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VĀKA BILŽU AUTORS

SILTO ZEMJU DABA
MĀRA PUĶĪŠA BILDