iet pa ceļu. Revolucionāri atklāja uguni. Sākas Sitas kauja (1905. g.

2. decembrī). Ulānu mēģinājumi virzīties pa ceļu neizdevās. Tad ulāni

no Sitas upes pļavu puses izvērsās ķēdē, sāka stipri apšaudit revo-

lucionārus no aizmugures un guva šeit pārsvaru. Ilgāku kauju revo-

lucionāri nevarēja izturēt, jo trūka šaujamo materiālu, tāpēc liela

daļa revolucionāru no ceļa malas pozīcijām pārvirzījās uz pļavas
malu straujā pretuzbrukuma un guva panākumus. Ulani, saņēmuši
pretsparu, aizsargādamies virzījās revolucionāriem apkārt un attāli-

nājās. Pa to laiku ulanu jātnieki ar pūlēm izlauzās pa ceļu revolucio-

nāriem garam. Kauja ilga apmēram trīs stundas. Revolucionāru pusē
zaudējumu nebija. Pec dažādām ziņām un versijām, ulānu pusē bija
4 smagi ievainoti vai krituši un 16 vai 28 ievainoti, to skaitā daži

virsnieki. Bez tam bijuši nošauti daži zirgi. Sitas kaujas rezultātā

ulanu vienība tika aizkavēta un nonāca Stāmerienā par vēlu. Ap pus-
dienas laiku tika saņemta ziņa, ka Stāmerienas pils jau nodedzināta.
Aplencēju modrības trūkuma dēļ muižnieki no Stāmerienas bija iz-

bēguši. Tad aplencēju vadītāji nolēma pili nededzināt un aizgāja, bet

daži atsevišķi cilvēki velak pili tomēr bija aizdedzinājuši. Ulāni Stā-

merienā ieradās veltīgi. Revolucionāri mēģināja uzbrukt viņiem arī

atpakaļceļā, bet ulāni devās atpakaļ pa citu ceļu, Balvos pārgulēja,
un tad kopā ar viņiem aizgāja ari Balvu garnizons. Balvu rīcības

komiteja pārņēma Balvu muižu un tās inventāru. Muižas pārzināšanu
uzdeva A. Pagrodam. No Rugāju puses ieradās ap 100 apbruņotu
zemnieku pārstāvju. Rīcības komiteja kopīgi ar Rugāju pārstāvjiem
pārbaudīja muižas inventāra uzskaiti, tad iznesa visus kontraktus un

citus dokumentus, kuriem bija sakars ar muižas prasībām pret zem-

niekiem, sakrāva tos divos lielos sārtos un sadedzināja.
Vāca naudu ieroču pirkšanai, bija paredzēts sūtīt rīcības komitejas

pārstāvjus iegādāties ieročus, bet bija jau par vēlu. Pienāca ziņas par
revolūcijas apspiešanu Maskavā un melnās sotņas darbību, par kara-
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Balvu rīcības komitejas loceklis

students A. Grāvītis

spēka tuvošanos no Pitalovas pu-
ses. Pie Kupravas revolucionāri

A. Lūša vadibā bija pārzāģējuši
vairāku dzelzceļa tiltu balstus, lai

nevarētu pievest karaspēku. Ap
15 kaujinieku A. Lūša vadībā de-

vās izlūkos. Soda ekspedīcija ar

kājniekiem, jātniekiem un artilēriju

kaujas gatavībā lēni virzījās at

priekšā un flangos izsūtītajām iz-

lūku nodaļām. Zemstes priekšnieka
mājās Steķintavā A. Lūsis, A. Pag-

rods, A. Grāvītis, O. Magaziņš,
A. Cukuriņš un citi apspriedās un

nolēma bēgt.

Grāfa Grabēs vadītā sčda ekspedīcijas nodaļa 22. decembrī ienāca

Balvos. Nodaļas vadībai bija gatavs sodāmo un nošaujamo personu

saraksts. Velak noskaidrojās, ka saraksta sastādīšanā piedalījies mui-

žas ipašnieku pilnvarnieks fon Betihers.

Ekspedīcijas vīri tūlīt ieradās arī pie zemstes priekšnieka Kondrat-

jeva, pieprasīja paskaidrojumus par revolucionāriem, asā formā lika

atlūgties no dienesta, tomēr Kondratjevs neatzinās, ka viņa mājā
pašlaik paslēpušies A. Grāvītis un O. Magaziņš. Kad sodītāji aizgāja,
A. Grāvītis pa logu izbēga, noslēpās kādā gravā un naktī aizbēga

pavisam.

A. Pagrodu drīz arestēja un 23. decembrī tnuižas parkā nošāva.

A. Lūsis un simtiem citu cīnītāju slēpās mežā. Aizbēgušos meklēja
visa apkārtnē, viņu mājas izkratīja un pie reizes izlaupīja, kā ķīlnie-
kus arestēja piederīgos, kā arī citus, pa lielākai daļai nevainīgus cil-

vēkus. Arestētos (ap 50 cilvēku) ieslēdza muižas pils pagrabos, sita,

mocīja, pieprasot uzrādīt revolucionārus un aizbēgušos, tad atbrīvoja.
Uz stabiem izlīmēja paziņojumus, kuros solīja naudas prēmijas par
revolucionāru uzrādīšanu.

24. decembrī Grabēs ekspedīcija aizgāja uz Liteni. Pāris nedēļas

bija klusums un nebija nekādas pārvaldes. 1906. gada janvāra vidu

Balvos ienāca pulkveža Volkova vadītā soda ekspedīcija. Naktīs plaši
notika kratīšanas un aresti. Vairākus simtus arestēto atkal ieslēdza

Balvu muižas pagrabos. Vēlāk daļu atbrivoja, citus notiesāja uz 6,
12 vai 18 gadiem. Apsūdzības motivējums bija krimināli pārkāpumi.
Bargi sodīja tos, kas bija piedalījušies četru laupītāju sodīšanā. Brā-

ļus Lazdiņus notiesāja par to, ka viņi laupītāju sodīšanas laikā re-

dzēti staigājam ar bisēm. Uz laikus arestēja pat zemstes priekšnieku

Kondratjevu. Balvu pareizticīgo mācītājam A. Mazuram bija jāsniedz

paskaidrojumi sakarā ar kādu runu tautas namā, kurā viņš bija

uzstājies pret zemnieku ekspluatēšanu («Aiz zemnieka iet dažādu cil-
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vēku virkne un uzlasa darba augļus, beigās iel vēl vārna un uzlasa

graudus, bet par vienigo vaininieci tiek turēta tikai vārna...»).

(Rakstā līdzas publicētiem materiāliem izmantotas A. Lūša, E. Pu-

ķīša v. c. 1905. gada notikumu līdzdalībnieku atmiņas un vairāki

dokumenti.)

J. Meisters
100

«ZEMNIEKU ĢENERĀLIS» KRIŠJĀNIS BOCS

Krišjānis Bočs (Mazais), vien- no visaktīvākajiem un populārāka-
jiem 1905. gada revolūcijas cīnītājiem Ziemeļvidzemē, dzimis 1875.

gada Valmieras apriņķa Diķeru pagastā rokpeļņa ģimenē. Mācījās

vietēja pagasta skola. 1898. gada K. Bočs no Dīķeriem (tagadējā Val-
mieras rajona Ķoņu ciema) pārnāca uz Rigu. kur strādāja par pod-
nieka celulozes fabrikā. Te viņš noorganizēja sociāldemokrātu pul-

ciņu un bija šī pulciņa vadītājs. Vēlāk aktīvi darbojās Jonatāna bied-

rība. Bija ļoti apdāvināts aģitators un labs organizators, uzturēja sa-

karus ar LSDSP Pārdaugavas rajonu un piedalījās pulciņu pārstāvju
sapulces, organizēja sanāksmes, streikus, iesaistījās demonstrācijās.

1905. gadā K. Boču arestēja un apsūdzēja proklamāciju izplatīšanā
Rīgas ielās un kazarmas, bet pierādījumu trūkuma dēļ drīz atbrīvoja.

Partijas Centrālā Komiteja nosūtīja K. Boču uz Ziemeļvidzemi. Te

viņš organizēja mītiņus un piedalījās pagastu rīcības komiteju velē-

šanas. Drīz vien viņš no kalpiem, bezzemniekiem un strādniekiem

Igaunijas pierobeža izveidoja kaujas vienības, kuras apmācīja bruņo-
tai cīņai. Rūjienā un Mazsalaca LSDSP vietējās organizācijas sapul-
cināja ap 600 cilvēku lielu tautas milicijas vienību, ko vadīja leģen-
dārais revolucionārs K. Bočs. Sī milicijas vienība bieži uzbruka apkār-

tējam muižām un atbruņoja policistus. Tā uzbruka ari kareivjiem,
kas pavadīja rekrūšu vilcienu no Rūjienas stacijas. Apvienojušas Maz-

salacas un Rūjienas milicijas vienības 1905. gada 11. decembri K. Boča

vadība svinīgi soļoja pa Rūjienas ielām. Toreiz Mazsalacas un Rūjie-
nas miliči kopā ar igauņu revolucionāriem kontrolēja Valkas—Perna-

vas šaursliežu dzelzceļu un ar vilcienu devās uz Pernavu, lai to

ieņemtu. 1905. gada Rūjienas milicijas vienība bija viena no labā-

kajam Latvija.
Kad Mazsalacā 1905. gada 27. decembrī tika nodedzināta Valtenber-

gas muižas lielā pils, alus brūzis un vīna pagrabi, K. Bočs bija

spiests aizbraukt uz Rīgu un, domājams, uz ārzemēm. Bet drīz vien,

jau 1906. gada pavasari, viņš atgriezās un darbojās par LSDSP CX

lauku propagandistu Kurzemē — Dundagas un Ventspils organizā-
cijas. Arī tur izpaudās viņa lielais organizatora talants: K. Bočs

organizēja mežabrāļu kustību, proklamāciju izplatīšanu, vadīja vai-

rākus uzbrukumus muižniekiem un kazakiem.

1906. gada K. Bočs bija iebraucis Rīgā kārtot partijas lietas. Viņš
kā aizvien ieradās Dzirnavu iela 4, kur Dreifogeļu ēdnīcā parasti sati-

kās partijas darbinieki. Provokators šo satikšanas vietu bija uzrādījis
policijai. leradās slepenpolicija un arestēja visus ēdnīcas apmeklētā-

jus. Arestēto vidū bija ari Krišjānis Bočs, leģendārais «zemnieku ģe-
nerālis». Viņam bija pase uz Dāvida Freija vārdu. Slepenpolicija



143

viņu nepazina, un K. Bočs uzde-

vās par partijas Centrālās Komi-

tējas lauku propagandistu. Poli-

cisti tam arī noticēja. Bija cerības,
ka šādi varēs izvairīties no pare-
dzamā nāves soda. Taču ar node-

vēja palīdzību cietumā tika no-

skaidrota aizturētā personība.
X- Boču no jauna aizveda uz

slepenpoliciju. Tur bija fotogrāfija,
kurā viņš bija redzams Mazsalacas

un Rūjienas milicijas parādes laikā

Rūjienas tirgus laukumā sēžam

baltā zirgā. Lai gan cariskā tiesa

Un policija nāvīgi ienīda 1905. gada
revolucionāros cīnītājus, mocīja un

spīdzināja viņus, pret K. Boču to-

mēr izturējās ar zināmu cieņu. Sle-

penpolicijā pat ieradās vairāki

augsti cara armijas virsnieki un

pārvalžu ierēdņi, kas gribēja re-

dzēt «zemnieku ģenerāli». Viņi ne-

spēja ticēt, ka vienkāršs zemnieks

un melna darba strādnieks spējis
radīt pec visiem tā laika kara mākslas likumiem izveidotu organizā-
ciju. Šajā darbā K. Bočs bija izmantojis obligātajā karadienestā iegū-
tas zināšanas.

1908. gada jūnijā Rēvelē (tagad. Tallinā) sākās kara tiesas prāva
«Rūjienas un Mazsalacas republikas lietā». K. Boču apvainoja par
dumpju organizēšanu, republikas dibināšanu, muižnieku atbruņošanu,
Valtenbergas pils nodedzināšanu, strādnieku un zemnieku apbruņo-
šanu un pretvalstiskas armijas radīšanu. Kad tiesas sedē juristi un

slepenpolicijas liecinieki mēģināja nomelnot tautas bruņotos speķus,
kvalificējot tos par laupītāju un slepkavu bandu, K. Bočs teica: «Tau-

tas miliciju radīja pati tauta, un tās uzdevums bija cīnīties pret
valdošo netaisnību un varmācību. Milicijas pulcēšanas Mazsalacā un

Rūjienā bija darbaļaužu vispatriotiskāko jutu izpausme, vel nepiere-
dzēta manifestācija brīvībai, mieram un kārtībai.» K. Bočam pie-
sprieda nāves sodu pakarot. To izpildīja 1908. gada 22. novembrī

Reveles tuvumā, pie vecās zemnieku kapsētas.
Tautā pastāv nostāsts: pirms nāves soda izpildīšanas tumšā naktī

pie ugunskura Krišjānis Bočs savam bendēm, kādam jaunam vācu

baronam, kas licis viņam pakāpties augstāk, bezbailīgi un lepni atbil-

dējis: «Man augstāk nav kur kāpt, es augstāko esmu sasniedzis —

kļuvis par revolucionāru vadoni lielākajai kaujas vienībai Latvijā.
Un nav tālu tas laiks, kad tauta par inkvizīcijām un slepkavībām
sodīs jūs.» Šis K. Boča paredzējums piepildījās — darba tauta sodīja
savus apspiedējus un bendes.
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Z. Lejiņa 70

PAMATŠĶIRAS CĪNĪTĀJUS ATCEROTIES

1905.—1907. gadā Latvijas revolucionārā strādnieku

šķira kopā ar Krievijas proletariātu cīnītāju pirmajās rin-

dās stājās pretī cara patvaldībai un nīstajai vācu muiž-

niecībai. «Revolucionāras cīņās kritušo piemiņas grāmatā»,
kas izdota 1933. gadā Maskavā, minēti 2072 Latvijas pil-
sētas un lauku proletariāta labākie dēli un meitas, kas

krituši bruņotajās cīņās un sadursmēs un nobendēti soda

ekspedīciju laikā, taču faktiskais nogalināto skaits ir

daudz lielāks. Mūsu dienās par 1905. gada notikumiem un

aktīvākajiem cīnītājiem stāsta daudzi pieminekļi un pie-

miņas plāksnes. Lielum liela daļa šo piemiņas zīmju ra-

dušas padomju laikā. Izcilākais no pieminekļiem, kas

stāsta par 1905. gada cīņām, ir tēlnieka A. Terpilovska
veidotais un 1959. gadā uzceltais monuments Rīgā, Kom-

jaunatnes ķrastmajā, vietā, kur pirms 70 gadiem krita

daudzi pret carismu vērstās mierīgās demonstrācijas da-

lībnieki.

Tukuma cīņās, ieskaitot arī tos, kam vēlāk tiesa pie-

sprieda nāves sodu, gāja bojā ap 120 cilvēku. Kaujās kri-

tušos, kā arī dragūnu un vācu baronu noslepkavotos iedzī-

votājus apglabāja Tukuma pilsētas Kalnu kapos, kur uz

divām lielām kapu kopām paceļas piemiņas akmeņi.
1959. gadā Kalnu kapu nogāzē izveidoti terasveidīgi triju

paaudžu brāļu kapi, kuros guldīti 1905., 1919. gadā un

Lielajā Tēvijas karā kritušie cīnītāji.
1907. gada 14. februārī Rīgā izpildīja nāves sodu 17

aktīvākajiem Tukuma sacelšanās dalībniekiem. Viņi no-

šauti pie Centrālcietuma un apglabāti Matīsa kapos, kur

tiem uzcelts Ļ. Bukovska veidotais piemineklis. Sājos pa-
šos kapos apglabāts arī viens no Tukuma sacelšanās va-

dītājiem Ādolfs Jordāns, kuru cara bendes noslepkavoja
1906. gada 8. decembrī.

Tūliņ pēc sīvajām cīņām Tukuma ielās bruņotās sacel-

šanās karogu 3. un 4. decembrī pacēla Talsu revolucio-

nāri. Par simbolisku pieminekli bojā gājušajiem Talsu

brīvības cīnītājiem kļuvusi Soda priede, pie kuras nošauti

5 revolucionāri, to vidū arī ievērojamie kustības vadītāji
un aktīvie partijas darbinieki Sasmakā (tagad Valdemār-

pilī) Ernests Mazevskis un Aleksandrs Strazdovskis.
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Piemineklis 1905. gada cī-

nītājiem Talsu rajona kol-

hoza «Draudzība»

Piecus Talsu revolucionārus — A. Klimpmani, V. Segliņu,

brāļus Timmas un A. Steinboku — soda ekspedīcija pub-
liski nošāva Lēcu mājās pie ābeles. Viņu gaišajai piemiņai
Rainis veltījis dzejoli «Talsu tiesa», kura beigās skan pra-

vietiski vārdi:

Mūžam varons neiet pazušanā,
Nāves spēkā jauna cilts jau ceļas.

Arī LSDSP Ventspils organizācija aktīvi mobilizēja tau-

tas masas cīņai vētrainajā revolūcijas gadā. No 28. no-

vembra līdz 23. decembrim faktiskā vara pilsētā bija sa-

cēlušos strādnieku un sociāldemokrātiskās komitejas ro-

kas, kuru vadīja Roberts Birznieks (Rīgas Politehniskā

institūta students, viens no labākajiem partijas propagan-

distiem), Jānis Fernests (Sarkanmuižas skolotājs, aktīvs

progresīvo ideju paudējs) un Žanis Kārkliņš (prasmīgs

partijas organizators). Sos dedzīgos proletariāta vadīta-
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Piemineklis 1905. gada
cīnitājiem Kazdangā

jus soda ekspedīcijas zvēriski nogalināja Ventspilī naktī

no 22. uz 23. decembri.

Pilsētas centrā, tieši tur, kur sākās darbaļaužu demon-

strācijas revolūcijas pirmajās dienās, viņiem uzcelts tēl-

nieka J. Zariņa veidotais piemineklis. Trīs nesalauzto,

drosmīgo cīnītāju stāvi simbolizē visa Ventspils proleta-
riāta un apkārtnes lauku gājēju cīņu 1905. gada revolūci-

jas dienas.

Dundagā bija izveidojusies viena no Ventspils apriņķa
lielākajam un aktīvākajām sociāldemokrātiskajām orga-

nizācijām. 14 dundadzniekiem — soda ekspedīciju upu-
riem — uzstādīta piemiņas plāksne pie Dundagas vidus-

skolas. Kritušo skaitā minēts arī Eduards Lapovičs, kuru

cīņas ceļš 1906. gadā aizveda Malienā, kur viņš kopā ar

J. Gavēni un P. Znotiņu vadīja mežabrāļu kustību. E. La-

povičs nošauts Vidzemē.

Viena no pēdējām 1905. gada bruņotajām sadursmēm

Latvijā notika Aizputes apriņķī. 10 000 zemnieku, bruņo-



147

Piemineklis 1905. gada
cīnītājiem Valtaiķos

jušies ar medību bisēm, izkaptīm, dakšām un slīpernieku

cirvjiem, devās uz «Aizputes karu». 16. decembrī Rokas birzi

(trīs kilometrus no apriņķa pilsētas) 300 vīru liela tautas

miliču vienība izcīnīja 4 stundu ilgu kauju ar cara kara-

spēku. Tagad cīņu vietā izveidots 1905. gada parks, te

uzstādīts tēlnieku V. Mickevičas un J. Bajāra darinātais

piemineklis. Piemiņas plāksne vēstī par 24 Rokas birzī

kritušajiem kaujas dalībniekiem.

Kurzemē revolucionāras kustības augstākā kāpinājuma
posma muižu kalpi un laukstrādnieki Aizputes. Grobiņas
un Kuldīgas apriņķos nodedzināja 119 baronu muižas un

pilis. Tautas dusmu vilnis pirmām kārtām bija vērsts pret
feodālisma paliekām, lai iznīcinātu darbaļaužu verdzinā-

tāju ligzdas, kas gadsimtiem bija simbolizējušas nīsto

vācu muižnieku varu Latvijā. Soda ekspedīciju laikā tieši

baroni kā «goda policisti» vadīja kazaku un dragūnu no-

daļas, nežēlīgi atriebdamies tiem, kas bija uzdrošinājušies
pacelt roku pret muižu. Asiņainajā nāves pļauja Kuldīgā
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nogalināti 25, Priekulē — 30, Vaiņodē — 19, Kazdan-

gas apkārtnē — 19 cīnītāji. Drosmīgo kaujinieku, meža-

brāļu un nevainīgi nogalināto cilvēku piemiņai uzcelti

pieminekļi Kazdangā Dzirnezera krastā, Kuldīgā 1905.

gada parkā, Priekulē un Vaiņodē uzliktas memoriālās

plāksnes un uzstādīti pieminekļi.
Par muižu dedzināšanu un ieroču atņemšanu muižnie-

kiem 1906. gada 3. februārī Valtaiķos nošauti 32 strād-

nieki un jūrnieki. Par tautas saziedotiem līdzekļiem 1933.

gadā Valtaiķu—Kazdangas ceļa malā uzstādīta šķautnaina

granīta plāksne, kurā minēti 36 brīvības cīnītāju vārdi

(pārējie 4 nošauti 1906. g. turpmākajos mēnešos). Rokai-

žos, Aizputes—Kazdangas ceļa malā, atrodas piemineklis
skolotājam Jurim Zingbergam, Aizputes apriņķa rīcības

komiteju biroja loceklim.

Daudzi revolucionārās kustības dalībnieki tiesāti un

sodīti ar nāvi Jelgavā. 1905. gada kapos revolūcijas piec-

desmitajā gadskārtā viņiem atklāja tēlnieces E. Leimanes

veidoto pieminekli ar revolucionāra bareljefu. Pieminekļa
marmora plāksnē - iekalti Jelgavas, Tukuma, Bauskas,

Liepājas un Kuldīgas kritušo cīnītāju vārdi. LSDSP Jel-

gavas organizācijas Kalnamuižas lauku centrs «Tērvete»

bija ļoti aktīva organizācija, kura apvienoja ap 100biedru.

Soda ekspedīcija Tērvetē nošāva 17 cilvēkus. Tērvetes ka-

pos uzstādīts piemineklis 1905. gadā un 1919. gadā kritu-

šajiem revolucionāriem. Te atdusas arī Kalnamuižas lauku

centra vadītājs Jānis Brigaders, kurš bija pirmais soda

ekspedīcijas upuris Jelgavas apkārtnē.
Dobelē uzcelts piemineklis skolotājam Oto Feldmanim,

kuru cara dragūni zvēriski nogalināja 1905. gada 17. de-

cembrī pilsētas tirgus laukumā.

Saldus apkārtnē nošāva 8 cīnītājus, to skaitā arī tautas

milicijas priekšnieku skolotāju Aleksandru Svelmani, kurš

apbedīts Saldus kapos.

lecavā un tās apkārtnē soda ekspedīcija nogalināja
22 revolucionārus, arī lecavas rīcības komitejas priekšsē-

dētāju Juri Ozolzaru un Baldones revolucionārās kustības

vadītāju Jāni Rēju. 1955. gadā lecavā šiem cīnītājiem at-

klāts tēlnieka L. Kristovska veidotais piemineklis.

Elejas pilsētciemata šosejas malā pie ošiem, kur nošauti

1905. gada revolucionāri, 1930. gada 1. maijā uzstādīts

piemineklis revolucionārajam skolotājam Jānim Martin-

sonam.
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Piemineklis 1905. gada
cīnītājiem Iecavā

Daudzus 1905.—1907. gada revolūcijas cīnītājus cara

bendes tiesāja Rīgā un nošāva Smilšu kalnos pie Centrāl-

cietuma. Turpat Matīsa kapos arī apglabāti «Feniksa»,

«Etnas», Rīgas drāšu fabrikas un citu Rīgas rūpnīcu un

fabriku strādnieki kaujinieki. Te atdusas ievērojamais
1905. gada cīņā saucējs Jēkabs Dubelšteins — izcilais

Latvijas kaujinieku vadītājs, Jānis Birkenbergs — LSDSP

Kuldīgas komitejas loceklis, Jānis Rūmanis — LSDSP

Jelgavas organizācijas Vircavas—Platones pagastu lauk-

strādnieku pulciņa vadītājs, Ādolfs Hertelis — Aizputes

sociāldemokrātiskā centra vadītājs, Fricis Sīpols — Dun-

dagas rīcības komitejas priekšsēdētājs, Arturs Piegazs un

Andrejs Tomsons — Skrīveru sociāldemokrātiskās organi-

zācijas vadītāji. Rīgā, Ziepniekkalna kapos, apglabātas
1905. gada 13. janvārī pie Dzelzs tilta strādnieku demon-

strācijā nošautās strādnieces Kate Freimane un Marija
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Pareizc. Te atrodas arī drosmīgā Rīgas kaujinieku vadī-

tajā Rūdolfa Dēliņa atdusas vieta.

Cara asinssuņu nobendēto 13 Doles, 2 Katlakalna, 2 Sa-

laspils un 11 Stopiņu revolucionāru piemiņa iemūžināta

tēlnieka J. Zariņa darinātajā granīta piemineklī Stopiņos,
Lubānas šosejas malā.

Lielvārdē 1960. gadā uzstādītais piemineklis liek atce-

rēties bruņotās cīņas Kokneses —Skrīveru—Lielvārdes ap-
vidū. 1905. gada 28. novembrī tautas miliči pie Ūbeļu
kroga sakāva dragūnu nodaļu un saņēma gūstā daļu ka-

zaku un 17 baronus ar viņu ģimenēm. Soda ekspedīcijas
centas iznīcināt aktīvākos revolucionārās darbības cen-

trus. Un tieši tads bija Koknese, kur nogalināja 55 cilvē-

kus, šaujot pie mājām un ceļmalās. Deviņu Kokneses

revolucionāru kaps ar piemiņas plāksni atrodas Kokneses

pilsētciemata pie Lodziņu mājam.

Patvaldības kalpi Koknesē nošāva arī leģendāro 1905.

gada kaujinieku vadītāju, profesionālo revolucionāru Fer-

dinandu Grīniņu (Burlaku).

Viņu nošāva kopa ar viņa cīņu biedru O. Sniķeri. Abu

atdusas vieta atrodas Kaplavas kapos.

Pie Vecpiebalgas 1905. gada vidusskolas uzstādīts pie-
mineklis Antonam Salumam — LSDSP lauku centra

«Imanta» dibinātājam un vadītājam. Tieši te 1905. gada
3. decembrī notika viena no lielākajam bruņotajām sadur-

smēm, t. s. Vecpiebalgas kauja, kurā apvienotie apkārtnes
miliču spēki atsita cara karaspēka uzbrukumu.

Kalpu un zemnieku sacelšanās Rīgas un Cēsu apriņķos
1905. gada nogalē sasaucas ar bruņotajiem uzbrukumiem

muižām un goda policistiem baroniem pārējās Vidzemes

daļas.

Rūjienā un Mazsalacā revolucionārās cīņas kāpinājuma

posmā izveidojās 600 cilvēku liela tautas milicijas vienība

Krišjāņa Boča vadībā. Soda ekspedīcijas laika pret dros-

mīgo pilsētiņu tika pavērsti lielgabali. Kazaki un dragūni
vācu baronu vadībā pārstaigāja Ziemeļvidzemi, atstādami

aiz sevis nodedzināto māju krāsmatas un nobendēto asi-

ņainos līķus pie baltajiem bērziem un ložu caururbtajām
priedēm.

Rūjienā vēl šodien ir saglabājies «Goldes vītols», pie
kura nošauts 1905. gada tautas milicis Jānis Golde. Drūmu

pagātnes stāstu šalc «Nazara priede», pie kuras baroni iz-
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dzēsa Oleru rīcības komitejas locekļa Pētera Nazara dzī-

vību.

Mazsalacā, Aurupītes krastos, sirmie ozoli glabā četru

nošauto 1905. gada cīnītāju piemiņu. Tirzā pie priedes no

soda ekspedīciju lodēm krituši 11 Tirzas muižas kalpi un

apkārtnes revolucionāri. Liezerē un Litenē 1905. gada cīnī-

tāju soda vietā vēl tagad aug vareni ozoli.

Daudzi 1905. gada revolucionārie cīnītāji atdusas Pede-

les upes krastos Valkā. Kultūras un atpūtas parkā pie
estrādes apglabāti arī 1917.—1919. gadā noslepkavotie
padomju aktīvisti. 1965. gadā šo cīnītāju piemiņai atklāja
tēlnieka A. Gulbja granīta kalto pieminekli ar uzrakstu

«1905—1917—1919».

Limbažu revolucionārās kustības vadītājam, aktīvajam
Vidzemes jūrmalas partijas propagandistam un aģitato-

ram, skolotājam Arturam Bahmanim 1961. gadā uzstādīta

piemiņas plāksne Limbažos.

Alūksnes kapos apglabāts Jānis Balodis — revolucionā-

rās kustības vadītājs Alūksnē, kuru soda ekspedīcija no-

galināja 1905. gada 18. decembrī» Šodien uz ievērojamā

cīnītāja kapa pieminekļa lasām vārdus no 1905. gada re-

volucionāru dziesmas:

Un uzvarēs sarkanie karogi,
Kas varoņu asinīm slacīti!

Sēlpilī, Spietiņu priedēs un uz Daugavas ledus, soda

ekspedīcija nogalināja 8 apkārtnes revolucionārus. To

līķus iemeta upē. 1908. gada palikušie cīņas biedri nošau-

šanas vietā pašu spēkiem izgatavoja pieminekli, kurā bija
iekalti Raiņa vārdi:

Kad pagurst prāts, kad atkrīt rokas, —

Pieminat savu varoņu mokas!

Policija, gribēdama pilnīgi izdzēst no tautas atmiņas
kritušo varoņu piemiņu, iegrūda akmeni Daugavā. Otru

uzcelto pieminekli ar uzrakstu: «Slava kritušiem brīvības

cīņā, lāsts viņu slepkavām!» piemeklēja tāds pats lik-

tenis, taču tautas ienaidnieku pūles izrādījās veltas. 1930.

gadā Spietiņu priedēs tika uzstādīts jauns piemineklis ar

uzrakstu: «Darba cilts! Seit šauti tavi biedri 1905. gada

revolūcijā!»
Lielzalves kapos apglabāts aktīvais revolucionāras kus-

tības dalībnieks skolotājs Jūlijs Dievkociņš. Sākotnēji uz
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kapa krusta bijis uzraksts «J. Dievkociņš — varmāku upu-

_ris», kuru žandarmi ar zobeniem izcirtuši, līdz ar to gri-
bēdami iznīcināt skarbo un patvaldībai nevēlamo dzīves

patiesību. Zalvieši savam iecienītajam jaunatnes audzinā-

tājam, revolucionāram un dzejniekam vēlāk uzcēluši citu

pieminekli.
1905. gada revolucionārās tradīcijas dzīvoja un dzīvo

tautā. Tauta atceras savus brīvības cīnītājus, un ceļš uz

to kapu vietām nekad neaizaug.

E. Līdace

100
JĀNIS BĒRZIŅŠ (ANDERSONS)

— Vai atceries Jāni Bērziņu no «Ķeruļiem»? — kāds

vecāks vīrs jautajā savam kaimiņam. — Nu, to pašu, ko

1905. gada rudenī ievēlējām pagasta rīcības komitejā.
— Kā nu ne. Jānis taču toreiz bija viens no runātājiem

mītiņos, — atbildēja uzrunātais. — Aicināja gāzt caru

un strādniekiem pašiem ņemt varu savās rokās. Ne velti

pēc tam soda ekspedīcija un mūsu pagasta uradņiks tik

cītīgi viņam dzenāja' pēdas, lai ielaistu lodi krūtīs. Bet

šis toreiz bija kā akā iekritis.

— Tagad Bērziņš Rīgā iecelts lielā amatā. Šodien esot

atbraucis pie mums un runāšot pagasta namā sasauktajā

sapulcē. Aiziesim paklausīties, ko stāstīs.

Tā 1919. gada 16. martā sarunājās divi dolieši, kas paši
savām acīm bija pieredzējuši 1905. gada revolucionāros

notikumus.

Jā, vecākās paaudzes ļaudis nebija aizmirsuši rentnieka

Andreja Bērziņa vecāko dēlu Jāni, kam šūpulis bija kārts

1875. gada 24. oktobrī Doles pagasta Ķeruļu mājās. Tajā

pašā pagasta viņš bija sācis skolas gaitas un kalpojis par

puisi pie bagātajiem saimniekiem. Tikai neilgu laiku viņš
bija strādājis Rīgā par plostnieku.

Jānis Bērziņš jau 1904. gadā bija iestājies Latviešu

sociāldemokrātiskajā strādnieku partijā. Partijas uzde-

vumā viņš rosīgi propagandēja revolucionārās idejas Do-

les un Katlakalna pagasta trūcīgo ļaužu vidū un nodibi-

nāja tur nelegālus sociāldemokrātiskus pulciņus.

Krievijas pirmās buržuāziski demokrātiskās revolūcijas
laikā J. Bērziņš bija LSD Doles-Katlakalna organizācijas
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vadītājs. Kopā ar vietē-

jiem skolotājiem Kristapu

Smitu, Jēkabu Godeli un

citiem biedriem virfš orga-

nizēja mītiņus, rūpējās par
abu pagastu kaujinieku

apbruņošanu, aicināja sa-

vas dzimtās puses darba-

ļaudis cīņā pret Nikolaja
Asiņainā režīmu.

Kad virsroku ņēma re-

akcija, J. Bērziņš emig-
rēja uz Vāciju. Tur viņš
ar uzvārdu Andersons dzī-

voja Berlīnē, strādāja
kādā fabrikā un darbojās
LSD organizācijā «Ār-

zemju zēni».

1912. gada februārī
J. Bērziņš (Andersons) atgriezās dzimtenē, nodibināja
sakarus ar LSD Rīgas organizācijas IV (Aleksandra
vārtu) rajona biedriem un veica partijas propagandista

pienākumus. Viņš referēja pulciņu sanāksmēs, dedzīgi at-

maskoja meņševikus un likvidatorus. Sajā savas dzīves

posmā J. Bērziņš (Andersons) sāka apgūt arī jaunu pro-

fesiju. Partijai ļoti trūka cilvēku, kas strādātu preses izde-

vumos. Un, lūk, rokās, kas jaunības dienās bija pieradušas
turēt arkla balstu un prata rīkoties ar plostnieka ķeksi,
tagad iegula spalvaskāts. 1914. gada rudenī, kad sāka

iznākt LSD CX nelegālie laikraksti «Biedris» un «Ziņo-

tājs», J. Bērziņš (Andersons) kļuva par šo izdevumu līdz-

strādnieku. Viņš ne tikai pats rakstīja, bet arī palīdzēja

rediģēt citu biedru sagatavotos materiālus.

Partijas biedri cienīja J. Bērziņu (Andersonu) un dā-

vāja viņam lielu uzticību. LSD IV kongresā (1914. g. jan-
vāri") viņu ievēlēja par Centrālās Komitejas revīzijas ko-

misijas locekli, bet drīz pēc tam kooptēja Centrālās Komi-

tejas sastāvā. J. Bērziņš (Andersons) piedalījās LSD XI

konferencē, kam bija liela nozīme sociāldemokrātu idejis-

kajā saliedēšanā un šīs partijas boļševistiskās taktikas

konkretizēšanā.

Taču arī J. Bērziņam (Andersonam) nepagāja secen

daudzu citu revolucionāru liktenis. 1915. gadā viņu ares-
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tēja un kā sevišķi bīstamu cara patvaldības, ienaidnieku

izsūtīja uz Irkutskas guberņu.
1917. gada Februāra revolūcija gāza Nikolaja II re-

žīmu. Politiskie trimdinieki atguva brīvību. J. Bērziņš

(Andersons) atgriezās Latvijā jau kā pieredzējis partijas
darba organizators un propagandists. Rīgā viņš tūdaļ
aktīvi iekļāvās partijas darbā, sociālistiskās revolūcijas

sagatavošanā.
Viens no šī posma svarīgākajiem uzdevumiem bija no-

stiprināt boļševiku partijas ietekmi bezzemnieku masās.

Tā kā J. Bērziņš (Andersons) labi pazina lauku darba-

ļaužu dzīvi, LSD CX uzdeva viņam veikt politiskās audzi-

nāšanas un organizatorisko darbu bezzemnieku vidū.

1917. gada aprīlī Vidzemes bezzemnieku kongress ievē-

lēja J. Bērziņu (Andersonu) Bezzemnieku padomē, kas

drīz vien iekļāvās Rīgas Strādnieku deputātu padomē kā

tās Bezzemnieku sekcija. J. Bērziņš (Andersons) aktīvi

strādāja šajā sekcijā, kuras darbība aptvēra visu neoku-

pēto Latvijas teritoriju.
1917. gada 9. jūļija rītā pa Rīgas pils kāpnēm plūda

LSD V kongresa delegātu straume. Viņu vidū bija arī

Jānis Bērziņš (Andersons). Kopā ar citiem delegātiem

viņš izlēma daudzas svarīgas problēmas: par proletariāta

turpmākajiem uzdevumiem, par valsts varu, par karu Un

mieru, par agrāro jautājumu v. c. Kā uzticamu un ener-

ģisku cīnītāju J. Bērziņu (Andersonu) ievēlēja par LSD

Centrālās Komitejas locekli. A

1917. gada augustā vācu karaspēks ieņēma Rīgu. J. Bēr-

ziņš (Andersons) saskaņā ar partijas norādījumiem palika
ienaidnieka okupētajā pilsētā un turpināja organizēt dar-

baļaudis cīņai pret ienīsto prūšu junkuru režīmu. Tomēr

drīz okupantiem izdevās arestēt drosmīgo pagrīdnieku.
1918. gadā viņu ieslodzīja cietumā, pēc tam aizsūtīja uz

Vāciju, uz koncentrācijas nometni.

1918. gada novembrī Vācijā notika revolūcija. J. Bēr-

ziņš (Andersons) atkal kļuva brīvs un devās uz Rīgu.
1919. gada sākumā gandrīz visā Latvijā nodibinājās

padomju vara. Apvienotās Latvijas Padomju I kongress

ievēlēja J. Bērziņu (Andersonu) par Padomju Latvijas
Centrālās Izpildu Komitejas locekli, bet LKP VI kon-

gress — par LKP CX locekli. Padomju valdība iecēla viņu

par zemkopības komisāra vietnieku, vēlāk par zemkopības
komisāru. Viņš bija viens no tiem vadošajiem padomju
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darbiniekiem, kas rūpējās par Padomju Latvijas lauksaim-

niecības pārkārtošanu uz sociālistiskiem pamatiem. J. Bēr-

ziņš (Andersons) brauca uz pagastiem, izskaidroja lauku

darba|audīm LKP politiku agrārajā jautājumā, stāstīja

par sociālisma celtniecības uzdevumiem. 1919. gada marta

vidu par šīm problēmām viņš runāja Doles pagasta iedzī-

votāju sapulcē.
1919. gadā J. Bērziņš (Andersons) turpināja pilnveidot

partijas publicista iemaņas. Viņa raksti par svarīgiem
lauksaimniecības jautājumiem parādījās partijas central-

organa «Cīņa» un vairākos citos preses izdevumos.

īss bija toreiz Padomju Latvijas mūžs. 1919. gada maijā
krita Rīga. J. Bērziņš (Andersons) evakuējās uz Rēzekni,
bet vēlāk, kad buržuāzijas diktatūra nodibinājās visā Lat-

vijas teritorijā, pārcēlās uz Pleskavu. Viņš strādāja LKP

CX Ārzemju biroja izdevniecībā «Spartaks», uzrakstīja
vairākas populāras brošūras, kurās atmaskoja latviešu

buržuāzijas un tās atbalstītāju — meņševiku politiku, kas

bija vērsta pret latviešu tautas interesēm.

Lai gan darbs izdevniecībā bija svarīgs un interesants,
tomēr J. Bērziņš (Andersons) gribēja būt strādnieku'šķi-
ras cīnītāju pirmajās rindās. Tāpēc pieredzējušais revo-

lucionārs, kas 1923. gada februārī LKP VII kongresā no

jauna bija ievēlēts par Centrālās Komitejas locekli, atkal

posās ceļā.
No 1923. gada pavasara līdz 1927. gada rudenim J. Bēr-

ziņš (Andersons) bija LKP CX sekretārs buržuāziskajā
Latvijā. Viņš vadīja partijas centralorganu «Cīņa», orga-

nizēja legālo revolucionāro laikrakstu «Vienība» un «Laik-

mets» izdošanu, pats rakstīja šiem izdevumiem, lai ar to

palīdzību paustu darbaļaudīm komunisma idejas. Viņš
veica arī vairākus citus svarīgus partijas uzdevumus, kas

prasīja ne tikai dziļas politiskās zināšanas, bet arī orga-
nizatora dotības un konspiratora prasmi. Visur, kur vien

J. Bērziņš (Andersons) strādāja, biedri viņu iepazina kā

neatlaidīgu, drosmīgu cīnītāju par Padomju Latvijas at-

dzimšanu.

1927. gada novembrī politpārvaldes aģentiem nejauši
izdevās J. Bērziņu (Andersonu) arestēt. Pēc pusotra gada
ilgas izmeklēšanas tiesa piesprieda viņam piecus gadus
spaidu darbos.

1934. gada pec soda izciešanas J. Bērziņš (Andersons)
aizbrauca uz Maskavu. Taču viņa veselība pēc vairāk nekā
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sešiem buržuāziskās Latvijas cietumā pavadītajiem ga-
diem bija stipri iedragāta. Sirmajam revolucionāram neiz-

devās atgūt spēkus. 1934. gada 13. jūlijā viņš aizvēra acis

uz visiem laikiem.

«Atvadoties no biedra Bērziņa-Andersona, ir vēl un vēl-

reiz jāuzsver, ka viņš ir bijis viens no pašaizliedzīgākiem
revolucionāriem un cīnītājiem, viens no Latvijas revolucio-

nāras sociāldemokrātijas un Latvijas Komunistiskās par-

tijas profesionāliem revolucionāriem, kuram galvenā no-

darbošanās, galvenais viņa dzīves saturs ir revolucionā-

rais partijas darbs,» pēc viņa nāves rakstīja žurnāls

«Celtne».

B. Krajevska
150

JŪRAS KUĢNIECĪBAS INICIATORS

Viņš nebija slavens jūras braucējs vai okeāna dzīļu pēt-
nieks, viņš jūras viļņus vēla ar rakstāmspalvu un sapņoja
par laiku, kad Krievijas flotes kuģi šķērsos pasaules jūras
un okeānus, un ne tikai sapņoja, bet, ņemot vērā konkrē-

tos ekonomiskos, politiskos un sociālos apstākļus, izstrā-

dāja Krievijas jūras kuģniecības attīstības programmu un

veica pirmos praktiskos pasākumus, lai pēc iespējas ātrāk

to īstenotu.
\

Šogad aprit 150 gadi, kopš dzimis Krišjānis Val-

demārs, ievērojamais sabiedriskais darbinieks, publi-
cists un valodnieks. Plašs ir K. Valdemāra interešu dia-

pazons. Viņš ir viens no jaunlatviešu kustības vadītājiem,
konsekvents feodālisma apkarotājs un izcils jūras kuģ-
niecības speciālists un popularizētājs. K. Valdemāra dar-

bībai jūras kuģniecībā nav lokāls raksturs: viņš XIX gs.

otrajā pusē ir vienīgais latvietis, kas darbojies visas Krie-

vijas mērogā un kura veikumam ir paliekoša nozīme mūsu

valsts jūras kuģniecības vēsturē.
_

X- Valdemāram šūpulis kārts Ārlavas pagasta «Vecjun-
kuros», rentnieka ģimenē 1825. gada 2. decembrī. Māte

viņam agri iemāca lasīt un rakstīt, jau agrā bērnībā parā-
dās viņa lielā interese par apkārtējo pasauli. Pēc Lubeze-

res skolas beigšanas (1840) viņš strādā Sasmakā (tag.

Valdemārpilī) par skolotāju, pēc tam Rundālē par pagasta
skrīvera palīgu, vēlāk Lielbērstelē un Ēdolē par pagasta
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skrīveri. Laimīgs gadījums
dod K. Valdemāram ie-

spēju 24 gadu vecumā ie-

staties Liepājas augstā-

kajā apriņķa skolā, kuru

beidzis 29. dzīves gadā

viņš drīz iestājas Tērbatas

universitātē studēt valsts

tiesības un tautsaimnie-

cību. Jau studiju gados
atklājas K. Valdemāra po-
litiskie uzskati, kas ir kon-

sekventi vērsti pret Balti-

jas vācu muižnieku privi-
lēģijām un feodālo iekārtu

vispār. Sīs krasi izteiktās

nostājas dēļ K. Valdemā-

ram grūti atrast darbu

dzimtenē, un tādēļ pēc
universitātes beigšanas
(1858) viņš pārceļas uz

Pēterburgu, kur sāk strā-

dāt Finansu ministrijā par

ierēdni, vienlaicīgi sākot

darbu Krievijas Zinātņu

akadēmijas laikrakstā «St. Petersburger Zeitung». Drīz

viņš arī pats noorganizē un sāk izdot «Pēterburgas Avī-

zes», kuras iznāk no 1862. gada līdz 1865. gadam. Kopš
1867. gada K. Valdemārs dzīvo Maskavā un galvenokārt
darbojas jūras kuģniecībā, nododas arī publicistikai.
1891. gada 7. decembrī viņš mirst. K. Valdemārs apglabāts
Rīgā, Lielajos kapos.

K. Valdemāra izstrādātā Krievijas jūras kuģniecības at-

tīstības programma izteikta daudzos lielākos un mazākos

rakstos, kas publicēti galvenokārt Tērbatas, Pēterburgas,
Maskavas un Rīgas periodiskajos izdevumos un brošūras.

Buržuāziskajā Latvijā uzsāktā K. Valdemāra rakstu publi-
kācija netika nobeigta. No paredzētajiem astoņiem sēju-
miem iznāca tikai I un II sējums (1936, 1937). Nezin vai

valdošā buržuāziskā kliķe bija ieinteresēta parādīt plašai
sabiedrībai K. Valdemāru kā izcilu Krievijas jūras kuģ-
niecības problēmu risinātāju un tāpēc acīmredzot nestei-
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dzās šos sējumus iespiest. Šajā darba laukā K. Valdemārs

strādāja ar apbrīnojamu degsmi un rosību.

Pētījumi par Rietumeiropas valstu kuģniecību un ceļo-

jumi, jūrskolas un biedrības, ar kuģniecību saistīto likumu

izdošana un pārveidošana, kuģu būve, kara un tirdznie-

cības flote, jūrnieku darba apdrošināšanas jautājumi, zveja
un zvejas metodes un daudzi citi jautājumi — tāds ir viņa

publikāciju saturs.

šķirstot K. Valdemāra darbu kartotēku, lasām: Melnās,
Azovas, Baltijas un Ziemeļu jūras kuģniecība, latviešu,

igauņu, krievu v. c. piejūras tautu iesaistīšana jūrniecība.
Minētie nosaukumi atklāj ne tikai K. Valdemāra darbības

ģeogrāfiju, bet arī risinātās problēmas vērienīgumu.
K. Valdemāra izstrādātā Krievijas jūras kuģniecības

programma pēc satura un mērķiem ir buržuāziska. Par

šīs programmas stūrakmeni K. Valdemārs uzskatīja jauna
tipa jūrskolas. Vecās viņš raksturoja kā Krievijas jūrnie-
cības attīstības važas: skolas bija dārgas, mācību laiks

ilgs, bet praktiskais rezultāts niecīgs, tajās tika radīta

«aristokrātija, kas stingri atdalīta no tirdzniecības kuģu

plebejiskās ekipāžas, aristokrātija, kas nav nākusi no jūr-
nieku, zvejnieku un cilvēku vidus, kas veic reisus uz ka-

botāžas kuģiem». Jaunajām jūrskolām bija jākļūst par

Krievijas jūrniecības attīstības spārniem. Ja gribam radīt

tirdzniecības floti, kas spējīga konkurēt ar ārzemju spēcī-

gajiem sāncenšiem, tad vispirms stūre jādod rokā naba-

dzīgajiem, bet ar izglītību apbruņotajiem lauku zēniem un

zemniekiem — praktiķiem, kas ikdienā nodarbojas ar ka-

botāžas braucieniem, uzsvēra K. Valdemārs.

Viena lieta bija uz papīra izstrādāt teorētisku program-

mu, otra — pārliecināt cariskā pārvaldes aparāta biro-

krātiskās aprindas par jauna tipa jūrskolu lietderību un

īstenot šo programmu. Neskatoties uz milzīgām grūtībām,
K. Valdemāra organizatora talants, pacietība un neatlai-

dība panāca kā pirmās jaunā tipa jūrskolas atklāšanu

Ainažos, tā arī likuma izdošanu par šādu skolu dibinā-

šanu visā Krievijā.
Viens no svarīgākajiem faktoriem jūras kuģniecībā ir

kuģu jautājums. K. Valdemārs guva panākumus arī šajā

jomā. Ņemot vērā konkrētos ekonomiskos apstākļus Krie-

vijā, kad trūka lielāku kapitālu tvaikoņu iegādei, kad visa

jūras tirdzniecība atradās ārzemnieku rokas un ik gadus
no Krievijas tirdzniecības tie guva lielu peļņu, X- Valde-
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mārs aicināja izmantot vietējos izejmateriālus un lēto

darbaspēku un pievērsties buru kuģu būvei. Lai iegūtu
līdzekļus un modinātu plašāku sabiedrību minētā jautā-

juma risināšanai, viņš pievērsās jūras kuģniecības bied-

rību dibināšanai. Pirmā šāda biedrība nodibinājās Mas-

kavā 1873. gadā. Tā bija Krievijas tirdznieciskās kuģnie-
cības veicināšanas biedrība (OāmecTßo ,zyiH co,aeiīcTßHH

pyccKOMy ToproßOMy MopexoflCTßy). Pēc šīs biedrības ini-

ciatīvas, organizjot ziedojumu vākšanu, tika izveidota tā

dēvēta Brīvprātīga flote (ZtočpoßOJibHbūi (pJiOT). Ar aktīvu

K. Valdemāra līdzdalību nodibinājās jūras kuģniecības
biedrības Rīgā, Tallinā un Dundaga.

K. Valdemārs uzņēmās Krievijas tirdzniecības kuģnie-
cības veicināšanas biedrības lietveža pienākumus, kurus

veiksmīgi pildīja līdz mūža galam. Viņa vadītā biedrība

kļuva par visas Krievijas jūrniecības lietu dvēseli: tajā

satecēja ziņas kā par jūrskolu darbību, tā arī par kuģu
būvi un citiem jautājumiem. Drīz vien biedrība sāka izdot

savas vēstis. Minēto izdevumu vadīja, rediģēja un ar ma-

teriāliem apgādāja K. Valdemārs.

Daudz pūļu un enerģijas K. Valdemārs veltīja Sibīrijas

jūras tirdzniecības ceļa apgūšanai, kuģu būvei un Sibīri-

jas bagātību izmantošanai. Viņš paredzēja šī milzīgā ģeo-
grāfiskā rajona izcilo nākotni un aicināja plašu sabiedrību

visiem iespējamiem līdzekļiem pievērsties Sibīrijas apgū-
šanai, pētniecībai un izmantošanai.

K. Valdemārs izstrādāja programmu kuģu būvei Obā,
Jeņiseja un to pietekās un aicināja nekavējoties to reali-

zēt. Viņš ieteica kuģus būvēt ziemas mēnešos. Agrā pava-

sarī tie, ar Sibīrijas bagātībām piekrauti, jānolaiž jūrā, un

tad tiem jābrauc uz Rietumeiropu. Tā kā bargie klima-

tiskie apstākļi neļauj tiem atgriezties, tad tos varētu pār-
dot kā kokmateriālus. Viņš aprēķināja, ka pat šādi brau-

cieni būtu valstij izdevīgi un nestu peļņu. K. Valdemārs

augstu novērtēja 1875. gada A. Nordenšelda ekspedīciju,
kura sasniedza Jeņisejas grīvu. Viņš aicināja arī latviešu

un igauņu jūrniekus pievērsties Sibīrijas tirdzniecības ceļa

pētniecībai. Ar K. Valdemāra atbalstu un ieteikumu tika

noorganizēta viena no pirmajām zinātniskās pētniecības
ekspedīcijām, kur kopīgi strādāja latvieši, igauņi un krievi.

Tā bija 1876./77. gada Obas grīvlīča pētniecības ekspedī-

cija. Minētās ekspedīcijas sekmīgie rezultāti radīja lielu

rezonansi Krievijas tirgotāju un rūpnieku aprindās.
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Plašai kuģu būvei Sibīrijā trūka ekonomiskā pamata.
Tad, kad izbūvēja Sibīrijas dzelzceļa maģistrāli, daļēji šī

baseina bagātību izmantošana tika atrisināta un jautā-

jums par jūras tirdznieciskā ceļa nodrošināšanu atvirzī-

jās otrā plānā.
K. Valdemāra darbs jūras kuģniecības laukā nebija vel-

tīgs. Viņš iesaistīja plašas piejūras iedzīvotāju masas jū-

ras kuģniecībā, cēla to vispārējo kultūras līmeni, tuvināja
tās jūrnieka profesijai. K. Valdemārs sapņoja par plaši
izvērstu kuģniecību. Viņa sapņi ir piepildījušies — Pa-

domju Savienības varenās tirdzniecības flotes kuģi šodien

sastopami visās pasaules jūrās un okeānos.

B. Krajevska

AINAŽU JŪRSKOLA

Svarīga diena Ainažu miestam bija 1864. gada 23. novembris. Sajā
dienā turīga zemnieka J. Veides nelielajā saimniecības ekā darbu

sāka jūrskola. Tā ievadīja jaunu posmu tirdzniecības flotes kadru

sagatavošanā Krievijā. Sim posmam raksturīga jaunas jūrskolu sistē-

mas izveidošana Krievijā, ko apstiprināja 1867. gada likums. Minētā

sistēma pastāvēja lidz XIX gs. beigām, kad ta tika reorganizēta at-

bilstoši tvaikoņu flotes vajadzībām. Ari Ainažu jūrskolā mācību darbu

pārkārtoja atbilstoši jaunajām prasībām, un kopš XX gs. sākuma tā

gatavoja speciālistus tvaikoņu flotei. Sī jūrskola beidza darbu, sāko-

ties pirmajam pasaules karam. Uz dažiem mēnešiem skola atsāka

darbu 1919. gadā, bet drīz bija spiesta atkal to pārtraukt, jo buržuā-

ziskajā Latvijā tāpat bija daudz jūrnieku bezdarbnieku.

Jaunās jūrskolu sistēmas izveidošanu Krievijā sekmēja ekonomiskie,

politiskie un sociālie apstākļi. īpaši Krimas kara neveiksme uz juras
atklāja carismam tā nevarību, aizvien noteiktāk izvirzīja prasību pec
būtiskām izmaiņām flotē. Bet, lai tās būtu iespējamas, bija jāatbrī-
vojas no daudzām feodālisma paliekām valsts ekonomikā un arī flotes

kadru sagatavošanā. Tādejādi pirms jūrskolas atklāšanas Ainažos

tika veikti lieli sagatavošanas darbi, kas sākās 1860. gada vasarā,

kad Krievijas augstākais jūrniecības resors uzdeva K. Valdemāram

izbraukt komandējumā uz Rīgas jūras līča piekrasti, lai pārliecinātos,
kur būtu veļams atklāt jūrskolu. Izrādījās, ka vislabvēlīgākie apstākļi
ir Ainažos. Sī miesta tuvākajā apkārtnē dzīvoja zemnieki, kuri nodar-

bojās ar piekrastes braucieniem, pārvadāja kokus, kā arī lauksaimnie-

cības produktus uz tuvākām un tālākām ostām. Sie zemnieki bija
cieši saistīti ar jūru, izturīgi, droši un veikli jūras braucēji, tikai ne-

izglītoti. Speciālo zināšanu trūkuma dēļ viņi neuzdrošinājās doties

atklātā jūrā. Tāpēc X- Valdemārs ierosināja jaunās jūrskolas dibināt

nevis prāvās ostas pilsētās, bet gan tālāk no tām, lielu ūdensbaseinu,

īpaši jūru, tuvumā. So skolu panākumu ķīlu viņš saskatīja audzēkņu
sociālā sastāva maiņā. Tādējādi Ainažu jūrskola bija zināmā mērā

eksperiments.
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Ainažu jūrskolas pirmā ēka

Sākumā tā bija tautskolas tipa mācību iestāde, tikai ar plašāku
ievirzi speciālajos priekšmetos. Tā sāka darbu kā I jeb zemākās

kategorijas jūrskola ar vienu sagatavošanas un vienu speciālo klasi.

Drīz tā k|uva par II kategorijas jūrskolu, bet 1880. gadā — par 111

jeb augstākās kategorijas jūrskolu.
Sagatavošanas klase uzņēma ar minimālām zināšanām: vajadzēja

prast rakstīt un lasīt, kā arī apliecināt, ka esi zēģelējis jūrā ar «mal-

kas Jānīti» (tā Rīgas jūras līča piekrastē sauca ar malku lādētas

liellaivas). Mācības notika bez maksas un dzimtajā valodā. Ņemot
vērā Ainažu ģeogrāfisko stāvokli, mācības notika latviešu, igauņu,
bet ar XX gs. sākumu arī krievu valodā.

Sagatavošanas klasē audzēkņi guva vispārējas elementārās zināša-

nas dzimtajā valodā, krievu valodā, aritmētikā, ģeogrāfijā un rasē-

šanā. Pirmajā speciālajā klase, kuru beidzot ieguva kabotāžas stūr-

maņa tiesības, nāca klāt vel speciālie priekšmeti — ģeometrija, fizika,

trigonometrija, navigācija, kuģa uzbūve, tiesības un likumi, kas sais-

tīti ar jūras kuģniecību, angļu valoda, pirmās medicīniskās palīdzības
sniegšana.

Otrajā speciālajā klasē, kuru beidzot ieguva tālbraucēja stūrmaņa
tiesības, bez jau iepriekš minētā kursa īpašu uzmanību veltīja prak-
tiskām nodarbībām juras astronomijā. Trešajā speciālajā klasē, kur

ieguva tālbraucēja kapteiņa kvalifikāciju, mācību programmā bija

paredzēti visi iepriekš minētie priekšmeti, tikai mainījās vispārizglī-
tojošo un speciālo priekšmetu stundu skaita attiecība. Vairāk stundu

bija atvēlēts speciālajiem priekšmetiem un praktiskām nodarbibam.
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Mācību vielas apgūšana sagādāja audzēkņiem lielas grūtības. Kā

teorētiskās zināšanas, tā praktiskā darba iemaņas tie varēja iegūt no

viena avota — skolotāja, jo mācibu grāmatu dzimtajā valodā nebija.

Tāpēc bieži gadījās, ka jūrskolas panākumus noteica subjektīvais fak-

tors — skolotāja prasme saprotami izklāstīt mācību vielu un strādāt

ar audzēkņiem. Ari skolotājam darbs bija smags, trūka speciālo priekš-
metu programmu, tās praktiskajā darbā bija jāveido skolotājam pa-

šam, nemaz nerunājot par to, ka latviešu un igauņu valodā trūka

kuģniecībai specifisko terminu, tāpēc daudzi no tiem līdz mūsu die-

nām saglabājušies no angļu valodas pārņemti.
Ainažu jūrskolas pirmais skolotājs un ilggadīgais priekšnieks Kris-

tiāns Dāls (1839—1904) bija Rīgas jūrskolas absolvents, tālbraucējs
kapteinis, labi pārvaldīja daudzas valodas, ari latviešu un igauņu
valodu. 1870. gada skolā sāka strādāt otrs skolotājs — Nikolajs Raud-

seps (1848—1920). Abi jūrskolā nostrādāja vairāk nekā trīs gadu
desmitus un izveidoja šīs skolas mācību darba metodiku, pilnvei-
doja tās programmu. XIX gs. beigās, kad jūrskolā mācījās ap 100

audzēkņu, skolā strādāja pavisam seši skolotāji.

Skolas materiālā bāze bija vāja. Ņemot vērā jūrskolas kategoriju,
cara valdība piešķīra līdzekļus, kas bija par niecīgiem, lai segtu visus

izdevumus. Materiālu atbalstu sniedza Ainažu jūrniecibas veicināšanas

biedrība, pagasta valde un buru kuģu īpašnieki. Tomēr šis atbalsts

bija neregulārs, un skola sistemātiski ar to rēķināties nevarēja. Se-

višķi smags bija telpu jautājums. Nelielais koka namiņš, kas sagla-
bājies līdz mūsu dienām un kur tagad iekārtots muzejs, varēja uz-

ņemt 15 audzēkņus. Kad šī ēka kļuva par šauru, skolas vajadzībām
sāka izmantot vēl vienu ēku, bet ari tā nespēja apmierināt augošās
prasības. Ar vietējās sabiedrības atbalstu nolēma sākt jaunas ēkas

celtniecību. Ainažu jūrniecibas veicināšanas biedrības sanāksmē vieno-

jās: lai iegūtu līdzekļus, kuģu un laivu īpašnieki maksās 10 kapeikas
no katra pārdotā lāsta. 1903. gadā skola sāka darbu jaunā divstāvu

koka namā. Sī eka aizgāja bojā Lielā Tēvijas kara laikā.

Skolas materiālās bāzes izveidei daudz enerģijas ziedoja kā skolo-

tāji, tā audzēkņi. Skolotāju uzraudzībā audzēkņi rosīgi gatavoja ne-

pieciešamo inventāru — solus, galdus un vienkāršākos uzskates lī-

dzekļus. Par spīti materiālajām grīļtibām, skolai bija liela bibliotēka,
kurā 1587./88. mācību gadā glabājās 306 dažādu nosaukumu grāma-
tas. Kā uzskates līdzekļi minēti 3 globusi, 62 juras kartes un 19 da-

žādi mērinstrumenti. Toreiz tā bija vesela bagātiba. Kā pie tās tika?

Šķiet, ka lielu daļu sev līdzi no Tallinas būs atvedis K. Dāls. Būdams

tālbraucēja kapteiņa dēls, viņš daudz ko saņēma mantojumā no sava

tēva un nodeva skolas vispārējā lietošanā.

Sarežģīta bija audzēkņu prakse uz jūras. Buru kuģu īpašnieki
labprāt uzticējās skolotājiem un audzēkņiem, sezonas laikā slēdzot

ar tiem līgumus dažādiem tirdznieciskiem reisiem. Sekmīgs reiss vai-

roja jūrskolas audzēkņu popularitāti, cēla skolas autoritāti. No otras

puses, jūras prakse kavēja audzēkņu savlaicīgu ierašanos skolā. .Tā

1887. gadā 15. oktobrī, kad skola sāka jauno mācibu gadu, ieradās

divi audzēkņi, bet 1. novembrī to bija 18, un tikai janvārī sanāca

visi 98 cilvēki. Tas ļoti traucēja mācību darbu, bet diemžēl gandrīz
pusgadsimta laikā skola nespēja iegādāties mācībām buru kuģi.

Pirmos tirdznieciskos reisus uz Rietumeiropu vadīja K. Dāls un

N. Raudseps. Skolas audzēkņi labprāt tajos piedalījās, jo tie deva
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Kristiāns Dāls

iespēju sagādāt nepieciešamos

līdzekļus iztikai jaunajā mā-

cību gadā-: ar XIX gs.
80. gadie/i, Ar&arFu jurskolnieki
ar Vidzemē būvētiem buru ku-

ģiem .šķērsoja Atlantijas okeānu.
Laikā no 1864. gada līdz

1898. gadam skolu apmeklēja
2261 skolnieks, bet tālbraucēja
kapteiņa un stūrmaņa diplomus
ieguva 741 jūrnieks. Samērā ne-

lielais diplomandu skaits iz-

skaidrojams ar to, ka daudzi
jūrskolas klausītāji bija gados
vecāki jūrnieki praktiķi, kuri

apmeklēja skolu, lai papildinātu
zināšanas, bet necentās iegūt
beigšanas atestātu. No skolas
darbības sakuma līdz pirmajam
pasaules karam skolu beidza
vairāk nekā 1000 diplomētu kap-
teiņu un stūrmaņu.

.ieskatoties uz vajo materiālo bāzi un trūkumiem mācību procesa,
unažu jūrskola bija bāka vairākām Vidzemes jūrmalas zemnieku paau-
Izēm. Tā palīdzēja celt zemnieku vispārējo kultūras līmeni, tuvināja
ūrnieka profesiju plašam tautas masām un parādīja zemniekiem
'.vejniekiem speciālās izglītības nepieciešamību.

G. Pupa

100

VIENTUĻĀ PRIEDE

Daudz spilgtu talantu agrā plaukumā zaudējusi latviešu
literatūra un glezniecība: Ausekli un E. Veidenbaumu,
V. Zeltiņu un V. Matveju, J. Grosvaldu un J. Kazaku,
J. Ezeriņu un L. Paegli, J. Ziemeļnieku un A. Skujtņu ...

Skaņu māksla — tikai Emīlu Dārziņu. Taču tautai' viņa
traģiskā bojāeja bija ļoti spēcīgs trieciens, jo E. Dārziņu
tā mīlēja ar sevišķu mīlestību, kādu izpelnās retais.

«... Neviens cits no aizgājušiem tautas darbiniekiem pēc
Kronvalda nav tik vispārīgi nožēlots un tik plaši aprau-
dāts kā Emīls Dārziņš,» savās atmiņās 1923. gadā raksta
M. Kaudzīte. 31. augustā apritēs sešdesmit pieci gadi
kopš komponista un mūzikas kritiķa nāves, bet 3. novembrī
atzīmēsim viņa simto dzimšanas dienu.
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Emīls Dārziņš dzimis Piebalgā — novadā, kas

devis mums vairākus izcilus radošos darbiniekus. Zēna

bērnība aizritēja Jaunpiebalgas Jāņa skolā, kur par sko-

lotāju strādāja viņa tēvs. Ar tēvu, robusta rakstura cil-

vēku, Emīls kopīgu valodu neatrada. Toties viņš pieķērās

mātei, tautas dziesmu un pasaku zinātājai. Sirsnīgas at-

tiecības ar māti E. Dārziņš saglabāja visu savu īso mūžu.

Jau no mazotnes zēns daudz lasīja, cītīgi apguva klavier-

spēli, veikli improvizēja. Pārsteidza viņa neparasti smalkā

dzirde. Pēc Vecpiebalgas draudzes skolas beigšanas Emīls

devās uz Rīgu, lai sāktu mūzikas studijas pie diriģenta
Jēgera. Astoņpadsmit gadu vecumā viņš sacerēja savu

pirmo kompozīciju — kora dziesmu «Jūs kalni un jūs

lejas». 1896. gadā pēc J. Vītola ieteikuma to publicēja
žurnāls «Austrums», šis moments izšķīra E. Dārziņa lik-

teni: viņš brauks mācīties uz Maskavas konservatoriju.
Taču ceļā jauneklis saslima un bija spiests atgriezties mā-

jās. Tikai 1897. gadā piepildījās E. Dārziņa sapnis —

viņš kļuva Pēterburgas konservatorijas students. Trīs gadi
vienā no lielākajiem pasaules kultūras centriem, studijas

ievērojamu meistaru, pirmām kārtām N. Rimska-Korsa-

kova, vadībā bija topošā mūziķa dzīves laimīgākais posms.
Materiālo līdzekļu trūkums un vājā veselība tomēr neļāva
E. Dārziņam pabeigt konservatoriju. Būdams jau vairāku

kora dziesmu («Pie tēvu zemes dārgās», «Lai vētra krāc»,

«Minjona», «Mēness starus stīgo») autors, viņš gadsimta
sākumā pārcēlās uz Rīgu. «Strādāt priekš manas tautas

un viņas mākslas — tā turpmāk būs mana devīze!» kādā

vēstulē raksta E. Dārziņš. Bet buržuāziskās Rīgas miet-

pilsoniskā atmosfēra sagādāja komponistam vilšanos. «Es

ienācu Rīgā ar lieliem sapņiem un labām domām par lat-

viešiem, bet nu es redzu, ka tā nemaz nav,» viņš atzīstas

vēstulē Alfr. Kalniņam. «... galvenais nav dzīšanās pēc
daiļuma.» Un E. Dārziņš sāka cīņu par daiļumu — gan

ar saviem skaņdarbiem, gan ar mūzikas kritikām un apce-

rējumiem. No 1904. līdz 1907. gadam radušies viņa kora

mūzikas šedevri («Sapņu tālumā», «Lauztās priedes», «Se-

natne», «Ciānas bērni», «Nāru dziesma»), tāpat virkne

solodziesmu («Kā zagšus», «Vēl tu rozes plūc», «Jaunī-

bai», «Sāpju spītēs», «Kad būs as'ras izraudātas», «Teici

to stundu, to brīdi», «Spāniešu romance») un Melanholis-

kais valsis simfoniskajam orķestrim. Visi šie skaņdarbi

ieguva plašu popularitāti. E. Dārziņa kaismīgie raksti par
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muziķu audzināja vienkāršo darba tautu, turpretī buržuā-

zijas nostāja pret viņu kļuva arvien naidīgāka. Reakcio-
nārā «Rīgas Avīze» 1908. gadā apvainoja komponistu pla-

ģiātā. Nespēdams to pārciest, E. Dārziņš iznīcināja savus

simfoniskos darbus («Vientuļo priedi», Lirisko fantāziju
un Mazo svītu). Laikabiedri, kam laimējies dzirdēt sim-

fonisko gleznu «Vientuļā priede», apgalvo, ka tas bijis
viens no skaistākajiem E. Dārziņa sacerējumiem ...

Plaisa starp sapni un īstenību padziļinājās. Nav nejau-
šība, ka pēc 1907. gada komponētas E. Dārziņa grūtsirdī-

gās solodziesmas («Pie loga ziemas naktī», «Rezignācija»,
«Pazudusī laimīte»). Kā atgādinājums par paša un tau-

tas ciešanām izskanēja reakcijas laikā radītā kora dziesma

«Mūžam zili ir Latvijas kalni». Komponists pārdzīvoja
mokošu iekšējo krīzi. Gaišāku to vērta vienīgi darbs pie
operas «Rožainās dienas». «... Dārziņa ilgu zvaigzne ar-

vien bija opera,» atceras viņa skolnieks, komponists un

mūzikas kritiķis J. Zālītis. «Tai viņš bija nolēmis veltīt

visu sava mūža otro pusi...» Starp iecerēto operu siže-

tiem bija J. Poruka «Pērļu zvejnieks» un A. Cehova luga
«Ivanovs». Operas žanrs saistīja E. Dārziņu ar savu de-

mokrātismu. «Latviešu buržuji mani neieredz: es, redzi,
mīlu visu tā vienkārši, es mīlu tautu, to tautu, kura kon-

certus apmeklē, patiesas iekšējas vajadzības dzīta — gale-
riju,» viņš teicis rakstniekam A. Austriņam. Opera «Ro-

žainās dienas» diemžēl palika nepabeigta. Nāve pārvilka
svītru visiem E. Dārziņa nodomiem. 1910. gada 31. au-

gusta naktī komponistu pie Zasulauka stacijas sabrauca

vilciens.

Emīla Dārziņa muzikālais mantojums nav liels: tikai

17 kora un 17 solodziesmas, Melanholiskais valsis, kā arī

fragmenti no nepabeigtās operas «Rožainās dienas» (starp
tiem «Mātes dziesma» un nepublicētā «Serenāde»). Taču

bez šiem skaņdarbiem mūsu mūzikas kultūrai pietrūktu
kādas ļoti būtiskas nianses. Pietrūktu jūtu lirikas, pie-
trūktu «Lauzto priežu» spēka un «Spāniešu serenādes»

vitalitātes. E. Dārziņa mākslu raksturo liela vienkāršība,

emocionalitāte, patiesīgums. Tā nākusi no sirds un atra-

dusi ceļu uz klausītāju sirdīm. J. Zālītis, rakstot par

E. Dārziņa «Nāru dziesmu», izteicies, ka tā ir «asariņa,
kurā vesela pasaule iezvīļojas ...» Grūti atrast tēlaināku

un trāpīgāku apzīmējumu. Un ne tikai «Nāru dziesmai».

Ikvienam viņa skaņdarbam. Pats galvenais komponista
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mūzikas valodas elements ir melodija — izteiksmīga,
viegli iegaumējama. Tā palīdzējusi daudziem E. Dārziņa

sacerējumiem folklorizēties, lai gan viņa mūzikā nav iz-

teikti tautisku intonāciju. Klavieru pavadījumi psiholo-
ģiski vai ilustratīvi atbalsta dziesmas saturu. Melanho-

liskais valsis savukārt liecina, ka komponistam bijusi arī

smalka orķestra krāsu izjūta. Kora dziesmās, ko viņš uz-

skatīja par drošāko ceļu, pa kuru tauta varētu nonākt

mākslas svētnīcā, E. Dārziņš sasniedzis gan dzidri izsmal-

cinātu, gan krāšņi simfonisku skanējumu.
Ne velti šim jubilejas rakstam izvēlējos nosaukumu

«Vientuļā priede». Ne tikai tāpēc, ka tā saucies viens no

viņa iznīcinātajiem simfoniskajiem darbiem. Pašu kompo-
nistu gribētos salīdzināt ar klusi šalcošu, staltu, bet vien-

tuļu priedi, kam mūžīga palikšana Baltijas krastā.

A. Apīnis 450
PIRMĀ ZINĀMĀ GRĀMATA

LATVIEŠU VALODĀ

Buržuāziskās sabiedrības dzimšanu Eiropā XVI gs. sākumā pava-
dīja reliģiskais protestantisms un reformācija (arī M. Lutera vadītā

kustība Vācijā), kas grāva katoļu baznīcas kundzību, inteliģentu
humānisms, kas zināšanas nostādīja pāri viduslaiku autoritātēm. Saka

veidoties jaunlaiku ideoloģijas celtne. So grandiozo garīgo saviļņo-
jumu laikā un tiešā ietekmē vairākām Austrumeiropas tautām radās

iespiesta grāmatniecība (pirmās grāmatas baltkrieviem 1517. g., po-
ļiem 1521. g., somiem 1542. g.. senprūšiem 1545. g., lietuviešiem 1547. g.,
krieviem XVI gs. 50. gados, ukraiņiem 1574. g.). Visas minētās pir-
mās grāmatas bija ne tikai reliģiskas, bet arī ar izglītojošiem ele-

mentiem, sacerētas tautas valodā vai tai tuvināta vispārpieņemtā

valodā, domātas plašāku masu iesaistīšanai aktīvā garīgā dzīvē.

Sai trauksmainajā laikmetā dzima' arī latviešu un igauņu grāmat-
niecība. Pirmā ziņa par grāmatām latviešu un igauņu valodā ierak-

stīta 1525. gadā Ziemeļvacijas pilsētas Lībekas katoļu baznīcas amat-

personas Johannesa Branda dienasgrāmatā (tagad glabājas VFR,
Slēzvigas Zemes arhīvā): «Trešdien, 8. novembrī. Maģistrs Pauls fan

dem Felde, Lībekas rātes sekretārs, vesperes laikā sastapa vispirms
prāvestu, tad mani, stāstīdams, ka rāte iebraucamajā vietā «Pie zelta

raga» likusi aizturēt vāti, pilnu ar luterāniskam grāmatām, arī mesām

vienkāršajā livoniešu, latviešu un igauņu valoda, lai to nevarētu no-

gādāt uz kuģa un lai netiktu samaitāta kristus ticībā vēl neizglītotā
tauta. To nevērodams, tirgonis, kam vāte piederēja, pārkāpis aizturē-

šanas pavēli, licis šo vāti vest uz Trāfemindi nolūkā sūtīt to uz Rīgas
pilsētu.» Tālākie ieraksti vēstī, ka vati (lielo mucu) tirgonim tomēr

atņēmuši, ka Lībekas katoliskie kungi pārbaudījuši sūtījuma saturu

un nolēmuši «sliktās grāmatas» «piesviest ugunij» (sadedzināt).
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Neviens minēto grāmatu eksemplārs mūsdienās nav atrasts. Tāpēc
Branda skopais protokolējums rada vairākus jautājumus un minēju-

mus. Kas, kur un kad grāmatas iespiedis? lespējams, ka tas bijis
M. Lutera galvenais iespiedējs Hanss Lufts Vitenbergā. No šīs vai

citas iespiešanas vietas lidz Lībekai grāmatas varēja ceļot kādu nedēļu
vai ilgāk. Starpība starp tā laika kalendāru un mūsējo arī ir 9 die-

nas. Tātad nosacīti par pirmās zināmās latviešu grāmatas rašanās

laiku var uzskatīt to pašu 8 novembri, tikai pēc jaunā kalendāra

stila.

Kas bija latviski iespiesto grāmatu saturā? Protestantu mesa, t. i.,
instrukcija garīdzniekiem par dievkalpojuma kārtibu ar iestarpinātiem
runājamiem un dziedamiem tekstiem. M. Luters kādā Livonijas (ta-
gadējās Latvijas un Igaunijas) pilsētām adresētā aģitācijas brošūrā

bija aicinājis jaunās ticības sekotājus panākt vienotību dievkalpo-
jumu formās: «Tad nu sataisiet un turiet mesu, dziediet un lasiet

vienprātīgi, vienādā veidā kā vienā vietā, tā otrā.» Vācijā šai nolūkā

tolaik iznāca daudzi desmiti atsevišķos apvidos izstrādātu protestantu
mesu iespiedumu, tāda būs bijuši arī minētā, Livonijas vajadzībām
sastādītā.

Kā iespējamo tulkotāju pētnieki dažkārt min Rigas latviešu lute-

rāņu draudzes mācītāju vācieti (vai pārvācojušos latvieti jeb lībieti)
Nikolaju Rammu. «Vienkāršā livoniešu valoda» visdrīzāk bijusi Livo-

nijas vāciešu tolaik runātā lejasvācu valoda; pārsteidzīgs šķiet dažu

vēsturnieku minējums, ka ar to domāta lībiešu valoda, jo pēdējā tad

vairs publiskā dzīvē netika lietota.

Nav izsecināms, vai runa ir par vienu izdevumu, kur teksts iespiests
trīs valodās lidzās, vai arī par trim atsevišķiem līdzīga satura izde-

vumiem katru savā valodā. Tāpēc nav arī skaidrs, vai tika nolemts

sadedzināt visas grāmatas vai tikai daļu (šajā dienasgrāmatas vietā

nosaukums ir vienīgi vācu valodā). Visbeidzot, pati iznīcināšana

Btandam nav fiksēta — vai nu viņš aizmirsis to pieminēt, vai arī

tā nav notikusi. Līdzšinējos pētījumos tā laika dokumentu masā nav

konstatētas pēdas par kāda grāmatu sūtījuma nonākšanu Latvijā,
bet tādas nav arī meklētas, jo pats 1525. gada izdevuma eksistences

fakts atklāts tikai nesen. Vai nederētu, piemēram, kādam topošajam
vēsturniekam vēlreiz pārbaudīt dokumentus un to publikācijas no šī

viedokļa?

Novērtējot 1525. gada latviskā protestantu mesas izdevuma sabied-

risko ievirzi, jāņem vērā. ka tobrīd Livonijā pašā karstumā bija refor-

mācijas cīņas. Rīgā nodibinājās latviešu luterāņu draudze Jēkaba baz-

nīcā, kultā pēc protestantisma vispārējā principa vajadzēja lietot tau-

tas valodu. Rīgas «nevācu pūlis», t. i., plebejiskie latviešu slāņi,
1524. gadā vairākkārt devās uz baznīcām svētgleznu grautiņos, lidz

ar viņiem gāja arī vācu namnieki — vidējo aprindu pārstāvji. Pa-
dzina mūkus. Tādi paši dramatiski notikumi risinājās Tallinā un

Tartu. Nemieri draudēja izvērsties par vispārēju sacelšanos. Refor-

māciju atbalstīja arī pilsētu sociālā virsotne — vāciskais patriciāts,
kas tādējādi guva iespēju konfiscēt sev par labu baznīcas īpašu-
mus. Kustības tendence bija atbrīvoties no katoļu baznīcas kundzības.

Tā kā Livonijā baznīcas virskungiem piederēja arī politiskā vara, tad

reformācija īstenibā vērsās pret pašu feodālās iekārtas citadeli. Bet

virskungu vasaļi (aristokrātija), revolucionāro notikumu sabiedēti,
1525. gadā vienojās par virskungu varas saglabāšanu un uz laiku

nostājās pret pilsētnieku masu kustību.
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Starp šiem diviem pretpoliem atradās reformācijas vaditāji — no

Vācijas iebraukušie sludinātāji un šejienes jaunie luterāņu garīdznieki
vācieši. Visumā viņi pārstāvēja priekšburžuāzijas, t. s. birģeru opozī-
cijas intereses. Acimredzot reformatoru aprindās radās strāvojums,
kas atzina par pareizu meklēt cīņas sabiedrotos Livonijas pilsētu ple-
bejiskajos iedzīvotājos un šai nolūkā organizēja protestantu mesas

tulkošanu un iespiešanu latviešu un igauņu valodā. Tāpat kā minētās

citu Austrumeiropas tautu pirmās grāmatas, arī 1525. gada mesa bija
iecerēta, lai iesaistītu vienkāršāko Jaužu slāņus — pilsētu latviešus

un igauņus — rosīgākā garīgajā dzīvē. Luterāņu kultā viss runātais

un dziedātais baznīcēniem jāsaprot. Korāļu dziedāšanā piedalās pati
draudze. «Luters... sacerēja tekstu un melodiju tam uzvaras pārlie-
cības caurstrāvotajam korālim, kas kļuva par 16. gadsimta «mar-

seļjezu»» (F. Engelss). Tā laika cīņu un darbības atmosfērā šāds

dievkalpojums vareni veicināja aktīvo noskaņojumu ļaudīs. Tātad to-

brīd kā pati reformācijas kustība, tā arī mesas izdevums latviešu un

igauņu valodā vērsās pret feodālās iekārtas balstiem, tam pēc sava

sabiedriskā uzdevuma vajadzēja kalpot progresīvam mērķim.
1525. gada mesa nav izolēta parādība, bet gan ievadījums visai

tā laika latviešu grāmatniecībai. Jau 20. gadu otrajā pusē tulkoja
citus Lutera tekstus dievkalpojumiem. 30. gados un vēlāk šo darbu

turpināja, no šādiem tulkojumiem — katehisma, dziesmām, evaņģē-
liju fragmentiem — izauga kopojums, ko tagad dēvē par «Jēkaba

baznīcas rokasgrāmatu». XVI un XVII gs. tā eksistēja rokrakstā, vai-

rākkārt tika pārrakstīta, sākot ar XVI gs. 80. gadiem daudzreiz

iespiesta un kļuvusi par latviešu tālākās grāmatniecības sākumu. Ir

arī netieši norādījumi, ka varbūt jau XVI gs. 30.-70. gados kādas

grāmatas no šiem pirmajiem tulkojumiem latviski izdotas iespiestā
veidā Vācijā vai kur citur.

Tiesa, XVI gs. vidū luterāņu garīdznieki tika pakļauti muižnie-

kiem, kopš šī laika grāmatu lietās iejaucās arī valsts vara. Latviešu

grāmatniecībai uz ilgu laiku uzkundzējās valdošie slāņi. Progresīvās
tendences tikai laiku pa laikam un ar grūtībām ielauzās grāmatnie-
cības pasaulē. Stāvokli vēl sarežģīja tas, ka latviešu grāmatu autori

un izdevēji no paša sākuma līdz XIX gs. vidum bija gandrīz vienigi
sveštautieši —

vācieši un poļi.
Taču grāmatniecības vēsturē ir likums: ja ari kādai tautai grāma-

tas sāk izdot cittautieši, kaut vai apspiedēji, agri vai vēlu grāmata
tomēr atraisās no šo autoru un izdevēju iecerētās «programmas», sāk

darboties sabiedrībā neatkarīgi no savu iniciatoru šauri šķiriskajiern
nolūkiem, līdz beidzot grāmatniecības vadību pārņem pašas tautas

pārstāvji. Sīs dialektiskās attīstības procesā grāmata kļūst par izcili

nozīmīgu progresa faktoru tautas dzīvē.

Ar laiku tā notika arī latviešu grāmatniecībā.

K. Vilks

DZINTARA IEKŠTELPĀS

Skaistas jau ir dzintara rotas lietas, taču man, vīrieša

cilvēkam ar dabzinātnisku ievirzi, dzintars tomēr likās

maza vērtība līdz tam laikam, kad (jau vecuma dienās)
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es nejauši iekļuvu dzintara iekštelpās. Kā tas izdarāms?

Var tāpat ar neapbruņotu aci skatīties dzidrā dzintara

gabaliņā un tur kaut ko arī saskatīt. Tā tomēr nav īsta

iekļūšana, kas iespējama tikai ar desmitkārtīga palielinā-

juma lupas palīdzību. Sākumā vajadzīgs neliels treniņš,
lai noturētu dzintaru no lupas skaidrākās redzamības at-

tālumā. Jāskatās rio sāniem, turot dzintara gabaliņu spil-

gta gaismā (tuvu pie spuldzes). Visa ārpasaule pazudīs,
un jūsu acis staigās pa neredzētu krāšņu pasauli. Lieliski

interjeri! Arkas un kupoli, zaļganmelnas portjeras, mež-

ģīņu aizkari un visās varavīksnes krāsās vizošas ledus-

puķes, mirdzošu burbulīšu lustras un krelles. Dominē zel-

tainā un sudraba krāsa dažādās nokrāsās un niansēs, kas

mainās, ja dzintara gabaliņu nedaudz pagroza. (Visa šī

bagātība, protams, ne katrreiz būs sakoncentrēta vienā

pašā dzintara gabalā.)
Lūk; šis gabals it kā piebērts ar kādu kūdras krāsas pul-

veri. Aplūkojot tuvāk, izrādās, ka tā ir pilnīgi satrunējusi
koksne. Starp brūnajiem gabaliņiem sudrabaini iemirdzas

ērcīte, tur vēl otra un trešā ... Acīmredzot ercītes dzīvo-

jušas satrunējušajā koksnē un kopā ar to iebirušas lipī-

gajos sveķos. Tur tas samudžinājums, izrādās, ir maza

odiņa ķermenītis. Skaidri redzams, ka odiņš bijis jau

beigts, ķermenītis pa daļai sairis tajā laikā, kad kopā ar

kūdru iekļuvis sveķos. Citā gabaliņā saskatāmas kādas

desmit diezgan vienādas piciņas. Arī tās sastāv no kūdrai

līdzīga detrīta, bet kādēļ tik vienādās porcijas? Kas bieži

vērojis kāpuru dzīvi, ilgi nešaubīsies, ka tie ir kāpuru
ekskrementi. Sajā gabaliņā skaidri saskatāmi vairāk nekā

divdesmit mazi divspārnīši. Entomologs, tos izpētījis, ap-

galvo, ka starp tiem esot tikai viena pati mātīte, pārējie
visi — tēviņi. Vai tikai nebūs tā, ka pirmā ielipusi mātīte,
bet tēviņi to atraduši pēc smaržas (nav domājams, ka,
iekļuvusi nelaimē, mātīte būtu vēl raidījusi riesta signā-
lus). Tātad jau toreiz bijis «izgudrots» šis efektīvais in-

formācijas nesējs?
Izrādās, dzintars ir tāda kā milzīga bibliotēka, ko veido

sīkas, bet vienreizīgas senā dzintara meža notikumu hro-

nikas. Bet te atrodamas ne jau tikai mikronotikumu hro-

nikas. Samērā bieži dzintarā konstatējamas pavisam svai-

gas koksnes šķembiņas. Kā tās te gadījušās? Dzenis vai

zibens? Var būt gan viens, gan otrs. Liekas, zibeņi un

to izraisīti ugunsgrēki daudzkārt piemeklējuši dzintara
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mežu, jo apogļoti mizas gabaliņi un pelni ir ļoti bieži sa-

stopami iedzintarojumi.
Visiem zināms, ka dzintars ir senu augu sveķi un bal-

zāmi, kas mineralizējušies, ilgi guļot zemes slāņos. Tā kā

dažādās pasaules daļās ir bijuši dažādi augi un to izda-

lījumi dažādu laiku atradušies dažādos zemes slāņos, ro-

das grūtības ar jēdzienu «dzintars» — kādiem objektiem
tas piemērots un kādiem meklēt citu vārdu — tādēļ mine-

ralogi lieto precīzākus apzīmējumus. Mums visiem pazīs-
tamo Baltijas dzintaru sauc par sukcinītu. Tas radies t. s.

dzintara mežos, kuri, visai aptuveni rēķinot, pirms 30 mil-

joniem gadu auguši subtropiskos apstākļos paleogēna pe-
rioda jūras krastos, bet dzintars izkaisīts šīs jūras nogu-
lumos no tagadējās Baltijas jūras līdz Dņepras lejtecei.
Dzintara sveķi izdalījušies no skuju kokiem, kuriem dots

latīņu nosaukums Pinus succinifera Goepp. šis nosaukums

domāts kā veselas radniecīgu sugu grupas apzīmējums un

neatbilst tagadējo sugu apzīmējumiem — ziņas par dzin-

tara priedēm arvien vēl ir visai trūcīgas. (Dzintara prie-
des esot bijušas ļoti «nervozas», reaģējušas uz visiem ievai-

nojumiem ar pārmērīgu sveķu izdalīšanu; daži pētnieki to

uzskata pat par slimību— sukcinozi.) Daudz kas ir tikai

hipotētisks arī teorijās par dzintara veidošanās apstāk-
ļiem.

Apskatot daudzus dzintara gabalus, viegli ievērot, ka

atkārtojas ne visai daudzi (20—30) tipi. Dažu rašanas

ir skaidra jau no ārējās formas (pilieni, lāstekas), bet

dažu tipu izveidošanos grūti atšifrēt.

No mana viedokļa vērtīgākais dzintarā ir tā iedzinta-

rojumi. Tie ir augu daļu un sīku dzīvnieku kontūras (sa-
turs gandrīz pilnīgi izzudis); daļēji saglabājušas arī ķrā.-

sas. Ar šiem ieslēgumiem gadās arī savi kuriozi. Daudz

kas liekas saprotams. Dzintarā ļoti bieži atrod satrunēju-
šas koksnes gabaliņus, toties samērā reti — lapas un ci-

tas augu daļas, acīmredzot tādēļ, ka tie ir samērā lieli

objekti un, ja kāda daļa no iedzintarojuma ilgāku laiku

paliek ārpus sveķiem, tad arī viss pārējais, gaisam pie-

kļūstot klāt, sadalās vai pārklājas ar garozu un to nevar

vairs pazīt. Dzintars, kas veidojies slēgtās stumbru vai

sakņu plaisas, protams, būs bez ieslēgumiem. Dzintarā

bieži atrod mazus kukaiņus (caurmērā ap 10—15 vienā

kg), bet ļoti reti lielus, tādēļ ka sveķi nav bijuši pietie-
kami lipīgi, lai noturētu lielu kukaini (tie dažreiz tur pa-
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metuši tikai kādu kāju). Taču daudz kas ir arī neizpro-
tams. Piemēram, kādēļ visparastākais iedzintarojums no

augu valsts ir t. s. zvaigžņveida matiņi, kas vienā gala
turas kopā, veidojot zvaigznītēm līdzīgas figūras? Pēc

dzintara pētnieka profesora K. Andrē domām, tie esot

mūžzaļo ozolu ziedpumpuru matiņi, kuri, ziedam atvero-

ties, notrūkstot un lidojot līdzi vējam. Kādēļ tad īsts re-

tums ir pašu priežu skujas un sēklas? Dažs dzintara ap-
strādes mākslinieks nav redzējis ne skujas, ne priežu un

egļu sēklas. Ļoti reti dzintarā atrod putnu spalvas un

piikas. Bieži dzintarā var atrast ūdens pilienus. Tos var

pazīt pēc gaisa burbulīša, kas pārvietojas, ja gabaliņu

groza. Vai tiešām tas būtu 30 miljonu gadu vecs lietus

piliens vai krusas graudiņš? No kukaiņiem dzintarā vis-

biežāk atrod mazus divspārņus, bieži sastopamas arī ērcī-

tes, zirneklīši, skudras un cikādu kāpuri, šie dzintara ku-

kaiņi ir ļoti līdzīgi tagadējiem (dažas sugas nevar pat

atšķirt).

Tātad, staigājot pa dzintara iekštelpām, varam uzzināt,

kas risinājies dzintara mežā pirms 30 miljoniem gadu, uz

katra soļa atrast objektus un situācijas, kuru atšifrēšanai

dažkārt vajadzīga «šerlokholmiska» atjautība.
Dzintars diemžēl nemaz nav tik noturīgs, kā varētu do-

māt, ņemot vērā tā garo biogrāfiju. Gaismā un skābekļa
klātbūtnē destruktīvas izmaiņas varot manīt ar neapbru-

ņotu aci jau pēc 10—15 gadiem. Minētais zinātnieks ieteic

glabāt ieslēgumu kolekcijas novārītā ūdenī, slēgtā, tumšā

tvertnē.

M. Vītiņš

KĀ lEZĪMĒ ZIVIS

Dabas draugu vidū ļoti populāra un labi pazīstama ir

putnu iezīmēšana gredzenojot. Daudz jauna un interesanta

var uzzināt arī par zivīm, izsniedzot tām šādu «personī-
bas apliecību». Ne velti Baltijas jūrā vien ik gadus ap
600 tūkstošu zivju (galvenokārt laši, taimiņi, mencas un

butes) saņem savu iezīmi, kas dod iespēju izsekot to turp-

mākajam gaitām.
Kopš ievērojamais dāņu biologs C. Petersens pirmo

reizi iezīmēja plekstes, piestiprinot tām numurētus kaula
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uiskus, pagājis jau vairāk nekā pusgadsimta un iezīmēšana

ir kļuvusi par neaizstājamu līdzekli zivju populāciju pētī-

jumos. Patiešām, grūti patlaban atrast tādu saimnieciski

svarīgu zivju sugu, kura netiktu iezīmēta. lezīmēšanas

metode tiek izmantota arī molusku, vēžveidīgo un jūras

zīdītāju pētījumos. Jautājumu loks, ko palīdz atrisināt

iezīmēšana, ir ļoti plašs: zivju migrācijas, uzvedība, aug-

šanas ātrums, dzīves ilgums, dažādu zivju baru eksplua-

tācijas intensitāte, zvejas ietekme uz zivju resursiem, zivju

mākslīgās pavairošanas efektivitāte, mērķtiecīga zivju se-

lekcija v. c. Lielā uzdevumu dažādība prasa arī lielu iezī-

mēšanas veidu un metožu daudzveidību. Patlaban zināt-

niekiem šim mērķim kalpo vesels metožu arsenāls, sākot

ar jau minētajiem diskiem un beidzot ar radioaktīvajiem
izotopiem un miniatūrām radioelektroniskajām iekārtām.

Grūti ir iezīmēt sīkos un vārīgos zivju mazuļus. Viena

no metodēm ir šada. Mazuļu bariņu zināmu laiku patur
ūdenī, kur izšķīdināta kāda zivīm nekaitīga organiskā
krāsviela. Kad mazuļi «nokrāsojušies», tos izlaiž atpakaļ
dzimtajos ūdeņos, kur viņiem var izsekot pāris nedēļas vai

mēnešus, līdz krāsviela no organisma ir izdalījusies. Pig-
mentu zivtiņās var ievadīt arī ar barību. Mūsu valstī

iezīmēja mākslīgi audzētus storu mazuļus, ar barību ieva-

dot tajos radioaktīvo fosforu, kas deva iespēju izsekot to

migrācijām pa upi.
Zinātnieki ir gājuši vēl tālāk. Ir iegūti pat iezīmēti zivju

ikri. .. Pieaugušam taimiņam pirms nārsta dota barība,
kas saturējusi krāsvielu. Tā vielumaiņas procesā

jusi arī ikros, un pat izšķīlušos mazuļus bijis iespējams
atšķirt no neiezīmētajiem. Šāds eksperiments paver lielas

iespējas zivju selekcijas darbā.

Arī pieaugušās zivis dažkārt «iekrāso». Piemēram, Ame-

rikas siļķes ir iekrāsotas ar fluorescējošu krāsvielu, ko

vēlāk konstatē zivju apstrādes punktos uzstādītie fotoelek-

troniskie detektori. Līdzīgā kārtā no lomiem atlasa zivis,
kas iezīmētas ar mazām magnetizēja metāla vai radioak-

tīvo kobaltu saturošām plāksnītēm (plāksnītes ievada zi-

vij zem ādas, un no ārpuses tās nav redzamas). Šeit jāpa-
skaidro, ka eksperimenti ar radioaktīvajām vielām tiek

izdarīti ierobežotā apjomā un cilvēkiem ir pilnīgi nekai-

tīgi. Minētās radioaktīvās plāksnītes ir arī magnētiskas un

pielīp pie pirmā dzelzs priekšmeta, ar kuru saskaras zivju

apstrādes punktā, un tiek konstatētas ar jutīgu dozimetru.
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Tomēr visplašāk zivju iezīmēšanā pielieto dažādas for-

mas un materiāla zīmītes, ko piestiprina pie zivs ķermeņa.
Parasti tās ir ļoti spilgtas plastmasās ripiņas, plāksnītes,

karodziņi vai lentas, kas piešūtas pie zivs ķermeņa ar

tievu nerūsošā tērauda, titāna vai sudraba stieplīti. Zīmī-

tes ir pietiekami mazas un vieglas, lai zivij netraucētu

brīvi kustēties, un satur informāciju, kādi dati un uz ku-

rieni atradējam jāpaziņo.
Ir vēl dažas iezīmēšanas metodes — krāsaina lateksa

injekcija zemādas audos, tetovēšana, ādas lokāla atdze-

sēšana, kas rada plankumus, un citas. Dārgākos eksperi-
mentos, piemēram, lašu un storu migrācijas un orientāci-

jas pētījumos, zivij piestiprina miniatūru radioraidītāju,
kura signālus nopeilē ar speciālu aparatūru.

Lai kāda iezīme tiktu pielietota, galvenā prasība ir, lai

tā neizraisītu nekādas slimīgas parādības zivs organismā,
nekādas izmaiņas tās uzvedībā. Otra tikpat svarīga pra-
sība ir, lai zinātnieki saņemtu datus par katru iezīmēto

zivi, kas nonākusi cilvēku rokās. Ne velti visās valstīs par
katru nosūtīto zīmīti atradējam izmaksā naudas prēmiju.
Baltijas Zivsaimniecības zinātniskās pētniecības institūts

(adrese: 226049 Rīgā, Daugavgrīvas ielā 6) par katru sa-

ņemto zīmīti izmaksā šādu atlīdzību: par lašveidīgo zivju
zīmīti — 2 rbj., par jūras zivju zīmīti — 1,50 rb]., par
saldūdens zivju zīmīti — 1 rbl. Šā institūta zinātnieki ik

gadus Rīgas jūras līcī un dažādos jūras rajonos iezīmē

Zīmējumā redzami galvenie zīmīšu veidi un piestiprināšanas vietas:

1 — ampulas zīmīte, 2 — plāksnītes zīmīte, 3 — diska zīmīte,
4 — pavediena zimīte, 5 — lentas zīmīte, 6 — zem ādas ievadīta

plāksnīte, 7 — tetovējumi, 8 — spuras nogriešana, 9 — caurumu iz-

kniebšana spurā.
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s—lo tūkstošus mākslīgi izaudzēto lašu mazuļu, 3—5

tūkstošus plekstu un vairākus tūkstošus mencu un ik ga-

dus no zvejniekiem un citām personām saņem ap tūkstoš

ziņojumu par iezīmēto zivju atrašanu.

Atrodot iezīmētu zivi, vēlams sniegt šādas ziņas: zivs

noķeršanas vai atrašanas vieta, datums, zivs garums un

atradēja pilna adrese. Ziņojumam noteikti jāpievieno arī

pati zīmīte.

E. Vimba

JŪRMALAS SĒNES

Jūrmalas kāpas un sausie, smilšainie meži ir savdabīga
augtene dažādām mikroskopiskajām un makroskopiskajām
sēnēm.

Sausajos kāpu mežos diezgan bieži aug mazā zemes-

zvaigzne (Geastrum minimum Schvveinitz), kuras augļķer-

meņi no savām «māsām», citām zemeszvaigznēm, atšķiras

ar saviem nelielajiem izmēriem. Ārējais apvalks līdz pusei
sadalās 7—9 daivās. Izplestā veidā ārējā apvalka (ekso-

perīdija) diametrs sasniedz 12—25 mm. Sausajos mežos

aug arī jumjupūpēži — gan iedzeltenais jumjupūpēdis

(Rhizopogon lutcolus Fr.), gan arī iesārtais jumjupūpēdis

(Rhizopogon rubescens Tul.). Jumjupūpēži ir pazemes sē-

nes. To augļķermeņi sākotnēji attīstās augsnes virsējos

slāņos. Tos atrodam ceļu malās, grāvju nogāzēs no zemes

izvēlušos vai arī meža dzīvnieku izkasītus. Jumjupūpēžu

jaunie augļķermeņi ir ēdami, taču sevišķas vērtības tiem

nav.

No sauso priežu mežu ēdamajām sēnēm atzīmēsim bara-

vikas, sviesta bekas, priežu bekas, vilnīšus, cirtaino čigā-
neni, dažādas bērzlapes un pienaines. Bieži te atrodama

arī medene, pursla jeb vēršmēle (Sarcodon imbricatus

(L.) Quēl.). Tā ir arī laba ēdamā sēne.

No indīgajām sēnēm kāpu priežu mežos parasta ir bālā

mušmire (Atnanita mappa Batsch).
1929. gadā, pamatojoties uz itāļu mikologa Dž. Breza-

dolas secinājumu, F. Stolls kā zinātnei jaunu aprakstīja
kāpu tinteni (Coprinus dunarum F. Stoll), kas atrasta

ceļojošajā kāpā pie Garciema. Tās augļķermeni aug gru-

pās pa 3—7 kopā. Pēdējā laikā sēne pie mums nav vairs

atrasta.
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Jūrmalas sēnes: 1 — pūpēdīšu disciseda, 2 — mazā zemeszvaigzne,
3 — kātainais pūpēdis, 4 — medene, 5 — smiltāju sepultārija.

Jūrmalas kāpās vietām aug Hadriana zemestauki (Phal-
lus hadrianii (Vent.) Pers.), kuru jauno augļķermeņu ap-
valki ir iesārti. Ar to šī suga atšķiras no parastajiem ze-

mestaukiem.

Rudenī jūrmalas kāpās starp smilšu kārkla audzēm un

dažādu lakstaugu atliekām bieži aug smiltāju sepultārija
(Sepullaria arenosa (Fuck.) Mass.). Sīs sēnes apm. 1 cm

platie augļķermeņi — apotēciji — ir pilnīgi iegremdēti
smiltīs. Redzamas vienīgi to sašaurinātās atveres, pa ku-

rām izplūst ārā gatavās asku sporas.
Jūrmalas tuvumā un smiltājos ap Rīgu ir atrasts katai-

nais pūpēdis (Tulostoma mammosum (Mich.) Fr.). Tam

ir 3—6 cm garš cilindrisks kāts, kura lielākā daļa atrodas

smiltīs.

Paris vietās republika atrasta arī pūpedīšu disciseda

(Disciseda bovista (Klotz.) Henn.). Tās apaļie, pūpēdīšu
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(Bovista) ģintij līdzīgie augļķermeņi atrodas uz apvalka
ārējās daļas (eksoperīdija) hifu pinuma, kas no pārējās

augļķermeņa daļas norobežojas ar gredzenveida valnīti.

Līdz ar to izveidojas it kā mazs šķīvītis, uz kura atrodas

šī pūpēža augļķermenis.
Uz dažādām graudzālēm jūrmalā parazitē melnie

graudi. Tā ir parazītiskā asku sēne. (Claviceps purpurea

Tul.), kura kāpās atrodama smiltāju kāpukviešu, smilšu

ciesu un citu graudzāļu ziedos, kur rudenī izveidojas lie-

lāki vai mazāki sklerociji.
Uz dažādiem jūrmalas augiem atrodamas arī interesan-

tas mikroskopiskās sēnes. Smiltāju kāpukviešu stiebrus

bojā melnplaukas sēne (Ustilago hypodites (Schlecht.) Fr.).

1973. gada rudens

Novērojumus sabiedriskā kārtā veikuši un iesūtījuši brīvprātīgie
Vērgalē A. Bloks (meliorators), Aizputē J. Preiss (kolhoznieks),
nārs), Dobelē E. Nonbergs (agrometeotehniķis), Lielplatonē O. Lapiņš
binieks), Codē J. Sietiņsons (skolnieks), Katlakalnā J. Brigmanis
nome). Bulduros E. Indriksons (skolotājs), Vecpiebalgā O. Zaķis
meteoroloģiskā posteņa novērotāja), Neretā K. Sustiņš (hidrometeoro-
posteņa novērotāja), Alūksnē D. Pilandere (agrometeotehniķe),
Dzelzavā O. Koluss (pensionārs), Lubānā E. Mālnieks (ekskavatora
rotājs), Mēdzūlā A. Briedē (hidrometeoroloģiskā posteņa novērotāja),
Subatē O. Trošinova (hidrometeoroloģiskā posteņa novērotāja), Višķos
niece).
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Slimie stiebri ir nedaudz paresnināti, tos pārlaužot, re-

dzams, ka to virsma starp lapu makstīm ir piepildīta ar

tumšu melnplaukas sporu masu.

A. Pastors

SVARĪGĀKAS HIDROMETEOROLOĢISKĀS
PARĀDĪBAS 1973. GADA RUDENĪ

1973. gada rudens sākās parastajā laikā, bija vēss un mitrs.

Septembrī vairākās vietās tika novērotas salnas, un mēneša beigās
vietām krita pirmais sniegs. Aktīvā augu veģetācija (kad diennakts

vidējā temperatūra iziet caur +10°) izbeidzās septembra vidū.

fenoloģiskās parādības
Tabulu sastādījusi L. Ozola

fenoloģisko parādību novērotāji:
Popē E. Reinfelds (transportstrādnieks), Penkulē 2. Liniņš (pensio-
(zinātnes darbinieks), Jelgavā L. Matjušonoks (piensaimniecības dar-

(hidrometeoroloģiskā posteņa novērotājs), Sauriešos E. Lukša (agro-

(hidrometeorologiskā posteņa novērotājs), Madlienā M. Puča (hidro-
loģiskā posteņa novērotājs), Stučkā V. Krastiņa (hidrometeoroloģiski
Jumurdā V. Ūdris (pensionārs), Cesvainē T. Gaitnieks (skolnieks),
mašīnists), Zvidzienā L. Skrebelis (hidrometeoroloģiskā posteņa novē-

Adulienā J. Vīndedzis (pensionārs), Atašienē O. Bernāne (skolniece),
O. Zarāne (agronome), Šķaunē H. Sadoviča (mežsaimniecības darbi-
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Auksts bija arī oktobris: tā otrajā pusē gaisa temperatūra nokritās

līdz —5, —10°, Stendē virs sniega pat līdz —18°. Tāpat auksts

laiks turpinājās novembrī, kad uz nesasalušas augsnes izveidojās
13—18 cm bieza, bet Vidzemes Centrālajā augstienē — 22—26 cm

bieza sniega sega.
Novembra vidū ezeros un upēs parādījās pirmais ledus, bet mēneša

beigās un decembra sākumā upes aizsala pilnīgi. Aizsalšanas termiņi
atbilst ilggadīgiem vidējiem datumiem.

Pērnavas jūras līcī un Muhuveina jūras šaurumos pirmais ledus pa-
rādījās novembra beigās.

Decembris jau bija pilnīgs ziemas mēnesis. Tas raksturīgs ar zemām

temperatūrām (lidz —26°) un bagātīgiem nokrišņiem sniega veidā.

Jau 10. decembrī sniega segas biezums republikas lielākajā daļā bija
20—30 cm, Vidzemes Centrālajā augstienē un Rīgas apkārtnē — 40 cm.

Tāds sniega kārtas biezums decembra vidū Rīgā līdz šim nebija no-

vērots. Vidējais maksimālais sniega biezums Rīgā pēc ilggadīgiem
novērojumiem ziemas beigās ir 24 cm, bet vislielākais novērotais —

50 cm 1908. gadā.

E. Sproģe

SVARĪGĀKĀS FENOLOĢISKĀS PARĀDĪBAS

1973. GADA RUDENĪ

Rudens sākās tuvu parastajiem termiņiem, bija auksts un ar normālu

mitruma daudzumu.

Augusta pēdējās dienās aizlidoja strazdi. Jau septembra pirmajā
dekādē bērziem parādījās dzeltenas lapas. Mēneša vidū aizlidoja dzēr-

ves, sāka sārtoties kļavu lapas.
Siltummilošo augu kultūru veģetācija izbeidzās 10.—11. septembrī —

nedēju, pusotras agrāk nekā parasti. Pirmā salna gaisā republikas
austrumos novērota 13. septembrī, rietumos — 17. septembrī. Sā

mēneša pēdējā dekāde bija auksta, mākoņaina, ar salnām; visintensī-

vākās (—3, —s°) novērotas Vidzemes Centrālās augstienes un ziemeļ-
austrumu rajonos. 23.-26. septembrī vietām uzkrita pirmais sniegs,
kas dienā nokusa. Parasti mūsu republikā pirmais sniegs parādās tikai

oktobra vidu. Vienlaicīgi un ātri nokrita lapas kokiem.

Oktobra sākumā vēl bija silts, bet 11. oktobrī kļuva vēsāks: dien-

n; kts vidējā gaisa temperatūra noslideja zem s°, un izbeidzās augu
veģetācija. Oktobra vidū minimālā gaisa temperatūra noslīdēja līdz

—4, —9°, vietām uz augsnes līdz —10, — 12". Nākamais aukstuma

vilnis atzīmēts trešās dekādes sākumā, kad minimālā temperatūra
pazeminājās līdz —5, —10°, uz sniega līdz —10, —15°. 2—3 dienas

saglabājās sniega sega, sāka sasalt augsne.
Augļu kokiem jauno dzinumu augšana izbeidzās parastajos termi-

ņos — jūlija otrajā dekādē, ziemeļu rajonos nedaudz agrāk — jūnija

beigās un jūlija sākumā. Lapas sāka krist oktobra sākumā. Pirmā

norndīšanās perioda garums — 100—105 dienas — atbilst normai,
austrumu rajonos tas bija nedaudz isāks — 80—90 dienas. Saulaino

stundu šajā periodā bija pietiekami daudz, lai augļu koki labi saga-
tavotos pārziemošanai.

Lopu ganīšana beidzās oktobra otrajā pusē. Augsnes aršana tur-

pinājās oktobrī un novembra pirmajā pusē.
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MŪSU JŪRA

UN TĀS ĻAUDIS

Ā. Fridrihsone

MŪSU VISSENĀKĀS JŪRAS UN TO IEMĪTNIEKI

(Pirms 600—500 miljoniem gadu)

Vissenākā samērā seklā jūra klājusi nelīdzeno kristāliskā pamat-
klintāja virsmu Austrumlatvijā, kā arī tai piegulošajās Igaunijas un

Lietuvas daļās (skat. 1. attēlā M) proterozoja ēras beigu posmā —

venda laikā, pirms 550—600 miljoniem gadu. Pārējā Latvijas teri-

torijā, iespējams, pastāvējuši sauszemes apstākļi, jo tikai atsevišķos
pamatkliniāja iedobumos Kurzeme sastopami ieži, kas varētu būt vei-

dojušies vienlaicīgi ar Austrumlatvijas venda vecuma iežiem.

Tā laika jūrās jau bijusi samērā liela vienšūnas un zemāko daudz-

šūnu organismu dažādība — aļģes, sūkļi, zarndobumaiņi, tārpi, iespē-
jams, arī moluski v. c. Domājams, ka tiem vēl nebija tāda ārēja
skeleta, kas varētu saglabāties pārakmeņojumos. Organismu mīksto

daļu nospiedumi saglabājušies iežos tikai ļoti retos gadījumos, un

Latvija tie nav atrasti.

Venda un augstāk gulošajos kcmbrija iežos arī Latvijā atrasti lidz

dažiem simtiem mikronu lieli vienšūnas organismu apvalki, bet šo

šunu iekšējais saturs nav saglabājies. Pagaidām nav pārliecinoši
noskaidrots, kam pieder šie mikroskopiskie apaļie, iegarenie, daudz-

stūru vai citas formas apvalki ar dažādu virsmu — gludu, paugurainu,
ar tīklojumu vai izaugumiem pārklātu v. c. (skat. 2. attēlu). Tos ap-

vieno nezināmas piederības
mikroorganismu grupā —

Acriturcha Evitt, 1963 ūn pēc
formas iedala nosacītās ģin-
tīs un sugās. Lielākā daļa
pētnieku domā, ka tie ir iežu

rašanās procesā pārveidoju-

1. attēls. 1. un 3. att. shē-

mu sastādīšanai izmantoti

E. Lieldienas, K. Mensas,
E. Pirrusa, E. Kalas, A. Ves-

tergarda, V. Korkuta un

T. Jankauska publicētie ma-

teriāli.
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2. attēls. Dažas akritarhu sugas (no kreisās): Leiosphaeridia sp.,
Estiastra minima Volk., Baltisphaeridium pseudofaveolatum Fridr.,
Deunffia dentifera Volk.

sies vienšūnas aļģu apvalki. Nav izslēgts ari, ka starp tiem ir aug-
stāko augu sporas, izmirušu organismu oliņas v. c.

Venda vecuma nogulumos Ludzas urbumā konstatēti ieapaļi, no

dažiem mikroniem līdz 100 mikroniem lieli akritarhi (a) ar vairāk

vai mazāk sakrokotu apvalku. Līdzīgi akritarhi konstatēti arī Igauni-

jas venda nogulumos.
Venda laika beigu posmā arī Austrumlatvijas teritorijā iestājās

sauszemes apstākļi. Par to liecina šā kompleksa mālu dēdēšanas

garoza.

Nākot no austrumiem, jūra no jauna pārpludināja to pašu Latvijas
austrumdaļu un tai kaimiņos esošās teritorijas sekojošās kembrija
perioda senākās epohas sākumā, lontovas laikā (1. attēls). Cen-

trāla Latvija šajā laikā joprojām palika sauszeme, un "šā vecuma jūras
nogulumu ieži te nav atrodami. Vai lontovas laika jūra iesniegusies
Rielumlatvijā, nav zināms, jo tur iežos nav atrasti pārakmeņojumi,
pēc kuriem to varētu noskaidrot.

Arī lontovas laika māli (M) ar retām smilšakmens starpkārtām, t. s.

kembrija zilie māli nogulsnējušies samērā seklā jūrā. Tā laika jūrās
dzīvojis jau daudz dažādu organismu, kuriem atšķirībā no venda

laika jūru iemītniekiem bijušas hitīnvielas, fosfātus vai kalcija karbo-

nātus saturošas cietas čaulas. Ludzas urbumā šajos nogulumos at-

rasti šā vecuma pārakmeņojumi — dažu tārpu paveidu priekšteči
un šiem nogulumiem raksturīgais akritarhu komplekss. Lontovas laika

jūru akritarhiem raksturīgi liela izmēra (170—500 mikronu) poraini

apvalki, parādās sīki (līdz 20 mikronu) sarežģītākas uzbūves akritarhi

ar dzeloņveida izaugumiem.
Lontovas laika beigās, zemes garozai intensīvi kustoties, arī Aus-

trumlatvija pacēlusies virs jūras līmeņa, uz ko norāda stipri oksidētā

virsējo lontovas laika mālu dēdēšanas garoza šajā teritorijā.
Jauni jūras uzplūdi, šoreiz no rietumiem, sākās kembrija perioda

senākās epohas otrajā pusē. Jūras ūdeņi pārklāja galvenokārt Rietum-

baltiju (A), bet šīs epohas beigu posmā izplatījās arī tālāk uz aus-

trumiem (S), iespējams, pat visā Latvijā (skat. 3. attēlu). Par visumā

seklās jūras dziļuma izmaiņām dažādos tās pastāvēšanas laika pos-
mos liecina nogulumu raksturs.

Organismu dažādība šajā jūrā bijusi ļoti liela. Pakāpeniski izmiruši

daudzi lontovas laika jūras iemitnieki, toties plaši pārstāvēti primitī-

vākie, bezslēdzes brahiopodi (pleckāji), senākie galvkāji, arī pirmie
trilobīti. Dažas trilobītu sugas dzīvojušas samērā neilgu laiku, bet



181

3. attēls

bijušas diezgan izplatītas, tāpēc tās labi izmantojamas zināma vecuma

nogulumu izsekošanā lielākos attālumos. Pagaidām gan Latvijas
apakškembrija nogulumos atrasti tikai daži trilobītu pārakmeņojumi.

Lielāku nozīmi šajos trilobitus saturošajos apakškembrija nogulu-
mos Latvijā iegūst akritarhi, kuri še bagātīgi pārstāvēti sugu un

eksemplāru skaita ziņā. Dažādos šo nogulumu līmeņos, tātad dažādā

laikā parādās vairākas jaunas ģintis un sugas, kas dod iespēju trilo-

bitus saturošajos apakškembrija nogulumos izdalīt vairākus akritarhu

kompleksus. Siem kompleksiem noteikta plaša ģeogrāfiskā izplatība
(Baltija, Ukraina, Polija, Zviedrija v. c), tāpēc tie līdz ar citiem

pārakmeņojumiem tiek plaši izmantoti viena vecuma ģeoloģisko slāņu
izsekošanā. Faunas un akritarhu sugu līdzība minētajos apgabalos
ļauj secināt, ka jūru baseini, kuros šie organismi dzīvojuši, bijuši
savienoti un nogulsnēšanās apstākji tajos bijuši samērā līdzīgi.

Kembrija griezumu Latvijā noslēdz smilšakmeņu (S) un mālu un

aleirītu (A) nogulumi, kas, pēc ģeologu vairākuma domām, veidoju-
šies viduskembrija epohā. Arī to nogulsnēšanās laikā jūra uzvirzījās
no rietumiem. Visbiezākie- šie kembrija ieži ir Rietumlatvijā un teri-

torijā uz dienvidiem no tās; uz austrumiem to biezums pakāpeniski
samazinās.

Viduskembrija jūrā ar jaunām ģintīm un sugām pārstāvētas vairā-

kas organismu grupas. Sevišķi raksturīgi ir trilobīti no Paradoxides

ģints, kuri Latvijā līdz šim nav atrasti. Pāvilostas urbumā šajos nogu-
lumos atrasts Strenuella ģints trilobīts. Gan Latvijā atrastajiem līdzīgi
trilobiti, gan brahiopodi konstatēti arī Polijā un Zviedrijā kopā ar

tipiskajiem viduskembrija trilobītiem Paradoxides. Arī akritarhu kom-

plekss no Latvijas viduskembrija nogulumu apakšējās mālainākās

da|as ir ļoti līdzīgs akritarhu kompleksam no tā paša vecuma Lietuvas

un Polijas nogulumiem. No tā secināms, ka Latvijas viduskembrija
epohas baseins līdzīgi trilobitus saturošā apakškembrija jūras basei-

nam, bijis daļa no plašās epikontinentālās jūras (jūras, kas klāja
sena kontinenta šelfu), kas klāja Eiropas daļu. No viduskembrija
epohas beigu posma līdz pašām šā perioda beigām Baltijā bija saus-

zeme.
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R. Ulste, L. Ļarska, V. Sorokins, L. Savvaitova, V. Grā-

vītis, P. Suveizdis, L. Rotkīte, R. Mertiniene, V. Katins

JŪRU ĢEOLOĢISKĀ VĒSTURE BALTIJĀ

500 MILJONOS GADU

Ordovika periodā, pirms apmēram 500 miljoniem

gadu, sākās plaša Zemes garozas iegrimšana un jūras

transgresija (uzbrukums sauszemei), kas izpaudās arī

Baltijā. Jūras nogulumi pārklāja kembrija iežus. Ordo-

vika periodā jūras plašums un kontūras šeit vairākkārt

mainījās. Krasti nebija tālu — Somijā, Baltkrievijā —,

un jūra nebija dziļa. Visplašāk Baltijā šī jūra izplatās
ordovika vidējās epohas beigās, kā arī vēlākās epohas sā-

kumā (skat. 1. att.).
Tuvāk piekrastei esošajā, nedaudz seklākajā jūras joslā

dzīvoja bagāta bentosa fauna: brahiopodi (pleckāji, b)

briozoji (sūneņi), koraļļi (k), ostrakodi (gliemeņvēži, o)
trilobīti (t), jūras lilijas, aļģes v. c. Šeit uzkrājās kaļ-

1.
attēls



183

2.

attēls

ķaini nogulumi, no kuriem izveidojās kaļķakmens (X)
slāņi. Bet lāgiem no dienvidrietumiem pie mums iesniedzās

ari nedaudz dziļākas jūras josla. Tajā bentosa faunas bija
maz (galvenokārt trilobīti), toties parādījās planktona
organismi — graptolīti (g) un peldēja arī nektona orga-
nismi — galvkāji. Seit nogulsnējās ar organiskām vielām

bagātas pelēki melnas dūņas (D) un mālaini kaļķaini
nogulumi (M).'

Ordovika beigās sākās pakāpeniska jūras regresija (at-
plūdi), un nākamā, silūra perioda pašā sākumā uz

samērā īsu ģeoloģiskā laika posmu jūra pilnīgi atkāpās
no .tagadējo Baltijas zemju un jūras platībām. Tomēr drīz

vien sekoja jauna jūras transgresija (tās maksimumu

skat. 2. attēlā). Tuvāk piekrastei, piemēram, Igaunijā, at-

kal izveidojās seklāka josla ar gliemju biofāciju: koraļ-
ļiem (k), brahiopodiem (b), ostrakodiem (o) v. c. un mā-

laini kaļķainiem nogulumiem (X), bet tālāk — Latvijā,
Polijā, Zviedrija — dziļāka josla ar graptolītu biofāciju —

ar lielu graptolītu (g) bagātību un tumšpelēkiem mālai-

niem iežiem (M), kas bija veidojušies no dūņām. Jūra

1
Kartes ar ? apzīmētie nogulumi nav saglabājušies.



184

3.

attēls

sāka pamazām atkāpties no tagadējo Baltijas republiku
austrumu da[as un silūra perioda beigās palika tikai dzi-

ļākās vietās Latvijas un Lietuvas rietumos un tagadējas
Baltijas jūras dienvidos. Ap šo laiku intensīvi cēlās Skan-

dināvija un citi Kaledonijas tektoniskā cikla kalnāji.
Devona perioda senākajā epohā jūra no rietu-

miem turpināja ar pārtraukumiem iesniegties galvenokārt
tikai Rietumlietuvā un kā atsevišķs līcis Ziemeļkurzemē.

Turpretī vidusdevona epohā Latvijā un tās kaimiņu rajo-
nos izveidojās sekla jūra ar stipri samazinātu sāļu kon-

centrāciju. Sajā jūrā no Skandināvijas un Somijas saus-

zemes tika ieskalots daudz smilšu (S) un mālu (M). Jūrā

dzīvoja galvenokārt zivis (z) un brahiopodi (b) (no bez-

slēdzes brahiopodu klases — lingulas). Vidusdevona beigu

posmā (3. attēlā) jūra atkal sašaurinājās un Latvijas
ziemeļos izveidojās pārpurvoti līdzenumi (S) ar daudz

upēm un ezeriem. Bija izplatīti arī ostrakodi un sevišķi
lielas zivis (līdz 6 m un garākas). Sī laikposma nogulu-
mus var apskatīt Salacas krastos un citur.

Devona jūra savu plašāko transgresiju pie mums sa-

sniedza devona perioda pēdējas epohas Pļaviņu laikā, kura

pēdējais posms parādīts 4. attēla. Sajā jūrā, gan nevien-

mērīgi, bija izplatīti brahiopodi (b), gliemeži, koraļļi (k),

kaļķa zilaļģes, jūras lilijas v. c. bentosa organismi. Uz-

krājās kaļķa dūņas (X), kuras vēlāk pārveidojās galve-
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4.

attēls

nokārt par dolomītiem (tie tagad aplūkojami pie Kuldīgas,
Amatas, Virešiem un citur). Tālāk uz austrumiem bija

plašāks un dziļāks baseins, bet ziemeļrietumu virzienā at-

radās piekraste. Jūras dziļums un platība mainījās, nelie-

las transgresijas mijās ar regresijām. Devona beigās jūra
atkāpās uz rietumiem un palika tikai Kurzemē un Rietum-

lietuva, līdz beidzot kļuva ļoti sekla un lāgiem izžuva.

Karbona perioda sākumā, tumē laikmetā, no dien-

vidrietumiem Rietumlietuvā un Kurzemē iestiepās šaurs

jūras līcis, šaurāks par iepriekšējo (5. attēls). Sis līcis

vairākkārt paplašinājās un atkal sāšaurinājās, lāgiem no-

daloties no atklātās jūras. Upes sanesa šajā līcī smilšai-

nus nogulumus (S). Pieplūstošo upju saldūdeņu dēļ salu

koncentrācija šajā līcī bija stipri pazemināta, un tur neva-

rēja dzīvot parastā jūras bentosa fauna, tādēļ šajos smilšu

iežos atrod tikai zivju atliekas (z). Atsevišķos laikposmos
tomēr uzkrājas arī kaļķiežu nogulumi, kuros atrod kaļķaino
zilaļģu atliekas. Jau karbona perioda senākās epohas bei-

gās sakarā ar zemes garozas celšanos jūra no Baltijas

atkāpās pavisam, un jauni nogulumi šeit ilgu laiku neuz-

krājās, esošie nogulumi pakāpeniski tika noskaloti, šajā
laikā izpaudās hercīniskā tektoniskā cikla aktivitāte,
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5.

attēls

notika vispārēja zemes garozas celšanās un plašas jūru

regresijas, intensīva Sudetu, Urālu un citu hereīnisko

kalnu grēdu celšanās.
Perina perioda sākumā, pirms apmēram 270 miljo-

niem gadu, Baltijā bija izveidojies sauss, arīds klimats

un tuksneša ainava. Šī perioda vidū no dienvidrietumiem

sāka ieplūst jūra, kas sasniedza Rietumlietuvu un Dien-

vidkurzemi (6. attēls). Tajā dzīvoja gliemji (g), zivis,
koraļļi (k, pat koraļļu rifi, r) un citi organismi, kuru at-

liekas palika jūras kaļķa dūņās un no kurām izveidojās
kaļķakmeņu slāņi (X; tos var apskatīt pie Brocēniem).
Vēlāk jūra sašaurinajas un jūras ūdens kļuva pārāk sāļš,

organismu dzīvei nelabvēlīgs (7. attēls). Sajā ūdenī veco

koraļļu rifu ielokā nogulsnējās ģipsis (G), anhidrīts un

akmeņsāls (NaCI), līdz beidzot jūra izžuva pavisam,

6.

attēls
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7.

attēls

tās vieta palika dunu un sāls purvājs un beidzot atkal

izveidojās tuksnešains apvidus.

Mezozoja ēra iesākas artriasa periodu. Šī perioda
sākumā Rietumlietuvā un Dienvidkurzemē seklā baseinā

uzkrājās mālaini nogulumi, kuros organismu atliekas sa-

stop ļoti reti. Triasa perioda beigās un juras perioda sā-

kumā Baltijā atkal valdīja kontinentāli apstākļi. Juras

periodā no dienvidrietumiem pamazām atkal uzvirzījās

jauna transgresija, kura paplašinājās vidusjurā (dogerā)
un maksimumu sasniedza juras perioda pēdējās, malma

epohas pirmajā pusē (8. attēls). Šī jūras transgresija pār-

ņēma lielas platības Rietumeiropā un krievu platformā.

Šajā jūrā bija sastopama bagāta fauna. Arī pienvidkur-
zemē pie Zaņas upītes šajos nogulumos atrasts peldoša

pliozaura (Peloneustes, p) zobs, tāpat tipisku okeāniska

sāļuma jūras nektona iemītnieku — dažādu amonītu (a)

un belemnītu čaulas, bez tam arī gliemeži, gliemenes (g),

jūras lilijas v. c. Jūrā nogulsnējās aleirīti ar māliem (A),

merģeļi ar smiltīm (M) un kaļķakmeņi (X). Tad jūra
atkal atkāpās.

8.

attēls
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9.

attēls

Krīta perioda sākumā Baltijā bija sauszeme. To-

mēr krīta perioda senākās epohas beigās sākās vēl viena

nlaša jūras transgresija, kura pārņēma arī Lietuvu un

turpinājās krīta perioda jaunākajā epohā. No ziemeļiem

šajā jūrā tika ieskaloti smilšaini nogulumi. (S 9. attēlā).
Dienvidaustrumlietuvā uzkrājās kaļķainas dūņas, no ku-

rām izveidojās rakstāmā krīta slāņi (X), vietām arī mer-

ģeļi (M). Uz dienvidrietumiem no Kaunas izveidojās Su-

valkijas pacēlums, kas atdalīja baseinu ar krīta nogulu-
miem austrumos un aleirītu un smilšu (A) nogulumiem
rietumos. Jūrā dzīvoja haizivis (h), gliemenes (g), glie-
meži v. c. Krīta perioda beigās jūra šeit atkal izzuda.

Kainozoja ēra iesākās ar paleogēna periodu, kad

jūra no Anglijas gar Dāniju, Ziemeļvāciju un Poliju sa-

10.

attēls
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sniedza Dienvidlietuvu un turpinājās Baltkrievijā, tālāk

savienojoties ar jūras baseinu Ukrainā. Jūra uzplūda gan

no rietumiem, gan no dienvidaustrumiem, un abi šie ba-

seini savienojās Baltijas dienvidos. Šajā periodā jūras
kontūras vairākkārt mainījās, tomēr ne sevišķi plašās ro-

bežās. Jūrā nogulsnējās aleirīti (A). Tajos atrasti haizivju
zobi (h). Uz sauszemes, galvenokārt Skandināvijas ap-

vidū, auga skuju koku meži. No ļoti daudziem šo mežu

organismiem attēlā redzams vienas dzintara priedes Pinus

reichiana čiekurs, pie gandreņu rindas piederošā auga

Connaracanthium roureoides zieds un viendienīte Cronicus

anomālus. No šiem mežiem upes skaloja dzintaru uz jūras

piekrasti Baltijas dienvidos (10. attēls). Tur upju deltu

smilšainajos nogulumos (S) izveidojās dzintara atradne

(Sembu pussalā).
Jūra atstāja Baltiju paleogēna perioda beigās. Arī vē-

lākajā, neogēna periodā šeit pastāvēja kontinentāli

apstākļi — līdz pat ledus laikmetu sākumam.

V. Stelle

PIRMS BALTIJAS JŪRAS

(Pēdējais gadu miljons)

Baltijas jūra ir jauna, ģeoloģiskos mērogos tā radusies

pavisam nesen, tikai pirms 13—14 tūkstošiem gadu. Tur-

pretī teritorija, kurā ieguļ Baltijas jūras ieplaka, ir miljo-
niem gadu veca. Acīm redzamo faktu, ka neogēna beigās
tektonisko spēku ietekmē zemes reljefs Baltijas ieplaka
pazeminājies, N

radot priekšnoteikumus lielas ūdenskrātuves

izveidošanai, pierāda turpmākā teritorijas ģeoloģiskās at-

tīstības gaita.

Pleistocēns. Fennoskandijā izveidojas grandiozi le-

dāji, kas, virzoties uz priekšu, savā ceļā visu sagrauj un

izārda. Ledāja milzīgā smaguma ietekmē zemes garoza

Baltijas ieplakā vēl vairāk tiek nospiesta uz leju. Ledus

laikmets tomēr nav mūžīgs. Ledū sakaltās milzīgās ūdens

masas, klimatam kļūstot siltākam, saplūst ledāju ezeros,

kuru apmēri pamazām pieaug. Ūdens vienmēr tiecas uz

reljefa zemāko vietu, un, lūk, pienāk brīdis, kad tas sāk

kraties no ledus brīvajās vietās Baltijas ieplakā. Tādu
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vispārējos vilcienos varētu iedomāties Baltijas jūras pirm-
sākumu ledus laikmeta beigu posma.

Pleistocēns, kā zināms, raksturīgs ne tikai kā monolīts

un ilgstošs apledojums. Ledus laikmetus — to bija vai-

rāki — pārtrauca starpledus laikmeti un starpstadiāli, kad

ledāji pilnīgi vai dajēji izzuda. Vai laika posmos starp
diviem apledojumiem Baltijas ieplakā varēja pastāvēt liels

ūdensbaseins? Uz šo jautājumu jāatbild pozitīvi. To pie-
rāda ģeoloģiskie dati un raksturīgi nogulumieži.

Kurzemes rietumu piekrastē vairākās vietās atsedzas

pelēki smilšaini mālaini nogulumi ar oļiem un akmeņiem,
kas no pirmā acu uzmetiena atgādina ledāju veidojumu —

morēnu. Sājos iežos tomēr var atrast labi saglabājušos
jūras gliemju un foraminiferu čaulas, kā arī sāļūdens kram-

aļģu atliekas. Visas pazīmes liecina, ka šie nogulumi

sakrājušies kādā no senajām pleistocēna jūrām, jo pār-
klāj tos jaunāka apledojuma iežu materiāls — morēna.

Putekšņu sastāva analīze nogulumos rāda, ka šāda jūra

varējusi pastāvēt mindeles—risa starpledus laikmetā.

Ļeņingradas tuvumā tek neliela upe Mga. Vietām tās

krastos atsedzas tumšpelēki mālaini ieži, kas it kā piesā-
tināti ar raksturīgām jūras gliemju čaulām. Bet koku pu-
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tekšņu sastāvs šajos iežos ievērojami atšķiras no putek-

šņu kompleksa Kurzemes pēlēkajos starpmorēnu nogulu-
mos un ļoti atgādina pēdējā lielā starpledus laikmeta —

risa—virmas putekšņu floru. Tātad pleistocēna laikā pa-

stāvējusi vēl kāda jūra, jaunāka par iepriekšējo. Mgas
nogulumi konstatēti arī citur. Karēlijas ģeologi mēģinā-

juši restaurēt šīs jūras krastu kontūras. Jūra bijusi savie-

nota ar Polāro baseinu ziemeļos un Ziemeļjūru rietumos.

Sāļuma pakāpe šajā jūrā bijusi vairākkārt augstāka nekā

pašreiz Baltijas jūrā (skat. attēlu).
Pēdējais — lielais virma apledojums iznīcinājis baseinu.

Šīs bijušās jūras nogulumus Latvijas teritorijā atrodam

ieslēgumu veidā ledāju iežos.

Ledus laikmeta beigu posms. Ledāju kušanas ūdeņi
traucas uz Baltijas ieplakas dienviddaļu. Dzimst jauna
jūra — Baltijas jūra.

M. Galeniece

JŪRAS APRAKTIE PURVI

Baltijas jūra savā attīstībā vienmēr bijusi nemiera pilna.
Gan appludinot daļu sauszemes, gan ievērojami atkāpjo-
ties no iepriekšējā krasta, tā bieži mainījusi robežas. Jū-

ras regresīvajā stadijā atbrīvotajā teritorijā izveidojās
ezeri, ieviesās augi, bet reljefa zemākajās vietās ar paaug-

stinātu mitrumu sākās pārpurvošanās. Ezeros un purvos

uzkrājās raksturīgi nogulumi — gitija un kūdra. Savukārt

transgresijas rezultātā daļa piekrastes no jauna atradās

zem ūdens un bijušajos ezeros un purvos sedimentējās jū-
ras nogulumi, kas bieži saturēja arī jūras gliemju čaulas.

Šīs juras attīstības stadiju un fāžu maiņas atkārtojās vai-

rākas reizes, un rezultātā piekrastes kūdrājos atspoguļo-

jas ne tikai pēcledus laikmeta vispārējās klimatiskās iz-

maiņas, bet arī jūras līmeņa ilgstošās svārstības.

Jūras attīstības stadijas ir atstājušas pēdas visā Ka-

ņiera ezera apkaimē, kur apraktais gitijas slānis 17 m

dziļumā ir boreāla laika veidojums, bet 14 m dziļumā
gitija jau atbilst Litorīnas jūras stadijai un veidojusies
atlantiskajā laikā. Tādas pašas Litorīnas jūras pēdas ir

saskatāmas apraktajā kūdrā un gitijā visā senajā lagūnā
starp Lielupi un Daugavu.
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Aprakta kūdra ir arī Melnsila un Ģipkas ciemu ap-
kaimē. Zem 1 m bieza smilšu slāņa ir vairāk nekā metru

biezs grīšļu kūdras slānis, bet zem tā — vairāk nekā 2 m

biezs gitijas slānis. Putekšņu analīze rāda, ka šie nogu-

lumi arī veidojušies Litorīnas jūras transgresijas laikā

jeb atlantiskajā klimata fāzē.

Vārves ciema teritorijā, 8 km no Ventspils, zem smilšu

slāņa ir ap 0,6 m biezs zemā purva kūdras slānis, kas

sastopams ap 6 km garā un ap 4 km platā joslā. Sī kūdra

savukārt veidojusies boreālajā laikā.

Apraktas kūdras slānis ir arī pie Medzes ciema, ap
12 km uz ziemeļiem no Liepājas. Šo 10 cm biezo grīšļu
kūdras kārtu sedz 2,85 cm biezs smilts slānis, kura apak-

šējā daļā atrodamas Litorīnas jūras gliemju čaulas. Pu-

tekšņu analīze rāda, ka kūdra veidojusies Ancila ezera

stadijas jeb boreālajā laikā.

Interesants ir Nidas purvs 5 km no Lietuvas robežas,

starp senās Litorīnas jūras un mūsdienu jūras krastu

līnijām. No jūras, šo joslu atdala krasta valnis, virs kura

izveidojušās kāpas. Nidas purvs pieder pie augstajiem

purviem. Zem virsējā 2,75 m biezā sfagnu kūdras slāņa ir

gitija, bet zem tās — smilts, kurā atrodamas Litorīnas

juras organismu atliekas, savukārt zem šī smilšu slāņa
seko viens kūdras slānis ar koku celmiem, kurš jau ir ze-

māk par jūras līmeni.

Kā rāda līdzšinējie pētījumi, apraktie purvi piekrastē
ir dažāda vecuma un tiem ir liela zinātniska nozīme: tie

var interesēt ģeologus, ģeogrāfus, paleobotāniķus, arheo-

logus v. c. zinātnes nozaru speciālistus.

E. Mugurēvičs

JŪRA UN CILVĒKS SENATNĒ

Jau kopš sirmas senatnes starp jūru un cilvēku nodar-

bošanos vērojama cieša saikne. Tas arī saprotams, jo,

tāpat kā zeme bija cilvēka barotāja, tā jūra pavēra ceļu
uz tālām un svešām zemēm. Jaunākie arheoloģiskie pētī-

jumi ir uzskatami pierādījuši senā cilvēka prasmi jau vai-

rākus gadu tūkstošus p. m. ē. pa jūras ceļu pārvarēt fan-

tastiskus attālumus. Seno ēģiptiešu, feniķiešu, romiešu un

vikingu jūras braucieni pašlaik ir vispār zināmi.
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Tomēr jūra bija svarīga cilvēku sabiedrībai ne tikai kā

teļš. Ne mazāk nozīmīgi plašie ūdeņi bija arī iztikas lī-

dzekļu ieguvei.
Ko par jūras un cilvēka attiecībām senatnē stāsta Lat-

vijas arheoloģiskie pieminekļi? Akmens laikmeta apmetnes
Sarnatē (Ventspils raj.), Purciemā (Talsu raj.) un Siliņ-

upē (Tukuma raj.), kas atrodas piekrastes zonā, stāsta

par Latvijas PSR teritorijas iedzīvotāju sakariem ar Bal-

tijas jūras dienvidu piekrastes ciltīm III—II g. t. p. m. ē.

Kaut gan minētās apmetnes situētas pie maziem piekras-
tes ezeriem vai upēm, tomēr var droši apgalvot, ka šo

akmens laikmeta iedzīvotāju dzīvē jūrai bijusi liela loma.

Izrakumi šajās apmetnēs rāda, ka blakus medniecībai sva-

rīgu vietu iztikas līdzekļu ieguvē ieņēmusi zvejniecība.
Piemēram, Sārnates apmetnē atrasto dzīvnieku kaulu ana-

līze liecina, ka iecienītas bijušas roņu medības. Roni me-

dīja jūras piekrastē gaļas, tauku un ādas dēļ. Ka roni va-

rējuši izmantot kā eksporta preci, liecina arī vēlākā laika

atradumi I g. t. p. m. ē. nocietinātajā apmetnē Kokneses

Mūkukalnā 100 km attālumā no jūras.

Zvejošanai ar tīkliem kā gremdus izmantoja simetriskos

nogludinātos jūras oļus. No akmens laikmeta līdz pat vi-

duslaikiem starp rotas lietām izcilu vietu ieņēma dzintars,

ko bagātīgi atrada juras izskalotajā piekrastē no Kuršu

jomas līdz pat Vidzemes jūrmalai. Dzintaru gan izman-

toja uz vietas, gan arī eksportēja. Pret dzintaru vietējie
iedzīvotāji ieguva tādas sev nepieciešamas preces kā

krams, bronza v. c. Ar starpnieku palīdzību Baltijas dzin-

tars aizceļoja tūkstošiem kilometru no atrašanas vietas.

Kurzemes piekraste un tādas ūdeņiem bagātas upes kā

Venta, Gauja, bet īpaši Daugava jau sen pievilka Baltijas

jūras rietumu krasta iedzīvotājus, sevišķi skandināvus.

Jau pirms mūsu ēras vērojama skandināvu tieksme apmes-

ties Austrumbaltija. Par to liecina t. s. velna laivas tag.
Talsu un Tukuma rajonos (skat. J. Graudoņa rakstu).
Grobiņas un Durbes apkārtnē atklātas VII—VIII gs. skan-

dināvu kolonijas pēdas. Tomēr iebrucēji nav varējuši no-

stiprināties uz ilgu laiku, jo IX gs. sākumā kurši skandi-

nāvus padzinuši. Sevišķi intensīvi jūras braucieni un

skandināvu kontakti ar kuršiem un lībiešiem vērojami ag-

rajā feodālismā. Dodoties uz bagātajām Senkrievijas un

Bizantijas pilsētām, kā arī arābu halifātu, vikingi pa ce-

ļam uzturēja tirdznieciskus sakarus arī ar Latvijas teri-
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torijas iedzīvotājiem. Par to liecina skandināvu ieroču,

rotas lietu, kā arī arābu un Rietumeiropas monētu atra-

dumi. Arī senie kurši un lībieši izmantoja jūras ceļu, lai

dotos uz Skandināviju un Baltijas jūras dienvidu pie-
krasti.

Kuršiem nav pilskalnu, kas atrastos tieši jūras krastā,

jo tajā laikā tirdzniecības punktus un nocietinājumus mē-

dza ierīkot jūrā ietekošo upju krastos zināmā attālumā no

jūras, lai nocietinājumi būtu pasargāti no pēkšņiem siro-

tāju uzbrukumiem.

Atklājumi Grobiņā, kur pilskalns un senpilsēta atrodas

ar jūru saistītās Ālandes upes krastos, liecina, ka te bijis
liels Dienvidkurzemes tirdzniecības centrs. Kalnmaļu pils-
kalna pakājē pie Medzes atrasts masīvs dzelzs enkurs,
kas liecina par senas kuģu piestātnes pastāvēšanu. Vesela

.virkne pilskalnu ir Ventas krastos Zlēku apkārtnē. Izra-

kumi izdarīti Pabērzkalnā, kura nocietinājumu ierīkošanai

izmantoti seni Baltijas ledus ezera periodā veidojušies

kapu vaļņi. Pilskalns līdz ar pie tā situēto apmetni apdzī-
vots m. ē. I g. t. beigās un II g. t. sākumā..

Arheoloģiskie apzināšanas darbi, izrakumi, kā arī rak-

stītajos avotos minētie seno ciemu vārdi liecina, ka pat
XIII—XIV gs. Kurzemes piekrastes zona bijusi diezgan

vāji apdzīvota. No šī laika piekrastes apdzīvotajām vietām

var minēt Līvas ciemu (vēlāko Liepāju), Pērkoni, Ulmali,

Sarnati, Jūrkalni, Užavu, Vārvi, Sīkragu, Irbi, Ģipku un

Roju. Tikai ar vācu krustnešu agresiju XIII gs. Ventas

grīvā tiek celts mūra nocietinājums — Ventspils.
Kā rāda vietvārdu studijas, Kurzemes piekrastes zonu

intensīvāk sāk apdzīvot ar XV—XVI gs., kad te parādās
vairākas jaunas ciema vietas.

A. Caune

KUĢU ATRADUMI SENAJĀ RĪGAS OSTĀ

Līdz pat XIV gs. Rīgas jeb Rīdzenes upes grīva bija

Rīgas pilsētas galvenā osta. Tajā piestāja visi jūras kuģi.
Bet jau XIV gs., pieaugot kuģu izmēriem, tos arvien vai-

rāk sāka noenkurot atklātā Daugavā. Tāpēc pirmā osta

pamazām zaudēja savu nozīmi pilsētas dzīvē. Upe aizsē-

rēja, un beidzot to aizbēra. Šodien Rīdzenes upītes gultne
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atrodas zem namu pamatiem un Vecrīgas ielu bruģa. To-

mēr zemes slāņi glabā liecības par kādreizējās ostas ziedu

laiku.

Ne visas upē nogrimušās senlietas, kas varētu raksturot

savu laikmetu, ir saglabājušas līdz mūsu dienām. Lai uz-

turētu ostu kuģošanas kartībā un izsargātos no tās piesē-
rēšanas, viduslaikos Rīdzenes gultni vairākkārt tīrīja.

Kopā ar smiltīm tad izcēla arī upes gultnē nokļuvušos
senākos priekšmetus.

Interesants šai ziņā ir 1554. gada ieraksts Lielās ģildes

eltermaņu grāmatā. Birģermeistars Jurgens Pādels, starp
citu. ziņo, ka, sakot tīrīt Rīdziņu no Smilšu vārtiem līdz

Kaļķu vārtiem (t. i., posmā no Pulvera torņa līdz Ļeņina
ielai), pretī vecajam kaļķu ceplim upē atrasts kāda kuģa
vraks.

No skopā ieraksta tā ari neuzzinām, kāds bijis šis atras-

tais kuģis. Upes tīrīšanas laikā šajā Rīdzenes daļā kuģi
sen vairs neiebrauca, tāpēc var domāt, ka kuģis tur nogri-
mis ostas pastāvēšanas sakuma posmā.

Lasot senrakstos līdzīgas ziņas par Rīdzenes tīrīšanu,

varēja rasties priekšstats, ka Rīgas upes gultnē liecības

par senākiem laikiem nebūs vairs atrodamas. Tomērarheo-

logu pētījumi ostas akvatorija pierādīja pretējo.
1938. gada, veicot izrakumus Rīgas universālveikala

būvlaukumā starp Vaļņu, Audēju un Rīdzenes ielām, da-

ļēji atsedza Rīgas upes gultni. Šeit Rīdzenes ielas pusē
kādreizējā krasta tuvumā, smiltīs ieskalots, gulēja uguns-

grēkā bojā gājuša kuģa vraks. No zemes izcēla septiņas
kuģa ribas, stipri apdegušu priekšējo vadni un vairākus

piecus metrus garus arējā apšuvuma dēļus. Visas šīs kuģa

daļas gatavotas no ozola koka, lietojot tikai namdara cirvi.

Ribas bija iztēstas katra no atsevišķa baļķa un sastipri-
nātas ar 5 cm resnam koka tapām. Lai piestiprinātu apšu-
vuma dēļus pie ribām, kuģa būvētāji bija izmantojuši ap

10 cm garas kalēja kaltas dzelzs kniedes. Līdzīgas apde-

gušas laiģa kniedes un kaltas naglas vraka tuvumā at-

rada vairākus simtus. Netālu smiltīs gulēja arī kāds pri-
mitīva ozola koka enkura fragments ar tajā iestiprinā-
tiem diviem smagiem akmeņiem.

legūtās kuģa daļas neradīja priekšstatu par kuģa kon-

struktīvo izveidojumu. Tās tikai liecināja, ka aizbērtā

upes gultne slēpj sevī ne vienu pārsteigumu vien.
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1. attēls. Kuģa sānu

ārējā apšuvuma
konstrukcija pār-
laidu tehnikā: 1 —

kuģa sāna grie-

zums, 2 — kniede,

3 — divu dēļu sa-

vienojuma mezgls.

Nozīmīgāks atradums, kas deva iespēju pilnīgi rekon-

struēt seno kuģi, iegūts 1939. gadā Vaļņu, Rīdzenes un

13. janvāra ielu krustojumā. Šai rajonā pirmo reizi izra-

kumos atklāja ostas akvatoriju visā tās platumā 50 m.

Arheologi konstatēja, ka Rīdzenes upe gadsimtu gaitā
vairākkārt sašaurināta. Noņemot kādus viduslaikos celtus

kreisā krasta nostiprinājumus, zem tiem apm. 7 m dzi-

ļumā atrada sena kuģa vraku. Pārklāts ar upes smiltīm,
tas gulēja sasvēries uz labajiem sāniem. Kreisais borts

bija stipri cietis, vēlākos gadsimtos Rīdzeni bagarējot.
Atrastās kuģa daļas deva iespēju noteikt kuģa izmērus

un izsekot tā konstrukcijai. Kuģa maksimālais garums

sasniedzis gandrīz 17 m. Brangas, ārējais apšuvums un

klāja sijas darinātas no ozola. Ārējā apšuvuma piestipri-
nāšanai pie brangām lietotas līdz 5 cm resnas koka tapas,
bet apšuvuma dēļi savā starpā sastiprināti ar dzelzs knie-

dēm un kalēja kaltām naglām. Dēļu starpas un dēļu pie-
vienošanas vietas brangām rūpīgi nodrīvētas ar pakulu
auklām un audeklu, kas piesūcināts ar darvu vai sveķiem.
Atrastais kuģis būvēts pārlaidu tehnikā — savienojot
ārējā apšuvuma dēļus pamīšus kā sāniski, tā arī galos,
šī konstrukcija palielināja kuģa izturību un viduslaikos

bija raksturīga visiem Baltijas jūras kuģiem.

Kuģa korpusa forma abos galos bijusi gandrīz vienādi

smaila. Vadņi darināti no dabiski izliektiem ozola koka

gabaliem. Ta priekšgals veidots slaids, gandrīz 3 m augsts,

piemērots lielu viļņu šķelšanai. Pēc savas formas Rīgas

kuģa vadņi ir līdzīgi Rīgas jūras līcī vēl nesenā pagātnē
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Duvēto airu zvejas laivu vadņu formai. Kuģa sānu borta

augstums nedaudz pārsniedzis 2 m, bet iegrime bijusi
ap 1,5 m. Tā tilpums nepārsniedz 50 lāstu.

Pie kuģa pakaļvadņa netika konstatētas stūres palie-
kas. Tas liek domāt, ka kuģis bijis vadāms ar t. s. stūres

airi, ko ielaida ūdenī no vieniem vai otriem sāniem kuģa

pakaļgalā.
Šāda tipa kuģi Baltijas jūru šķērsojuši līdz pat XIII gs.

sākumam, kad aira vietu ieņēma tagad mums pazīstamā
stūre un parādījās jauns kuģa tips, t. s. koge. Rīgas ku-

ģim bijis arī masts; par to liecina vraka tuvumā un uz

tā atrastās koka daļas, kas atgādināja masta iestiprinā-
šanas ligzdu. Virs brangām gulošās klaja sijas" ļauj do-

māt, ka kuģim bijis vismaz daļējs klajš. lekšējā apšuvuma

plankojuma pēdas norāda, ka kuģis izmantots kravas pār-
vadāšanai. Šādu iekšējo apšuvumu izklāja, lai pasargātu
kravu no tiešas saskares ar ārējo apšuvumu, tādējādi iz-

vairoties no pārvadājamo preču samirkšanas.

Kuģa konstruktīvais izveidojums liecina, ka tas varējis
noderēt preču pārvadāšanai tālos jūras braucienos.

Atsedzot kuģi, tajā bija ļoti maz atradumu. Tas pieļauj

varbūtību, ka kuģis pamests kā savu laiku nokalpojis vai

arī kādā uzbrukumā pilsētai izlaupīts un nogremdēts.
Tieši kuģī atrada 45 cm garu bultu ar ozola koka kātu

un bronzas smaili, dzelzs harpūnas smaili, primitīvu dze-

ramo ragu un vairāku koka priekšmetu fragmentus. Starp

brangām atrada neapstrādātus plienakmeņus, kas, liekas,

noderējuši par balastu. Blakus tiem gulēja ar glūdu pie-
pildīts koka trauks ar rokturiem.

Atsedzot Rīgas kuģi, ap to atklājās divi dažādi slāņi.

Upes nogulsnēs, kas sedza kuģa virsējo daļu, atrada ķie-

ģeļu šķembas, kā arī XIII gs. raksturīgus priekšmetus.
Piemēram, slānī tieši virs kuģa atrada XIII gs. sākumam

raksturīgu neglazētu māla krūzi ar trim zemām kājām
un bronzas spirālgredzenu. Slānī, kurā kuģis bija iegri-

mis, netika konstatēta vairs neviena ķieģeļa šķemba. Se-

višķi maz atradumu bija zem paša kuģa — tikai dažas

gaiša māla trauka lauskas un atsevišķu grieztu vai vir-

potu koka trauku fragmenti. Tas norāda, ka kuģis nogri-
mis jau pirms Rīgas mūru celtniecības XIII gs.- sākumā.

Vai tas piederējis Rīgas iedzīvotājiem vai svešzemju jūr-
niekiem — grūti pasacīt.
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2. attēls. XII gs. kuģa

attēlojums senā zī-

mogā.

1960. gadā Alberta laukumā atsegtā kuģu un laivu bū-

vētava liecina, ka šada tilpuma kuģus XII gs. beigās un

XIII gs. sākumā varējuši būvēt arī paši rīdzinieki. Spriežot
pēc līdzīgiem arheoloģiskiem atradumiem Gdaņskā, Visbijā

v. c, šis kuģa tips XII gs. bijis izplatīts visā Baltijas jū-
ras baseinā. Līdzīgus nelielus kuģus ar vienu mastu un

stūres airi sānos stilizēti parāda arī vairāki Ziemeļu un

Baltijas jūras ostas pilsētu XII gs. zīmogu zīmējumi.
Šis atradums ļauj secināt, ka Rīga kā tranzīttirdzniecī-

bas vieta pastāvējusi jau XII gs., tātad ilgi pirms t. s. vācu

Rīgas dibināšanas 1201. gadā.
Pēckara gados pašu Rīgas upes gultni plašāk at-

segt nav bijusi izdevība. Vairākās vietās atsegts tikai

Rīgas ostas krasts. Arī šajos izrakumos atrastas daudzas

senlietas, kas saistās ar seno kuģniecību. Bieži atrod kuģa
kniedes un apkalumus savilces, ar ko sastiprināti kuģa
un laivu apšuvuma dēļi. Vairākkārt atrasti planku frag-
menti ar urbtu caurumu rindām. Šīs plankas varētu būt

bijušas kuģa ārējais apšuvums. Interesanti ir arī XIII —

XIV gs. no priežu mizas vai koka izdrāztie bērnu spēļu

kuģīši, kas netieši sniedz priekšstatu par tā laika kuģnie-
cības līdzekļiem.

Visi šie atradumi kopuma veido aizvien pilnīgāku priekš-
statu par senajiem Baltijas jūras navigācijas līdzekļiem.
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J. Graudonis

SENO JŪRAS BRAUCĒJU PIEMINEKĻI -

«VELNA LAIVAS»

Zieme|kurzemē atrodas īpatnēji senkapi, ko tautā dēvē par «velna

laivām».

Uz šiem kapiem apvidū norāda no lieliem akmeņiem virs zemes

veidoti laivveida krāvumi — akmens laivas. Talsu un Kuldīgas rajo-
nos zināmas pavisam divpadsmit šādas «velna laivas». Divu atliekas

atrodas pie Lubes c. p. «Bīlaviem», divu — pie «Mušiņām», vienas —

pie Nogales c. p. «Birzniekiem» un vienas — pie Dundagas «Plinti-

ņiem». Šādas laivas, pēc dažām ziņām, bijušas arī pie Vandzenes

«Paušām» un «Pajām», bet trīs XIX gs. izpētītas pie Lubes c. p.

«Lībes», viena atzīmēta Rendas c. p. Lielrendas kroga tuvumā.

Mūsu dienās šīs «velna laivas» saglabājušās' daļēji, jo pēc izra-

kumiem pieminekļi nav pilnīgi rekonstruēti. No laivām izlauzti akmeņi
celtniecībai. Veselus šī tipa pieminekļus tāpēc Latvijā nezinām, un

ļoti svarīgi ir saudzēt tos, kas saglabājušies kaut daļēji.
«Velna laivu» ārējais veidojums visumā ir vienāds (1. attēls),

atšķiras gan to izmēri. Turpretī pašu kapu izbūvē konstatētas lielākas

atšķirības (2. attēls).

Pie Lubes c. p. «Mušiņām» Lubes—Tiņģeres ceļa kreisajā pusē atro-

das divas «velna laivas» (1. attēls: 2). Tās krautas viena otrai galā
ar garāko asi RZR—ADA virzienā. Labāk saglabājusies austrumu

gala laiva, pēc K. Grēvinka ziņām, 1874. gadā bijusi 9,3 m gara un

lidz 2,5 m plata. Laivu veidojuši 27 akmeņi ap 0,6 m diametrā.

Sevišķi lieli granīta bluķi bijuši nolikti laivas galos (0,75 m virs

zemes) un vidū — duļļu vietās (līdz 1,10 m virs zemes). Duļļu vietām

izmeklēti akmeņi ar iedobumiem.

Izdarot izrakumus austrumu gala laivā, akmeņu norobežotajā lau-

kumā atklāja nelielu akmeņu bruģi. Zem tā apm. 0,15 m dziļi dzelte-

nās smiltīs atrada astoņus akmeņus, ko K. Grēvinks nosaucis par

«simboliskiem akmeņiem». Tie varētu būt darba riku vietā likti
simboli.

Nedaudz dziļāk, apmēram laivas vidū, atraka 0,52x0,82 m lielu

un 0,16 m biezu sarkanīgu granīta plāksni, kas sedza divas ar plā-
nām akmens plāksnēm izklātas kameras (2. attēls: 2). Kameras bija
celtas blakus A—R virzienā. Katrā no tām atsedzās pa vienai māla

urnai (2. attēls :4) ar pelniem un kalcinētiem cilvēku kauliem. Līdzīgu
izbūvi konstatēja arī apm. 8,10 m garajā un līdz 3,90 m platajā
R gala laivā.

Laivās atrastie cilvēku kauli piederēja diviem indivīdiem: vienam

pieaugušajam un vienam ap 10—12 g. vecam bērnam. K. Grēvinks,
kas pirmais publicēja šo pētījumu rezultātus, norāda, ka «Mušiņu»
laivu ZR gala urnās atradušies skeletu augšdaļas kauli, bet DA

gala — kāju kauli. Tas nozīmē, ka pat sadedzinātie mirušie apbedīti
ta, lai tie gulētu ar skatu uz dienvidaustrumiem.

Citāda kapu izbūve atklāta tajās «velna laivās», kas atrodas Vidzera

meža pie «Bīlaviem» «Petersātu»—«Bīlavu» ceļa Z pusē. Arī te bijušas
divas viena otrai galā krautas laivas. Dienvidaustrumos esošo 15,7 m

garo un 4,5 m plato laivu veidojuši 38 akmeņi. Sevišķi lieli bijuši
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1. attēls: l — «Bīlavu» (1960. g. uzmērojums), 2 — «Mušiņu» un

3 — «Birznieku» «velna laivas» (XIX gs. zīmējumi).

galu (0,9 m virs zemes) un duļļu vietas iezīmējošie akmeņi. J. Dērings
ziņo, ka konstatēts akmeņu bruģis, zem tā 1,2X1,5 m liels plakans
laukakmens. Zem šīs plāksnes atklātas ap 0,45 m 2 lielas ar akmens

plāksnēm izliktas četrstūrainas kameras. Tajās atradušās smiltis, kal-

cinēti kauli un māla trauku lauskas. Rokot ZR gata laivā, vidusdaļā
zem apm. 0,15 m biezas humusa kārtas atsedza pavirši veidotu akmeņu
bruģi. Dziļāk gulēja lielāka laukakmens plāksne, kas sedza līdz 1,2 m

dziļu bedri. Bedrē atklāja trīsstūrainas, apakšdaļā šaurākas kameras

\2. attēls : 1). Apmēram 10—12 šādas kametas bedrē bijušas celtas

trīs stāvos. Kamera atrada smiltis, kalcinetus kaulus un māla trauku

lauskas (2. attēls : 3).

Ar smiltīm, kalcinētiem kauliem un trauku lauskām pildītas kameras

atklāja arī Vandzenes «Birznieku» «velna laivā». Turpretī «Plintiņos»
pētītajā laivā zem akmeņu klāsta atradās grants kārta, kas klāja
tumšas, ogļainas zemes slāni.
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Nevienā no pētītajām «velna laivām» nekonstatēja tādu uguns pēdu
vai citu liecību, kas noradītu uz mirušo dedzināšanu tajās. Tātad

mirušie dedzināti sārtā, bet to atlieku apbedīšanai celtas akmens lai-

vas un to centrālajā daļā izveidotas kapu vietas.

Siem īpatnējiem Ziemeļkurzemes senkapiem līdzīgi pētīti Igaunijā,
Somijā, Dānijā un īpaši Zviedrijā (Gotlandē v. c). Kurzemē un

'citur Baltijas jūras piekrastē zināmās «velna laivas» atšķiras gan
'pēc ārējā izskata, gan pēc kapu izveidojuma. Ārējās uzbūves īpatnības
nosaka materiāls: Kurzemes «velna laivas» krautas no izmeklētiem

laukakmeņiem, citur šim nolūkam izmantoti lielāki plienakmeņi. Sva-

rīgākais ir tas, ka ārpus Latvijas pētītajās «velna laivās» nav atras-

tas tādas kameras, kādas atklātas pie «Bīlaviem» un «Birzniekiem».

Sīs atšķirības, liekas, runā par dažādu apgabalu bēru paražu īpatnī-
bām.

Tautas atmiņā nav saglabājušās noteiktas ziņas par vietējām tau-

tībām svešā kapu tipa rašanos, bet iedzīvotāju uzmanību tie saistījuši.
Tāpēc radušās teikas, kas skaidro «velna laivu» izcelšanos. Par

«Bilavu» «velna laivām» teika stāsta, ka vietējais novada vecākais

Vidzers noslēdzis līgumu ar velnu. Vidzers apsolījis velnam savu

dvēseli, lai tas aizbērtu ar smiltīm jūras šaurumu pie Kolkas raga.
Ar to vācu kuģiem būtu noslēgta ieeja jūras licī un atņemta iespēja

piestāt Kurzemes krastā. Velns vedis smiltis koka kuģos. Nakti divas

reizes velns izbraucis, bet trešajā braucienā to pārsteigusi gaiļa dzie-

dāšana. Velns aizbēdzis uz elli, bet kuģi pārvērtušies par akmeņiem

2. attēls: 1 — «Bīlavu» «velna laivas» kameru plāns, 2 — «Mušiņu»
«velna laivas» kameras ar urnām, 3—4 — «Mušiņu» «velna laivu»

urnu rekonstrukcijas (XIX gs. zīmējumi).



202

(akmens «velna laivām»). Jūras šaurums palicis neaizbērts un jūras
ceļš vācu kuģiem — atvērts.

Tā, lūk, svešo pieminekļu rašanos tauta saistijusi ar tuvākas pa-
gātnes notikumiem — ar vācu iekarotāju ierašanos XII—XIII gs.

«Velna laivas» gan ir ap 2000 gadu vecākas par tiem notikumiem,
ar kuriem to izcelšanos saista tautas nostāsti, tomēr savs patiesības
kodols šajos nostāstos ir. Vispirms jau patiess ir tas, ka «velna lai-
vas» ir kaut kas vietējiem iedzīvotājiem svešs. Patiesība ir arī tas, ka

šo svešo pieminekļu rašanās saistīta ar svešzemnieku iebrukumu, ar

svešzemnieku atbraukšanu pa jūru.
Zinātnieki vienprātīgi atzīst, ka Kurzemes «velna laivas» ir skan-

dināviskas cilmes pieminekļi.
Skandināvijā aplūkotā veida kapi radušies sakarā ar jūrniecības

izcilo lomu turienes tautu dzīvē. Jūrniecības ietekmē radies priekš-
stats, ka «viņa saule» atrodas aiz jūras, aiz ūdeņiem, plašumiem. Tur

nokļūt mirušais var, tikai braucot ar laivu. Tam ticot, mirušos apbe-

dīja koka kuģos, ozola šķirstos, kurus sadedzināja; uz kapu akmeņiem
un klinšu zīmējumos attēloja braucienus uz «viņu sauli». Uz saus-

zemes cēla šādas simboliskas laivas no akmeņiem.

Latvijas teritorijā «velna laivas» radušās, uzturoties te skandināvu,

iespējams, gotlandiešu iekarotājiem, kas mirušos apbedījuši pēc dzim-

tenes tradīcijām. Pieminekļu un tajos konstatēto apbedījumu nelielais

skaits rāda, ka šo svešzemnieku vēl bijis maz vai arī tie te uzturē-

jušies īsu laiku. Minams vēl tas, ka svešzemnieku apbedīšanas tradī-

cijas nav atstājušās savas pēdas vietējo iedzīvotāju bēru paražās.
Tas liek domāt, ka iebrucējiem nav bijuši ciešāki sakari ar vietējiem
iedzīvotājiem. Viņiem nozīmīgais — jūras braucieni — vietējiem
iedzīvotājiem acīmredzot nav bijis tik nozīmīgs un uz šīs ekonomiskās
bāzes radušās tradīcijas bijušas svešas un nepieņemamas.

Pēc. apbedīšanas paražām un «velna laivās» atrastās keramikas šos

Kurzemes seno jūras braucēju pieminekļus var datēt ar bronzas laik-

meta otro pusi, t. i., ar I g. t. p. m. ē. pirmo pusi.

J. Priedīte

KURZEMES LĪBIEŠU CIEMI

Kultūras mantojumā, ko atstājuši mūsu jūras piekrastes ļaudis,

nevar neminēt to īpatnējo daļu, ko devuši Ziemeļkurzemes lībieši.

Zinātniskos rakstos ir apkopoti materiāli gan par lībiešu ēkām, sa-

dzīves priekšmetiem, tautas daiļamatniecību un īpatnēji skaistajiem
tautas tērpiem, gan par somugru valodu grupai piederošo lībiešu

valodu, gan arī par lībiešu zvejnieku folkloru.

Libiešu ēkas glabājas kā Rīgas, tā Ventspils brīvdabas muzejos.
Interesanti atzīmēt, ka lībieši dzīvojuši nevis atsevišķās viensētās, bet

ciemos.

Vecākais un valdošais Ziemeļkurzemes lībiešu apmetnes veids ir

nelieli rindu ciemi. So ciemu ārējais veidojums ir divējāds. Pirmajos
ēkas novietotas blakus cita citai gar ciema ceļa malu, bet sētu zeme

izvietota visapkārt ciemam. Otrajos atsevišķas sētas atrodas tālu



203

Talsu rajona Melnsila ciema plāns: A — «Vecmežsargi», B — «Ziv-

tiņas», C — «Kalngali», D — «Baķi» (1968. g. uzmērojums). Apzīmē-
jumi: 1 — esoša ēka, 2 — bijušas ēkas pamati, 3 — zedeņu žogs,
4 — kāršu žogs, 5 — ceļš, 6

— taka, 7
— aka, 8 — bišu strops,

9
— augļu koks, 10 — lapu koks, 11 — skuju koks, 12 — ceriņi,

13 — kāpa.

cita no citas, savu zemes gabalu vidū. Sajā gadījumā ciema teritorija
stiepjas vairāku kilometru garumā.

Ciemi bija dažāda lieluma. Mazākajos (piem., Košragā) bija 4—6

sētas, lielākajos — kā Mazirbē un Kolkā — līdz 20 saimniecībām.

Sādi ciemi radušies XVIII gs. un XIX gs. sākumā kā privāto un

kroņa muižu zemju nomnieku apmetnes (ir arī izņēmumi, piem., Maz-

irbe minēta jau XIII gs. avotos). Vel tagad šādas iezīmes saskatā-

mas divpadsmit Ziemeļkurzemes ciemos. Ciema iedzīvotāji par nelielo

aramzemes gabaliņu maksāja nomu un pildīja klaušas.

Minēto apmetnes veidu noteica gan lībiešu pamatnodarbošanās —

zveja, gan ģeogrāfiskais stāvoklis un dabas apstākļi. Dzīvojot vien-

kopus, varēja labāk veikt zvejas darbus, kā arī savstarpēji palīdzēt
nelaimes gadījumos.

Ciemos grupētās zvejnieku sētas atkarībā no to lieluma un turības

veidoja lielāks vai mazāks skaits atsevišķu ēku. Galvenās no tām bija
dzīvojama māja, klētis, zivju žāvētava, kūts un pirts.

Atsevišķu sētu situācijas plānojums ir šāds: zemes gabala vidu,
virzienā no rietumiem uz austrumiem, novietota dzīvojamā māja, bet



204

No laivām sasliets dumnams

Sīkragā (1969. g.)

uz ziemeļiem no tās — pa-

galms ar aku, klētīm, šķū-
ņiem. Dzīvojamās mājas
dienvidu pusē atradās dārzs.

Sānis novietota kūts, vēl tā-

lāk — rija. Kopumā ciemos

samērā vienāds sētas ēku

izvietojums, kas veido Kur-

zemei raksturīgo divpagalmu
iedalījumu.

Interesanti atzīmēt, ka lī-

biešu ciemos ēkas celtas no

gludi aptēstiem baļķiem gan
gropētu statņu konstrukcijā,
gan guļbūvē (atšķirībā no

igauņu senākajām būvēm,
kuru sienas veidotas no apa-

ļiem baļķiem). Spriežot pec

vecākajiem celtniecības pa-
raugiem (klēts ar datējumu
1798), šis paņēmiens lietots

jau XVIII gs. Tāpat visā lībiešu teritorijā nav sastopama neviena

dzīvojamā rija, kas bija tik ļoti izplatīts igauņu mājokļa veids.

Kā saimniecības, tā dzīvojamo ēku celtniecībā vērojams rindu prin-
cips, kas uzskatāms par senu lībiešu tautas celtniecības īpatnību.

Visiem lībiešu zvejnieku ciemiem raksturīgs t. s. sedums, t. i., pie
pludmales vienkopus uzceltas tīklu un zvejas piederumu būdas. Tur-

pat atrādās arī vabu rindas tiklu izžaušanai. -

Apkārtnes ainavu, kurā dominē priežu mežu un jūrmalas smilšu

krāsa, papildina bērzu, kļavu, egļu, vītolu, ceriņu, kā arī citu dekora-

tīvo krūmu un puķu Stādījumi.
Lībiešu bērni un mazbērni šodien dzīvo pilnvērtīgu dzīvi mūsu

daudznāciju saimē, piedalās spraigajā sociālisma celtniecības darbā.

Lībiešu tautas dziesma

«Viena muca pagrabā»

1. Ikši piti kēldariši,
Kakši kanno loda pāl.

2. Ķipi sīn(o), ķipi tān(6),
Ķipi loda tutkam pāli

\. Viena muca pagrabāi,
Divas kannas galdiņā.

2. Pastum šurpu, pastum turpu,
Pastum galda galiņā.
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J. Zemzaris

JŪRAS JEB NAUTISKIE MĒRI

Attāluma mēri bija vajadzīgi ne vien. sauszemes ce]u, bet arī jūras

braucējiem — zvejniekiem, tirgotājiem, preču pārvadātājiem. Sākotnēji
tie bija stipri aptuveni un atkarīgi no katras tautas ūdens transporta
līdzekļu veida un attīstības. Tāpēc šie empīriski noteiktie jūras ceļu
mēri bija ļoti atšķirīgi, un par tiem atrodam visai trūcīgas ziņas.

Viens no parastākajiem paņēmieniem bija jūras ceļu garumus izteikt

ar zemes ceļu mēriem. Tā latviešu folklorā jūras brauciena attālums

izteikts jūdzēs, piemēram, tautas dziesmā: «... iet laiviņa mirdzēdama

simtu jūdžu dieniņā... divi simti naksniņā» Vai šīs jūdzes bijušas
zemes jūdžu garumā, nav zināms, jo neatrodam to salīdzinājuma.
Ģermāņu zemes parasto jūras ceļu meru vīku (vika sioar, weko sidss,

viduslejasvācu weeke sees) daži autori uzskata par attālumu, ko airu

vīri varēja noairēt bez atpūtas, bez airu sola atstāšanas. To mēdza

pielīdzināt zemes ceļu senajam mēram «rast», kas sākotnēji nozī-

mēja braucienu līdz atpūtai, bet vēlāk — jau cilvēka gājiena attālumu

stundas laikā (4,5—5 km, aptuveni 2 gailu leikas).

Jūras braucēji nebija spiesti vienmēr airēt, tie varēja izmantot arī

buras: «...uzvelk baltu zēģelīti, iet laiviņa mirdzēdama.» Izveidojās
jauns jūras ceļa mers — attālums, ko varēja zināmā laikā «nozeģe-
lēt», parasti dienā vai naktī, vai arī diennaktī. Kāds skandināvu

Grenlandes braucējs tā arī izsaka ceļa garumu — gan ar jūras jūdzēm
(vikur sioar), gan ar dienas un nakts zēģelējumu.

Aprakstītā senā ģermāņu jūras jūdze vīka tad arī minēta vidus-

laiku dokumentos un, protams, sastopama Latvijas vēstures avotos.

Latīņu valodā šim mēram izveidojās nosaukums «ukae» vai «ukaesio»

(no vika sio), bet dažkārt to sauca tāpat par juras jūdzi — «milliare

marium maritimum». Kādā XIII gs. aprakstā par jūras ceļojumu no

Dānijas līdz Igaunijai («Navigatio cx Dania per mare Balthicum ad

Esloniam») visi attālumi un salu garumi izteikti jūras jūdzēs —

«ukesio». Samērā trūcīgo ziņu dēļ grūtības rodas šo jūras mēru reālo

lielumu noteikšanā. Zviedrijā diezgan agri vērojama tendence jūras
jūdzes pielīdzināt zemes jūdzēm, un '1595. gada likumā tieši uzsvērts,
ka jūdzes ir vienādas «priekš zirgiem un laivām». Arī to nosaukumā

nav vairs atšķirības —
abām lieto no latīņu valodas aizgūto apzīmē-

jumu «mile», piemēram, pnsjūdzes ūdens ceļa — «halv mile vatn».

Bet arī zemes jūdzes Zviedrijas dažādos novados bija dažādas, un

tikai XVII gs. oficiālo jūdzi noteica 18 000 olekšu (apt. 10,69 km)

garumā, skaitot 12 jūdzes vienā meridiāna grāda. Norvēģu autors

Torlacijs 1688. gadā raksta, ka 4 norvēģu vīkas esot 5 vācu jūdžu
garumā, tātad viena norvēģu jūdze būtu 9,5 km gara. Pēc kādā

XIII gs. dokumentā pieminētās Igaunijas salas attālumu no cietze-

mes vēsturnieks F. Bunge aplēsis, ka tā laika «ukaesio» garums ir

10 km. Tomēr citos avotos ar to pašu nosaukumu «weke sees» saprot
arī lielākus attālumus. Lielāku ceļa garumu apzīmēšanai gan lietoja
citu nosaukumu — «kenninge Sees». Kā šī mēra garumu daži autori

min 2 vācu jūdzes (ap 15 km), bet citi — pat 12—18 jaunlaiku jūras
jūdzes (22—33 km). *
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Bez oficiālajiem jūras mēriem, proiams, pastāvēja vairāki dabiski

jeb etnogrāfiski jūras ceļa garumu apzīmējumi. Viens no tādiem

tautas radītiem mēriem bija attālums, ko var nobraukt, iekams iz-

smēķē pīpē iebāzto tabaku. Teicienu «lidz ce|a mērķim atlikušas vēl

3 pīpes» metrologs I. Depmans dzirdējis no veciem igauņu jūrnie-
kiem. Līdztekus jūdzēm un verstīm šādu mēru pazinuši ari latviešu

zvejnieki. XIX gs. Kurzemes jūrmalā ar pīpēm noteikuši arī zemes

ceļa garumu. Bigauņciema zvejnieks Jēkabs Stūls savās atmiņas
raksta: «Viens pīpis — 5 verstis, pusotra pīpja '— jūdze.»

Visi aplūkotie jūras mēri bija stipri aptuveni un nenoteikti, jaunāko
laiku prasībām tie neatbilda. Tāpēc, kad attālumu noteikšanai sāka lie-

tot no zemeslodes ekvatora vai meridiāna atvasinātas mera vienības,
piemēram, ģeogrāfisko jeb vispārējo vācu jūdzi, kas bija piecpadsmitā
daļa no ekvatora grāda (7,42044 km), līdzīgus mērus radīja arī jūras
ceļiem. Jaunā jūdze, ko ieviesa gandrīz visas jūras valstis Eiropā un

visā pasaulē, bija 'Aso no meridiāna vai ekvatora loka grāda.
A\eridiāna grāda minūte, pec Besela aplēses, ir 1852,01 m, pēc
Klarka — 1852,184, bet pec Fejas — 1852,22 m. Noapaļojot šo skaitli

uz 1852 m, to pasludināja par oficiālo juras jūdzi 1868. gadā ZiemeJ-
vācu valstu savienība, bet 1878. gadā — Austrijā. Vēl pirms tam

Anglijā jūras jūdzes garums bija noteikts 1851,85 m, bet bez tās tika

ieviesta vēl cita
— 1853,15 m gara admiralitātes jūdze.

XX gs. sākumā pastāvošos jūras mērus ievērojamākajās jūras val-

stīs var izteikt šāda tabulā:

Anglijā: 1 sea mile 1851,85 m

1 league (3 jūras jūdzes) 5555,55 m

1 admiralitātes jūdze 1853,15 m

ASV: 1 juras jūdze kopš 1954. g. 1852,0 m

Dānijā: 1 somil 7407,41 m

1 quartmil 1851,85 m

Francijā: 1 nulle marinē 1852,0 m

1 lieue marinē -r>550.0 tn

Holandē: 1 miji 1000,0 m

1 zecmijl 1851,85 m

Itālijā: 1 miglio 1851,86 tn

Japānā: I kairi 1853,15 m

Krievija: 1 Versts 1000,80 m

Portugālē: i legoa 0173,0 m

Spānijā: 1 legua maritima 5555,55 m

1 milla legal 1851,85 m

Turcijā: 1 barri un Ķīnā l li 577,0 m

Vācija un Austrijā: 1 Seemeile 1852.0 m

Kuģniecībā bieži lietots kāds mazāks garuma mērs, ar kuru izsaka

arī braukšanas ātrumu, t. s. kabelis, kabeļa garums jeb kabeļtauva
Sākotnēji tas bija kuģa enkura tauvas garums, ko parasti izteica

asīs — 100 vai 120 asu garuma. Velak tā garumu atvasināja no jūras

jūdzes. Anglijā un ASV kabeļa garumā (cable lenglh) sākumā skai

tīja 120 asis (fathoms) vai 240 jardus (219,45 m). Prakse lietoja
arī l/$ jūras jūdzes kabeļa garumu (231,87). Vēlāk Anglijā, Vācija.

Austrijā un citās valstīs kabeļa garumu (vāciski Kabellānge) noteica

Vio no jūras jūdzes vai '/600 no ekvatora grāda, t. i., 185,511 m vai



207

noapaļojot — 185 m. Francijā kabeļlauva (cncablure) pēc vecā mēra

bija 100 tuāzu (120 veco Parīzes asu) — 195 m, pēc jaunā — 200 m

gara. Holande kabeļa garums (kabellengte) pec jaunā mēra ir 225 m,

pec vecā — 235,5 m. Dānijā kabeļtauvā skaitīja 120 asu — 188,312 m,

Portugālē estadio bija 258 m, Spānijā medida jeb cable — 200 m.

Jūrniekiem mēri bija vajadzīgi arī jūras dziļuma noteikšanai. Agrāk
to parasti

*

mērīja asīs ar sīkāku iedalījumu pēdās un collās, tagad
izsaka metros. Ass katrā valstī bija citāda: Vācijā ass (Faden) ga-
rums bija 1,88 m, Dānijā un Norvēģijā (favn) — 1,883 m, Zviedrijā
(fainn) — 1,781 m, Spānijā (brāza) — 1,672 m, Krievijā sažens

(7 pēdas) — 2,134 m.

A. Vētra

BALTĀS BURAS AICINĀJUMS

Buru flotes attīstības vēsture iet līkloču ceļus, skarot

visus mūsu planētas kontinentus, bet tās gulbja dziesma

Eiropā izskanējusi Rīgas jūias līča krastos XIX gs. otrajā

pusē. Ar ko tas izskaidrojams? Vispirms ar savdabīgo
kapitālisma attīstības gaitu Krievijā. Lielāku kapitālu trū-

kums bremzēja tvaikoņu iegādi, taču rosīgā iekšējā un

ārējā tirdzniecība spieda meklēt izeju. Ūdens transports
bija lētākais un ienesa diezgan lielu peļņu.

Vidzemes un Kurzemes zemnieki, īpaši tie, kuri dzīvoja
uz valsts zemēm, nodarbojās ar piekrastes braucieniem jau
XIX gs. pirmajā pusē. 1840. gadā Vidzemes jūrmalā zem-

niekiem konstatētas 40, bet Kurzemes jūrmalā 20 laivas,
kas bijušas lielākas par 20—30 lāstiem. Ar šīm laivām

veda uz Rīgu kartupeļus, malku, ķieģeļus un citus lauku

ražojumus. Pēc dzimtbūšanas atcelšanas XIX gs. 60. ga-
dos zemnieki piekrastes braucieniem pievērsās vēl vairāk.

Turīgākie sāka būvēt divmastu buriniekus. 60.—70. ga-

dos, kad atvēra jūrskolas, kurās zemnieki jūrnieki varēja

papildināt zināšanas jūras kuģniecībā, gar visu jūras līci

sākās strauja buru kuģu flotes būve. Laikā no 1857. gada
līdz 1913. gadam zemnieki uzbūvēja 532 buru kuģus, vai-

rāk nekā 100 neto reģistra tonnu katru. Kuģus būvēja
vairāk nekā 10 vietās, bet sevišķi daudz Ainažos, kur uz-

būvēti ap 50 buru kuģu.

Straujā buru kuģu būve stimulēja dažādu ar jūru sais-

tītu rūpalu attīstību. Daļa lauku kokamatnieku pievērsās

jaunajai nozarei, ari tai nepieciešamais kalēja darbs zi-

nāmā mērā specializējās (tas bija saistīts ar enkuru ķēžu
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Buru kuģa korpusa nolaišana ūdenī XIX gs. beigās

v. c. dzelzs daļu izgatavošanu). Plaši zēla virvju un tauvu

vīšana.

Zemnieku nelielā rocība spieda tos gan apvienot brīvos

līdzekļus, gan apvienoties arī pašiem nelielos kolektīvos —

arteļos, kas pastāvēja galvenokārt uz mutvārdu vienoša

nas pamata. Tāpēc vienam nelielam buru kuģim bija 3—4

līdzīpašnieki, kas saņēma peļņu no kuģa ekspluatācijas.
Jūrmalniekiem bija īpatas laivu būves tradīcijas, kas

uzplauka tieši buru flotes būvē. Liellaivas galvenokārt bū-

vēja pēc acumēra.

Buru kuģi tapa meistara uzraudzībā, kuru Vidzemes

jūrmalā bieži aicināja no Sāmsalas vai Rīgas. Bija arī

pašmāju meistari. Meistars pats ar lielu rūpību vispirms
izgatavoja nākamā kuģa modeli.
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Atbildīgs darbs bija koku sagāde. Tautā saglabājies
daudz ticējumu par būvkoku izvēli. Mežā aplūkojot koku,

bija paraža apiet tam apkārt saules virzienā, jo, ja iešot

apkārt kokam pret sauli, uzbūvētais kuģis neveikli ma-

nevrēšot. Koku gāžot, tam bija jākrīt dienvidu vēja vir-

zienā, citādi kuģī drīz.iemetīšoties pelējums. Koka stum

bram bija jālec talu no celma, jo tad kuģim būšot ātra

gaita un tas ar lielu kravu žigli šaudīšoties no ostas uz

ostu. Kuģu būves meistars jau mežā noteica katrai prie-
dei un ozolam vietu kuģī un attiecīgi iezīmēja tos ar

cipariem.

Daudz pūļu un darba prasīja baļķu pārvešana uz būv-

laukumu, kur tika uzstādīti «āži» planku zāģēšanai. Ap
darinātos baļķus un dēļus sautēja speciālās sautētavās.

Krastmalā, kur vajadzēja sākt kuģa korpusa būvi, li

dzenākā vietā izbūvēja grīdu, uz kuras tad meistars ar

palīgiem pēc modeļa dabiskā lielumā uzzīmēja kuģa kor-

pusa šķērsgriezumu. Izveidoja kuģa korpusa kneiju šab-

lonu, pēc ta gatavās kneijas salika uz ķīļa un sasaistīja

kopā. Kad kuģa milzīgās ribas pacēlās virs ķīļa, meistars

vēl apstaigāja visu korpusu, kur tika nogludināti visi ne-

līdzenumi, un tad sākās kuģa apšūšana. Pēc tam varēja
domāt jau par kuģa korpusa nolaišanu ūdenī. Korpusu

novietoja uz milzīgam ragavām, kuras pagatavoja no pār-

šķeltiem bērzu stumbriem. Ragavu slieces bija savlaicīgi
noziestas ar biezu tauku kārtu. Līdz pat ūdenim tika ietau-

kota arī koka rene kuģa ķīlim. Tad kuģim aplika tauvas.

Izstiepjot galveno veijeru līdz blokam, kas bija piestipri-
nāts pie atbalsta jūrā, un atvelkot veijeru atpakaļ, to

iestiprināja krastā grieztuvē. Tad varēja sākt kuģa nolai-

šanu ūdenī. Tas bija liels pārbaudījums būvētājiem, jo,
kad kuģa korpuss stalti stāvēja uz ūdens, visa tālākā at-

bildība tika nodota kapteinim, 4<ura uzraudzībā pacēla
mastus un takelāžu. Kuģa korpusa nolaišana bija svētki

visai piekrastei. Sapulcējas daudz cilvēku, ikviens gribēja
pielikt roku grieztuvei, kas iekustināja kuģi.

Vidzemes un Kurzemes jūrmalas būvēja gafelšonerus,
kuru celtspēja bija no 100 līdz 500 neto reģ. t, ātrums

sasniedza 17 mezglus. Rīgas jūras līcī būvētie burinieki

XIX
gs. 70. gados bija sastopami visos zemeslodes okeā-

nos un jūrās. Tie pārvadāja kravas starp Anglijas un

Amerikas ostām, apmeklēja Indiju un Āfriku.

Minētā buru kuģu flote pastāvēja līdz pirmajam pasau-
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Gafelšoneris «Anna» XX gs. sākumā

les karam, kad tā tika vai nu iznīcināta, vai ari nolietota

un tās vietā nāca tvaikoņi.
Buru kuģu flote pieder pagātnei, bet buru kuģis nekad

netiks aizmirsts, jo tas deva cilvēkam iespēju droši atrau-

ties no krasta un meklēt laimi plašā okeānā. Ka kuģnie-
cības simbols buru kuģis saglabāsies ilgi, un tikai tāda

nozīme mūsdienas tam arī palikusi.

V. Grāvītis

TAUTAS ZINĀŠANAS JŪRAS ĢEOLOĢIJĀ UN

EKOLOĢIJĀ

Veco zvejnieku zināšanas jūras ģeoloģijā un ekoloģijā ir ievērojami
mazāk vāktas, tomēr ne mazāk interesantas par tautas zināšanām

dziednieciba, botānika, agronomijā, meteoroloģijā vai astronomijā.
Zvejniekus interese zivju iegūšana. Un izrādās, ka viņi jau sen izzi-

nājuši juras grunts sastāva īpatnības un ekoloģisko vidi, kurā uztu-

ras viena vai otra izmantojamo zivju suga, piemēram, mencas vai
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plekstes. Bet katru no tām zvejnieki jau sen zvejojuši ar atšķirīgiem
rīkiem un paņēmieniem. Pētījumi jūras ģeoloģijā un ekoloģijā plašāk
attīstās tikai pēdēja laikā. Apstiprinās veco zvejnieku viedoklis par
ekoloģiskajām likumsakarībām un iespējam izmantot novērojumus zve-

jas praksē.

«Zvejām (t. i., zvejniekam) vajag zināt (kur kas ir)... Pirmā

kalva ir priekšā no 14 līdz 19 asis (dziļi) — akmeņi un grants. Tad

nāk bante — beņķis, pabeņķe 3 km platumā, smiltis 19—23 asis

(dziļi). Tad ir otra kalva no 19 asu. Atkal akmeņi. Gājām līdz 30 asis.

Akmenāji (ir) līdz 30—40 asis,» teica 86 gadus vecais Jānis Grunavs

Sventaja 1969. gada.
«Kalva (ir) 15—20—25 asis... (No kalvām braucot) atpakaļ uz

krautu, ap dujdesmit duj ases dziļi ir smilkte' — (tur) nav mencu.

Tad ronas akmeņi — vasarā (tur) ir plekstes, menca tur nestāv. Tad

ronas akmenājs, grants,» teica 85 gadus vecais Toms Doneris Nidā

1969. gadā.
«Mērījot dziļumu, arī varēja orientēties... Mērīja līdz 30 asīm...

Asis mērīja aptuveni — pēc savu roku atvēzieniem... īstā zvejas
vieta ir 25 asis... Svaru bumbirvai akmeni piesien, piespiež sviestu,
laiž lejā, div lidz trīsreiz pacilā, uzsit uz dibena, izvelk ārā

— p:e
sviesta pielīp smilts, māli. Ja tīrs (nekas nepielīp), tad (tur ir) akmeņi.
No ta var zināt, kādas zivis tur dzīvo... Uz smilts dzīvo plekstes,
uz akmcņa, grants un māla dzīvo mencas,» teica 76 gadus vecais

Miķelis Ķervis Nidā 1969- gadā.

«Zvejām vajag zināt (kur kas ir) ... turēt akmini, apsiet ar šņori,
šņoru starpās pasmērēt sviestu. Nolaiž dubenā. (Redz, kas) pieķip
(pie sviesta, tad) zin, kas dubenā... Grantā — menca ir. Akmenāja
tāpat menca stāvēja ... Smilktinē — tikai plekstes ...» teica Jānis

Grunavs.

«Akmeni 5 kg (smagu) piesēja, uzsmērēja taukus, sviestu, izmērīja
ar atvēzieniem — asim,» teica 65 gadus vecais Niklāvs Viņģis Svētī-

tājā 1969. gada. Viņš paskaidroja, ka, ja pielipa tumši, melni gliemež-
vāki un «ķērpis» (aļģes?), tad jūras dibena ir akmeņi un tur var būt

mencas. Ja pieķērās balti gliemežvāki, tad juras dibena ir smiltis un

tur var būt plekstes. Ja pieķērās grants vai māls, tad tur var but

mencas vai arī plekstes. Viņš parādīja šos gliemežvākus. Tumšie glie-
mežvāki bija vai nu Dreissena, vai Mutilus, kuri tiešam apmetas uz

akmeņiem, bet baltie — Macoma baltica, kuri dzīvo uz smiltīm. Tais-
nība bija vecajiem zvejniekiem. Viņi pazļst jūras grunts iežu sastāva

īpatnības un jūras organismu sabiedrības (resp., biocenozes), kuras

piemērojušās dzīvei uz šiem iežiem noteiktos vides apstākļos.

J. Rudzītis

JŪRAS TĒLOJUMS LATVIEŠU FOLKLORĀ

Latviešu folklorā jūras tēlojums ieņem redzamu vietu

tautas dziesmās un pasakās. Spilgti motīvi ar jūru sais-

tās dažās teikās. Pavisam reti jūra minēta līdz šim apzinā-

tajos sakāmvārdos, parunās un mīklās.
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Tautas dziesmās salīdzinājumā ar pārējiem lat-

viešu folkloras žanriem jūra daudzināta visbiežāk un tas

tēlojums, kaut arī nereti savijas ar fantastikas elementiem,
ir vistuvaks realitātei. Juras tēlojums sastopams ne tikai

dziesmās, kas tieši veltītas tās ūdeņiem, zvejniecībai, —

tās motīvi bieži ienāk arī tautas dzejas sacerējumos par

debess spīdekļiem un to mitoloģiskajiem personificēju-
miem, dažās precību dziesmās v. c.

Dziesmas sniedz ļoti spilgtu, krāšņām dzejas gleznam
bagātu, smalki niansētu jūras tēlojumu. Tas raksturo ne

tikai dziļa interese par jūras parādību daudzveidību, bet

arī jūsmas, sirsnības piestrāvots emocionālais tonis. Pat

tajās dziesmās, kur minēta zvejnieku bojāeja, parasti nav

vērojama negatīva emocionālā attieksme pret jūru. So

dziesmu poētiskajā tēlojuma jūra pati skumst par notikušo

nelaimi, par savu dzīļu netīšajiem upuriem.
Jūras atveidojumā dziesmu radītāju un teicēju uzma-

nību ir sevišķi saistījušas tādas parādības kā jūras viļņo-

šanās, viļņu ārējais izskats, viļņu kustības radītās skaņas.
Tautas dziesmās ar pavisam nedaudziem izņēmumiem jūra
vienmēr rādīta nemiera pilna: «Jūra šņāca, jūra krāca...»,

«Smagi, smagi jūra krāca ...», «Jura nāca čaukstēdama».

Jura «pūš», «kauc», «ruc», «dun», «dzied». Viļņi tiek

dēvēti par «baltām villainēm», poetizēti par mītisko Jūras

meitu vai Juras mātes kalponīšu «baltām sagšām». Jūras

viļņošanās bieži tēlota kā aušanas process, kur jūra ir

audēja:
Nākat, meitas, skatīties,
Jura auda audekliņu:
Putu nites, niedru šķieti,

Banga pate audejiņa.

No jūras zivju faunas pārstāvjiem tautas dziesmās mi-

nētas siļķes, reņģes, mencas, plekstes, «breteliņas» (brēt-

liņas), laši, līdakas, alatas. Dažas no šīm jūras iemītniecēm

apveltītas ar rotātājepitetiem: «menciņa, zeltspar-
nīte», «plekstiņa, platsp ā m ī t e», «līdaciņa, zaļ-

spārnīte» v. tml. Nereti tās personificētas vai antropo-

morfizētas, piedēvējot tām cilvēciskas īpašības, spējas vai

pat cilvēka veidu:

Sijķīte dziedāja
Jūriņā ...

Līdaciņa velējas

Zaļas niedras galiņā ..
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Si|ķitei div' meitiņas,

Staigā, gurnus grozīdamas;
Pretim nāca mencu dēli.

Cepurītes cilādami.

Lielāks dziesmu skaits tēlo jūru kā Saules un mītisko

Saules meitu uzturēšanās un darbības vietu. Tajās ļoti

krāšņi poetizēta saules atspulga ņirboņa jūras viļņos,
saules noriets «jūrā».

Saulīt' gāja spēlēties
Ar to jūras ūdentiņu;
Saulīt' meta zīdautiņu.
Jūra putu gabaliņu.

Ko Saulīte gauži raud,
Ik vakarus noiedama?

Zelta josta iekrituse

Dziļas jūras dibina.

Tautas seno astronomisko priekšstatu pētnieku uzma-

nību var saistīt dziesmas, kur jūra tēlota kā saules ceļa

turpinājuma vai ta nobeiguma vieta naktī.

Kas to teica, kas redzēja,
Ka Saulīte nakti guļ?
Dienu brida zaļu birzi.
Naktī jūras ūdentiņ'.

Cita tipa dziesmas variantos savukārt teikts, ka saule

nakti ņem sev mājvietu vai guļ «vidū jūras uz ūdeņa»,
«vidū jūras uz akmeņa» v. tml.

Taču bieži nav iespējams nošķirt, kur tautas dziesmās

par jūru kā Saules un Saules meitu uzturēšanās vietu ir

vienkārši dabas parādību tēlojums tautas mākslinieciskās

fantāzijas skatījumā un kur sākas un beidzas seno mito-

loģisko uzskatu un astronomisko priekšstatu izpausme.
Dažu tautas pasaku tipu sacerējumos darbība lie-

lākoties vai lielā mērā norisinās jūrā. Ir arī krietns skaits

pasaku, kur jūrai tēmas risinājumā ir epizodiska, kaut gan

svarīga vieta.

Pasaku teicēju uzmanību jūra vispirms saista kā milzīgs

ūdeņu izplatījums. Pasaku varoņi pa jūru brauc pat ga-
diem ilgi (kādā pasakā «septiņus gadus»). Jūras plašu-
mos ir salās un neparastas vietas. Pasakās tiek pieminē-
tas vētras un aukas, kas dzenā kuģus šurp un turp, tā ka

jūras braucējiem jāmaldās. Ļoti seni priekšstati par
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kās par pasaules malu, līdz kurai nokļūst ceļotāji un jūr-
nieki, ilgstoši braucot pa jūru.

Plaši izplatīta ir pasāka par Zalkšu ķēniņu, kas dzīvo

pilī juras dzelmē un apprec zemnieka meiteni. Tikai izejot
no jūras, viņš ir zalkša izskatā, savā pilī viņš ir stalts

vīrietis, ķēniņa dēls. Pēc antropomorfizacijas principiem
ir tēlota Jūras māte, kuras pils ir juras dibenā piekrastes
tuvumā, šīs pils brīnumos palaimējas ieskatīties gan ve-

cam jūrmalas zvejniekam, gan koklētājam.
Lai gan pēc pasaku motīviem jūrā sastopamas arī cil-

vēkiem draudzīgas būtnes, tā pasakās tomēr visvairāk

tēlota kā cilvēkiem naidīgu stihiju mītne. No jūras iznāk

daudzgalvaini velni, pūķi un milzu čūskas, lai saņemtu
prasīto upuri — jaunu meitu, visbiežāk ķēniņa meitu. Jūr-

malā varoņi bieži cīnās ar šiem briesmoņiem. Pēkšņi, ne-

gaidot nolaupītas ķēniņa meitas nereti tiek uzietas tālu

juras sala — velna pilī.
Tautas teika stāsta par kādu vietu jūrā, kur ir

milzīgs ūdens virpulis. Kuģi, kas nokļūst šai virpulī, vairs

netiek no tā laukā. Populāra ir teika par milzu zivi, kas

no jūras iegājusi Daugavā un tikko nenoslīcinājusi Rīgu;

par laimi, pēc dažām dienām tā atkal atgriezusies jūra.
Latviešu pasakām par jūru ir daudz radniecīgu motīvu

un paralēļu citu tautu pasakās, šie motīvi visumā ir ļoti
seni un daļēji radušies uz senu ticējumu bāzes. Nav tomēr

domājams, ka visa latviešu tauta vēl feodālisma gadsim-
tos būtu ticējusi visiem pasaku brīnumiem. Lielākā vai

mazākā mērā zaudējusi dažas savas sākotnējās funkcijas,
pasaka turpināja dzīvot tautā kā saistoša stāstāmviela

ar ētisku un estētisku satvaru.

Folklorā atspoguļojas latviešu tautas attieksme pret
jūru, tās uzskati un priekšstati par parādībām, kas saistī-

tas ar jūru. Folklora sniedz liecības, kā jūra rosinājusi
tautas māksliniecisko fantāziju. Pētījot latviešu tautas sa-

skarsmes ar jūru daudzu gadsimtu ritējumā, folkloras

materiāliem ir sava dokumentāra nozīme.
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S. Cimermanis

PIRMIE SOĻI LATVIJAS JŪRAS

ZVEJNIECĪBAS VĒSTURES IZPĒTĒ

Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta etnogrāfijas
sektors 1972. gada saka sistemātisku juras zvejas kā Latvijas iedzīvo-

tāju nodarbošanās nozares vēstures petišanu. Darba avotu bāze būs

visai daudzpusīga. Tās pamatu veido vēstures arhīvu dokumenti un

etnogrāfu ekspedīcijās iegūtās ziņas (pētnieku vērojumu un zvejnieku
atmiņu pieraksti, zvejas darba rīku, zvejnieku celtņu v. c. materiālas

kultūras objektu zimejumi, fotoattēli v. c. dali), ko papildina dažādu

vēstures periodu laikabiedru atstāti apraksti, statistikas dati, valod-

niecības un folkloras liecības v. c. materiāli. Hronoloģiski darbs ap-
tvers laika posmu no XVII gs. līdz mūsdienām.

Piekrastes zvejnieku mājas saglabājušas daudzas kultūrvēsturiskas

vērtības (celtnes, zvejas rīki un piederumi, zvejnieku apģērbi v. c.

materiālās kultūras objekti). Vecākas un vidējas paaudzes zvejnieku
atmiņa glabā datus par materiālās kultūras objektiem, zvejnieku darba

organizāciju, sadzīvi, tradīcijām, sakariem ar kaimiņu novadiem un

kaimiņu tautām, kā arī par citam parādībām, kuras pētnieks mūsdienas

pats vairs nevar noverot. Pats pētnieks mūsdienu dzīves veidu un

kultūru novēro personīgi, salīdzina to ar datiem par pagātni un fiksē

tās lielās pozitīvas izmaiņas, kas padomju varas gados notikušas jūr-
malas zvejnieku dzīvē un darbā. Tādējādi pētījums kopuma dod mums

iespēju risināt vairākus zinātniski svarīgus jautājumus, piemēram,
skaidrot latviešu un kaimiņu tautu kultūras sakaru vēsturi, latviešu

materiālās kultūras un dzīves veida vēsturi, zvejnieku dzīves veida

un kultūras attīstības jautājumus mūsdienās v. c. Tas nozīmē, ka

tēmas izpētei ir liela zinātniska un audzinoša nozime.

Vasarās no 1972. gada lidz 1974. gadam plaši pētījumi veikti piecos

zvejnieku ciemos: Tukuma raj. Engures c. p. Abragciemā un Bērz-

ciemā, Talsu raj. Rojas pilsētciemata padomes Kaltenes ciemā, Kol-

kas c. p. Sīkraga un Saunaga ciemos. Bez tam strādāts arī Rojas
pilsētciematā, Jurkalnes, Labraga um Pērkones piekraste. Turpmāk
pētījumi izvērsīsies arī citos Kurzemes piekrastes zvejnieku ciemos

un pilsētciematos, piemēram, Pāvilostā, Engurē, Melnsilā, Pitraga,
Jūrmalciemā. Papē, Nidā v. c. Novārtā nepaliks arī Vidzemes zvej-
nieku darba un dzīves veida pētīšana. Kopā ar Vēstures institūta

etnogrāfijas sektoru pētījumus jūrmalas ciemos veic arī Latvijas
Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja kolektīvs, kas muzeja ekspozīcijas un

fondu papildināšanai meklē senas raksturīgas zvejnieku celtnes, darba

rīkus, mājas iedzīves priekšmetus v. c. materiālas kultūras objektus.
Kopīgajā darbā iesaistījies arī Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs,
kura kuģniecības nodaļas darbinieki vāc ziņas, fotoattēlus un doku-

mentus par kuģu būvi un kuģniecību Latvijas piekraste, par Latvijas
piekrastes jūrskolām, par jūrnieku darbu un dzīvi. Liela vērība tiek

veltīta arī dažādu materiālas kultūras objektu vākšanai muzeja fondu

papildināšanai.

Pētnieku darbu ļoti atbalsta zvejnieku ciemu iedzīvotāji, sniegdami
visas nepieciešamās ziņas un nododami muzeju rīcībā dažādus mate-
riālus. Etnogrāfijas sektora triju gadu ekspedīcijās vien iegūtas apmē-
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ram 3000 materiālu vienības (apraksti, zīmējumi, fotoattēli, doku-

mentu kopijas) un uz abiem minētajiem muzejiem pārvesti apmēram
500 eksponāti. Apzinātas ari vairākas zvejnieku sētas un celtnes, kas

bīitu pārvedamas uz Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju vai sa-

glabājamas ciemos kā vietējas nozīmes arhitektūras pieminekli. Te

varētu minēt XIX gs. otrās puses—XX gs. sākuma zvejnieku sētas

kompleksu Tukuma raj. Engures c. p. Bērzciema «Lielkristos», XVIII—

XIX gs. klētis un tīklu budu Bērzciema «Skarās», XX gs. sākuma

zivju žāvētavu Abragciema «Jāsiņos», pirti ar dumnamu un klēti

Talsu raj. Kolkas c. p. Sīkraga ciema «Sproģos», dūmnamu Sikraga
ciema «Pentes» v. c.

Kā svarīgākās jautājumu grupas, par kurām etnogrāfiem izdevies

iegūt ziņas, minamas: 1) zvejas raksturs un vieta jūrmalas iedzīvo-

tāju dzīvē, zvejas un citu nodarbošanās nozaru (zemkopības, meža

darbu, jūras transporta v. c.) īpatsvars zvejnieku saimniecībā; 2) zve-

jas darba organizācija; 3) lomu apstrāde, realizācija, attiecības ar

zivju tirgotājiem; 4) zvejnieku sakari ar zemkopjiem un citu ciemu

un piekrasti! zvejniekiem (šaja sakara īpaši minamas ziņas par Kur-

zemes zvejnieku sakariem ar Igaunijas salu un Lietuvas piekrastes
iedzīvotājiem); 5) par zvejnieku celtnēm un to attīstību; 6) par zvei

jas rīkiem, paņēmieniem un to attīstību.

Aicinām zvejniekus un zvejnieku ciemu iedzīvotājus iesūtīt Latvijas

PSR ZA Vēstures institūta etnogrāfijas sektoram Rīgā, Turgeņeva
ielā 19 ziņas, fotoattēlus, zīmējumus, dokumentus vai to kopijas par
visiem minētajiem un arī citiem jautājumiem, kas saistīti ar jūras
zvejnieku darbu, kultūru, sadzīvi un saimniecību.

V. Bergmanis

MŪSU JŪRAS JAUNĀKIE

UN TAGADĒJIE NOGULUMI

Tagadējos jūras nogulumus varam novērot jau liedaga

joslā. Latvijas piekrastes joslas lielākajā daļā tie ir sīk-

graudainas smiltis, kuras daudzkārt parskalo viļņi. Tikai

atsevišķos liedaga posmos jūras viļņi nes granti un šikus

oļus. Sikgraudainās smiltis izplatās plašā joslā un turpi-

nās jūras dziļumā, kur tās pakāpeniski nomaina aleirīti.

Sīs smiltis veido krastam paralēlu zemūdens krasta vaļņu
virknes.

Mūsu dienās Baltijas jūrās dibenā neveidojas nepār-
traukta nogulumu sega. Lielās platībās palikuši nepar-

segti senāki, pleistocēna (ledus laikmeta) nogulumi —

morēnu smilšmāli, kā ari to pārskalošanas produkti —

laukakmeņi, oļi, grants un bezakmeņu māli. Sie ne ar ko

nepārsegtie pleistocēna nogulumi visbiežāk parādās sa-

mērā stāvākās zemūdens nogāzēs un paugurājos. Vietām

atrasti ari kārtaini māli, kas ļoti līdzīgi slokšņu māliem.
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Tagadējā Baltijas jūras dibena nogulumu sastāva un iz-

platības shēma

Paskaidrojumi pie kartes:

Qi — ledus laikmeta nogulumi
g — laukakmeņi, oļi, grants
s — smilts

m —. māls

Dziļākajās ieplakās un līču centrālajās daļās parasti
ir uzkrājušies līdz desmit divdesmit metru biezi pēcledus
laikmeta nogulumi. Tie sastāv no pelēkiem un zaļganpelē-
kiem māliem, vietām ar nelielu organisko vielu piejau-
kumu. Virspusē tie ir pusšķidrā stāvoklī. Gar ieplaku ma-

lām tie vietām satur lielu aleirīta piemaisījumu.
Tagadējo Baltijas jūras dibena nogulumu sastāva un

izplatības shēma ir sastādīta, apkopojot vairāku autoru

jaunāko pētījumu rezultātus.

Juras nogulumu sastāva un izvietojuma īpatnības no-

saka vairāki apstākļi. Viens no svarīgākajiem acīmredzot

ir drupu iežu daļiņu sašķirošanās pēc rupjuma virzienā
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no krasta uz dziļumu. Rupjākās daļiņas, kuras upes un

vēji no piekrastes ienes jLira, nogulsnējas tuvāk piekrastei,
bet smalkākās tiek aiznestas tālāk no krasta. Tomēr šī

secība ne vienmēr ir visur izturēta. Vispirms jau dažādos

piekrastes posmos no sauszemes jūrā tiek ienests atšķirīga

rupjuma materiāls. Sā un citu vietējo apstākļu dēļ iežu

drupu daļiņu rupjums ne visur precīzi samazinās virzienā

no krasta uz dziļumu.
Arī jūras straumes zināmā mērā ietekmē nogulumu iz-

vietojumu Baltijas jūrā. Bez pazīstamajam ūdens strau-

mēm, kuras iet gar krastu, pastāvīgas jūras straumes ir

arī dzelmē. Gotlandes ieplakas dienviddaļā,ka konstatēts

ar eholotu, jaunie holocēna dūņveidīgo mālu nogulumu
slāņi izbeidzoties veido lēzenu nogāzi dienvidrietumu vir-

ziena, gluži pretēji pašai ieplakai, kuras nogāze šeit ir uz

ziemeļaustrumiem. Starp šīm nogāzēm radies ielejas veida

pazeminājums, kas izsekots apmēram trīsdesmit kilometru

garumā. To var izskaidrot tikai ar ūdens straumi dzelmē

gar Gotlandes ieplakas malu, kura visu laiku neļauj šeit

nogulsnēties māliem.

Baltijas jūras tagadējo krastu dažādās Vietās

būtiski atšķiras. Ziemeļu un rietumu krasti ir izroboti, bet

dienvidu un austrumu krasti pārsvara izlīdzināti. Rietumu

un ziemeļu piekrastē sanēšu plūsmas virzās galvenokārt
no krasta uz juru, turpretī Latvijas un Lietuvas piekrastē

nogulumu materiāls tiek pārnests gar krastu galvenokārt

ziemeļu virzienā.

A. Namestņikovs, V. Bergmanis

VAI BALTIJAS JŪRĀ IR DERĪGIE IZRAKTEŅI?

No Baltijas jūras dzīlēs apslēptajiem derīgajiem izrak-

teņiem vispirms jāmin nafta. Shēma ir noradīta tā Balti-

jas juras akvatorijas dienvidaustrumu daļa, kur ir vislie-

lākās izredzes atklāt naftas atradnes. Latvijas PSR, Lie-

tuvas PSR un Kaļiņingradas apgabala piekrastes rajonos
naftas atradnes ir jau atklātas, turklāt Kaļiņingradas ap-

gabals ir kļuvis par jaunu PSRS naftas ieguves provinci,
kas ievērojama ar ļoti augstas kvalitātes kembrija naftu.

Perspektīvie kembrija sistēmas nogulumi izplatās talak

arī zem Baltijas jūras. Ordovika sistēmas nogulumos virs
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tiem arī ir nafta, turklāt jūras virzienā nogulumi kļūst

aizvien perspektīvāki, jo pazīmes rāda, ka tajos palielinās
naftu saturošo horizontu biezums un šo iežu naftas uz-

sūkšanas spējas.
Baltijas dienvidos ir izredzes atrast naftu arī perma sis-

tēmas nogulumos, kuros Polijā un Vācijas Demokrātiskajā
Republikā nafta ir atrasta.

Pēdējā laikā veikto ģeofizikalo • pētījumu gaitā jūras
dzīlēs ir atklāta vesela slāņu kupolveida kroku struktūru

sērija, kurās var būt uzkrājusies nafta (N). Visperspektī-
vākajās no šīm struktūrām jau tuvākajos gados tiks izda-

rīti dziļurbumi, lai praktiski apstiprinātu ģeologu prog-

nozes.

Baltijas jūras dzīlēs, tāpat kā tuvējā sauszemē, ir izpla-
tīti dažādi cietie derīgie izrakteņi. Pētījumu un ekspluatā-
cijas tehniskās iespējas, kā arī izmantošanas ekonomiskie

aprēķini ierobežo jūras derīgo izrakteņu izmantošanu. Tā-

pēc tadi derīgie izrakteņi kā dolomīti, kaļķakmeņi, ģipš-
akmeņi vai māli, kuri Baltijas juras dzīlēs gan ir plaši
izplatīti, tomēr neizraisa sevišķu interesi. Tuvākajā laikā,
iespējams, atmaksāsies izmantot izrakteņus, kurus nesedz

nederīga virskārta un arī par dažiem desmit metriem bie-

zāks ūdens slānis. Saja joslā ievērību pelna būvsmilts

un būvgrants (S), pēc kurām Baltijas republikās ir liels
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pieprasījums. Smilts un grants meklēšanai perspektīva ir

Rīgas jūras līča dienviddaļa, Irbes jūras šaurums, kā arī

Ovišu rags un Jūrkalnes—Sārnates apvidus, kur smiltis

un grants atrodas seklak par 15 m.

Unikālā dzintara atradne pie Jantarnajas ciema, kā zi-

nāms, turpinās arī zem Baltijas jūras. Pie Sembu pussa-

las, krastiem iespējama jauna zemūdens dzintara at-

radne (D). Jau tagad tiek plānoti šīs atradnes pētījumu
darbi.

I. Dzilna

PAZEMES ŪDEŅI ZEM BALTIJAS JŪRAS

Pazemes ūdeņi atrodas ne tikai sauszemes apgabalos,
bet arī zem jūras. So ūdeņu pētījumi sākumā varētu kal-

pot galvenokārt hidrotehniskās celtniecības apstākļu izpē-
tei, ūdens apgādes paplašināšanas iespēju noskaidrošanai

un naftas iegulu izvietojuma likumsakarību izpētei, vēlāk,

iespējams, ari citām vajadzībām. Sajā nolūkā vispirms jā-
zina jūras pazemes ūdeņu kustības īpatnības.

Ar hidroģeoloģiskiem urbumiem mūsu jūras pazemes

ūdeņi pagaidām vēl nav pētīti. Toties paveiktie ģeofizikā-
lie pētījumi dod iespēju izsekot, kā dažādi ūdeni nesošie

un ūdensnecaurlaidīgie slāņi no sauszemes turpinās zem

jūras. Bet pēc hidroģeoloģiskiem datiem par ūdeņu kus-

tības virzieniem, ātrumu utt., kas iegūti no daudziem pē-
tījumu urbumiem jūras piekrastē, ir iespējams ar aprēķi-
niem gūt aptuvenu priekšstatu par pazemes ūdeņiem zem

jūras. Izmantojot galvenokārt apkopotu hidroģeoloģisko
datu analīzi, pētījumi par Baltijas jūras Padomju Savienī-

bas sektora pazemes ūdeņiem ir veikti Vissavienības Jūras

ģeoloģijas un ģeofizikas zinātniskās pētniecības institūta

Rīgā.
No pazemes ūdeņiem zem Baltijas juras, tāpat ka līdzas

esošajos sauszemes apgabalos, vislielākā daļa ir izplatīta
divos hidroģeoloģiski visnozīmīgākajos ģeoloģiskajos
kompleksos — kvartāra nogulumu kompleksā un zem tā

esošajā pirmskvartāra nogulumu iežu kompleksā, kas ir

visbiezākais. Pazemes ūdeņi var būt sastopami arī vēl

dziļāk esošajā zemes garozas kristāliskā pamatklintāja; vir-

sējā sadēdējušajā kārtā. Sis pamatklintājs tikai Somu jū-
ras līča apvidū vietām iznāk jūras dibena virspusē, toties
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Baltijas juras un tās piekrastes pazemes ūdeņu vertikāla izvietojuma
shēma

Hidroģeoloģiskie kompleksi Hidrodinamiski—hidroķīmiskās zonas

Kvartāra nogulumu Jūras gruntsūdeņu zona. Izplatīta tikai

komplekss. Odens jūrā, turklāt ne tikai kvartāra, bet arī pirms-
plust galvenokārt smil- kvartāra nogulumiežu kompleksā, kur tas

šainos iežos. Tos no- iznāk tuvu jūras dibena virspusei. Ūdeņi
šķir praktiski ūdensne- tieši hidrauliski saskaras ar jūras ūdeni vai

eaurlaidigie aleirītu, dziļākās zonas ūdeņiem, kuri nosaka apluko-
bezakmens mālu, mo- jamas zonas ūdeņu dinamisko un ķīmisko
renu mālu un dūņvei- režīmu,

dīgo nogulumu- slāņi.

Pirmskvartāra nogu- Intensīvas pazemes ūdeņu apmaiņas zona.

lumiežu komplekss. Sauszemē: ūdens horizontu infiltracijas ba-

Odeni nesoši ir galve- rošanās apgabali (kur infiitrējas nokrišņu
nokārt plaisaini smilš- ūdeņi) un ūdens horizontu atslodzes apga-

akmeni, kaļķakmeņi un bali zemienēs
— upes, ezeros, zonas turpi-

dolomīti, kuri izplatās nājums — ūdeņu noteces apgabali jurā.
slāņos ļoti plaši hori- Zonas biezums —ap 100—600 rri. Pārsvarā

zontālā virzienā. Tos zems sāļu saturs ūdenī — I—3 g/1.
citu no cita atdala

praktiski ūdensnecaur- Palēninātas ūdens apmaiņas zona. Ūdens

laidīgie mālaino iežu horizontu infiltrācijas barošanās neliela,

slāņi, līdz 700 m biezi Upju drenējošais iespaids šo zonu nesa-

un biezāki. sniedz. Atslodze (notece) tikai jūrā, turklāt

apgrūtināta dziļā ieguluma dēļ. Sāļu sa-

turs vidēji 5—30 g/1.

Apgrūtinātas ūdens apmaiņas sāļūdeņu

zona. Zem ūdensnecaurlaidīgo iežu segas at-

dalīta no juras. Drenejošas noteces nav.

Plašā Ziemeļeiropas daļā izplatita simtiem

miljonu gadu veca pazemes sāļūdeņu ba-

seina daļa. Sāļu saturs — līdz 200 g/1 un

vairāk. Satur ari naftas iegulas.

Kristāliskā pamat- Jūras gruntsūdeņu zonas turpinājums Bal-

klintaja virsējā sadē- tijas jūras ziemeļu daļā, kur kristāliskais

dējusi kārta. Odens pamatklintājs iznāk jūras dibena virspusē,
plūst pa iežu plaisām
un porām.

Baltijas jūras dienviddaļā atrodas dziļāk, un pirmskvar-
tāra nogulumiežu komplekss te kļūst aizvien biezāks. Sprie-
žot pēc ģeofizikālajiem datiem, iežu komplekss, kurā varētu

būt sastopami pazemes ūdeņi, Baltijas jūras PSRS sek-

tora dienviddaļa sasniedz līdz 5 km biezumu.
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Baltijas juras un tās piekrastes pazemes ūdeņu vertikā-

lais izvietojums paradīts shēmā.

Visumā šeit sniegtais Baltijas jūras pazemes ūdeņu
raksturojums pagaidām vēl ir pētījumu stadijā, tomēr jau
tagad var noderēt dažādu jūras dibena izmantošanas

darbu plānošanai, kā arī lai gūtu vispārēju priekšstatu
par Baltijas jūras hidroģeoloģiskajiem apstākļiem.

Apzīmējumi
G — (retās svītriņas) — juras gruntsūdeņu zona (aizņem tikai visu

juru un pārsedz citas zonas).
I — intensīvas pazemes ūdeņu apmaiņas zona. Bultiņas rāda paze-

mes spiediena ūdeņu plūsmas virzienus, šķērssvītrotā līnija —

zonas robežu, raustītas līnijas — zonas atsevišķu apgabalu
robežas.

P — (melnie aplīši) — palēninātas ūdens apmaiņas zona un tās

robežas.

S — (gaišie kvadrātiņi) — sā|ūdeņu (apgrūtinātas ūdeiis apmaiņas)
zona un tās robežas.
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P. Sarma

NO DABAS AIZSARDZĪBAS VĒSTURES

Meža nozīmi augsnes aizsardzībā saprata, kad pēc ne-

saudzīgas mežu izciršanas Baltijas juras piekrastē dau-

dzas vietās sākās smilšu pārvietošanas. Literatūras avoti

liecina, ka XVIII un XIX gs. uz dienvidiem no Liepājas
plūstošās smiltis aizņēmušas ap 13 km garu un 50—

1200 m platu joslu gar jūras piekrasti. Agrāk daļa no šīs

platības bijuši iekopti tīrumi. Pēc piekrastes mežu izcirša-

nas plūstošās smiltis aizbērušas 15 zemnieku mājas. Kāda
1637. gada izdota karte liecina, ka tur, kur tagad atrodas

augstākā kāpa — Ķupa kalns, senāk atradusies Septiņ-
kalnes muiža un baznīca. Nepārtraukti smilšu klajumi
bijuši arī pie Irbes upes grīvas, Ventspils jūrmalā, sevišķi
uz rietumiem no Bušnieku ezera.

Sakarā ar daudzajiem ziņojumiem pagājušā gadsimta
30. gados tika ieceltas speciālas komisijas, kuru uzdevums

bija noskaidrot plūstošo smilšu apdraudētās vietas un no-

teikt, kādās vietās mežs kā drošākais smilšu aizsargātājs
būtu saudzējams. Uz komisiju materiālu pamata Vidzemes

guberņas pārvalde izdeva rīkojumu (1838), ar kuru gar

visu Baltijas jūras piekrasti noteica 320 m platu, bet se-

višķi bīstamās vietās — 200—510 m platu aizsargmeža

joslu.
Aizsardzības mežu joslās bija atļauts izcirst tikai krita-

las un saušņus, aizliegts ganīt lopus, ievākt pakaišus, čie-

kurus, skujas, pļaut zāli un viršus, kurt uguni.
1834. gada martā Nīcas kroņa mežniecībai tika uzdots

apmežot plūstošās smiltis. Šis darbs ilga kādus 25 gadus
un bija pirmais tāda veida pasākums cariskajā Krievijā.

Vispirms pēc iepazīšanās ar Austrumprūsijas pieredzi sā-

kās smilšu mehāniska nostiprināšana, klaušu kārtā iesais-

tot šajā darbā visus apkārtnes zemniekus, kas pieveda
tūkstošiem vezumu kāršu, žagaru un mietu.

Pirmos žogus smilšu nostiprināšanai gatavoja, iepinot

starp mietiem žagarus un zarus. Tomēr tie izrādījās nepie-

mēroti, jo pie tiem uzkrājās smilšu vaļņi, kas pēc tam

sāka plūst žogiem pāri. Vēlāk uzceltie sklandu žogi izrā-

dījās piemērotāki. Kad smiltis bija aprimušas, daļu no

platības apstādīja ar kārkliem, kāpu pamiežiem [Ehjmus
arenarius L.) un kāpniedrēm (Amenophila arenaria Roth.).
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Izstādīja arī bērzu, melnalkšņu, papeļu un sudrabkārklu

stādus, izsēja priežu, bērzu, lapegļu un alkšņu sēklas.

Pavisam tika apmežoti 464 ha.

Ari uz ziemeļiem no minētās vietas (Pērkones apvidu)

smiltāji aizņēma ap 1,5 km 2 lielu platību. Smiltis bija

apbērušas iekoptos tīrumus un apdraudēja zemnieku mā-

jas. Smilšu nosegšanu šeit bija sākusi Liepājas pilsēta,
bet apmežošanas darbus turpināja Nīcas mežniecība. Pēc

darba pabeigšanas Bernātu kroga un 7 māju iedzīvotāji

varēja atgriezties agrākajās dzīves vietās. Ar panākumiem

vainagojās arī smilšu nostiprināšanas un apmežošanas
darbi Rucavas un Papes apvidū.

Ap XIX gs. vidu Nīcas jūrmalas lielajos smiltājos atlika

vairs tikai papildināt stādījumus, jo liela daļa sākotnējo

stādījumu iznīka. Pavisam izzuda lapegle, no egļu stādī-

jumiem palika atsevišķi kropli kociņi, ari tīrie bērzu stā-

dījumi nedeva vēlamos panākumus. Toties pietiekami labi

ieauga priede. Ap 1860. gadu smiltāju apmežošanu varēja
uzskatīt par sekmīgi pabeigtu. Vēlāk radušos izpūtumus
no jauna nosedza un apmežoja un turpmākajos gadu des-

mitos stādījumus turēja iežogotus.
Labāks stāvoklis bija Dundagas jūrmalā, kur vietējie

iedzīvotāji paši centas smiltis nosegt un nožogot. Taču,

kā redzams no zemnieku sūdzības Vidzemes ģenerālguber-
natoram, Dundagas barons licis šos nostiprinājumus iz-

postīt un aizsargstādījumus nocirst.

No 1853. gada līdz 1860. gadam 40 km garā joslā ap-

mežoja Ventspils jūrmalas smiltāju. Smiltis iežogoja, lai

pasargātu no izbradāšanas, noklāja ar zariem un žaga-
riem. Pēc tam izstādīja kārklu un kāpniedru spraudeņus,

priežu, bērzu un alkšņu stādus. Pavisam tika nostiprināta

un apmežota 2024 ha liela platība. Taču laiku pa laikam

radās atkal jauni izpūtumi, un darbi turpinājās vēl līdz

XIX gs. beigām. Nelieli smilšu nostiprināšanas darbi

veikti ari Piltenē (1866).
Lielākas plūstošo smilšu platības pāgājušā gadsimta

otrajā pusē bijušas ari pie Daugavas un Gaujas ietekas

jūrā, kopā apm. 2601 ha. Daļa no šīs platības apaugusi
ar zāli, bet pārējā teritorijā smiltis bijušas visai agresī-

vas, aizbērušas no Ķīšezera iztekošo Langas upi; sakarā

ar to sākusies upes apkārtnes pārpurvošanās. Smiltis aiz-

putināja ari ceļus, apbēra mežus un citas derīgās platības.
Pirmie nostiprināšanas darbi šeit sākās ap 1890. gadu,
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bet tie bija niecīgi. Vietējā prese ne vienu reizi vien uz-

svēra, ka smiltis pavirzoties uz priekšu vidēji par 6 m

gadā un ka nepieciešams šo procesu apturēt. 1902. un

1903. gadā nelielas platības tika nostiprinātas valsts me-

žos, bet privātīpašumos smiltis turpināja uzbrukumu.

Rīgas pilsētas īpašumos Lielupes labajā krastā plūsto-
šās smiltis bija apbērušas pāris simtu hektāru lielu ze-

mes platību. Rīgas Mežu pārvalde iesāka smilšu nostip-
rināšanas darbus 1885. gadā. Bija nepieciešami daudzi

gadi, līdz izdevās smiltis apmežot. Panākumus sekmēja
tas, ka, stādot priedes, katram stādam piedeva kompostu.

Līdz 1890. gadam no Ainažiem līdz Palangai tika uz-

skaitīti arī visi privātie meži, kuriem bija nozīme aug-
snes aizsardzībā (apm. 18,14 tūkst, ha kopplatībā).

Taču, neskatoties uz visiem pasākumiem, daudzās vie-

tās gar Baltijas jūras piekrasti joprojām pastāvēja plūs-
tošo smilšu draudi. Tur ar smiltīm cīnījās zvejnieki un

sīkie zemnieki, kuru zemes tika apdraudētas pirmām kār-

tām, bet tie bija niecīgi pasākumi, kas stihisko procesu

nevarēja apturēt.
Smilšu nostiprināšanas un apmežošanas darbi lielāka

mērogā turpinājās XX gs. Vairāk nekā simts gadu ilga

pieredze ir pierādījusi meža svarīgo nozīmi augsnes aiz-

sardzībā. Tagad Latvijas PSR gar visu Baltijas jūras pie-
krasti izdalīta speciāla aizsardzības josla, kurā augsnes
aizsardzības meži pilnīgi -apturējuši smilšu pārvietošanos.

R. Knaps

JŪRAS KRASTU PĀRVEIDOŠANĀS

UN AIZSARDZĪBA

Litorīnas laikmeta sanesu plūsmas apjoms mūsu piekrastē, kad

Kolka veidojies 15 km platais ragveida krasta izaugums, radusies visa

Jūrmalas pilsētas teritorija un Bolderājas un Vecāku—Lilastes kapu
masīvi, ir grūti nosakāms. Bet vēl tagad tas ir diezgan liels

un, piemēram, pie Ventspils sasniedz vienu miljonu kubikmetru gada.
Sanēšu plūsma barojas galvenokārt no vietējiem krasta nograuzu-

miem. Tā kā krasta šķērsvirzienā jūra jau sen paspējusi izveidot di-

bena līdzsvari profHu, tad noteicošais faktors krastu pārveidojumos

tagad ir sanēšu gareniskās "plūsmas režīms dažādās vietās.

Kur sanešus virzošie faktori, straumes un viļņi pavājinās, tie

vairs nespēj pārvietot visu līdzi nesto plūsmas masu tālāk un da|a

no tās atpaliek — saneši uzkrājas, un krasts pieaug. Mūsu piekraste
tas visspilgtāk vērojams Jūrmalciema—Liepājas un Ovišu—Kolkas

krasta posmos, kur ir plata, lēzena, no smalkām smiltīm veidota plud-
male.
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Krasts var pieaugt un aiz tā var attīstīties kāpu ainava- arī rajonos,
kur upes iznes jurā tādus sanēšu daudzumus, ko jūra nespēj aizskalot

prom un izkliedēt gar piekrasti. Pie mums tā ir no Lielupes ietekas

udz Gaujai.
Kur sanešus virzošie faktori pastiprinās, tur tie spēj aiznest prom

vairāk sanēšu neka te pieplūst no blakus rajoniem. Lai sagādātu savāi

transportspejai atbilstošu sanēšu daudzumu, jūra nograuž krastu un

savu gultni. Te rodas dziļa piekraste un stāva krasta krauja. Plud-

male ir šaura (10—30 m), vietām tās nav nemaz un viļņi skalojas
tieši kraujas pakājē. Mūsu jura visintensivāk nograuž krastu Pāvil-

ostas— Jurkalnes rajona. Te krastu kraujas augstums sasniedz 10—12 m,

bet pludmalē akmeņu ir maz. Krasta nograušana te ilgst jau gadu

tūkstošiem, tāpēc krasts posmā no Labraga līdz Ulmalei ir atkāpies
apmēram par 5 kilometriem.

Krasta nograuzuma vai pieauguma rašanās iemesls var būt ari

cilvēku darbība, galvenokārt ceļot ostu aizsargbūves (molus). Moli

aiztur gar piekrasti ejošo sanēšu plūsmu, un tie nogulstas ostu

vēja pusē. Tā tas ir Liepājā, Ventspilī un citur. Tādi krasta pieaugumi
un ostu pieserejumi izņem no sanēšu plūsmas daudzus miljonus kubik-

metru smilts. Bet jūras transportspeja šajā gadījumā nesamazinās,

un iztrūkstošo sanēšu daudzumu jura tad ņem no krasta un gultnes —

tie tiek nograuzti. Uz ziemeļiem no Liepājas tads krasta nograuzums

sniedzas lidz pat Akmeņragam, apmēram 30 km garumā, bet pie
Ventspils — gandrīz līdz Ovišiem, 10—12 km garumā.

Krasta nograuzums, kaut arī lēns, vērojams pie Papes, no Rojas
līdz Engurei un no Saulkrastiem lidz Kuivižiem. Tomēr arī šādas

piekrastes sastopami akumulatīva krasta posmi. Pludmale te ir 30—

50 m plata, ar smalku smilti, kā, piemēram, pie Valgalciema, starp

Upesgrīvu un Mērsraga baku, tāpat arī pie Vitrupes ietekas.

Pludmales periodiskie nograuzumi, kas sevišķi iespaidīgi bija 1969.

gada Jūrmalā, kur kraujas augstums sasniedza 5 metrus, pec dažiem

gadiem atkal aizpildās, jo līdzsvarota sanēšu plūsma neaiznes smiltis

prom gar krastu, bet atvelk tikai no kāpu pakājes jūrā. Pēc tam ilgākā
laika viļņi atkal izsviež smiltis malā un vējš tās uznes atpakaļ kāpmalā.

Neparasta krasta pārveidību aina vērojama starp Lilasti un Paba-

žiem. Te satiekas divas sanēšu plūsmas. Viena, sākusies apmēram pie

Ķurmaraga, nāk gar Rigas juras līča austrumu krastu uz dienvidiem.

Otra plūsma nāk no Daugavas ietekas garām Gaujai uz ziemeļaustru-
miem. Satikušas abas plūsmas viena otru aptur, un līdzi atnestās smil-

tis nogulstas. Ja plūsmas ir spēcīgas, tādās vietās parasti rodas šauri

koncentrēts smails krasta izvirzījums jurā, kā tas ir, piemēram, pie
Kolkas. Pie Lilastes nekas tāds nav vērojams. Pludmale te, protams, ir

īsti akumulatīva. Tā ir plata un lēzena, smiltis smalkas, bet jūtams
krasta pieaugums nav vērojams un arī priekškāpa ir vāji veidota. To-

ties tālāk no juras ir varens kāpu masīvs ar vaļējām smiltīm, ko tur

uznesis vējš no pludmales.
Jāņem vēri, ka plūsmu nesto smilšu daudzums te, kā jau vispār

Rīgas juras līcī, ir samērā neliels — daži desmittūkstoši kubikmetru

gadā. Šādu daudzumu vējš, kā redzams, paspēj no pludmales aiznest

kāpu masīvā. Tādēļ pieaug ne pats juras krasts, kā būtu sagaidāms

akumulācijas apstākļos, bet pieaug kāpu masīvs. Un tā ievērojamais

apjoms un svaigums tieši iezīme šo divu plūsmu sadurvietu.

Krastu ainavas ar smilšainu pludmali, nograuzumu kraujām vai

akumulācijas norise augošām kāpām ir jūras iedarbības rezultāts. Kur
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šī iedarbība stipri vājināta, ainava var mainīties līdz nepazīšanai. Tas

rodas apstākļos, kur juras gultne jau tālu no krasta ir sekla un klāt t

akmeņiem, kas neļauj jūrai arī padarīt to dziļāku. Šādos apstākļus
jūras spars pamazam tiek kliedēts jau tālumā. Īstenībā viļņi līdz kras-

tam nemaz nenonāk un smiltis pludmale netiek uzjauktas. Vētras uz-

plūdi tur iznes juras zāles, kas kā mēslojums veicina zāļu iesakņo
šanos. Pludmali ieskauj arī doņu un niedru josla ūdenī, un tad ta

maz vairs atšķiras no ezermalas pļavām. Šādas piejūras pļavas pie

mums visizteiksmīgākās ir starp Kuivižiem un Ainažiem, mazāk iz-

teiksmīgas pie Svetupes ietekas un Mērsraga ostas. Sāds krasts ir

pilnīgi drošs un aizsardzību neprasa.
Krasta pārveidošanās var but gan kaitīga, gan labvēlīga parādībj

Pirmo ir jācenšas novērst, otru der veicināt. Bet Viena, un tā pati

parādība no zināma viedokļa var būt kaitīga, bet no cita
— labvēlīga.

Tā krasta pieaugums kādā vieta ir apsveicams no jūrmalas kūrorta

attīstības viedokļa, bet krasta izvirzīšanās jurā vienlaikus var apdrau
det ostu ar aizsērēšanu.

Krasta nograušanu parasti uzskata par kaitīgu norisi, kas visiem

speķiem jāapkaro. Bet, ja mums izdotos novērst krasta nograuzumu,
piemēram, pie Labraga, tad sanēšu plūsma, nedabūjusi savam sparam
atbilstošu piesātinājumu, bruks virsu krasta posmam starp Jūrkalni

un Užavu. Bet, ja nostiprināsim arī šo posmu, tad kārta pienāks
Ventspilij. Un grūti pat iedomāties, kā izskatītos, ja jūra te atkal

paņemtu savas rokās visu tagadējo zvejas ostas rajonu līdz senajai
krasta līnijai pie Vasarnīcu ielas, ka tas bija vēl 1900. gadā pirms

tagadējo molu izbūves. Tade| krasta aizsardzība jārīkojas uzmanīgi,

novērtējot visu pasākumu iespējamas sekas plašākā rajonā.
Juras krastu aizsargāšanai pret nograušanu nepieciešamas dažāda

tipa aizsargbūves un citādi pasākumi. To izvēle ir atkarīga no vietas

hidroloģiskajiem un ģeoloģiskajiem apstākļiem un no tehniskiem un

ekonomiskiem apsvērumiem.
Krastu aizsargbūves iedalāmas pasīvas un aktīvas iedarbības būvēs.

Pasīvas būves aizsarga un nosedz krastu ar savu masu un mehānisko

izturību. Tās var but sienas tipa, kas tieši piekļaujas krasta kraujai
un ietērpj to, vai arī nogāzes tipa, kas noklāj krasta nogāzi kā sega.
Pasīvas aizsargbūves vairāk piemērotas dziļām piekrastēm ar cietiem

pamatnes iežiem. Seklās piekrastēs ar irdenu pamatni pasīvās būves

ir neracionālas un var but pat kaitīgas, jo tās koncentrē viļņu sparu

priekšjosla un pastiprina tur grunts nograušanu.
Aktīvās krastu aizsargbūves izraisa krasta (pludmales) pieaugumu.

Aktīvo aizsargbūvju senākais un izplatītākais veids ir būnas — 150—

200 m vai garāki šķersdambji. kas iesniedzas jurā līdz 2—3 m dziļu-
mam. Būnas sava šķērseniska novietojuma dēļ ir mazāk padotas viļņu

sparam, un to konstrukcija var but vieglāka un letāka. Būnas vairāk

piemērotas seklām smilšainām piekrastēm, kur valdošais sanēšu kus-

tības virziens ir gareniski krastam. Būnas aiztur daļu no sanēšu plūs-

mas, tā pieaudzējot krastu.

- Otrs aktīvo aizsargbūvju veids ir viļņlauži, ko būvē krasta tuvumā

apmēram 2 m dziļumā. Kā rāda nosaukums, viļņlauži uztver un vā-

jina viļņu sparu. Tādēļ tur nogulstas saneši, kas krasta priekšā veido

aizsargjoslu. Sī tipa būves ir piemērotākas dziļākām akmeņainām

piekrastēm.
Krastu var aizsargāt, arī izbūvējot viļņlaužus tālu jūrā ārpus gā

zuma joslas B—lo m dzijumā, kur viļņu darbība mazāk posto būvi
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Sāds dziļūdens viļņlauzis ir dārgs, un tas lietojams tikai sevišķi sva-

rīgu objektu, veselu pilsētu vai lielu kūrortu aizsardzībai.

Jaunākā laikā, attīstoties būvtehnikai, sāk ieviesties jūras krastu

aizsardzības paņēmiens bez speciālu būvju celšanas. Tādā gadījumā
jūras krastā no citurienes saved grunts masas (smilti, oļus, akmeņus),
kuru vajag miljoniem kubikmetru.

Interesanti ir krastu dabiskās aizsardzības veidojumi — akmeņu
sakrāvumi un nobruģejumi. Tie rodas, kad jūra no morēnas, kas ba-

gāta ar akmeņiem un oļiem, izgrauž un aiznes prom smalkās daļiņas.
Palikušie akmeņi veido vairāk vai mazāk ciešu segu, kas tad droši

sargā visu pludmali. Visblīvākā šāda sega bija un pa daļai vel ir

saglabājusies (pasargāta no pilnīgas aizvākšanas) Duntē starp
«Pidām» un «Stiebriem». Skultē ostas dienvidu pusē pagājušajos
35 gados, kopš uzbūvēti moli, krasts ir nograuzts par 30—40 metriem.

Tā rezultātā te veidojas dabisks nobruģējums, kas izceļas ar lielu

blīvumu un maziem akmeņu izmēriem. Virs šī nobruģējuma pamazām
krājas arī lielāki akmeņi, kurus, spriežot pēc to īpatnējā saguluma,

no juras ir izstūmis ledus. Pagaidām krasta pilnīgai aizsargāšanai
nobruģējums vēl ir par šauru un arī lielo akmeņu vēl ir par maz,

tomēr nograuzums ir jau jūtami palēnināts.

Akmeņu sakrāvumi jūrmalā rodas, ledum bīdoties virsū krastam,
kas nereti gadās pavasaros. Ledus spars milzīgās masas dēļ ir tik

liels, ka iznes no jūras krastā desmitiem tonnu smagus akmeņus
(70 t smagais «Lauču» akmens Skultē izstumts krastā 1853. gadā).
Sakrāvumos akmeņi guļ vairākās kārtās cits virs cita, un ne vienmēr

tie novietojušies tieši uz morēnas. Sādi sakrāvumi pilnīgi nosargā
krastu pat tad, ja jūra tajā rajonā vispār jūtami grauž nost krastu.

Tā veidojas īpatnējā krasta līnija ar ragiem un ielokiem to starpā,
kas raksturīgs gan Kurzemes piekrastes posmam no Kaltenes lidz

Engurei, gan arī Vidzemes piekrastei no Skultes līdz Salacgrīvai.
Lielākais- šāds akmeņu sakrāvums bija Duntē pie «Vārzām», bet to,

tāpat kā akmeņu grēdas Skultē pie «Platkājām», var apskatit vienīgi
senākos uzņēmumos, jo pret cilvēkiem, kam klausa spridzekļi un sma-

gais transports, akmeņi ir bezspēcīgi. Tagad šajās vietās redzam

kailas kraujas. Pilnīgi vai pa daļai saglabājies Ķirķu rags Rojā,
Pindarū rags Kaltenē, Bākas rags ar populāro Velna akmeni smailē

Mērsragā un Roņu rags pie Bērzciema. Vidzemes puse minami Ķurma-

rags un Ežurgas rags Tūjā, Kutkāju rags un Sķīsterrags Vitrupē,
Ķeguļu rags Svētciemā.

/

Vissavdabīgākais gan būtu gadījums, kad jūra jāaizsargā pret krasta

ievirzīšanos tajā. Reāls piemērs te ir Ventspils. Pagājušajos 70 gados,
kamēr izbūvēti tagadējie moli, krasts pie dienvidu mola ir pavirzī-
jies jūrā par 700 m, un zemūdens sēklis iesniedzas jau ostas vārtos.

Tas viss apgrūtina kuģu ceļa vajadzīgā dziļuma nodrošināšanu. Spē-

cīgākie bagari to gan veic, bet drošāk būtu, ja sanešus nepielaistu
kuģu ceļam tuvu klāt.

Sāds jautājums pagaidām risināts tikai projektā. Saskaņā ar to da-

žus kilometrus pirms ostas sanēšu plūsmas ceļā uzbūvējams šķērslis,
kas neļautu tiem nokļūt pie ostas. Tāds šķērslis būtu molu tipa būve

apmēram 800 m garumā. Tā iesniegtos jūrā līdz 6—7 m dziļumam

un varētu aizturēt sanešus, uzkrājot apmēram 20 gadu pieplūdumu.
Tas palielinātu navigācijas drošību un samazinātu kuģu ceļa uzturē-

šanas izdevumus. Ja te ņemtu smiltis celtniecības vajadzībām, sanesu

aizturēšanas spēja attiecīgi palielinātos un osta būtu pasargāta ilgāk.
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To pašu var panākt, uzstādot ostas vēja pusē, kur pienāk sa-

nēšu plūsma, bagariekārtas, kas smiltis pa cauruļvadu aizgāda cauri

ostas teritorijai uz aizvēja pusi. Tadā kārta ne vien mazinātos sanēšu

ieplūšana kuģu ceļa, bet ari tiktu barota plūsma ostas otrā puse, kur

citādi jūra parasti grauž krastu. Šādas iekārtas jau darbojas vairākās

ārzemju ostas.

Vienkāršāk sanešus pārsūknēt ar peldošajiem bagariem. Tie ņem

smiltis ostas vienā puse un izgāž jūrā ostas otrā puse. So paņēmienu
lieto ari pie Ventspils.

Sarežģīts jautājums ir krasta aizsardzība Kaļiņingradas piekrastē.
Ciņa ar jūru te turpinās jau gadu desmitiem Aktīva tipa aizsargbūves
nedod gaidāmos panākumus tādēļ, ka piekrastē nav sanēšu plūsmas,
kuru aizturot varētu gaidīt krasta nostiprināšanos. Pasīva tipa būves,
betona sieniņas ar pāļu rindām un akmeņu vai betona bluķu sabēru-

miem tomēr nevar aizstāt smilšu pludmali un neveicina tās rašanos,
bet gan otrādi — veicina tās nograušanu. Tagad te vietām pludmales
nemaz nav un jūra skalojas tieši pie kraujas pakājes vai triecas pret

aizsargsienu. Bet kūrortu attīstības intereses nav apmierināmas bez

pludmales izveidošanas.

Pozitīvs risinājums šajā ļoti smagajā gadījumā un vispār būtu

smilšu masu piegāde no citurienes mākslīgas pludmales izveidošanai.

Pēc lielajiem pludmales nograuzumiem pēdējo gadu spēcīgajās vēt-
rās ir cilāts jautājums, ko darīt Jūrmalas pilsētā, lai novērstu šādus

krasta postījumus. Sanēšu plūsma Jūrmalas rajonā ir līdzsvarota ar

nelielu akumulācijas tendenci. Pludmalē nograuztās smiltis nav aiz-

nestas nekur prom, bet tikai atvilktas uz jūru. Vēlāk lēnākā laikā

jūra šīs smiltis atkal pamazām atdod krastam, un tas savu stāvokli

atjauno. Tam vajadzīgi 3—5 gadi. So procesu var paātrināt māksligi,
kas arī tika darīts, laižot darbā buldozerus. Tādējādi tika novērsts ari

kraujas nobrukums. Vispār jāsecina, ka Jūrmalā krasta aizsardzības

tehniskie pasākumi nav lietderīgi. Tie var pat kaitēt ne vien lieliskās

pludmales izskatam, bet arī stāvoklim. Tikai nav jāaizmirst, ka šī

pludmale ir dinamisks krasta elements un nav izmantojama dažādu

objektu būvei. Bet, ja tas būtu sevišķi nepieciešams, tad šī būve jā
nodrošina ar konkrētajiem apstākļiem atbilstošu pamatu vai tamlīdzīgi.
Negatīvi vērtējams nostiprinājums pie «Jūras pērles» Bulduros. To

uzskatāmi paradīja vētra 1973. gada rudenī.

No teiktā redzams, ka Baltijas jūras krasti ir ļoti dažādi, arī to

izcelšanās un attīstības virziens un vēriens ir dažādi, tādēļ to aizsar-

dzības jautājumus nevar risināt šabloniski

M. Bušs

PALĪDZĒSIM KĀPU MEŽAM!

Ne mums, ne mūsu viesiem, kuru skaits vasarās pār-
sniedz divsimt tūkstošus, ejot uz jūrmalu šaujoties, nav

jānes līdzi dēlis vai pinums, uz kā atgulties, lai akmeņi

nespiestu sānus. Ne visur jūras piekraste var lepoties ar

tik jāuku smilšu liedagu kā Rīgas apkārtnē. Taču smil-

šainajai krastmalai ir viens trūkums — tā ir vārīga. Mcl-
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nās jūras piekrastes klintis, akmeņi un oļi iztur pat stip-
rāko vētru sakultās bangas un nemaz nejūt kāju tūksto-

šus, kas tos mīda diendienā. Turpretī mūsu piekrastes

kāpu priedes un smilgas jau tā tik tikko noturas nemitī-

gajā cīņā ar jūras vējiem, viļņiem un putinātajām smil-

tīm. Ja nu vēl šiem dabas spēkiem talkā nāk cilvēks, tad

mežam neglābjami ir jāzaudē un jāatkāpjas, dodot vietu

tuksnesim. Bet piekrastes kāpu mežs taču ir mūsu jūrma-
las lielākais krāšņums, kas saudzējams visiem līdzekļiem!
Daudz kas šinī ziņā arī tiek darīts: kāpu joslā ierīko celi-

ņus, lai novērstu zemsedzes izmīdīšanu, ierobežo mašīnu

kustību, stāda kokus un veic dažādus citus pasākumus,
kas nodrošina meža pastāvību. Tas viss normālos apstāk-

ļos aii palīdzēja noturēt zināmu līdzsvaru šinī ūdens, vēja,
smilšu un augu valsts cīņas zonā. Stāvoklis krasi mainī-

jās pēc smagajiem triecieniem, ko mežs saņēma 1967. un

1969. gadā, kad viesuļvētras dzītās ūdens masas pilnīgi

iznīcināja augu valsts priekšposteņu līniju — liedagu no-

robežojošo priekškāpu —

un nopietni iedragāja aiz tās

esošo meža kāpu. Jūrā tika ieskalotas lielas smilšu masas,

kas ar viļņiem pamazām atkal atgriežas krastā, bet, priekš-

kāpas nekavētas, ceļo tālāk, apberot mežu. ledragātās
meža kāpas stāvā siena nespēj pretoties vēja ārdošajai
darbībai, rodas arvien jauni izrāvumi, tiek atsegtas koku

saknes, bet tālāk no krasta — smiltīs ieputināti jauni ko-

ciņi. Aizdziedēt šīs brūces mežs pats nespēj, un to arī ne-

ļauj nemitīgi pāri staigājošās atpūtnieku masas. Nav

šaubu, ka mūsu jūrmala jāsaved kārtībā, jo daudz cietu-

šais un izmīdītais piekrastes mežs ne tuvu neatbilst estē-

tikas un rekreācijas prasībām, bet bēdīgi kontrastē ar tu-

vāko kaimiņu — Lietuvas un Polijas labi kopto piekrastes
joslu.

Pēc Latvijas Zinātniskās pētniecības mežsaimniecības

problēmu institūta priekšlikuma smilšu ieplūdums mežā

jānosprosto, restaurējot priekškāpu. Lai to mazāk apdrau-
dētu viļņi, kā arī lai liedagā varētu apmesties vairāk at-

pūtnieku, jaunā priekškāpa nospraužama par apm. 10 m

tālāk no jūras nekā iepriekšējā. Mākslīgās priekškāpas vei-

došana sakāma ar kāpniedru joslas stādīšanu. Šī graud-
zāle ne tikai labi panes ieputināšanu smiltīs, bet ir par

to pat pateicīga. Ar smiltīm apbērtie augi attīsta pazemes

dzinumus un sāk spēcīgāk augt. Kāpniedru josla mazina

vēja ātrumu un iekrāj sevī smiltis, pamazām pieaugot
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augstumā. Tādējādi piekrastē izrautais robs ar laiku tiks

«aizlāpīts». Ar to tiks novērsti draudi arī meža kāpai, kas,

izbeidzoties smilšu pieplūdumam, sāks apzelt. Nelielais

smilšu daudzums, kas vienmēr filtrēsies cauri priekškapas
veģetācijai, meža eksistenci apdraudēt nevarēs.

Protams, labi domātais pasākums izdosies tikai tad, ja

priekškāpas stādījumi netiks izmīdīti, tādēļ staigāt pāri

priekškāpai var atļaut tikai pa noteiktās vietās pārliktām

dēļu laipām. Pirmajos gados no izmīdīšanas būtu jāsarga
ari kāpu meža josla jūras pusē. Kailo smilšu aizzelšana

veicināma ar piemērotu krūmu sugu (smiltsērkšķa, ko-

rintes v. c.) stādījumiem, bet zaudētās humusa rezerves

atjaunojamas, noklājot smiltis ar kūdras vai zāģu skaidu

komposta kārtu. Vispārējais meža veselības stāvoklis uz-

labojams, augsni periodiski mēslojot ar fosforu un slā-

pekli. Daudz pūļu prasīs arī atpūtnieku instruēšana, pār-
liecināšana, ka šie pasākumi tiek veikti viņu labā, tadeļ
tie jāatbalsta ar disciplinētu uzvedību, šinī darbā būs

nepieciešams daudz plakātu, skrejlapu un pārrunu radio

un televīzijā.
Nav šaubu, ka šis pasākums izdosies un pēc dažiem

gadiem jau būs redzami tā praktiskie rezultāti — jūrmala
ar platu, ērtu liedagu, glīts, ar kāpu zāli apaudzis priekš-
kāpas valnis, aiz tā — vējainās dienās sauļošanās vajadzī-
bām piemērota aizvēja josla, kurai piekļaujas vēja neap-
draudēts kāpu mežs ar celiņu tīklu un neizbradātu augsni.

E. Vimba

BOTĀNISKIE DABAS AIZSARDZĪBAS

OBJEKTI JŪRAS KRASTĀ

Atbilstoši Latvijas PSR Ministru Padomes lēmumiem

jūras krastā atrodas vairāki dabas aizsardzības objekti:
Bernātu jūrmala 50 ha platībā Liepājas rajonā, akmeņainā
Vidzemes jūrmalā Tūjā 250 ha platībā un piejūras pļavas

pie Kuivižiem Limbažu rajona.
Rīgas jūras līča Vidzemes piekraste ir ļoti savdabīga.

Izjustiem vārdiem to raksturojis gleznotājs Teodors Oders:

«... Tas ir mežiem apaudzis, pirmatnēji teiksmains apvi-
dus

...
Vētrainās rudens naktīs šeit dzirdamas neparasti
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savādas skaņu harmonijas: vēja locīto egļu un priežu ga-

lotņu šalcošie vaidi savijas ar trakojošās jūras viļņu brāz-

maino krākšanu smilšainajā liedagā, šīm skaņām nav

nekā kopēja ar vētras laikā svaidīto Krimas piekrastes

oļu klaudzošo, rupjo rūkoņu. Nē, mūsu pludmales bangas
daudz varenākas un muzikālākas.»

Ļoti interesanti šie dabas stūrīši ir dažādu profilu dab-

zinātniekiem — botāniķiem, zoologiem, ģeologiem un,

protams, visiem dabas krāšņuma cienītājiem.

Vitrupes posmā apskatīt dažādi veidotu jūras pie-
krasti: vietām kājas ejot skar smilšainu liedagu, citur

viļņi grauž morēnu, atsedzot lielākus un mazākus lauk-

akmeņus, kas te gulējuši no paša ledus laikmeta, bet tā-

lāk skatam paveras stāva devona smilšakmens krauja,
kuras sūnām apaugušajai malai pāri noliekušās priedes
skatās jūras zilajā bezgalībā.

šajā jūrmalas posmā atrodam dažas interesantas un

mūsu republikai retas augu sugas. Starp akmeņiem šeit

ieraugāma jūrmalas ceļmalīte (Plantago maritima) ar šau-

rām, lineārām lapām. Tikai pēc ziedkopas droši pasakāms,
ka šis augs pieder pie ceļmalītēm.

1971. gadā Ķurmaragā tika' atrasta jūrmalas krambe

(Crambe maritima). Šis augs te droši vien ieaudzis no

sēklām, kuras pieskalotas no Igaunijas salām. Līdzīgā
veidā Lāņu tuvumā tika atrasta jūrmalas dedestiņa (Lat-

hyrus maritima), bet Vitrupes jūrmalas pļavās — krāsu

mēles (Isatis tinctoria). Vitrupes smilšainā jūrmala ir

vienīgā vieta republikā, kur konstatēta zarainā kosa
'

(Eguisetum ramosissimum).
Īpatnējas ir piejūras pļavas Kuivižu apkārtnē. Vietē-

jie iedzīvotāji tās sauc par randu pļavām, šaura liedaga
josla, aiz tās plešas vai nu jūrmalas pļavas, vai arī'biezas

niedru audzes, kurām piekļaujas izlocītas jomas un upīšu
ietekas. Ūdens putnu paradīze. Daudz savdabīgu augu.

Pļavās vietām pat zelmeni veido uzpūstā lapsaste (Alope-
curus ventricosus), ūdeņu malās aug jūrmalas meldri

(Bulboschoenus maritimus), pļavās — purva dedestiņa

(Lathyrus paluster), vienguma hermīnija (Herminium

monorchis), zilganā seslērija (Sesleria coerulea), jum-

stiņu gladiola (Gladiolus imbricatus) v. c. ziedaugi. Vie-

tām te lielā daudzumā aug savdabīgā paparde — parastā
čūskmēlīte (Ophioglossum vulgatum), kuras vienīgā lapā
sadalīta divās daļas — sterilajā un fertīlajā. Sterilā jeb
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Dažas no jūrmalā atrodamām augu sugām: 1 — parasta čūskmēlīte,
2 — krāsu mēle, 3 — jūrmalas ceļmalīte, 4 — zarainā kosa.

neauglīgā daļa atgādina zaļu iegarenu lapu, bet fertīlā

jeb auglīgā daļa ir nezarota, uz tās divās rindās saauguši

sporangiji.
Kurzemes jūrmalas josla no Sīkraga līdz Pitragam

ietilpst Slīteres rezervātā. Kāpu joslā te atrodama smar-

žīgā vīreele (Linaria odora), bet sausajos kāpu mežos —

visas mūsu republikā savvaļā sastopamās ziemciešu dzim-

tas augu sugas.

Taču, runājot par mūsu jūrmalas dabas aizsardzības

objektiem, jāatzīst, ka faktiski visa jūrmala ir dabas aiz-

sardzības objekts, jo ar Latvijas PSR Ministru Padomes

lēmumu visā republikas teritorijā gar Baltijas jūras un

Rīgas jūras līča piekrasti ir izdalīta 600 m plata (300 m

uz krasta un 300 m zem ūdens) aizsardzības josla, kurā

aizliegta celtniecības materiālu (akmeņu, grants un

smilts) ieguve un izstrāde, kā arī jebkādi zemes darbi bez
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saskaņošanas ar Latvijas PSR Mežsaimniecības un mež-

rūpniecības ministriju. Tāpat ir izdalīta 1 km plata mežu

aizsardzības josla, kura aizliegtas kailcirtes, meža platību
samazināšana un meža zemsedzes bojāšana. Visu dabas

draugu un LPSR Dabas un pieminekļu aizsardzības bied-

rības biedru uzdevums ir praktiski raudzīties, kā tiek

pildīti šie lēmumi, un par novērotajiem pārkāpumiem uz-

kavējoties ziņot biedrības vadībai.

M. Matisone

JŪRAS ŪDENS PASARGĀŠANA

NO PIESĀRŅOŠANAS

Jūras ūdens pētījumi rāda, ka tas vietumis ir piesārņots
un neatbilst sanitārajām normām. Tam par iemeslu bieži

bija agrāk valdošais uzskats, ka jūrā var ielaist neierobe-

žotus notekūdeņu daudzumus, jo pēdējo tilpums pret jūras

tilpumu arvien būs tikai «piliens jūrā». Patlaban šie nepa-

reizie uzskati ir atmesti kā kaitīgi. Prakse rāda, ka, lai

gan jūras ūdeni pagaidām dzeršanai nelieto un tā krā-

jumi ir lieli, tomēr jūru piesārņošana apdraud iedzīvotāju
veselību, īpaši piekrastes rajonos, kā arī nelabvēlīgi
ietekmē jūras,organismu attīstību.

Notekūdeņu kaitīga ietekme jūrās samazinās, tiem at-

šķaidoties. Tā kā jūras ūdens temperatūra ir zemāka,
toties sāļums lielāks nekā notekūdeņiem, tad tie sajaucas
lēnāk un līdz ar to notekūdeņi arī atšķaidās lēnāk neka sald-

ūdens tilpnēs. Turklāt piesārņojums jūra samazinās arī

«pašattīrīšanās» procesos.

Jūras ūdenim, tāpat kā saldūdeņiem, piemīt «pašattīrī-
šanās» spēja. Šis jēdziens ietver kā bioloģisko, tā arī

ķīmisko un fizikālo procesu kopumu, kuru rezultātā ūdens-

tilpnes atbrīvojas no piesārņojumiem. Organiskās un ne-

organiskās vielas sadalās un pārveidojas lidz vienkāršiem,

nekaitīgiem savienojumiem, un līdz ar to ūdens ķīmiskais
sastāvs uzlabojas.

Bioloģiskās attīrīšanās norisi nosaka baktēriju, plan-
ktona organismu un ūdens augu darbība, to spēja saistīt

un pārveidot kā organiskās, tā neorganiskās vielas. No

ķīmiskiem procesiem kā vissvarīgākais minama oksidā-

cija, t. i., organisko vielu sadalīšana, kā ari neorganisko



235

savienojumu pārveidošana ūdenī izšķīdušā skābekļa
ietekme. Bez tam notekūdeņu sastāvs mainās hidrolīzes,

adsorbcijas un koagulāeijas procesos, veidojoties komplek-
siem savienojumiem. No fizikāliem procesiem ūdenstilpņu
atbrīvošanu no piesārņojumiem sekmē sedimentācija. Dabā

visi minētie procesi ir cieši saistīti un tos grūti norobežot.

Kā rāda vairums pētījumu, galvenā loma jūras ūdens

piesārņojumu samazināšanā ir nevis bioķīmiskiem proce-

siem, kas jūrā norit lēnāk nekā saldūdeņos, bet gan notek-

ūdeņu atšķaidīšanās pakāpei.
Lielu ļaunumu jūras organismiem un cilvēkam nodara

fenoli, smagie metāli un pesticīdi, kas nokļūst jūrā kopā
ar notekūdeņiem. Ja arī šo vielu koncentrācija ūdenī at-

šķaidīšanās dēļ ne vienmēr ir liela, organismi barošanās

ķēdē uzkrāj tās lielos daudzumos, kas nelabvēlīgi ietekmē

pašus organismus. Lietojot tos uzturā, cilvēks var saindē-

ties. Tā, piemēram, austerēs var uzkrāties cinks koncen-

tracijās, kas līdz 35 tūkstošus reižu pārsniedz tā daudzumu

juras ūdenī. Kaitīgās vielas ne vien izraisa dzīvnieku bojā-

eju, bet arī izjauc bioloģisko līdzsvaru starp sugām.
Ja lielākā daļa rūpniecības un saimniecības atkritumu

atšķaidīšanās rezultātā kļūst dzīvajiem organismiem ma-

zāk kaitīgi, tad ar naftu un tās produktiem ir citādi. Naf-

tas produkti nesajaucas ar jūras ūdeni un veido uz jūras
virsmas plēvi. Šadi traipi pārvietojas lielos atstatumos,
bieži tiek atskaloti līdz piekrastēm un piesārņo peldvietu

rajonus. Naftas produktiem raksturīga liela stabilitāte, un

tos patērē tikai nedaudzi mikroorganismi. Līdz ar to naf-

tas piesārņojums pastāv samērā ilgi un ietekmē jūras sani-

tāro stāvokli ļoti nelabvēlīgi. Naftas produkti nokļūst jū-
ras ūdenī, ja nogrimst vai sabojājas tankkuģi, bet vēl

biežāk, ja jūrā izlaiž kuģu balasta vai skalošanas ūdeņus,
kuri pēc naftas pārvadāšanas satur samērā daudz naftas.

Ņemot vērā, ka, pieaugot naftas pārvadājumu apjomam,
arvien vairāk palielinās pasaules jūru piesārņotība ar

naftu, starp valstīm tiek noslēgtas konvencijas, kuras

gadu gaitā ietver arvien stingrākus noteikumus naftas

piesārņojuma mazināšanai, aizliedzot atsevišķos jūras ra-

jonos vai atsevišķās jūrās, kā, piemēram, Ziemeļu un Bal-

tijas jūrā, izlaist no kuģiem naftu vai arī to saturošus

ūdeņus.

Piesārņojumu palielināšanās jūrās apdraud cilvēces nā-

kotni, jo turpmāk jūrā kā organisko un neorganisko
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izejvielu krātuvēm, skābekļa un pārtikas ražotājām pieder,,
izšķīrēja nozīme. Vienīgā iespēja, kā saglabāt jūras bagā-
tības, ir pilnīgi noliegt naftas produktu un. neattīrītu no-

tekūdeņu ielaišanu jūrā.

Ģ. Kasparsons

BALTIJAS JŪRAS FAUNAS BAGĀTĪBAS

Jūra dod milzumu produkcijas, ko cilvēki izmanto gan

savam uzturam, gan lopbarībai, garu tehnisko izejvielu
ražošanai. Nav tādas tautas, kas nepatērētu kaut cik

zivju savā kopējā olbaltuma racionā, bet dažām tautām

jūra dod visus 100% barības olbaltuma. Zivis izmanto arī

lopbarības miltu, medicīnisku izejvielu (piem,,' mencu aknu

eļļas), retāk ādu un citu materiālu ieguvei.
Vairums jūras zīdītāju savas vērtīgās produkcijas —

ādu un tauku dēļ nesen bija gandrīz pilnīgi izskausti, un

tikai pēdējā laikā starptautisku un nacionālu aizsardzības

pasākumu rezultāta kotiku un dažu citu sugu rūpnieciskā
izmantošana atkal kļūst perspektīva. Dažu jūras zīdītāju

produkcija — kašalotu spermacets un ambra, valzirgu

ilkņi — nav aizstājami ne ar kādiem citiem materiāliem.

Milzīgas pārtikas rezerves slēpj jūras bezmugurkaul-
nieku fauna, kas psiholoģisku un tehnoloģisku šķēršļu dēļ
vēl tiek izmantota visnotaļ lokāli un nepilnīgi.

Dzirdamas bažas, ka pasaules okeānu resursi ir iz-

smelti, t. i., to izmantošanas līmenis sasniedzis dabiskās

atjaunošanās iespēju robežu. Vai tas būtu tiesa? Jā un nē.

Aprēķināts, ka, maksimāli racionalizējot nozveju, uz stin-

grāko ievērojot krājumu atjaunošanās nosacījumus, zivju

ieguvi vēl varētu trīskāršot. Taču, no otras puses, dažu

galveno sugu krājumi jau izsīkst, piemēram, Atlantijas
siļķu nozveja jau tiek stingri limitēta. Vispār līdz šim,

izmantotie šelfu un sēkļu rajoni jau ir «pārzvejoti». Pa-

stāvošie starptautiskie zvejas noteikumi ir izrādījušies
par maigiem. Galvenos zaudējumus sagādāja ārkārtīgā

zvejas koncentrācija dažos šelfu rajonos un nepieaugušo
zivju nozvejošana.

,

Turpmāk tiks izstrādāti jauni noteikumi, kuros pare-

dzēs, ka šelfu apzvejas tiesības pieder tikai attiecīgo pie-
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krastu valstīm, bet ekspedīcijas zvejai katrai valstij tiks

iedalīti nogabali dziļajos starptautiskajos ūdeņos.
Jūras bezmugurkaulnieki, galvenokārt moluski un vēž-

veidīgie, var dot desmitkārt lielāku produkciju nekā pa-
saules zivju resursi. Šīs bagātības apguve vēl atrodas

bērnu autiņos. Pagaidām mums vēl grūti pierast pie ār-

kārtīgi gardajiem kalmāriem, kurus mums ved no Atlan-

tijas. Toties garneles (krevetes) ļoti ātri kļuva par defi-

cīta preci. Vēl ne visas namamātes apguvušas lielisko

pastu «Okeāns», kurā līdzās garnelēm iestrādāti arī citi

sīkie jūras dzīvnieciņi. Toties milzu vēži — omāri un

langusti, kuru tuvākās atradnes ir Ziemeļjūrā, kļuvuši par

retu gardumu pat pie saviem «saimniekiem» Anglijā un

Francijā. Mēs tos pazīstam tikai pēc jūrnieku sagatavota-
jiem izbāzeņiem. Ceļotāji, kas mēģinājuši pārtikt no plan-
ktona, apgalvo, ka tam esot daudzveidīga, tīkama garša —

protams, tie paši vēži vien ir, tikai sīciņi. Posmkāju (ku-

kaiņu, vēžveidīgo v. tml.) augsto barības vērtību pierada

fakts, ka ar tiem barojas vairums ūdens un sauszemes

dzīvnieku mazuļu, bet daudzas planktonēdājas zivis, īstie

vaļi un vairums putnu, abinieku un rāpuļu sugu pārtiek
no tiem visu mūžu. Posmkāji vairojas ļoti atri, un to re-

sursi ir milzīgi. Aprēķināts, ka ēdamie vēzīši kriļļi varētu

dot produkciju 100 milj. tonnu gadā, kamēr pasaules
zivju nozveja pašreiz ir 69 milj. tonnu.

No mūsu Baltijas jūras faunas izmanto tikai zivis. Vie-

nīgie izmantojamie bezmugurkaulnieki — mīdijas pie
mums ir ļoti sīkas, bet no zīdītajiem sastopami gandrīz
tikai roņi, arī niecīgā skaitā salīdzinājuma ar rūpniecisko
medību apgabaliem.

Baltijas zivju resursi pagaidām bažas nerada. Ikgadē-
jās nozvejas svārstības ir nosacītas ar ekoloģiskajām
zivju skaita izmaiņām, un trūcīgākiem gadiem seko bagā-
tas sezonas.

lepriecinoši, ka tāda par izzūdošu uzskatīta zivju suga
kā lasis atkal kļuvusi perspektīva. Visās Baltijas

piekrastu valstīs plaši izvēršas šo zivju mākslīga audzē-

šana, Latvijā jau puse nozvejoto lašu ir pašu audzēti.

Musu zvejnieki pēc zviedru, dāņu un poļu pieredzes pla-
šāk apgūs lašu zveju jūrā. Paredzams, ka zivju karalis

atkal biežāk parādīsies veikalos. Baltijas baseinā ekspe-
rimentāli mēģina ieaudzēt arī Tālo Austrumu un Amerikas

lašus.
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M. Vītiņa

DELFĪNI BALTIJAS JŪRĀ

Pavisam nesen lielā delfīnu saime no cilvēka nesaudzī-

gas iznīcināšanas objekta kļuvusi par plašu pētījumu,

jaunu teorētisku un praktisku zināšanu avotu.

Delfīnu izplatības areāls ir ļoti plašs -r- no arktiska-

jiem līdz tropiskajiem ūdeņiem. Tādēļ mūs var interesēt,

vai šie dzīvnieki sastopami arī Baltijas jūrā. Kā ieceļota-

jās te novērotas šādas delfīnu sugas: jūras cūka (Phocoena

phocoena), zobenvalis (Orcinus orca) un baltsānu delfīns

(Lagcnorlii/nchus acutus).
Jūras cūka ir apmēram 1,80 m gara. Tās ķermenis iz-

skatās diezgan masīvs, jo galva ir stipri noapaļota. Mugu-
ras krāsa no tumši pelēkas līdz melnai, vēders gaišs vai

tumši pelēks. Jūras cūkas parasti uzturas grupās pa trim,

retāk pa pieciem eksemplāriem.
Laika starp abiem pasaules kariem poļu zvejnieki diez-

gan bieži atrada jūras cūkas, kas bija sapinušās tīklos

un noslīkušas (delfīns ir juras zīdītājs un elpo' ar plau-
šām,). Gadā šādā veidā ieguva līdz 200 dzīvnieku. Pēckara

gados jūras cūkas no Baltijas juras gandrīz pilnīgi, izzu-

dušas. To varētu izskaidrot ar intensīvo kuģošanu un zvej-
niecību. Pec literatūras datiem, 30. gados šis delfīns vienu

reizi manīts Daugavā pie Rīgas. Ari pēdējā laikā delfīni

dažreiz ieceļo mūsu ūdeņos, par ko liecina gadījums, kad

1964. gada vasarā jūras cūka bija iekļuvusi reņģu tīklos

Rīgas jūras līcī pie^Pabažiem.
Zobenvalis ir lielāks par jūras cūku. Tēviņi sasniedz

10 m, mātītes — līdz 8,5 m garumu. Gandrīz ķermeņa

vidusdaļa tiem ir raksturīga 1,0—1,7 m gara muguras

spura izkapts vai zobena veidā. Atšķirība no citiem delfī-

niem, kas ēd zivis, zobenvalis uzbrūk ari putniem un zī-

dītajiem (pingvīniem, roņiem, citu sugu delfīniem). Sīs

uņ pārējo minēto sugu delfīni Baltijā parādās ļoti reti,

un ziņas par tiem ne vienmēr ir drošas.

Delfīnu ceļojumi ir saistīti ar zivju migrācijām un hidro-

loģiskajiem apstākļiem. Pavasaros tie ieceļo Baltijas jūrā
un uzturas dienvidrietumu un rietumu rajonos. Ziemā del-

fīni caur Dānijas šaurumiem dodas uz Kategatu un Ska-

geraku. Sevišķi aukstās ziemās, kad šaurumi ātri aizsalst,

delfīni nepaspēj aizpeldēt un lielos daudzumos aiziet boja,
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kā, piemēram, 1929. gada pavasarī pie Bornholmas, kad

zvejnieki redzēja jūras virspusē peldam simtiem beigtu
delfīnu. Arī traļos lielā skaitā gadījās beigti delfīni. Da-

žus izzvejoja 90—100 m dziļumā. 1940. gadā, kad bija aiz-

salusi gandrīz visa jura, atkal aizgāja bojā simtiem del-

fīnu.

Jāatzīmē, ka delfīnus medīt pirmo reizi aizliedza Nor-

mandija; Baltija medības pārtrauca 1892. gadā sakarā

ar trāna cenu krišanos. Turpmāk delfīni lielā skaitā iznī-

cināti šā gadsimta 20. un 30. gados galvenokārt Mazo

Beltu jūras šaurumā pie Midelfartas. Par nomedīto dzīv-

nieku daudzumu liecina kaut vai fakts, ka kāds zviedru

zinātnieks saviem pētījumiem ieguvis 700 delfīnu.

Nomedītos delfīnus izlietoja tehnisko tauku un zemas

kvalitātes ziepju ieguvei. Diezgan vērtīgi ir zobenvaļa

žokļu tauki, kurus lieto precīzu mehānismu un aparātu
ieziešanai. Gaļu izmanto kā delikatesi (jūras cūka) vai

izbaro plēsīgajiem dzīvniekiem — lapsām, ūdelēm v. c.

(zobenvalis).
Gados pēc intensīvām delfīnu medībām un bojāejas

bargajās ziemas palielinājās lašu un mencu skaits. Tāpēc
daži zinātnieki uzskatīja, ka masveidā ieceļojuši delfīni

var ietekmēt šo zivju krājumus. 1961. gadā zviedru zināt-

nieks A. Lindrots izdarīja 50 delfīnu kuņģu satura analīzi.

Izrādījās, ka galvenie barības objekti ir mencas, reņģes,
brētliņas, tūbītes un nigliņi. Barošanās ar lašiem netika

konstatēta.

Kā zināms, 1966. gadā Padomju Savienība vienpusēji

pieņēma lēmumu aizliegt delfīnu ķeršanu Azovas—Melnas

jūras baseinos 10 gadus. Mūsu valsts iniciatīvai drīz se-

koja Bulgārija.
Katrā ziņā pēdējos gados šie dzīvnieki musu ūdeņos

sastopami pietiekami reti, lai tos saudzētu un aizsargātu.

P. Pintāns

LATVIJAS ZVEJNIEKU

KOLEKTIVIZĀCIJAS SĀKUMS

Laikā no 1971. līdz 1973. gadam visi mūsu zvejnieku
kolhozi svinēja savas pastāvēšanas 25 gadu jubileju.
Mūsu zvejasvīri, strādājot kolektīvajās saimniecības, lidz
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nepazīšanai pārveidojuši savu dzīvi, kļuvuši par patiesiem

jūras saimniekiem, tāpēc kolektivizācijas iniciatoriem arī

tika atdots pienācīgs gods.
Pirmie 25 gadu pastāvēšanas jubileju svinēja Liepājas

zvejnieku kolhoza «Boļševiks» ļaudis. Viņus cildināja pai

to, ka Liepājas zvejnieki pirmie 1946. gada 18. martā ap-

vienojuši zvejas inventāru un sākuši strādāt kolektīvi,

rādot labu paraugu citiem. Sekoja jubilejas svinības Vents-

pilī, Roja, Mangaļsalā, Carnikavā un citur.

Runājot par sava kolhoza «1. Maijs» ceturtdaļgadsimta

jubileju, daži vecāki Mērsraga vīri sāka kasīt pakaušus

un prātot: «Pag, pag, vai tik nav palaista garam 30 gadu

jubileja? Mums taču jau četrdesmit pirmajā gada Mērs-

ragā bija zvejnieku artelis, pirms kara jau pāris mēnešus

strādājām ar apvienotu spaili un kopīgi dalījām ienāku-

mus.»

Ne kolhozu, ne ciemu arhīvos pirmskara laika dokumenti

nav saglabājušies. Bet Mērsragā, Liepājā, Ventspilī, Roja

un citās vietās ir vīri, kuri atceras, kā 1941. gada ziemā

karsti debatējuši par kolektīvo saimniecību dibināšanu,

kā apvienojuši zvejas inventāru, kā, pieliekot Jāņa laivai

Friča motoru un sašujot kopā Jēkaba un Kārļa tīklus, va-

rējuši tīri brangi zvejot. Tikai toreiz kolektīvās saimniecī-

bas saukuši nevis par kolhoziem, bet gan par arteļiem.
Katram artelim bijuši arī savi statūti, ļoti līdzīgi tagadē-
jiem. Veco vīru atmiņas lieliski apliecina 1941. gada pre-

ses izdevumi.

Avīzes «Padomju Latvija» 1941. gada 22. marta nu-

murā ievietots raksts «Gādība par zvejniekiem», kurā iz-

tirzāti aktuāli zvejniecības jautājumi. Sājā rakstā lasām:

«Padomju Latvijā noorganizējušies jau 20 zvejnieku ar-

teļu ar apm. 1000 dalībniekiem. Starp tiem gan tikai divi

jūrmalas rajonos — Tūja un Ventspilī. Jūrmalas zvejnie-
kos pasivitāti arteļu organizēšanā radījuši organizatoru

nepietiekamie paskaidrojumi par arteļiem un nepareizā

pieeja arteļu organizēšanā. Tagad TKP apstiprinājusi
zvejas arteļu statūtus, kas izstrādāti ar maziem grozīju-
miem pēc Vissavienības statūtu parauga.»

Jāpiezīmē, ka pirmie apvienojās upju un ezeru zvejnieki.
Tas izskaidrojams ar to, ka buržuāziskās Latvijas pastāvē-
šanas gados vissmagāk ekspluatācijas jūgu izjuta tieši

saldūdens zvejnieki, kuru vairākums strādāja par kalpiem

pie bagātajiem ezeru un upju zvejas vietu iznomātājiem.
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So zvejnieku īpašumā bija tik maz spailes piederumu, ka

pēc padomju varas atjaunošanas un atbrīvošanās no eks-

pluatācijas viņi individuāli strādāt nemaz nespēja. Tāpēc

pirmie saldūdens zvejnieku arteļi sāka organizēties jau
1940. gada beigās. Tiesa, upju un ezeru zvejnieku arteļi

bija ļoti nelielas apvienības. Tas arī saprotams, jo iekšējos

ūdeņos vienā ciemā vai pagastā lielāko tiesu strādāja ne

vairāk kā s—lo5—10 vīri. •

lepriekš minētajā rakstā avīze «Padomju Latvija» iz-

skaidro zvejnieku kopsaimniecību organizēšanas galvenos
principus un īsumā iepazīstina ar arteļa paraugstatūtiem.
No šī raksta uzzinām, ka republikas valdība jaunajiem
zvejnieku arteļiem atvēlējusi vienu miljonu rubļu kredīta,

ka Rīgā jau izveidota Zvejnieku arteļu savienība, kura pa-
līdzēs gan organizatoriskajā darbā, gan arī rūpēsies par

arteļu apgādi ar zvejas rīkiem un dažādiem materiāliem.

Rakstā vēl pastāstīts, ka jauno arteļu vajadzībām Manga-
los sāks celt mehānisko un laivu remontu darbnīcu, ka no

brālīgajām republikām jau saņemti 3500 tīkli un ka deg-
vielu motoriem zvejnieki varēs saņemt neierobežotā dau-

dzumā.

Pēc pāris nedēļām, 1941. gada 8. aprīlī, avīze «Padomju

Latvija» diezgan apjomīgā rakstā atkārtoti izskaidro zvej-
nieku arteļu organizēšanas principus un informē, kādu

palīdzību jaunajām saimniecībām sniegs Padomju Latvi-

jas valdība. Arī laikrakstā «Cīņa» ievietotie materiāli lie-

cina, ka zvejnieku kolektivizācija 1941. gada pavasarī kļu-
vusi par masveida kustību. Tā, piemēram, 27. aprīlī «Cīņa»
raksta: «Š. g. marta mēnesī pēc zvejnieku arteļu statūtu

apstiprināšanas sākās rosīga arteļu organizēšanās. Līdz

šim jau nodibināti 34 zvejnieku arteļi. Strauji pieaug ar-

teļu biedru skaits, kas tuvojas 1300... Jūras piekraste

zvejnieku arteļi jau nodibinājušies Liepājā, Papē, Pāvil-

ostā, Ventspilī, Kolkā, Rīgas Jūrmalā un Tūjā, bet tuvā-

kajā laikā nodibināsies ari Mazirbē, Lilastē un Carni-

kavā.»

Tā laika preses izdevumos ievietotie materiāli liecina, ka

vairāki jūras zvejnieku arteļi nodibinājušies 1941. gada

maijā un jūnijā. Par kolektivizācijas rosmi liecina arī

fakts, ka 1941. gada pavasara zvejas sezonā ar kopsaim-
niecībās apvienotiem zvejas rīkiem jau strādāja apmēram
trešā daļa Latvijas zvejnieku. Visiem zvejnieku arteļiem

bija juridisku personu tiesības, visiem bija nospraustas
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teritoriālo udeņu robežas, t. i., noteiktas zvejas vietas

upēs, ezeros un jūras piekrastē.
Daudzos piejūras ciemos un pilsētās 1941. gadā vien-

laikus ar arteļiem pastāvēja zvejnieku sabiedrības, kurās

dažās vietās biedru skaits vēl bija krietni lielāks nekā ko-

lektīvajās saimniecībās. Arteļos galvenokārt apvienojās

trūcīgie zvejnieki.
Arteļi tika organizēti asas šķiru cīņas apstākļos, ne visi

vēl izprata jaunās kustības būtību. Gandrīz katrā tā laika

preses materiālā par zvejniekiem uzsvērts, ka, dibinot

arteļus, stingri jāievēro brīvprātības princips. Taču nemi-

tīgi pieaugošais arteļu un tajos apvienoto biedru skaits

runā skaidru valodu, ka zvejnieku kolektivizācija 1941.

gada pavasarī bija kļuvusi par tādu masveida kustību,
kas tuvāko mēnešu laikā varēja, aptvert visus piejūras no-

vadus. Kā veicinošs faktors jāmin tas, ka Padomju Latvi-

jas valdība jaunajām kolektīvajām saimniecībām sniedza

krietnu materiālu atbalstu.

Padomju Latvijas zvejnieku kolektivizāciju pārtrauca
vācu fašistu nodevīgais iebrukums. Jaunās kolektīvās

saimniecības tika likvidētas, to īpašums izvazāts, bet dau-

dzi kolektivizācijas iniciatori represēti. Pēc Padomju Lat-

vijas atbrīvošanas no fašistiskajiem iebrucējiem zvejnieki
atkal pirmie nostājās uz kolektivizācijas ceļa. Jau 1945.

gadā tika atkal noorganizēti vairāki upju un ezeru zvej-
nitku arteļi, bet 1946. gada pirmajos mēnešos masveida

kolektivizācijā iekļāvās jūras zvejnieki. Ļoti zīmīgi tas,

ka, organizējot kolektīvās saimniecības 1946. un 1947.

gadā, daudzās vietās — Ventspilī, Mērsragā un citur —

zvejnieki runāja nevis par jaunu arteļu dibināšanu, bet

gan par 1941. gadā dibināto arteļu atjaunošanu. Piemē-

ram, Ventspils zvejnieki sameklēja fašistu nolaupītās zve-

jas laivas, kas par kopējiem līdzekļiem bija iegādātas
1941. gadā un ieskaitītas atjaunotā arteļa īpašumā. Vents-

pili, Rīgā un vairākās citās vietās, atjaunojot arteļus,

zvejnieki paturēja tiem 1941. gada izvēlētos nosaukumus,

piemēram, «Sarkanā bāka» un «Sarkanais daugavietis».
Sie fakti neapstrīdami liecina, ka par zvejnieku kolekti-

vizācijas sākumu Latvijā jāuzskata nevis 1946. gads, bet

gan 1941. gads. Noklusējot 1941. gada kolektivizācijas
kustībā paveikto, mēs aizmirstam cilvēkus, kuri bezbailīgi

nostājās uz jaunā dzīves ceļa, dedzīgi aicināja sev līdzi

citus un no kuriem daudzi par to fašistu iebrukuma laikā



243

samaksāja ar savām dzīvībām. Šodien nevienam vairs

nav jāpierāda, ka, tikai strādājot kolektīvajās saimniect-

bās, jūras vīri varēja gūt izcilos panākumus, kas tiek cil-

dināti tālu aiz mūsu Dzimtenes robežām. Tādēļ nevaja-
dzētu aizmirst celmlaužus, kuri lika pamatus jaunās dzī-

ves gaišajai ēkai.

Daudzi mūsu slavenie zvejnieku kolhozi aizmirsuši sa-

vus pirmsākumus un līdz ar to padarījuši krietni naba-

gāku savu vēsturi. Kaut kur malā palikuši ari zvejniek-
ciemu un piejūras pilsētu jaunie novadpētnieki. Bet tieši

viņiem šeit pavērtos plašs darba lauks — būtu jāizpēta
un jāapraksta aizraujošie, bieži vien arī dramatiskie 1940.

un 1941. gada notikumi zvejnieku dzīvē.Un, bez šaubām,
to vajadzētu darīt, kamēr mūsu vidū vēl ir šo notikumu

dalībnieki.

A. Marnauzs

KAD ZVEJNIEKS IR DROŠS PAR RĪTDIENU

«... Gadu no gada zvejnieku dzīve rit savu parasto

gaitu. Katram gada laikam sava zveja, savs darbs, savi

lomi. Šajā ziņā zvejnieka dzīve stipri līdzinās zemnieka

dzīvei, tikai ar to starpību, ka zemnieks pavasarī sēdams

zina, kas viņam izaugs rudenī, turpretim zvejnieka raža

atrodas nejaušības varā — viņš sēj uz laimi, taisa tīklus'

un vadus, būvē murdus un spailes, bet bieži gadās, ka uz-

taisītais tīkls iet bojā ar pirmo lomu, nenozvejojis ne-

vienu zivi. Vajag tiešām būt no paaudžu paaudzēm ieau-

dzinātam dzīves uzskatam, neatlaidīgiem raksturiem un

sīkstai paļāvībai uz nākotni, lai nezaudētu darba prieku
tādos apstākļos. Katrs īsts zvejnieks tāds ir, ja viņš tāds

nebūtu, viņam vajadzētu meklēt citu maizes avotu. Viņš
var nopelnīt kādu vasaru, bet tikpat viegli bads var pie-
klauvēt pie viņa durvīm. Viņam jābūt gatavam uz visu.

Tas nav zvejnieks, kurš, divus tukšus lomus izvilcis, trešo

vairs nemet. Arī tas nav zvejnieks, kurš tikai tad met tīk-

lus jūrā, kad citam zvejniekam bijušas zivis. Vienmēr un

atkal nemitīgi viņam jādzen sava grūta vaga, tikai tad

viņš var pastāvēt uzturas cīņā, tikai tad viņš ir īstais

vīrs savā vietā ...»
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Zvejnieku darba mo-

ments

Tā zvejnieka dzīvi buržuāziskās Latvijas laikā savā ro-

mānā «Zvejnieka dēls» ir attēlojis Vilis Lācis. Jā, tāda

bija zvejnieka dzīve toreiz, dzīve, kas vienmēr bija saistīta

ar risku zaudēt darbu un zvejas rīkus, dzīve, kur dien-

dienā noteicējas bija atsevišķas veiksmes vai neveiksmes,
kur noteicējs bija tāds zivju uzpircējs kā Garoza v. c. Un

nav jau arī brīnums, ka 1939. gadā, kas zvejas ziņā bija

visražīgākais buržuāziskās varas pastāvēšanas laikā, Lat-

vijas zvejnieki ieguva 160 000 cnt zivju, bet šodien iegūst

pāri par diviem miljoniem centneru. Šie skaitļi runā paši

par sevi un liek padomāt, vai tādos apstākļos, kādus ap-
raksta V. Lācis, būtu iespējama tāda nozveja. Protams,
nebūtu. No cilvēkiem, kuri neredzēja drošas nākotnes bā-

kas, no pārestību un smaga darba nomāktiem jūras ver-

giem mūsu zvejnieki kļuvuši par savas dzīves un jūras

pilntiesīgiem saimniekiem.

Jau no pirmajām padomju varas pastāvēšanas dienām

Komunistiskā partija un Padomju valdība veltīja lielas

pūles, lai zvejas floti apgādātu ar modernu tehniku un

zvejas rīkiem. Mūsu zvejas vīri tagad velk lomus, par kuriem
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kādreiz nevarēja sapņot pat vispārdrošākais fantasts. Airu

laivām un motorlaivām kolhozos tagad ir otršķirīga no-

zīme — galvenos lomus velk moderna flote. Pašreiz zvej-
nieku kolhozu rīcībā ir desmitiem modernu kuģu, tādi kā

Melnās jūras seineri, Astrahaņas kuģu būvētavas TB tipa

kuģi. Vietējo floti tagad jau papildina vēl modernāki,

«Baltijas» un «Selgas» tipa kuģi. Tiem nav bīstamas nedz

Baltijas jūras vētras, nedz ziemas stindzinošais aukstums.

Komandas locekļiem šeit sagādāti normāli darba un dzīves

apstākļi. Kolhozu zvejnieki sāk saņemt arī lieltonnāžas

zvejas kuģus un lielos zvejas saldētājtralerus. Patlaban

tādu ir trīs: divi kolhozā «Sarkanā bāka», viens kolhozā

«Boļševiks». Piecgades pēdējā gadā plānots saņemt vēl

divus. Izmantojot vidējo un lieltonnāžas floti, kolhozi ar

ļoti labiem panākumiem apzvejo Atlantijas okeānu un tam

tuvējās jūras.

Šī modernā flote likusi tālu aizskanēt mūsu zvejnieku
vārdiem. Gadu no gada smagus lomus velk PSRS Augstā-
kās Padomes deputāta Sociālistiskā Darba Varoņa Augusta
Rozefelda brigāde kolhozā «Banga». Starp vidējiem tra-

leriem refrižeratoriem nepieredzēti bagātus lomus gūst
Ļeņina ordeņa kavalieris, republikas Nopelniem bagātais
zvejnieks VZTR-9076 kapteinis Roberts 2ilde. Viņa vadītā

komanda jau 1973. gada beigās ziņoja par devītās piecga-
des plāna pirmstermiņa izpildi.

Raženais darbs jūrā devis iespēju līdz pamatiem pār-
kārtot dzīvi arī krastā. Ikvienā zvejnieku mājā tas ienesis

prieku un pārticību, bet galvenais — devis iespēju agrāk

nomāktajiem ļaudīm ar drošu pārliecību raudzīties nā-

kotnē.

Šodien mūsu republikas piekrastes zvejnieki ir apvienoti
14 zvejnieku kolhozos. Gar visu jūras malu nepārtrauktā
virknē stiepjas zvejnieku ciemati, kuros agrāko ar niedrēm

jumto māju vietā ir uzbūvētas kā individuālās vienstāva,

tā arī kolektīvās vairākstāvu mājas. Katrā kolhozā pace-

ļas skaisti kultūras nami, skolas v. c. sabiedriskās ēkas.

1975. gadā kolhoza «Sarkanā bāka» valde nodos zvejnieku
rīcībā modernu kultūras namu ar simbolisku nosaukumu

«Jūras vārti». Tas būs vislielākais un vismodernākais kul-

tūras nams Ventspilī. Kultūras namu celtniecība devusi

iespēju zvejniekiem plaši izvērst māksliniecisko pašdar-
bību. Tā z/k «Carnikava» deju kolektīvam piešķirts Tautas



Viļņu arājs un viņa nemierīga «druva»

deju kolektīva goda nosaukums, bet z/k «Sarkana baka»

orķestrim «Ventspils» — Tautas orķestra goda nosaukums.

Atzīstamus panākumus guvis Rojas z/k «Banga» jauktais
koris. Tālu aiz savu kolhozu robežām pazīstami z/k «Boļ-
ševiks» un «9. Maijs»'estrādes ansambļi.

Saimniecībās domā arī par sporta attīstību. Sim nolū-

kam tiek celti moderni stadioni un sporta celtnes. Viens no

skaistākajiem stadioniem, ko 1973. gadā sava kolektīva

locekļu rīcībā nodeva kolhoza «Banga» valde, atrodas Ro-

jas pilsētciemata centrā. Daudz izsaka fakts, ka šā sta-

diona skrejceļi ir no tartana. Tas viss dod iespēju izvērst

saimniecībās arī sporta darbu un ar katru gadu palielināt
tā masveidību. Kā republikā, tā ārpus tās ir pazīstama

z/k «Boļševiks» futbola komanda «Zvejnieks», republikas

čempionātos labi panākumi ir «9. Maija» basketbola ko-

mandai. Krietnu sniegumu rāda «Sarkanās bākas» moto-

ciklisti un daudzas citas komandas. Soorta panākumus

246
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verte zvejnieku kolhozu spartakiādēs, ko katru gadu rīko

kādā no republikas zvejnieku kolhoziem.

Daudzveidīga ir kļuvusi Padomju Latvijas zvejnieka
dzīve, darbs un atpūta. Un tas iespējams tikai tāpēc, ka

mūsu zvejnieks, katru rītu dodoties selgā un ar smagiem
lomiem nākot malā, ir drošs par savu nākotni. Apziņa,
ka tu esi pilnvērtīgs komunisma cēlāju sabiedrības locek-

lis, kas ar sava darba augļiem diendienā veicina mūsu

valsts augšupeju, vairo mūsu kolhozu zvejnieku enerģiju
un dod viņiem vēl stiprāku ticību nākotnei.

J. Kļaviņš

BALTIJAS JŪRAS

ĢEOLOĢISKĀ ATTĪSTĪBA NĀKOTNĒ

Zemes garozas ieliece, kurā atrodas Baltijas jūra, ir

samērā jauna. Tās kontūras ir zemes garozas jaunāko un

mūsdienu tektonisko kustību rezultāts.

Līdzšinējie zemes garozas vertikālo kustību pētījumi ir

pierādījuši šo kustību pastāvīgumu Baltijā, tāpēc varam

pieņemt, ka pastāvošais kustību režīms saglabāsies arī

turpmākajos gadu tūkstošos.

Pētot zemes garozas vertikālās kustības mūsdienās, ģeo-

logi lieto dažādas metodes, un viena no tām ir atkārtotās

nivelēšanas metode. Pēc 1971.—1973. gg. publicētajiem da,
tiem, Baltijas teritorijai ir konstatēti šadi mūsdienu ver-

tikālo kustību ātrumi, kas izteikti milimetros gadā (skat.

līnijas kartē).

Zemes garozas augšupejošās kustības visstraujākās ir

Baltijas jūras ziemeļdaļā — 2—4 mm gadā, bet Botnijas

jūras līča ziemeļu piekrastē — pat 8 mm gadā. Baltijas

jūras vidusdaļā (Gotlandes un Ēlandes salu rajonos),

Igaunijas salu arhipelaga teritorijā un Somu jūras līča

vidusdaļā pacelšanās ātrums ir I—21 —2 mm gadā. Rīgas

jūras līča teritorijā (Roņu salas rajonā) un Baltijas jūras

dienviddaļā (Slūpskas sēklī un Polijas ziemeļu piekrastē,

izņemot Gdaņskas līča piekrasti) pacelšanās ātrums sa-

sniedz 0,5—1,0 mm gadā.

Turpretī citur, galvenokārt Baltijas juras ieplaku teri-

torijā, ir novērojami iegrimšanas rajoni. Tie konstatējami.
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pētot jūras nogulumu sadalījumu un to biezumu, jūras
dibena reljefu un vēl citas pazīmes. Pagaidām vēl nav

konstatēts, ka šīs svārstības strauji mainītos. Rakstu-
rot tās skaitliski vēl ir pagrūti, bet pēc nogulumu sada-

lījuma atrodam iegrimšanas rajonus. Baltijas jūrā tādi
ir Ālandu ieplaka, Ziemeļgotlandes ieplaka ar visdziļāko
ieplaku jūrā — Landsortas ieplaku, Austrumgotlandes
ieplaka. Rīgas jūras līča dienviddaļā un tai pieguļošajā

Piejūras zemienes posmā zemes garoza iegrimst ar āt-

rumu 1 —1,5 mm gadā, bet Gdaņskas jūras līča dienvid-

daļā un tai pieguļošajā sauszemes daļā — ar ātrumu

I—2 mm gadā.
Sauszemē Baltijas republikās ceļas Igaunijas ziemeļ-

daļa, Latvijas dienvidaustrumdaļa, Lietuvas austrumdaļa,
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Kurzemes ziemeļdaļa un Žemaitijas augstiene. Visāt-

rāk zemes garoza ceļas Vidzemes Centrālajā augstienē
(2 —4,5 mm gadā). Turpretī Igaunijas dienvidaustrumu

daļa, josla no Ziemeļvidzemes līdz Liepājai, Rietumlietuva

un Kaļiņingradas apgabals iegrimst (skat. punktēto joslu

j kartē). Pēc atkārtotās nivelēšanas datiem aprēķinot zemes

ļ garozas kustību ātrumu mm gadā, mēs tikai daļēji varam

spriest par Baltijas jūras un tai pieguļošās teritorijas tā-

lāko ģeoloģisko attīstību. Tomēr, izmantojot ari reljefa,

jūras nogulumu sadalījuma un biezuma un citus pētīju-

-1mus, zināmā mērā varam spriest, kāda izskatīsies Baltijas

jūra pēc 20 000 gadiem.
Vislielākās pārmaiņas, protams, notiks visintensīvāko

vertikālo kustību rajonos, tāpēc paredzams, ka ievērojami

pieaugs Somijas salu arhipelāga platība. Ālandu salas

var savienoties ar Somijas piekrasti. Uz dienvidiem no

Ālandu salām starp Zviedriju un Somiju var izveidoties

neskaitāmu salu un saliņu «tilts», kaut gan dziļās iepla-
kas (līdz 60—120 m), kas tagad šķir daudzās arhipelāga
salas, pastāvēs* arī turpmāk, protams, kļuvušas seklākas.

Baltijas jūras teritorijā var diezgan ievērojami pieaugt
Gotlandes salas platība, sevišķi virzienā uz dienvidiem,
un sagaidāms, ka par salām kļūs pašreizējie ziemeļu un

dienvidu Vidus sēkļi un Stolpes sēklis.

Igaunijas ziemeļu piekraste, kaut gan intensīvi paceļas,
l izmainīsies samērā maz, jo tā atrodas diezgan augstu virs

jūras līmeņa un — tas ir galvenais iemesls — Somu jūras
līcis piekrastes tuvuma ir samērā dziļš (50 —80 m). Toties

diezgan ievērojami pieaugs Igaunijas salu arhipelāga pla-
tība dienviddaļā.* Vēl šaurāks kļūs Irbes juras šaurums.

Pieaugs arī Kurzemes pussalas platība ziemeļu virzienā,

jo pēc 20 000 gadiem, saglabājoties vidējam zemes garo-

zas pacelšanās ātrumam 1 mm gadā, par nākotnes jūras
krastu kļūs tā zemūdens daļa, kas tagad atrodas līdz

20 metru dziļumam. No Liepājas virzienā uz dienvidiem

tās teritorijas, kas tagad, atrodas o—ls0 —15 m augstumā virs

jūras līmeņa, piederēs jūrai.
Kuršu nērija šajos 20000 gados var pārvērsties par salu

virkni, bet Serribu pussala (Kaļiņingradas apgabalā)
iestiepsies jūrā kā šaura un gara zemes josla. Pēc mūsu

domām, Baltijas jūra joprojām saskarsies ar Ziemeļjūru.



P. Pintāns

CITI ATLANTIJAS VIESI

Pēdējo desmit gadu laikā mūsu kolhozu zvejnieki Bal-

tijas ūdeņos vairākkārt nozvejojuši dižciltīgās (Eiropas)
stores. 1969. gada vasarā kolhoza «Brīvais zvejnieks» vīri

Kolkas piekrastē no lašu murda izcēla upes bebru. Rietum-

baltijas ūdeņos zvejnieki dažkārt redzējuši delfīnus.

«Latviešu Avīžu» 1823. gada 36. numurā nodrukāta šāda

informācija: «No Palanges. Priekš pāri neddeļām jūrmallā

starp mums un Klaipēdi zvejnieki lielu zivi ķēruši, 9 pē-
das garru ar raggu kā zobīns 6 pēdu garš. Tādu zivi šauc

Schvverdtfisch. Zvejniekiem bija lielas mokas, kamēr to

zvēru pie mallas izvilke, un liela skāde pie tīkliem, ko

savaldzinādamies pagallam bija saplēsis.»
Kā liecina neparastā «zvēra» apraksts un minētais vā-

ciskais nosaukums, zvejniekiem bijusi darīšana ar kosmo-

polītiski izplatīto šķēpzivi Xipliias glodins. Sī suga reti,
bet noteikti sastapta Baltijas jūrā un pieskaitāma mūsu

republikas piekrastes faunai.

1931. gadā žurnāls «Zvejniecības Mēnešraksts» rak-

stīja: «Vakarbuļļu zveji ziņoja, ka iepretim Buļļiem
30 metrus dziļā ūdenī, strādājot ar driftertīkliem, pēkšņi
virs ūdens parādījies 6 metrus garš un 2 metrus plats
kupris, tad virs ūdens izšāvusies trīsstūraina, stūrei lī-

dzīga aste. Pēc tam dzīvnieks nozudis zem ūdens, raidī-

dams lielu vilni ziemeļu virzienā. To redzējuši vairāku

laivu zvejnieki.»
No šīm rindām var secināt, ka latviešu zvejnieki Rīgas

jūras līcī sastapušies ar īstu vali.

Gandrīz visi šadi dažādos preses izdevumos minēti

fakti balstās uz aculiecinieku nostāstiem, tāpēc varētu tos

arī apšaubīt. Taču ir arī nopietni zinātniski apgalvojumi
par vaļu iemaldīšanos Baltijas jūrā.

Poļu profesors Kazimežs Demels savā grāmatā «Mūsu

Baltija» (Kazimierz Demel «Nasz Baltyk», Warszawa,

1967) apgalvo, ka ar vēsturiskiem dokumentiem esot pie-
radīti 156 gadījumi par vaļu ienākšanu Baltijas jūrā laikā

no 1291. gada līdz 1907. gadam. Poļu zinātnieks izpētī-

jis, ka visi vaļi Baltijas jūrā ienākuši tādos periodos, kad

Dānijas jūras šaurumos ir ļoti augsts ūdens līmenis, un

ka šie dzīvnieki atpakaļceļu uz Atlantiju vairs nav spē-
juši atrast.
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NOVADPĒTNIECĪBA

I. Pētersone

DAŽI NOVADPĒTNIEKU UZDEVUMI ŠODIEN

Mūsu dienās, kad strauji attīstās ekonomika, zinātne un kultūra,

atbildīgi uzdevumi izvirzīti arī novadpētniecībai. So darbu galveno-
kārt veic novadpētniecības muzeji, bet diezgan liela loma tajā ir

Latvijas PSR Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības vietējām
nodaļām un to pirmorganizācijām. Savu ieguldījumu novada izzinā-

šanā var dot arī atsevišķi novadpētnieki.
Novadpētniecibai pieder nozīmīga vieta darbaļaužu un it īpaši skolu

jaunatnes komunistiskajā audzināšanā, jo tā sniedz bagātu konkrēto

materiālu par mūsu revolucionāro cīnu vēsturi, palidz iepazīt dzimte-

nes dabu un izzināt kultūras pieminekļus. Novadpētniecību var uz-

skatīt par zinātnes palīgnozari, jo tā sniedz daudzām zinātņu noza-

rēm vērtīgus faktus. Savlaicīgi ziņodami augstākām instancēm par

nevērīgu un kaitniecisku rīcību ar dabas, kultūras un vēstures piemi-
nekļiem, novadpētnieki ir glābuši no bojāejas ne vienu vien vērtīgu
pieminekli.

Daudz tautas radošā darba ir ieguldīts tajos kultūras un vēstures

pieminekļos, kas saglabājušies līdz mūsu dienām. Saglabāt un sau-

dzēt tos arī turpmāk ir mūsu uzdevums, bet tas būs veicams tikai

tad, ja piemineklim būs rūpīgs saimnieks un to izmantos lietderīgi.
Sevišķi nepieciešams lietderīgi izmantot arhitektūras pieminekļus, lai

tos pasargātu no tālākas bojāšanās.
Mes dzīvojam lielu pārvērtību laikmetā. Ekonomikas, kultūras un

zinātnes attīstības tempi izvirza uzdevumu atšķirt, savākt un saglabāt

vērtīgāko, kas raksturīgs mūsu šodienai, lai nākamie pētnieki no šiem

materiāliem varētu gut priekšstatu par mūsu laikmetu.

Šodien strauji rit kolhozu ciematu celtnieciba. Sociālistiskās lauk-

saimniecības attīstībā tā ir likumsakarīga parādība. Bet kā bus ar

tam viensētām, kurās ir kaut kas vērtīgs un interesants no arhitek-

tūras un etnogrāfijas viedokļa? Varbūt derētu saglabāt vistipiskākās
lauku sētas? Mes taču zinām, ka daudzās mājas var atrast interesan-

tus vēsturiskus priekšmetus pat no pagājuša gadsimta, no 1905. gada
revolūcijas dienām vai Liela Tēvijas kafa laikiem. Nojaucot vecās

ēkas, to paspārnēs un bēniņos bieži atrod kādreiz rūpīgi glabātus
un slēptus dokumentus, skrejlapas, laikrakstus, nelegālu literatūru

v. c. vērtīgas lietas. Nemetisim tos prom!
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Daudzās vietās Latvijā vēl saglabājušās vecās skolu ēkas. Par tām

vislabāk zina gados vecie iedzīvotāji. Vispār sava ciemata pārmaiņas
varētu vislabāk fiksēt vietējās lauku skolas novadpētnieki, rajona

novadpētniecības muzeji un biedrības nodaļas kopā ar savām pirm-

organizācijām.
Sakarā ar rūpniecības attīstību lauku rajonu pilsētās vecās celtnes

.un pat atsevišķus kvartālus sagaida viensētu liktenis — nojaukšana,

tāpēc vajadzētu pētīt un fotografēt savu pilsētu kvartālus, kur vairāk

koncentrētas vecas celtnes ar etnogrāfiski interesantiem pagalmiem utt.

Pārāk maz mūsu republikā ir apzināti, vākti un pētīti zinātnes

vēstures pieminekļi. Arī padomju laikā zinātnes vēstures pieminekļi
maz pētīti, bet. kā mēs zinām, šai laikā zinātne attīstās ļoti strauji.
Vismazāk piemiņas plākšņu laikam gan uzstādīts zinātnes darbinie-

kiem. Varbūt viņu dzimtajos novados vēl ir saglabājušās mājas, kur

viņi dzīvojuši, strādājuši un veikuši nozīmīgus atklājumus, varbūt

vēl ir saglabājušies dokumenti, priekšmeti, fotogrāfijas un vēstules,
kas stāsta par šo cilvēku dzīvi.

Sevišķa vērība jāvelta vēsturisko vietu, Lielā Tēvijas kara cīnītāju

un fašistu upuru atdusas vietu noskaidrošanai un atzīmēšanai dabā

un kartēs. Te daudz dara mūsu republikas skolas, vācot materiālus

par savu novadu, piedaloties pārgājienos, ekspedīcijās, ekskursijās,
dažādos konkursos. Mums ir zināms, ko paveikusi Valkas 1. vidus-

skola, kur novadpētniecības darbu vada pieredzējusi novadpētniece,
vēstures skolotāja M. Rēpele. Vēstures skolotājs J. Loginovs Rēzeknes

vidusskolā ar savu degsmi un jauno novadpētnieku neatlaidīgo darbu

ir paveicis daudz, iekārtojot plašu skolas novadpētniecības muzeju.
Labi nostādīts novadpētniecības darbs Liepnas internātskolā, Rūjienas
vidusskolā, Rīgas 17. un 38. astoņgadīgajā skolā v. c. skolās. Par

Lielajā Tēvijas karā kritušajiem daudz interesējusies Valmieras rajona
Rencēnu astoņgadīgā skola.

Bija 1944. gada rudens. Risinājās sīvas kaujas par Latvijas terito-

rijas atbrīvošanu. Arī par mazo Ziemeļvidzemes ciemu Rencēniem

daudzi padomju karavīri atdeva savas dzīvības. Bet tādu ciemu bija
daudz ...

Rencēnu brāļu kapos atdusas 41 padomju karavīrs, kas krita kaujās
pie Rencēniem un to tuvākajā apkārtnē 1944. gada septembra otrajā
pusē. Kapos guldīts 243. tanku pulka virsnieks vec. leitnants

Ivans Ceredņičenko, vec. leitnants Aleksandrs Kiseļovs, kuram par
varonību piešķīra Tēvijas kara I pakāpes ordeni, Olga Safonova,

Marija Voļska v. c. Kā šie vārdi kļuva zināmi (pavisam noskaidroti

30 vārdi) un kāds darbs tika ieguldīts, lai sameklētu kritušo piederī-

gos, to vislabāk zina jaunie novadpētnieki un viņu nenogurdināmā
sirmā skolotāja Vilma Bemberē. Vienmēr mācīdama saprast pasauli,
mīlēt dzīvi un savu Dzimteni, viņa izaudzinājusi dedzīgus novadpēt-
niekus. Skolotājai padomā kopā ar saviem novadpētniekiem pētit pašu
renceniešu gaitas Lielajā Tēvijas karā, kā arī apkopot materiālus par
varonīgo sanitāri Ļeņina ordeņa kavalieri Tamāru Kalniņu un cilvē-
kiem, kas redzējuši un klausījušies V. I. Ļeņinu.

Savu skolu komjaunatnes un pionieru organizācijas vēsturi jau
pētījušas daudzas skolas. Lauku skolām būtu ieteicams pētīt sava

ciema, kolhoza, padomju saimniecības, vietējās partijas organizācijas
vai arī savas skolas vēsturi. Kolhozu, padomju saimniecību, iestāžu

un rūpniecības uzņēmumu veterāni ar saglabātierrk priekšmetiem, doku-
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Novadpētnieku darba re-

zultātus vērtējot

mentiem, fotogrāfijām,
savām atmiņām un pado-
miem var daudz palīdzēt
viņu saimniecību, iestāžu

un uzņēmumu hroniku

rakstitājiem un vēstures

pēiītājiem.
Pētījumu tematika var

būt dažāda atkarībā no

pašu novadpētniekuintere-

sēm, bet labākie panāku-
mi ir tad, ja darbu koor-

dinē biedrības nodaļas.
Lai aktivizētu sava ra-

jona novadpētniekus, Lat-

vijas PSR Dabas un pie-

minekļu aizsardzības bied-

rības Talsu nodaļa kopā
ar rajona kultūras no-

daļu un Talsu novadpēt-
niecības un mākslas mu-

zeju rīkoja konkursu «Sa-

glabāsim revolucionāro

cīnītāju piemiņu». Tas ir

apsveicams pasākums. Visaktīvāk konkursā piedalījās rajona skolas.

Talsu 2. astoņgadīgās skolas novadpētnieki apkopojuši materiālus par
Talsiem 1905. gadā un 1919. gadā, uzrakstīta skolas un pionieru orga-

nizācijas vēsture un komjaunatnes Talsu organizācijas vēsture līdz

1941. gadam, savāktas Lielā Tēvijas kara dalībnieku atmiņas. Lielajā
Tēvijas karā kritušo piemiņu glabā Lībagu, Sabiles. Valdemārpils,
Talsu, Laucienes un Vandzenes skolēni, bet Dundagas vidusskolēni

interesējas par 1905. un 1919. gada notikumiem savā novadā. Jaunie

novadpētnieki uzkopuši kritušo cīnītāju piemiņas vietas un ierosinā-

juši uzstādīt šeit piemiņas plāksnes.
Starp savāktajiem materiāliem droši vien ir vērtīgi fotouzņēmumi,

dokumenti un priekšmeti. Sādu vērtīgu, dažkārt pat unikālu lietu īstā

glabāšanas vieta būtu muzeji. Atzinīgi jānovērtē Rīgas 17. astoņ-
gadīgās skolas, Rūjienas vidusskolas v. c. skolu novadpētnieku rīcība.

Savus pētījumus un atradumus viņi nodevuši Latvijas PSR Revolūci-

jas muzejam, Latviešu sarkano strēlnieku muzejam un Rīgas vēstures

un kuģniecības muzejam. Novadpētnieku savāktajiem materiāliem

bieži vien ir ne tikai izziņas vērtība, bet arī zinātniska nozīme. Tā,
piemēram, Padomju Savienības Varonis, akadēmiķis Vilis Samsohs

darbos par partizāņu kustību Kurzemē izmantojis datus par 18 frontes

izlūku vienībām, kurus savākuši Piltenes vidusskolas novadpētnieki.
Arī Alūksnes vidusskolas novadpētnieku savāktos materiālus par Rigas
Kājnieku skolas politisko vadītāju kursu klausītājiem izmantojuši
vēsturnieki.

Latvijā ir daudz tadu vietu, kur katra zemes pēda var sniegt vērtī-

gas ziņas par mūsu tautas senatni. Tur, kur bijuši senie kapulauki,
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apmetnes, kulta vietas v. c. arheoloģiskie pieminekli, īpaši tie, kas vēl

nekad nav pētīti, nekādā ziņā nedrīkst pieļaut jebkādus zemes darbus

bez LPSR Kultūras ministrijas atļaujas. Celtniecības organizācijām

savlaicīgi jāsaskaņo savi projekti ar LPSR Kultūras ministriju un

LPSR Zinātņu akadēmiju, lai nenotiktu tā, kā, piemēram, Alūksnes

rajona Veclaicenes ciemā, kur arheoloģiskā pieminekļa tuvumā uzcēla

lopu fermu un senkapu teritorijā rok granti, vai kā Ventspils rajonā,
kur senkapu vietā uzcēla mehānisko cehu. Runājot par arheoloģiska-

jiem pieminekļiem, jānorāda, ka piemineklis, kas dabā nav atrasts un

kura aizsargājamās robežas nav noteiktas, faktiski netiek aizsargāts.

Arheoloģiskie pieminekļi 14 mūsu republikas rajonos dabā nav noro-

bežoti nemaz, bet pārējos rajonos ir norobežoti tikai daļēji. Biedrības

rajonu nodaļas te gaida liels un rūpīgs darbs.

Saudzējami arī dabas pieminekļi. Tie ir atsevišķi vai teritoriāli

dabas objekti, kas aizsargājami kā retas vai tipiskas dabas parādības.
Saglabājami visi vēsturiski nozīmīgākie koki, koku puduri un koku

rindas, kuras novērš vēja eroziju, kā arī tie koki, kas aug krauju
malas un nogāzēs un aizsargā augsni no erozijas.

Veicot lielākus būvdarbus, ceļot meliorācijas būves, mums jāgādā,
lai tas apzaļumotu. Tas nozīme, ka ne vien jāsaglabā esošā dabas

ainava, bet arī jārada jauna.

Latvijas PSR Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības nodaļas
veikušas nozīmīgu darbu savu rajonu dabas un pieminekļu aizsar-

dzība, pagātnes un šodienas izpētē. Daudzas no tām likušas pamatus
sabiedriskajiem muzejiem un memoriālajām mājām, savākušas vērtī-

gas vēsturiskas ziņas un glābušas no bojāejas nozīmīgus kultūras

un dabas pieminekļus. Novadpētnieku uzdevums ir arī turpmāk vakt

dokumentus v. c. liecības par revolucionāro kustību. Interesantākie

materiāli tiks publicēti rakstu krājumos. Pirmo šādu krājumu 1972.

gadā izdeva izdevniecība «Zvaigzne» ar nosaukumu «Pa vēsturisko

notikumu pēdām». Krājumu sagatavoja Latvijas PSR Dabas un pie-
minekļu aizsardzības biedrība. Gaidām aktīvu novadpētnieku darbu

arī turpmāki

E. Žīgurs

SKOLU NOVADPĒTNIECĪBAS SĀKUMI LATVIJĀ

Tagad neviens vairs nešaubās par skolu novadpētniecības lielo lomu

un nepieciešamību jaunās paaudzes komunistiskajā audzināšanā, par

novadpētniecības svarīgumu skolu mācību procesā sasaistīšanā ar

dzīvi, it sevišķi ģeogrāfijā, vēsturē, dabas zinībās, literatūrā, fizika,
sabiedrības mācībā un citos priekšmetos.

Novadpētniecība attīsta zinātniskas iemaņas, veicina skolēnu inicia-

tīvu, aktivitāti un neatlaidību sprausto mērķu sasniegšanā. Padomju
novadpētniecība aktīvi piedalās komunisma celtniecības uzdevumu

īstenošana.

Šodien mūsu republikā nav nevienas skolas, kas nenodarbotos ar

novadpētniecību, ar savas tuvākas apkārtnes dziļāku izzināšanu. Dau-

dzās skolās uz sabiedriskiem pamatiem darbojas jau plašākai sabied-

rībai pazīstami novadpētniecības muzeji un stūrīši, kuros sastopami
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interesanti, bieži unikāli materiāli par skolu un tās tuvākās apkārtnes
dabu, vēsturi, kultūru, ekonomiku, valodu, dabas un kultūras piemi-
nekļiem. Apzinoties šo materiālu svarīgumu, skolas arvien vairāk

iekļaujas arī visas sabiedrības kopīgajā darbā — dabas un kultūras

pieminekļu saudzēšanā un aizsardzībā, sāk plašāk izvērst «zaļo pat-
ruļu» darbu.

Bet kādi bija novadpētniecības pirmie soļi un pirmie panākumi
Latvijā?

Progresīvie skolotāji vienmēr cīnījās par mācību procesa saistīšanu

ar dzīvi, par skolēnu iniciatīvas izkopšanu, par apzinīgu mācības

vielas apgūšanu, pret iekalšanu.

Jau 1854. gada vasarā Vidzemes skolotāju konferencē Turaidā sko-

lotājs Juris Caunītis referātā par ģeogrāfijas mācīšanu uzsvēra, ka

ģeogrāfija prasa pamatīgu iepazīšanos ar Vidzemes un Kurzemes

zemi, dabu, ļaužu dzīvi, saimnieciskajiem un citiem apstākļiem.
Kronvalda Atis savos rakstos un runās uzsvēra nepieciešamību izzi-

nāt savu tuvāko apkārtni. 1867. gadā sarakstītajā darbā «Der Unter-

ricbt m der Heimatkunde» (latviski pārtulkots ar nosaukumu «Dzim-

tenes mācība») viņš izvirzīja principu «Māci aplūkojoši». «Lai veici-

nātu aplūkošanas principu,» raksta Kronvalds, «skolotājam jārāda
bērniem dzimtenes kalni un lejas. Tas izdarāms, sarīkojot ekskur-

sijas.»
Kaudzītes Reinis, kas kājām vairākkārt apceļojis Vidzemi, 1882, gadā

sarakstīja «Ģeogrāfiju tautas skolām», pēc kuras ģeogrāfiju skolās

mācīja līdz pat pirmajam pasaules karam. Grāmata rosināja mācību

procesā izmantot arī vietējo materiālu.

Ka progresīvie tautskolotāji gājuši roku rokā ar tautu un piedalīju-
šies tās cīņā par taisnību un tiesībām, rāda viņu aktivitāte 1905.—

1907. gada revolūcijā.
Par skolas demokratizēšanu aktīvi cīnijās progresīvi noskaņotie

skolotāji I skolotāju kongresā Rīgā 1905. gada novembrī un skolo-

tāju kongresā Tērbatā 1917. gada jūnijā. Pirmā kongresa laikā iznāca

revolucionārā publicista Jāņa Asara vadībā izstrādātā jaunā skolu

programma, ko izdeva brošūrā «Musu tautskola». Tajā progresīvie
skolotāji izvirzīja savas prasības — saistīt mācības ar praktisko dzīvi,

aktivizēt mācibu metodes, izkopt bērnos patstāvību, domāšanu un

pašdarbību. Līdzīgas prasības izvirzīja arī II skolotāju kongress.

-Saskaņā ar 1919. gada 16. janvārī Latvijas Padomju valdibas

priekšsēdētāja Pētera Stučkas parakstīto dekrētu visas skolas pārvērta
par vienotu darba skolu, aizliedza pasniegt ticības mācību, noteica

bezmaksas izglītību dzimtajā valodā. Lai šos noteikumus realizētu,

bija nepieciešamas jaunas mācību programmas. Tās izstrādāja redza-

mākie tā laika izglītības darbinieki. Rīgas 1. vidusskolas direktors

revolucionārais rakstnieks Leons Paegle paša izstrādātās vēstures

programmas paskaidrojumos uzsvēra, ka, lai vēstures mācīšanu sais-

tītu ar dzīvi un rosinātu skolēnos lielāku aktivitāti, ieteicams izmantot

sarunu metodi, ekskursijas, likt skolēniem ziniet kartes, rakstīt pār-
skatus par ekskursijām.

Jaunajās latviešu valodas programmās bija paredzēti daudzi ārpus-
klases pasākumi: skolēnu līdzdalība pulciņos, darbs bibliotēkā, arhīva

materiālu vākšana un skolas muzeja papildināšana utt.

Rīgas pilsētas un apriņķa izglītības nodaļas vadītājs Jānis Lieknis

1919. gadā rakstīja: «Ejiet ekskursijās, iepazīstieties ar vēsturiskajiem
pieminekļiem, nemāciet tikai pec grāmatas.»
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īsā padomju varas pastāvēšanas laika de| neizdevās ieviest dzīvē

visas jaunās padomju pedagoģijas atziņas, tāpat kā to nepaspēja
1940.—1941. gadā.

1940. gadā ar plašu vērienu sakas skolu pārkārtošana uz padomju
skolas pamatiem. Sāka iznākt žurnāls «Padomju Latvijas Skola».

Liela uzmanība tika pievērsta mācību ekskursijām. Runājot par mā-

cību metodēm Padomju Savienības skolās, minētais žurnāls norādīja,
ka «ekskursijas jāriko stingri pēc tematiem, sakarā ar to, kādu no-

dalu pašreiz māca vienā vai otrā priekšmetā (vēsturē, ģeogrāfijā,
dabas zinībās, fizikā). Ekskursiju vērtība tā, ka tās izved skolniekus

no klases sienām un dod iespēju iepazīties tieši dabā ar dažādiem

priekšmetiem un objektiem.»
Žurnāls publicēja rakstus, kuros norādīja: «Dabas mācības rudenī

jāiesāk un pavasarī jābeidz ar ekskursijām», «Vietējais ģeoloģiskais
materiāls jāvāc katru mēnesi un gadu gadā», «Lai skolotāji paši ra-

dītu un vadītu dabas muzejus», «Jauno naturālistu pulciņiem jāvāc
augļu koku sēklas, jānoskaidro bārbeļu, pabērzu un saldūdens kaļķu
atrašanās vietas Latvijā utt».

Pēc Zemes bagātību pētīšanas institūta lūguma reģistrēt Rīgas
apriņķī atrodamos laukakmeņus darbā iesaistījās 100 Rīgas ' apriņķa
skolas ar 400 skolotājiem un 10 000 skolēniem. Par labu darbu insti-

tūts 10 skolas apbalvoja ar derigo izrakteņu kolekcijām, bet 100 sko-

lēnus
— ar piemiņas grāmatām.

Runājot par skolas darbu ar bērniem vasarā, viens no skolu dzīves

vadītājiem Roberts Miķelsons rakstīja: «Jaunatnei jāpazīst sava zeme,

jāpazīst tās izrakteņi, augu un dzīvnieku valsts, jāpazīst savas zemes

ģeogrāfija un tās skaistākās vietas. Vēstures un ģeogrāfijas skolotā-

jiem būtu ieteicams organizēt vasarā ekskursijas materiālu vākšanai.

Tas veicinātu mūsu zemes pētīšanu un noderētu daudzās vietās kā

ierosme dibināt pie skolām vietējas apkārtnes muzejus.»
Labi iecerēto darbu skolu novadpētniecības izvēršanā pārtrauca

vācu fašistu iebrukums mūsu zemē 1941. gada 22. jūnijā. Pirmie pēc-
kara gadi prasīja daudz rūpju, lai atjaunotu sapostītās skolas.

Pēc kara novadpētnieku pirmais uzdevums bija pienācīgi saglabāt
Liejā Tēvijas kara varoņu piemiņu. Latvijas PSR Revolūcijas muzejs
aicinājumā skolām un citām kultūras organizācijām «Celsim piemi:
nekli Lielā Tēvijas kara cīnītājiem» norādīja: «Ir no svara

un saglabāt visu materiālu, kam ir saskare ar Lielā Tēvijas kara

cīņām, lai tas nonāktu vēsturnieku rokās un neaizietu bojā zinātniski

neizmantots.»

Tagad mūsu republikas skolu kolektīvi jau paveikuši lielu darbu,
lai noskaidrotu daudzu Lielajā Tēvijas karā kritušo cīnītāju personību,
savākuši ziņas par viņiem un kopj viņu atdusas vietas. Novadpētnieki
ieguvuši plašu materiālu par savu novadu revolucionārajiem notiku-
miem un to dalībniekiem, izcilākajiem novadniekiem — mākslas,
kultūras un zinālrtes darbiniekiem, ka arī ražošanas pirmrindniekiem.
Tagad novadpētniecība aptvērusi gandrīz visas mūsu skolas, tajā
piedalās tūkstošiem skolēnu. Novadpētniecība devusi lielu ieguldījumu
skolu jaunatnes komunistiskās audzināšanas uzdevumu sekmīgā risi-

nāšanā. Tā palīdz ieaudzināt jauniešos padomju patriotismu un Dzim-
tenes mīlestību.
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I. Rudaka

JŪRAS ZVEJNIECĪBAS MUZEJI

Zvejniecības sākumi Latvijā ir ļoti seni. Tā parādās
mūsu republikas teritorijā līdz ar pirmajiem iedzīvotājiem.
Vienpusīgās kaula un raga harpūnas, kaula žebērkļi, āķi

zivju zvejošanai, vienkoča laivas, murdi, liepu lūku tīkli,
ko arheologi atraduši senajās apmetnēs, bija pirmie zvej-
nieku darba rīki un nodrošināja mednieku un zvejnieku

kopienas locekļiem eksistenci.

Ar šiem senajiem mezolīta un neolīta laikmeta priekš-
metiem savās ekspozīcijās ievada Ventspils Vēstures un

jūras zvejniecības brīvdabas muzejs un Talsu novadpēt-
niecības un mākslas muzeja filiāle — jūras zvejniecības

muzejs Rojā. šie divi muzeji pēta Ziemeļkurzemes novada

jūras zvejniecības vēsturi.

Ventspils muzejs sācis darbu 1928. gadā. 1954. gadā
pie muzeja pēc A. Šulca iniciatīvas iekārtoja jūras zvej-
niecības brīvdabas nodaļu, kurā savāktas un daļēji ekspo-
nētas 20 934 fondu vienības (1973). Te izvietotas zvej-
nieku sētas, zvejas piederumi, laivas, enkuri v. c, noenku-

rota arī t. s. Oskara laiva, kas izmantota, filmējot «Zvej-
nieka dēlu» 1939. gadā, te vietu atradis kādreiz populārais
«mazbānītis». Uz brīvdabas nodaļu pārvestas arī Užavas

ciema vējdzirnavas, kas patlaban tiek restaurētas.

Muzeja brīvdabas nodaļā 1970. gadā atklāja jaunu mo-

dernu ēku fondu glabāšanai un izstādēm. Tajā iekārtota

pastāvīga ekspozīcija par mūsu republikas lielāko zvej-
nieku kolhozu «Sarkanā bāka», kas 28 pastāvēšanas gados
izaudzis par varenu kopsaimniecību un kura nopelnus
nozvejas kāpināšanā augstu novērtējusi valsts, piešķirot
daudziem tā biedriem valdības apbalvojumus.

Brīvdabas filiāles darbs raksturojams kā ļoti daudz-

pusīgs. Bez pastāvīgās ekspozīcijas te regulāri tiek rīko-

tas tematiskas mākslas izstādes. 1972. gadā varēja aplū-
kot fotoizstādi «Latvijas PSR Nopelniem bagātie zvej-

nieki», J. Oša gleznu izstādi «Zvejniekciemu ainavas»,

V. Ādamsona (Ugāle) koktēlniecības darbu izstādi «Ugā-
les velni», S. Kreica gleznu izstādi «Jūra», Ventspils
J. Rudzutaka Zivju konservu kombināta produkcijas iz-

stādi v. c. 1973. gadā no 12 organizētajām izstādēm īpašu
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ievērību izpelnījās z/k «Sarkanā bāka» lietišķās mākslas

pulciņa darbu izstāde, kā arī muzeja fondu izstādes.

Lai celtu ekspozīcijas un fondu apstrādes zinātnisko

līmeni, nodaļas zinātniskie līdzstrādnieki izstrādā zinātnis-

kās tēmas par zvejniecības attīstību novadā no vissenā-

kajiem laikiem līdz sociālistiskās revolūcijas uzvarai Lat-

vijā, par zvejniecību Ventspils novadā padomju varas

laikā, republikas zvejnieku kolhozu vēsturi v. c. Pētījumu
rezultāta radies arī interesants lekciju materiāls par
lībiešu dzīves veidu, paražām un ticējumiem, z/k «Sarkanā

bāka» v. c.

Ik gadus muzeja līdzstrādnieki organizē gan tematis-

kas, gan kompleksas zinātniskas materiālu vākšanas eks-

pedīcijas, kas devušas ievērojamu fondu papildinājumu.
Pēdējos gados ekspedīcijas notikušas Jūrkalnes un Uža-

vas ciemos. Muzeju gadā apmeklē ap 20 tūkstoši ekskur-

santu.

Muzejs aug, tam kļūst par šauru esošajā teritorijā, tāpēc
1972. gadā Ventspils pilsētas izpildu komiteja piešķīra
tam papildu teritoriju apm. 3 ha platībā, kur atradīsies

muzeja administratīvais centrs. Muzejam paveras plašā-
kas iespējas biežāk pulcēt apmeklētājus tādiem tematis-

kiem masu pasākumiem kā Zvejnieku dienas sarīkojumi
(1972. g. jūlijā tajā piedalījās vairāk nekā 400 cilvēku),
tikšanās ar zvejniekiem, māksliniekiem, dzejniekiem v. c,

kas jau šodien kļuvušas par muzeja darbā iesakņojušos
tradīciju.

Jūras zvejniecības muzejs Rojā sāka darboties 1968.

gadā kā z/k «Banga» muzejs. Ar 1972. gada 1. janvāri
muzejs kļuva par Talsu novadpētniecības un mākslas mu-

zeja filiāli, bet par tā galveno pētniecības tēmu kļuva
Talsu novada jūras zvejniecības un zivrūpniecības attīs-

tība. Bijušajā Rojas ciemata padomes ēkā, kur tagad ik

gadus ierodas ap 3000 apmeklētāju, divās telpās izveidota

ekspozīcija, kas stāsta par Rojas ciema vēsturi.

Ekspozīcija izvada. apmeklētāju cauri senajiem gadsim-
tiem, tad XIII gs., kad Kurzemi pakļauj vācu feodāļi,
XIV gs., kad Rojas ciems kļūst par Lubezeres muižas īpa-
šumu, Kurzemes hercogistes laikam, kad Roja izveidojas

par mazostu ar samērā rosīgu tirdzniecību, XVIII gs., kad

Ziemeļu kara un mēra epidēmiju laikā jūrmalā no Jaun-

ciema līdz Žocenei no 1600 lībiešiem paliek dzīvi vairs

tikai 10. Par XIX gs. stāstīts mazāk.
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Interesanti materiāli eksponēti par 1905.—1907. g. revo-

lūcijas notikumiem un padomju varas nodibināšanos Roja
1919. gadā. Taču visbagātākais ir materiāls par zvejnieku

kooperācijas attīstību un arteļu dibināšanos 1940. gadā un

pirmajos pēckara gados, kas noveda pie zvejnieku kolhozu

izveidošanās. Fotoattēli, dokumenti un priekšmeti iepazīs-
tina apmeklētāju ar z/k «Banga» izaugsmi un šodienu,

tā labākajiem ļaudīm, sasniegumiem nozvejā, sabiedrisko

un kultūras dzīvi.

Muzejs pēta arī z/k «Brīvais vilnis» un «1. Maijs» vēs

turi un vāc materiālus par Rojas M. Plūdoņa Zivju kon-

servu kombinātu. legūti jauni materiāli par sociālisma

celtniecības pasākumiem zvejnieku ciemos 1940. un 1941.

gadā un Rojas ciemata ekonomiskajiem un kultūras saka-

riem ar citām padomju republikām. Muzejā glabājas ap
4500 oriģinalmateriālu vienību (1973), un to skaits nemi-

tīgi aug.

75
E. Kagaine

BITEI RADA

Daudz sava dzimta novada — Madonas apkārtnes pētī-
šanā, šī novada vēstures izzināšanā un kultūrvēsturisko

materiālu vākšanā ir paveicis biškopis Jānis Krū-

miņš, kuram šī gada jūnija aprit septiņdesmit piektā
mūža gadskārta. Plašs un daudzveidīgs ir čaklā novad-

pētnieka interešu loks. Paralēli savam tiešajam darbam

bišu dravā J. Krūmiņš vienmēr ir interesējies par Mado-

nas novada vēsturi un folkloru, par vietu nosaukumiem

un to rašanos, par apvidvārdiem un biškopības terminolo-

ģiju. Ar lielu neatlaidību un darba mīlestību vākdams šos

materiālus, centīgais novadpētnieks ir pārstaigājis dzimto

novadu un dabā iepazinies ar pētījamajiem objektiem un

to atrašanās vietām, šī rūpīgā darba rezultātā pierakstīts
tūkstošiem folkloras vienību, simtiem apvidvārdu un viet-

vārdu.

J. Krūmiņa savākto materiālu lielākā daļa glabājas
Madonas novadpētniecības muzejā. Starp tiem ir ap 4000

vienību Madonas novadā savāktu un lietpratīgi pierakstītu
folkloras materiālu,, kuru kopijas ieguvis arī ZA Valodas

un literatūras institūta folkloras sektors. Interesantus ma-
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teriālus J. Krūmiņš nodevis arī ZA Valodas un literatūras

institūta vārdnīcu sektoram: viņš papildinājis apvidvārdu
vārdnīcas kartotēku ar apm. 2000 Madonas novada apvid-

vārdiem, vietvārdu kartotēku — ar apm. 1000 Gaiziņ-
kalna apkārtnes vietvārdiem, kā arī iesūtījis detalizētus

aprakstus par Viešura ezeru (vēlāk iesauktu par Kaķīša

ezeru) un tā daļu nosaukumiem, par Madonas apkārtne

sastopamajām etnogrāfiskajām reālijām v. c.

J. Krūmiņš ir bijis ļoti atsaucīgs visos gadījumos, kad

Valodas un literatūras institūta darbinieki folkloras ma-

teriālu vākšanas ekspedīcijās vēlējušies no viņa iegūt vēl

nepierakstītas teikas, nostāstus, dziesmas vai arī lūguši
noskaidrot un precizēt vārdu nozīmes, lietojumu, izpla-
tību v. tml. Tā, piemēram, J. Krūmiņš ļoti rūpīgi ir strā-

dājis, precizējot augu nosaukumus; viņš ir ne vien no-

skaidrojis, kā sauc attiecīgo augu izloksnē, un sniedzis

sīku tā aprakstu, bet arī pievienojis auga noteikšanai ne-

pieciešamo latīnisko nosaukumu.

Starp J. Krūmiņa iesūtītajiem Madonas apkārtnes apvid-
vārdiem ir arī vairāki tādi, kas nav reģistrēti samērā pla-

šajā K. Mīlenbaha un J. Endzelīna «Latviešu valodas

vārdnīcā», piemēram, piedātava 'īpašs dēlis ar pamatu,
uz kura kulstot novieto linu sauju', gavārte 'apģērba krūšu

daļa', stūmene 'zvejas rīks zvejošanai krastmalas zāļu
joslā' v. c. Vācot sava novada apvidvārdus, J. Krūmiņš
allaž ir domājis arī par to, kuri no šiem vārdiem varētu

bagātināt latviešu literāro* valodu. Piemēram, literārajai
valodai, pēc J. Krūmiņa domām, noderētu kādreiz Viet-

alvas apkārtnē lietotais vārds laisma 'cilvēka mūža darbs

ārpus tiešā darba, darbs, kas parasti dod praktiskas vai

garīgas vērtības, kuras pārmanto nākamās paaudzes. Kā

izsakās pats J. Krūmiņš, «sava laisma jāizvēlas katram

pašam, pie tam tāda, kurai lietišķa, mākslinieciska vai zi-

nātniska vērtība priekš paša ģimenes vai dzimtas, savas

apkārtnes vai visas tautas». Viņš arī ierosina «laismu»

lietot kā sieviešu vārdu.

Nozīmīga ir J. Krūmiņa darbība biškopības terminolo-

ģijas izveidē. Sos jautājumus risināt viņu ierosinājis prak-
tiskais darbs bišu dravā un vēlēšanās dalīties pieredzē
ar citiem biškopjiem. Ar biškopības terminoloģijas izstrā-

dāšanu J. Krūmiņš sācis nodarboties, jau 30. gados. Se-

višķi intensīvi šai novadā J. Krūmiņš darbojas pēdēja
gadu desmitā, jo žurnāla «Dārzs un Drava» redakcijai
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60. gadu sākumā radās interese par biškopības termino-

loģijas galīgu izstrādāšanu. Terminoloģisku meklējumu
rezultāta radušies vairāk nekā 20 ar biškopību saistīti

jauni vārdi, piemēram, dravenis 'īpaša ierīce, ar ko pār-
vadā bišu saimes uz dravošanas vietām', videnēt 'iestipri-
nāt apkārē videni', lidvirze 'bišu lidojuma novirzīšana vē-

lamā virzienā' v. c.

Sājos gados ir paveikts liels,
v
nozīmīgs darbs, bet da-

rāmā vēl ir ļoti daudz. Veco ļaužu atmiņa glabā simtiem

neuzrakstītu apvidvārdu, nepierakstītu teiku un nostāstu,

tāpēc gribas J. Krūmiņam novēlēt tikpat daudz čakluma

un rosmes arī tālākajā novadpētniecības darbā.

S. Raģe
70

PIENĀKUMS UN LAIME

Šogad skaistu jubileju svin viena no ilggadējākām lat-

viešu izlokšņu vardu vācējām Emma Medne. Kad

pirms apmēram 45 gadiem Latvijas Universitātes durvis

vēra biklā Jeru meitene Emma Megne, viņa loloja skaistu

sapni — kļūt par dzimtās valodas skolotāju. Ar milzu

bijību un aizrautību viņa klausījās profesora J. Endze-

līna lekcijas, piedalījās semināros un arvien dziļāk sāka

izjust latviešu valodas skaistumu un aptvērt tās lielās

bagātības. Tāpēc bija pats par sevi saprotams, ka E. Megne
ar lielu degsmi iekļāvās izlokšņu leksikas vācēju pulkā
jau 1931. gadā, kad vasaras brīvlaikā pierakstīja ap 1200

sava dzimtā novada — Jeru valodas paraugu. Sapnis

par skolotājas darbu palika gandrīz tikai sapnis, jo vaja-

dzēja aiziet atpakaļ pie zemes. Taču mīlestība pret sava

novada valodu un apziņa, ka tieši viņas pienākums ir tās

fragmentus cik vien iespējams bagātīgi nodot nākamajām

paaudzēm, ne tikai palika, bet kļuva arvien spēcīgāka.
Pierakstu klažu kaudzīte uz grāmatplaukta auga augumā,
un tai atbilstoši arvien garāka, tapa kastīšu rinda, kurā

glabājās uz kartītēm uzrakstītie un alfabēta kārtā sarin-

dotie Jeru novada vārdi. Kartīšu skaits tagad sniedzas

pie 18000.

Labākie E. Mednes teicēji ir aizgājuši, bet mūsu rokās

nonākuši daudzi tādi viņu lietotie vārdi, kas tagad Jēros

vairs nav izplatīti vai kļuvuši pat sveši. Daži šādu vārdu
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pieauguši kāpostgalva', čāburis, tītiņa, titiņgrieiiņa
'mārīte', tiebulis 'čiepstošs putns vai tā mazulis', tikala

'lieta, kas čīkst', čizna 'slikti izgatavots apavs', tižulis

'cilvēku insekts', tūbāties 'lēni vilkties (pa kurieni)', tubu-

ris 'ķekars', čutele, tuteklis, tutks 'krāsns bakstāmais

koks', tukuriski 'kūleniski', čustit 'šā tā patīrīt' v. c.

Paldies E. Mednei par šo un simtiem citu visvecākās

Jeru paaudzes lietoto vārdu paglābšanu no aizmirstības.

Paldies par daudzajām konsultācijām, ko viņa par savas

dzimtās puses valodas īpatnībām sniegusi valodniekiem

pēc pirmā pieprasījuma.
Pati materiālu vācēja gan ir ar sevi visai neapmieri-

nāta, — viņa allaž sūrojas, ka padarīts gauži maz, ka

daudz kas izzudis nepierakstīts, daudz kas vēl jāpaveic.

Tāpēc nav brīnums, ja joprojām, sarunājoties ar saviem

novadniekiem, E. Medne uzmanīgi ieklausās ne vien teiktā

saturā, bet arī katrā atsevišķā vārdā, ik frāzē. Tāpēc nav

nekas neparasts, ja viņa izņem no kabatas zīmuli un pa-

pīra lapiņu, lai tikko dzirdēto precīzi pierakstītu. Un drīz

pēc tam noklausītais vārds vai izteiciens iegūst savu vietu

plašajā Jeru izloksnes vārdnīcas kartotēkā, kas ir viena

no visbagātākajām vienas izloksnes vārdnīcas kartotēkām.

Svētku reizē gribas novēlēt, lai veselība nepieviļ. Būs

tā, krāsies jauni pieraksti, pieaugs laimes izjūta par pa-

veikto.
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MŪSU ATSAUCĪGO LASĪTĀJU DEVUMS

Šogad visbagātāko krājumu devis J. Catlaks no Jēkab-

pils: viņš atsūtījis 270 Nīcas novada tautas dziesmas, gal-
venokārt pļaujas, lirm plūkšanas, kulšanas v. c. talku un

apdziedāšanas dziesmas līdz ar darba un dziedāšanas pa-

ražu aprakstiem. Lūk, daži paraugi:

Šķiraties, liepu lapas.
Lai iet roze ezerā!

Šķiraties, -bāleliņi,
Lai iet māsas tautiņāsl

Dziedam visi vienu dziesmu

Kas vienā istabā;
Viens tētiņš, māmulīte,
Tie viesiņu mīļotāji!

Puisis gāja sienu pļaut,
Trīs kažoki mugurā.

Nesapļāva gailim nastas,
Ne aitiņai kumosiņa.

Saverieti nu. meitiņas,
Savas mēles diedziņā;
Ne puišiem goda trūka,
Nedz ar' daiļa augumiņa.

Div' rociņas, div' kājiņas
Lielu darbu nedarīja;
Daudz rociņu, daudz kājiņu
Tās darbiņu veicināja.

Skan balstiņas rītā agri,
Jo skan sebu vakarā.

Tad balstiņas neskanēja,
Kad saulīte launagā.
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Liepa auga ar ozolu

Zariņiemi tiekamiesi,
Es uzaugu ar tautieti

Rociņām sniegdamiesi.

Kur liniņi, jūs paliktu,
Ja meitiņas neuzaugtu?
Kas jūs plūktu, kas jūs vērptu,
Kas jūs daiļi darinātu?

Sēju rudzu tīrumiņu

Ezeriņa maliņā;

Šķiet ezeru viļņojam —

Viļņo rudzu tīrumiņš.

Tautu meita, melnacīte,
Saukā man' par ragainīti.
Ja es ņemtu, sen jau būtu

Ragainīša līgaviņa.

Smiekli bija, smiekli bija
Ar tām ciema meitiņām:
Kad tās ņēma, tad nenāca.

Kad neņēma — gauži raud.

Pēc materiālu sakārtošanas tie tiks nodoti LPSR ZA Va-

lodas un literatūras institūta folklorassektoram.

Ilggadīgais folkloras materiālu vācējs K. Bukums atsū-

tījis dažādas ziņas par pieminekļiem un to stāvokli, no-

vērojumus un atmiņas. Lūdzam atvainot par iepriekšējā
kalendāra 255. Ipp. ieviesušos kļūdu. Bukuma tēvs ir mā-

cījies nevis Zeltiņu pagasta skolā, bet gan Valmieras baz-

nīcas skolā.

Agronoms J. Sebris no Lizuma atsūtījis visai interesan-

tas 100 gadus vecā K. Sebra atmiņas. No tām izriet, ka

Līgotņu Jēkabs kļūdaini rakstījis, it kā J. Poruks no 1887.

gada dzīvojis Velēnā. īstenībā šī vieta būtu meklējama

«Cepļa muižiņā» netālu no Velēnmuižas. J. Sebris raksta

arī par vietām, kurās visbiežāk iesper pērkons.
O. Rašmanis no Alojas atgādina, ka pirms 100 gadiem,

1874. gadā, dzimis Alojas revolucionārs Eduards Priede,

un sūta arī citas ziņas un vēlējumus kalendāram.

A. Roziņš no Maskavas atsūtījis savas bērnības atmiņas

no Strenču apkārtnes par lodveida zibeni, kas pa vienu

logu iešāvies istabā, pa otru izskrējis ārā un tad pie akas

sasprādzis, par neparasti spīdošu loku gaisā marta naktī,

par dižozoliem un par zelta krāsas vizlas plātnītēm upes
smiltīs.
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M. Bolmane no Jelgavas rajona ziņo par bebriem un

viņa «būvdarbiem» Svētes upē, bet J. Teilis no Jēkabpils
rajona — par bebriem Bērzaunītes upē.

J. Meisters no Mazsalacas atsūtījis ziņas par 12 izci-

liem dižozoliem un citiem dižkokiem, kuri pēdējos gados
nepiedodamā kārtā ir gājuši bojā. No tiem 3 nokaltuši,
jo traktori bieži braukuši pāri šo koku saknēm. Vienam

ozolam sakņu sistēmu- nobradājuši lopi aplokā, vienu iz-

rāvis traktorists, viens sazāģēts malkā, bet atlikušos sešus

nodedzinājuši neapzinīgi pilsoņi. J. Meisters atsūtījis arī

aprakstu par vilkiem senāk un tagad.
E. Smilgzieds no Ventspils atsūtījis ziņas par atrastu

neparastu akmeni, kura sastāvs vēl jānoskaidro.
J. Šteinerts no Dobeles ziņo par «zemes taukiem» Nau-

dītes un Lestenes apkārtnes mežos, par ūdens putnu zie-

mošanas vietām un vīngliemežiem.

J. Šteinerts, A. Liepa un V. Gajevskis no Kandavas, un

J. Catlaks atsūtījuši fenoloģiskus novērojumus. Dabas

draugi, kurus interesē fenoloģija, arī skolu naturālistu pul-

ciņi un to vadītāji, var vienmēr pieteikties par brīvprātī-

gajiem novērotājiem Latvijas PSR Ģeogrāfijas biedrības

fenoloģijas komisijā Rīgā, Gorkija ielā 19, kur saņema-

mas arī instrukcijas.

J. Kalniņš no Jūrmalas raksta par jūras atkāpšanās pē-
dām un gaitu tagadējās Lielupes lejteces apvidū.

G. Matsons no Rīgas atsūtījis vēstuli, kurā norāda, ka

1974. gada Dabas un vēstures kalendārā ir kļūda: padomju
militārais un saimnieciskais darbinieks Eduards Bērziņš
dzimis nevis 1894. gada 7. decembrī, bet gan 7. februārī.

Kļūda ieviesusies tādēļ, ka pareizais datums minēts tikai

labojumos LME I sējuma 727. Ipp.

B. Virse raksta, ka kalendārā vajadzētu atjaunot vārdu

«Vidmants» 21. martā, un norāda, ka «arī laikrakstā

«Cīņa» bija plašs vēsturisko vārdu iztirzājums». No dau-

dziem ierosinātajiem vārdiem būtu atbalstāmi tie, kuriem

ir vēsturisks pamatojums un pietiekama daiļskanība, tādēļ

ceram, ka arī izdevniecībā «Liesma» pastāvošā īpašā komi-

sija šo vārdu akceptēs.

M. Sausiņa no Dzelzavas ierosina vārdu «Amaranda»,

norādot, ka rajonā esot vairāki desmiti šī vārda īpašnieku.
Tomēr mūsu republikā caurmērā ar vienu vārdu ir jāiztiek

vidēji 2000 cilvēkiem, liekot katrai dienai divus vārdus.



Minētajam vārdam pie mums nav vēsturiskas tradīcijas,
un tas var drīz atkal «iziet no modes».

Sirsnīgi pateicamies visiem korespondentiem par inte-

resantajiem materiāliem, kuri gan vairo mūsu kultūras

mantojumu, gan sniedz ziņas par mūsu dabu, gan palīdz
kalendāra veidošanas darbā, un lūdzam neliegt materiālus

arī turpmāk. Vēstulēm, kuras saņemtas pēc 1974. gada
I. maija, atbildēsim nākošajā kalendārā. Tas būs veltīts

jautājumiem par līdzsvara saglabāšanu starp dabas re-

sursiem un to patēriņu nākotnē, ievērojot to, ka vienmēr

mainās kā daba, tā arī sabiedrības vajadzības.



267

SATURS

Astronomiskās tabulas (A. Asare, M. Dīriķis), hronoloģiskie
dati (A. Caune), jūras hidrometeoroloģiskie dati (A. Pastors),

botāniski un zooloģiski fenoloģiskie dati (O. Kačalova.ļP. Kaln-

ozols, E. Kondratovičs, J. Kostričkina, R. Laganovska, A. Rudzu-

roga, E. Vimba, J. Vīksne, E. Vītiņš) 4

Astronomisko un bioklimatisko gadalaiku sākums (M. Dīriķis,
L. Ozola, E. Kondratovičs) 52

Dabas resursu izmantošanas un aizsardzības termiņu kalendārs

(A. Vulfs, P. Ziediņš) 53

ZIEMA

M. Dīriķis. Zvaigžņotā debess . 57

Dz. Paeglite. 13. janvāris Rīgā 59

E. Lidace. Jēkabs Treimanis 62

A. Vilsons. «Zobugala» pēcnieki «Dunduri» 65

P. Ziediņš. Dzīve zem ledus 67

A. Pasiors. Svarīgākas hidrometeoroloģiskās parādības 1972./73.

gada ziemā 72

PAVASARIS

M. Dīriķis. Zvaigžņotā debess 73

V. Elstiņa. Ar šiem cilvēkiem bija vērts iepazīties 75

/. Čaša. Lielas uzvaras gadadiena 77

A. Arnte. Dedzīgais revolucionārs 80

A. Zeida. Nesēju amata brālība Rīgā 84

|P. Kulnozols. ļ Fitoplanktona attīstība 86

R. Laganovska, O. Kačalova. Jūras organismu dzive pavasarī . .
91

E. Kondratovičs. Baltijas jūras zivju nārsts un krājumu atjauno-

šana 93



268

/. Viksne. Putni jūra un pludmalē 97

A. Pastors. Svarīgākās hidrometeoroloģiskās parādības 1973. gada

pavasarī 102.

E. Sproģe. Svarīgākās fenoloģiskās parādības 1973. gada pava-

sarī 103

Ģ. Ķasparsons. «Tādas neīstas zivtiņas» 104

VASARA

M. Dīriķis. Zvaigžņotā debess 105

/. Talberga. Darba un izaugsmes laiks 106

/. Skolis. Padomju Latvijas jūras kuģniecība ........108

A. Mierina. Vēstures veidotājs un vēsturnieks 112

/. Stradiņš. Pētera akadēmija 115

/. Eiduss. Zaļais stars . . 118

R. Laganovska, O. Kačalova. Juras organismu dzīve vasarā
.
. 120

X- Rudzitis, J. Liepiņš. Jūra un cilvēka veselība 122

Ģ. Ķasparsons. Jūra un aktīva atpūta \
.
. 125

P. Ziediņš. Makšķerēšana jurā 127-

A. Pastors. Svarīgākas hidrometeoroloģiskās parādības 1973. gada

vasarā 129

E. Sproģe. Svarīgākās fenoloģiskās parādibas 1973. gada vasarā 130

A. Pastors. Laiks pirms 100 gadiem 132

RUDENS

Af. Dīriķis. Zvaigžņota debess 133

/. Ruberts. Revolucionāro cīņu gads 135

V. Grāvītis. Sitas kauja . . .

' 139

/. Meisters. «Zemnieku ģenerālis» Krišjānis Bočs 142

Z. Lejiņa. Pamatšķiras cīnītājus atceroties 144

E. Lidace. Jānis Bērziņš (Andersons) 152

B. Krajevska. Jūras kuģniecības iniciators 156

B. Krajevska. Ainažu jūrskola 160

G. Pupa. Vientuļā priede 163

A. Apinis. Ziņas par pirmo grāmatu latviešu valodā 166

X- Vilks. Dzintara iekštelpas 168

Af. Vitiņš. Kā iezīme zivis 17f

E. Vimba. Jūrmalas sēnes 174

A. Pastors. Svarīgākas hidrometeoroloģiskās parādības 1973. gada

rudenī 177

E. Sproģe. Svarīgākās fenoloģiskās parādības 1973. gada rudeni 178



MŪSU JŪRA UN TAS ĻAUDIS

Ā. Fridrihsone. Mūsu vissenākās jūras un to iemītnieki
....

179

R. Ulste, L. Ļarska, V. Sorokins, L. Savvaitova, V. Grāvītis,

P. Suveizdis, L. Rotktte, R. Mertiniene, V. Kalins. Jūru ģeolo-

.,
ģiskā vēsture Baltijā 500 miljonos gadu 182

U, Stellē. Pirms Baltijas jūras 189

Af. Galcniece. Jūras apraktie purvi 191

E. Mugurevičs. Jura un cilvēks senatne 192

A. Caune. Kuģu atradumi senajā Rīgas ostā ........194

/. Graudonis. Seno jūras braucēju pieminekli — «velna laivas» . 199

/. Priedite. Kurzemes lībiešu ciemi 202

/. Zemzaris. Juras jeb nautiskie mēri ....... 205

A. Vētra. Baltas buras aicinājums 207

V. Grāvītis. Tautas zināšanas juras ģeoloģijā un ekoloģijā . . . 210

/. Rudzitis. Jūras tēlojums latviešu folklorā 211

5. Cimermanis. Pirmie soji Latvijas juras zvejniecības vēstures

izpētē . . .
:

,
215

V. Bergmanis. Mūsu jūras jaunākie un tagadējie nogulumi . . . 216

A. Namestņikovs, V. Bergmanis. Vai Baltijas jurā ir derīgie iz-

rakteņi? 218

/. Dzilna. Pazemes ūdeņi zem Baltijas juras 220

P. Sarma. No dabas aizsardzības vēstures 223

R. Knaps. Juras krastu pārveidošanās un aizsardzība
... .

.
.

225

AL Bušs. Palīdzēsim kapu mežam! 229

E. Vimba. Botāniskie dabas aizsardzības objekti jnras krasta
.
. 231

Af. Matisone. Juras ūdens pasargāšana no piesārņošanas . . . 234

Ģ. Ķasparsons. Baltijas juras faunas1 bagātības 236

Af. Vitiņa. Delfīni Baltijas jūrā 238

P. Pintans. Latvijas zvejnieku kolektivizācijas sakums
....

239

A. Marnauzs. Kad zvejnieks ir drošs par rītdienu 243

/. Kļaviņš. Baltijas jūras ģeoloģiskā attīstība nākotnē
....

247

P. Pintāns. Citi Atlantijas viesi 250

NOVADPĒTNIECĪBA

/. Petersone. Daži novadpētnieku uzdevumi šodien 251

E. Zigurs. Skolu novadpētniecības sākumi Latvijā -. 254

/. Rudāka. Juras zvejniecības muzeji . 257

E. Kagaine. Bitei rada 259

Raģe. Pienākums un laime 261

Mūsu atsaucīgo lasītāju devums . 263





DABAS UN VĒSTURES KALENDĀRS

1975. GADAM

KAJIEIIfIAPb H HCTOPHH

HA 1975 EOA

Vāka krāsu foto «Kāpu sardzē» autors

J. Paul i n s. Zvaigžņu kartes pie gada-
laikiem zīmējusi A. Brīvl a v ka.

Redaktors O. Jansons. Māksi, redaktors V. Zir-

dziņš. Tehn. redaktore E. Poča. Korektore 1. Kal-

niņa.

Nodots salikšanai 1974. g. 27>. martā. Parakstīts

iespiešanai 1974. g. 28. augustā. Tipocir. papīrs

Nr. 3, formāts R4XlOB'/32. 8.75 fiz. iespiedi.; 14,70

uzsk. iespiedi.: 17,99 izdevn. I. Metiens 50 000 cks.

JT 02090. Maksā 84 kap. izdevniecība «Zinātno

Rīgā, Turgeņcva ielā 19. iespiests Latvijas PSR

Ministru Padomes Valsts izdevniecību, poligrāfijas
un grāmatu tirdzniecības lietu komitejas tipogrāfijā
«Cina> Rīgā, Blaumaņa ielā 38/40. Pašūt. Nr. 1123 L.



Nākamo kalendāru pasūtījumus lūdzam

savlaicīgi piesūtīt tieši veikalam «Grāma-

mata pa pastu». Adrese: Rīga 226024,

Kvēles ielā 15, tel. 521542. Redakcijas ko-

lēģijas adrese: Rīga 226046, Kalnciema

ielā 30, tel. 613696. Ziņojumus par dabas

un pieminekļu postīšanas gadījumiem lū-

dzam adresēt tieši Latvijas PSR Dabas un

pieminekļu aizsardzības biedrībai. Adrese

tā pati, tel. 615340.










	Dabas un vēstures kalendārs 1975����������
	FRONT
	Cover page
	Title
	Chapter

	MAIN
	Chapter
	Astronomisko un bioklimatisko gadalaiku sākums�����
	Aizsargājamās dzīvnieku un augu sugas republikā��������������������
	ZIEMA
	13. JANVĀRIS RĪGĀ���������������
	JĒKABS TREIMANIS�����
	«ZOBUGALA» PĒCNIEKI «DUNDURI»�����
	DZĪVE ZEM LEDUS�ꂹ��
	SVARĪGĀKĀS HIDROMETEOROLOĢISKĀS PARĀDĪBAS 1972./73. GADA ZIEMĀ����������������������������������������

	PAVASARIS
	AR ŠIEM CILVĒKIEM BIJA VĒRTS IEPAZĪTIES���������������
	LIELĀS UZVARAS GADADIENA�����
	DEDZĪGAIS REVOLUCIONĀRS����������
	NESĒJU AMATA BRĀLĪBA RĪGĀ���뀍�����Ā�怉�����
	FITOPLANKTONA ATTĪSTĪBA�怛������
	JŪRAS ORGANISMU DZĪVE PAVASARĪ���������������
	BALTIJAS JŪRAS ZIVJU NĀRSTS UN KRĀJUMU ATJAUNOŠANA�����������Ā��
	PUTNI JŪRĀ UN PLUDMALĒ���������������
	SVARĪGĀKĀS HIDROMETEOROLOĢISKĀS PARĀDĪBAS 1973. GADA PAVASARĪ����������������������������������������
	SVARĪGĀKĀS FENOLOĢISKĀS PARĀDĪBAS 1973. GADA PAVASARĪ���쁕���������������灖������������
	TĀDAS NEĪSTAS ZIVTIŅAS...�������퀫�����

	VASARA
	DARBA UN IZAUGSMES GADI
	PADOMJU LATVIJAS JŪRAS KUĢNIECĪBA���������������
	VĒSTURES VEIDOTĀJS UN VĒSTURNIEKS���������������
	PĒTERA AKADĒMIJA��������
	ZAĻAIS STARS���
	JŪRAS ORGANISMU DZĪVE VASARĀ���������������
	JŪRA UN CILVĒKA VESELĪBA����პ������
	JŪRA UN AKTĪVĀ ATPŪTA��������������������
	MAKŠĶERĒŠANA JŪRĀ�����������惣����
	SVARĪGĀKĀS HIDROMETEOROLOĢISKĀS PARĀDĪBAS 1973. GADA VASARĀ����������������������������������������
	SVARĪGĀKĀS FENOLOĢISKĀS PARĀDĪBAS 1973. GADA VASARĀ����������������������������������������
	LAIKS PIRMS 100 GADIEM

	RUDENS
	REVOLUCIONĀRO CĪŅU GADS���������������
	SITAS KAUJA
	«ZEMNIEKU ĢENERĀLIS» KRIŠJĀNIS BOCS���������������
	PAMATŠĶIRAS CĪNĪTĀJUS ATCEROTIES������������灕��ၖ��
	JĀNIS BĒRZIŅŠ (ANDERSONS)�䀲�Ā�Ā�灩�ꁭ�쁮�ꁯ�
	JŪRAS KUĢNIECĪBAS INICIATORS���������������
	AINAŽU JŪRSKOLA�����
	VIENTUĻĀ PRIEDE����₋����
	PIRMĀ ZINĀMĀ GRĀMATA LATVIEŠU VALODĀ�������������������������
	DZINTARA IEKŠTELPĀS�悮�낐�
	KĀ lEZĪMĒ ZIVIS�ꂂ�႖�����������
	JŪRMALAS SĒNES��킰�낰�ゴ�ェ�
	SVARĪGĀKAS HIDROMETEOROLOĢISKĀS PARĀDĪBAS 1973. GADA RUDENĪ�Ⴣ��������������䂹��낧�傺�����������
	SVARĪGĀKĀS FENOLOĢISKĀS PARĀDĪBAS 1973. GADA RUDENĪ����������������������������������������

	MŪSU JŪRA UN TĀS ĻAUDIS��������������������
	MŪSU VISSENĀKĀS JŪRAS UN TO IEMĪTNIEKI (Pirms 600—500 miljoniem gadu)�������������������������
	JŪRU ĢEOLOĢISKĀ VĒSTURE BALTIJĀ 500 MILJONOS GADU������������������������������
	PIRMS BALTIJAS JŪRAS (Pēdējais gadu miljons)���������������
	JŪRAS APRAKTIE PURVI�����
	JŪRA UN CILVĒKS SENATNĒ���������ꀺ��䀡�
	KUĢU ATRADUMI SENAJĀ RĪGAS OSTĀ���������၎�聏��쀰����
	SENO JŪRAS BRAUCĒJU PIEMINEKĻI – «VELNA LAIVAS»����������恂�ꁃ�
	KURZEMES LĪBIEŠU CIEMI�����
	JŪRAS JEB NAUTISKIE MĒRI��h�끭�灮���
	BALTĀS BURAS AICINĀJUMS����������
	TAUTAS ZINĀŠANAS JŪRAS ĢEOLOĢIJĀ UN EKOLOĢIJĀ�����������������������������������
	JŪRAS TĒLOJUMS LATVIEŠU FOLKLORĀ������������킄�傄
	PIRMIE SOĻI LATVIJAS JŪRAS ZVEJNIECĪBAS VĒSTURES IZPĒTĒ������������������������������
	MŪSU JŪRAS JAUNĀKIE UN TAGADĒJIE NOGULUMI�催�炭�傮�������������삦
	VAI BALTIJAS JŪRĀ IR DERĪGIE IZRAKTEŅI?���������킐���������
	PAZEMES ŪDEŅI ZEM BALTIJAS JŪRAS���������������
	NO DABAS AIZSARDZĪBAS VĒSTURES����������
	JŪRAS KRASTU PĀRVEIDOŠANĀS UN AIZSARDZĪBA��������������������
	PALĪDZĒSIM KĀPU MEŽAM!���������������
	BOTĀNISKIE DABAS AIZSARDZĪBAS OBJEKTI JŪRAS KRASTĀ��������������������
	JŪRAS ŪDENS PASARGĀŠANA NO PIESĀRŅOŠANAS������������뀄�〄�倅�々������
	BALTIJAS JŪRAS FAUNAS BAGĀTĪBAS���������������
	DELFĪNI BALTIJAS JŪRĀ���������������
	LATVIJAS ZVEJNIEKU KOLEKTIVIZĀCIJAS SĀKUMS��쀷�䀷�怸�䀸�
	KAD ZVEJNIEKS IR DROŠS PAR RĪTDIENU�����
	BALTIJAS JŪRAS ĢEOLOĢISKĀ ATTĪSTĪBA NĀKOTNĒ����������������������������������������
	CITI ATLANTIJAS VIESI

	NOVADPĒTNIECĪBA�䃻�������
	DAŽI NOVADPĒTNIEKU UZDEVUMI ŠODIEN�kums
	SKOLU NOVADPĒTNIECĪBAS SĀKUMI LATVIJĀ��������������������
	JŪRAS ZVEJNIECĪBAS MUZEJI����������
	BITEI RADA
	PIENĀKUMS UN LAIME��傓�炔

	MŪSU ATSAUCĪGO LASĪTĀJU DEVUMS��������������������
	SATURS

	BACK
	Chapter


	Illustrations
	Untitled
	Untitled
	Mizīdu kārtas vēzītis Neomysis mixta un sānpelde Pontoporeia affinis. Abi vēzīši pieder pie makroplanktona — relatīvi lieliem (pat līdz dažiem cm) dzīvniekiem, kuri uzturas gan piekrastēs, gan dziļumā jūras dibena tuvumā, bet ne tieši uz grunts. Makroplanktonam ir liela nozīme ne vien salaku un reņģu, bet arī mencu mazuļu barībā.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Lai gan janvārī gaisa vidējā temperatūra (kartē pārtrauktās līnijas) ir pozitīva tikai virs jūras centrālās daļas (+l°), ledus (šķērssvītrotā līnija) paspēj izveidoties tikai gar Rīgas un Somu jūras līča piekrasti. Vidēji ūdens ir par 3—7° siltāks nekā gaiss (nepārtrauktās līnijas). Vēji Baltijas jūrā pārsvarā no rietumiem, Rīgas jūras līcī — no dienvidiem un dienvidrietumiem.�㈠㈶㈮㜲‵㐴⸲㜠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〴㔰〴㠰〴㔰〵㔰〴挰〴㠰〵〾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਹ⸴㠠〮〰‰⸰〠㌮㐰″〷⸰〠㔴㈮㜰⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㔸〰㔱㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ㤮㤷‰⸰〠〮〰‵⸹㔠㌵⸲㠠㔳ㄮ㠳⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㔹〰㑣〱〸〰㐴㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔ഊ⸱㈠〮〰‰⸰〠㔮㌹‶ㄮ〰‵㌳⸵㔠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〶搰〴㔰ㄲ搰〵㤰〴㜰〴㐰〵㔰〴㔰〴挰〴㠰〵〰〷搾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਹ⸵ㄠ〮〰‰⸰〠㔮㌹‱㌳⸰〠㔳㈮㔵⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㌶〰㔹〰搵
	.. Zivis ziemo. Ūdens temperatūra virsējos slāņos nokrīt pat nedaudz zem nulles, bet dziļumos saglabājas ap +5, +6. Plekstes (P) ziemo 80—100 m, reņģes (R) un mencas (M) 50— 70 m, brētliņas (B) 70—90 m dziļumā. Mencas barojas (•) intensīvi, pārējās zivis maz. Nēģi (N) migrē (→) uz upēm. Vimbu (V) pavasara rase ziemo Rīgas jūras līcī un gar jūras piekrasti, bet rudens rase — upju dziļākajās vietās.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Viena no masveidīgākajām zooplanktona sugām — airkājis Pseudocalamus elongatus un plekste Pleuronectes flesus.�������������������������
	Vidējā gaisa temperatūra pozitīva tikai Baltijas jūras dienviddaļā. Ūdens siltāks nekā gaiss vidēji par 2—7°. Vējš Baltijas jūrā pārsvarā no rietumiem un dienvidrietumiem, Rīgas jūras līcī vēju sadalījums ir samērā vienveidīgs.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Turpinās zivju ziemošana. Vienīgi plekstes (P) sāk koncentrēties nārsta vietās. Turpinās nēģu (N) migrācija (->) upēs.�㉣〰㈰〰㔲〱㉢〰㘷〰㘱〰㜳〰㈰〰㙡〱㙢〰㜲〰㘱〰㜳〰㈰〰㙣〱㉢〰㘳〱㉢〰㈰〰㜶〱ㄳ〰㙡〰㜵〰㈰〰㜳〰㘱〰㘴�
	Filoplanktona kramaļģe Acanthestaeniata un reņģe Clupea harengus membras.���၀�=�쀧�性����������
	Ledus robežas izplatība maksimālā. Akvatorija ar pozitīvām gaisa temperatūrām sāk paplašināties. Vidējās ūdens temperatūras augstākas nekā vidējās gaisa temperatūras par 1—4°. Vēji jūras dienviddaļā pārsvarā no rietumiem, ziemeļdaļā — no dienvidaustrumiem, bet Rīgas jūras līcī vēju sadalījums samērā vienveidīgs.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Mēneša vidū sākas plekstu (P) un mencu (M) nārsts (*) 80— 120 m dziļās ieplakās. Viena zivs iznērš 0,5—2 milj. ikru. Baltijas jūrā pirmsnārsta koncentrācijas sāk veidot reņģes (R). Pakāpeniski sāk nārstot (*) brētliņas (B), veidojot lielas koncentrācijas tādos pašos dziļumos, kādos tās ziemojušas. Viena brētliņa iznērš 10—20 tūkstošus ikru.�㘵〰㙤〰㜰〰㘵〰㜲〰㘱〰㜴〱㙢〰㜲〱〱〰㙤〰㈰〰㜳〱〱〰㙢〰㈰〰㜰〰㘱〰㜰〰㙣〰㘱〱㘱〰㘹〰㙥〱〱〰㜴〰㘹〰㘵〰㜳〰㉥〰㈰〰㔶〰㘹〰㘴〱ㄳ〰㙡〱〱〰㜳〰㈰〱㙢〰㘴〰㘵〰㙥〰㜳〰㈰〰㜴〰㘵〰㙤〰㜰〰㘵〰㜲〰㘱〰㜴〱㙢〰㜲〰㘱〰㜳〰㈰〰㘱〰㜵〰㘷〰㜳〰㜴〱〱〰㙢〰㘱〰㜳〰㈰〰㙥〰㘵〰㙢〱〱〰
	Fitoplanklona kramaļģe Sceltonema cosfatum, Baltijas menca Gadus morhua un viena no masveidīgajam zooplanktona sugām — airkājis Eurgtemora hirundoides. kas aprīlī sāk vairoties.����������������������������������������
	Ledus pakāpeniski uzlūst, un tā platība sāk mazināties. Vidējā gaisa temperatūra virs visas akvatorijas ir pozitīva. Ūdens temperatūra vietām ir tāda pati kā gaisa temperatūra, vietām gaisa temperatūra apmēram par 1° augstāka. Vēji Baltijas jūrā pārsvarā no dienvidrietumiem, Rīgas jūras līcī biežāk arī noziemeļrietumiem un dienvidaustrumiem.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Turpinās mencu (M) nārsts (*)'. Plekstu (P) nārsts sasniedz maksimumu. Mūsu svarīgākajām ceļotājzivīm — lašiem (L) to ligzdās upēs šķiļas mazuļi. Reņģes (R), gatavojoties nārstam, migrē (→) uz krastu pusi un ienāk Rīgas jūras līcī. Turpinās brētliņu nārsts,, kas ieilgst līdz pat jūlijam. Uz nārsta vietām dodas nēģi (N) un vimbu (V) pavasara rase. Upju lejtecēs un ar jūru savienotajos ezeros (Engures, Liepājas) tām seko ālanti (Ā).�㔰〴挰〵㘰〴攰〴挰〴㠾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਹ⸰㘠〮〰‰⸰〠㐮㈵′㜮㈸″㤸⸹㠠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〴㜰〴㐰〵㜰〴挾⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਸ⸵㐠〮〰‰⸰〠㐮㠲‴㤮〰″㤸⸲㜠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〰戰〲㐰〱ㄾ⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਸ⸶㘠〮〰‰⸰〠㐮㠲‶㔮㜲″㤸⸲㜠呭ഊ㌠呲ഊ㰰〲㘰〴㐰〵㠰〵〴㠰〰挰〰显⁔樍名ੑഊ焍ੂ名ਹ⸲㔠〮〰‰⸰〠㐮㠲‱〳⸲㠠㌹㜮㈷⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㑤〱㉤〰㔵〰㐴〰㔶㸠呪ഊ䕔ഊ儍呭ഊ㌠呲ഊ܀鴀〄뀁樍名ੑഊ
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	Planktona a|ģe pirofīts Gonyaulax catenata. masveidīgs bentosa sānpeldes vēzītis Bathyporeia sp. un Baltijas brētliņa Sprattus sprattus balticus.����������������������������������������
	Ievērojami sasilst piekrastes ūdeņi, sevišķi seklajās vietās. Gaisa temperatūra gandrīz visur augstāka nekā ūdens temperatūra (par 1 — 2°). Vēji Baltijas jūras dienviddaļā un Rīgas jūras līcī sadalās samērā vienveidīgi, bet jūras ziemeļu daļā pārsvarā ziemeļu un austrumu vēji.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Visas jūras zivis nārsto. Plekstēm (P) nārsts (*) pamazām izbeidzas un sākas migrācija (→) krasta virzienā. Dziļumos turpinās brētliņu (B) nārsts, bet reņģes (R) sāk nārstot piekrastu seklumos, piestiprinot ikriņus pie augiem, akmeņiem un grunts. Lašu (L) smolti (1—3 g. v. mazuļi), kā audzētavās, tā savvaļā augušie, dodas pa upēm uz jūru. No upēm uz jūru aizceļo arī sudrabotie lašu mazuļi. Nēģi (N) sāk nārstot Daugavā un Gaujā. Upēs nārsto vimbas (V).�晦㸠㰰㐰〾ഊ㰰㌰〾‼〳㈰㸠㰰㐳显ഊ㰰㌲ㄾ‼〳㈲㸠㰰㐷㈾ഊ㰰㌲㌾‼〳㍥㸠㰰㐸挾ഊ㰰㌳显‼〳㘳㸠㰰㑡愾ഊ㰰㌶㐾‼〳㠹㸠㰰㑤〾ഊ㰰㌸愾‼〳㡢㸠㰰㑦㠾ഊ㰰㌸挾‼〳戱㸠㰰㔳ㄾഊ㰰㍢㈾‼〳戶㸠㰰㔵愾ഊ㰰㍢㜾‼〳摤㸠㰰㔶ㄾഊ㰰㍤放‼〳摦㸠㰰㔸㤾ഊ㰰㍥〾‼〳改㸠㰰㕢〾ഊ㰰㍥愾‼〳昳㸠㰰㕢戾ഊ㰰㍦㐾‼〳晦㸠㰰㕤〾ഊ㰰㐰〾‼〴づ㸠㰰㕤挾ഊ㰰㐰显‼〴ㅣ㸠㰰㜰〾ഊ㰰㐱搾‼〴㌹㸠㰰㜱〾ഊ㰰㐳愾‼〴㔴㸠㰰㜳〾ഊ㰰㐵㔾‼〴㔶㸠㰰㤰ㄾഊ8〰㐴㸠呪
	Zooplanktona vienšūnas dzīvnieks virpotājs Synchaeta baltica un bentosa daudzsaru tārps Nereis diversicolor.��������������������
	Strauji turpina sasilt piekrastes ūdeņi, un vietām, piemēram, Muhuveina jūras šaurumos un Somu līča austrumu galā, ūdens temperatūra ir par 2—3° augstāka nekā gaisa temperatūra. Jūras centrālajā daļā gaiss joprojām par 1—2° siltāks nekā ūdens. Vēji Baltijas jūras dienviddaļā pārsvarā no rietumiem, ziemeļdaļā — no dienvidrietumiem, Rīgas līcī — no ziemeļrietumiem.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Turpinās mencu (M), reņģu (R) un brētliņu (B) nārsts (*). Plekstes (P) koncentrējas piekrastēs un Irbes šauruma rajonā, kur intensīvi barojas (•) ar bentosa organismiem — gliemjiem un vēzīšiem. Piekrastēm tuvojas (→) vecākie, lielākie laši (L), kas pirmie nāk uz nārstu. No upēm izgājušie lašu smolti jūras piekrastes klejo, barojoties ar kukaiņiem un zivju mazuļiem. Nēģi (N) nārsto visās upēs. Turpina nārstot vimbas (V).�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Molusks Macoma calcarea, zaļaļge Scenedesmus quadricauda un zarūsainis Podon polyphemoides, masveidīga vasaras suga zooplanktonā.�������ႇ�낆���������邘����
	Ūdens temperatūra līčos sasniedz gada maksimumu un vidēji jau ir par 1—2° augstāka nekā gaisa temperatūra. Tikai Baltijas jūras vidusdaļā gaisa temperatūra ir par 1° augstāka nekā ūdens temperatūra. Vēji Baltijas jūras dienviddaļā pārsvarā no rietumiem, ziemeļdaļā un Rīgas jūras līcī arī no ziemeļiem un dienvidiem.�㜵〰㘴〰㘱〰㈰〰㜵〰㙥〰㈰〰㝡〰㘱〰㜲〱㙢〰㜳〰㘱〰㘹〰㙥〰㘹〰㜳〰㈰〰㔰〰㙦〰㘴〰㙦〰㙥〰㈰〰㜰〰㙦〰㙣〰㜹〰㜰〰㘸〰㘵〰㙤〰㙦〰㘹〰㘴〰㘵〰㜳〰㉣〰㈰〰㙤〰㘱〰㜳〰㜶〰㘵〰㘹〰㘴〱㉢〰㘷〰㘱〰㈰〰㜶〰㘱〰㜳〰㘱〰㜲〰㘱〰㜳〰㈰〰㜳〰㜵〰㘷〰㘱〰㈰〰㝡〰㙦〰㙦〰㜰〰㙣〰㘱〰㙥〰㙢〰㜴〰㙦〰㙥〱〱〰㉥〰〰〰
	Pakāpeniski izbeidzas reņģu (R) un brētliņu (B) nārsts, iznārstojušās mencas (M) izklīst (→) pa dažādiem jūras rajoniem, kur vajā medījumu — iznārstojušo reņģu barus. Plekstes (P) joprojām barojas (•) piekrastē, Upju grīvās pulcējas nārstam nobriedušie laši (L). Vimbas (V) no upju grīvām dodas gar Rīgas jūras līča austrumu piekrasti uz ziemeļiem un intensīvi barojas.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Cauruļtārpi Tubifex jūras gruntī, zalaļģe Oocystis submarina un viena no parastākajam zooplanktona vienšūnu sugām — virpotājs Keratella quadrata.��������������������������������������������������
	Augusts ir mēnesis ar visvienmērīgāko gaisa un ūdens temperatūras sadalījumu. Līčos un jūras centrālajā daļā ūdens un gaisa temperatūras apmēram vienādas. Piekrastē ūdens vidēji par 1—3° siltāks nekā gaiss. Vēji Baltijas jūras dienviddaļā pārsvarā no rietumiem, ziemeļdaļā — no dienvidrietumiem.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Šis ir nozīmīgs zivju uzbarošanās (•) mēnesis. Mencas (M), reņģes (R) un brētliņas (B) izklīst pa visu jūru, no piekrastēm sāk atiet plekstes (P), kurām šeit ūdens kļūst par siltu. Laši (L), kas nāk (→) uz nārstu, pulcējas ne tikai piekrastē, bet sāk intensīvāk ienākt arī upēs. Jaunie lasēni aizklejo baroties atklātā jūrā. Upēs ienāk vimbu (V) rudens rase un pirmie nēģi (N).�ārsto visās upēs. Turpina nārstot vimbas (V).��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Lasis Salmo salar, medūza Aurelia aurita un kramaļģe Chaetoceros g.���������������
	Kā gaisa, tā ūdens temperatūra sāk pazemināties. Gandrīz pa visu akvatoriju (atskaitot pašu jūras dienviddaļu) vidējā ūdens temperatūra ir par 1—2°, piekrastē par 3—4° augstāka nekā gaisa temperatūra. Vēji visur pārsvarā no dienvidrietumiem.����������������������������������������������������������������������������������������������������
	Turpinās zivju uzbarošanās un ar to saistītie klejojumi 30—50 m dziļumā. Piekrastē vēl var sastapt plekstu (P) mazuļus. Dzimumnobriedušie laši (L) ienāk (→) upēs, kur tēviņi uzmeklē nārsta vietas. Nenobriedušie laši klejo pa visu Baltijas jūru, kur barojas ar brētliņām (B) un reņģēm (R). Nēģi (N) turpina ieiet upes. Vimbu (V) ienākšana upēs sasniedz kulmināciju.���晥晦〰㑢〱〱〰㈰〰㘷〰㘱〰㘹〰㜳〰㘱〰㉣〰㈰〰㜴〱〱〰㈰〱㙢〰㘴〰㘵〰㙥〰㜳〰㈰〰㜴〰㘵〰㙤〰㜰〰㘵〰㜲〰㘱〰㜴〱㙢〰㜲〰㘱〰㈰〰㜳〱〱〰㙢〰㈰〰㜰〰㘱〰㝡〰㘵〰㙤〰㘹〰㙥〱〱〰㜴〰㘹〰㘵〰㜳〰㉥〰㈰〰㐷〰㘱〰㙥〰㘴〰㜲〱㉢〰㝡〰㈰〰㜰〰㘱〰㈰〰㜶〰㘹〰㜳〰㜵〰
	Makroplanktona dzīvnieks, ko bieži nozvejo kopā ar dažādām zivim — vienādkājuvēzis «jūras tarakāns» Mesidothea entomon un jūras ķemmīte Pleurobrachiu pileus — ļoti rets, interesants dzīvnieks, vienīgais ktenoforu klases pārstāvis Baltijas jūra.������������������������������������������������������������������������〈��晥晦〰㔴〰㜵〰㜲〰㜰〰㘹〰㙥
	Ka gaisa, tā ūdens temperatūra pakāpeniski pazeminās, turklāt intensīvāk piekrastē. Vidējā ūdens temperatūra par 1—2° augstāka nekā gaisa temperatūra. Baltijas jūras dienviddaļā vēji pārsvarā no rietumiem, ziemeļdaļā — no dienvidrietumiem, Rīgas jūras līcī — no dienvidrietumiem un dienvidiem.�����������������������쀌��晥晦〰㑤〰㘱〰㙢〰㜲〰㙦〰㜰〰㙣〰㘱〰㙥〰㙢〰㜴〰㙦〰㙥〰㘱〰㈰〰㘴〰㝡〱㉢〰㜶〰㙥〰㘹〰㘵〰㙢〰㜳〰㉣〰㈰〰㙢〰㙦〰㈰〰㘲〰㘹〰㘵〱㝥〰㘹〰㈰〰㙥〰㙦〰㝡〰㜶〰㘵〰㙡〰㙦〰㈰〰㙢〰㙦〰㜰〱〱〰㈰〰㘱〰㜲〰㈰〰㘴〰㘱〱㝥〱〱〰㘴〱〱〰㙤
	Zivis turpina uzbarošanās klejojumus. Brētliņas (B) pirmās sāk meklēt dziļumus, kur pavadīt ziemu. Arī plekstes (P) atiet tālāk no krastiem. Oktobra beigās sākas lašu (L) nārsts (*). turpinās nēģu (N) migrācija (→) upēs.�as jūras dienviddaļā vēji pārsvarā no rietumiem, ziemeļdaļā — no dienvidrietumiem, Rīgas jūras līcī
	Masveidīgākā mūsu jūras gliemju suga Mytilus edulis un vasaras kompleksa planktona airkāju vēzītis Acartia longiremus, kas vēl sastopams lielā daudzumā.�������������������������������������������������������
	Ūdens strauji atdziest seklajos līčos un piekrastē. Tomēr tā temperatūra visur ir par 1—3° augstāka nekā gaisa temperatūra. Vēji, kas novembrī parasti ir stipri, pūš galvenokārt no dienvidrietumiem.����������������������������������������������������������������������
	Mencas (M) un plekstes (P) turpina baroties, bet reņģes (R) un brētliņas dodas uz ziemošanas vietām. Upēs intensīvi nārsto (*) laši (L), tie gatavo bedrītes, kurās iznērstos ikrus aprok ar oļiem un granti. Te ikri, caurtekošā ūdens apskaloti, inkubēsies visu ziemu. Nēģi (N) migrē (→) augšup pa upēm.����������������������������������������������������������������������������������������������������
	Aukstūdens makroplanktona mizīdu vēzītis Mysis oculata relicta.�, tie gatavo bedrīt
	Ūdens temperatūra pazeminās līdz +6° Baltijas jūras dienviddaļā un līdz 0° līču piekrastēs, kur veidojas pirmais ledus. Ūdens temperatūra ir vidēji par 2—5° augstāka nekā gaisa temperatūra. Vēji Baltijas jūrā pārsvarā no rietumiem un dienvidrietumiem, Rīgas jūras līcī — no dienvidrietumiem un dienvidiem.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Vairums zivju uzmeklē savas ziemošanas vietas, par kurām rakstījām janvāri. Tikai šī gada jaunās plekstes (P) pārziemo krastu tuvumā 30—40 m dziļumā. Mencas (M) vēl uzturas 50— 60 m dziļumā un intensīvi barojas (•)������쀃��晥晦〱㙡〰㘴〰㘵〰㙥〰㜳〰㈰〰㜴〰㘵〰㙤〰㜰〰㘵〰㜲〰㘱〰㜴〱㙢〰㜲〰㘱〰㈰〰㜰〰㘱〰㝡〰㘵〰㙤〰㘹〰㙥〱〱〰㜳〰㈰〰㙣〱㉢〰㘴〰
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	Dažas no Baltijas jūrā atrodamām aļģēm: 1 — kramaļģe jeb diatomeja Asterionella, 2 — zaļaļģe Chlorella, 3 — pirofīts Peridinium, 4 — dzeltenzaļā aļģe Tetraplectron, 5 — zilaļģe Aphanizomenon, 6 — sārtaļģe Polysiphonia, 7, 8 — zaļaļģes Cladophora un Enteromorpha, 9 — kramaļģe Fragilaria.�〰㙤〰㜵〰㜳〰㉣〰㈰〰㙢〰㜵〰㜲〰㈰〰㜰〰㘱〰㜶〰㘱〰㘴〱㉢〰㜴〰㈰〰㝡〰㘹〰㘵〰㙤〰㜵〰㉥〰㈰〰㐱〰㜲〱㉢〰㈰〰㜰〰㙣〰㘵〰㙢〰㜳〰㜴〰㘵〰㜳〰㈰〰㈸〰㔰〰㈹〰㈰〰㘱〰㜴〰㘹〰㘵〰㜴〰㈰〰㜴〱〱〰㙣〱〱〰㙢〰㈰〰㙥〰㙦〰㈰0㘵〰㜲ℂ� �㲗㲗〰㘹〰㜶〰
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	Kristiāns Dāls����������
	Zīmējumā redzami galvenie zīmīšu veidi un piestiprināšanas vietas: 1 — ampulas zīmīte, 2 — plāksnītes zīmīte, 3 — diska zīmīte, 4 — pavediena zimīte, 5 — lentas zīmīte, 6 — zem ādas ievadīta plāksnīte, 7 — tetovējumi, 8 — spuras nogriešana, 9 — caurumu izkniebšana spurā.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Jūrmalas sēnes: 1 — pūpēdīšu disciseda, 2 — mazā zemeszvaigzne, 3 — kātainais pūpēdis, 4 — medene, 5 — smiltāju sepultārija.�㍡〰㈰〰㌱〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㘱〰㙤〰㜰〰㜵〰㙣〰㘱〰㜳〰㈰〰㝡〱㉢〰㙤〱㉢〰㜴〰㘵〰㉣〰㈰〰㌲〰㈰㈰ㄴ〰㈰〰㜰〰
	1. attēls. 1. un 3. att. shēmu sastādīšanai izmantoti E. Lieldienas, K. Mensas, E. Pirrusa, E. Kalas, A. Vestergarda, V. Korkuta un T. Jankauska publicētie materiāli.����������������������耇��晥晦〰㑡
	2. attēls. Dažas akritarhu sugas (no kreisās): Leiosphaeridia sp., Estiastra minima Volk., Baltisphaeridium pseudofaveolatum Fridr., Deunffia dentifera Volk.����������
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	1. attēls. Kuģa sānu ārējā apšuvuma konstrukcija pārlaidu tehnikā: 1 — kuģa sāna griezums, 2 — kniede, 3 — divu dēļu savienojuma mezgls.������������������������������������������������������������
	2. attēls. XII gs. kuģa attēlojums senā zīmogā.�3 — divu dēļu savienojuma mez
	1. attēls: l — «Bīlavu» (1960. g. uzmērojums), 2 — «Mušiņu» un 3 — «Birznieku» «velna laivas» (XIX gs. zīmējumi).������������������������������
	2. attēls: 1 — «Bīlavu» «velna laivas» kameru plāns, 2 — «Mušiņu» «velna laivas» kameras ar urnām, 3—4 — «Mušiņu» «velna laivu» urnu rekonstrukcijas (XIX gs. zīmējumi).����������������������������������������
	Talsu rajona Melnsila ciema plāns: A — «Vecmežsargi», B — «Zivtiņas», C — «Kalngali», D — «Baķi» (1968. g. uzmērojums). Apzīmējumi: 1 — esoša ēka, 2 — bijušas ēkas pamati, 3 — zedeņu žogs, 4 — kāršu žogs, 5 — ceļš, 6 — taka, 7 — aka, 8 — bišu strops, 9 — augļu koks, 10 — lapu koks, 11 — skuju koks, 12 — ceriņi, 13 — kāpa.����������������������������������������������������������������������
	No laivām sasliets dumnams Sīkragā (1969. g.)�ējumi: 1 — eso
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	Dažas no jūrmalā atrodamām augu sugām: 1 — parasta čūskmēlīte, 2 — krāsu mēle, 3 — jūrmalas ceļmalīte, 4 — zarainā kosa.����������������������������������������������������������������������
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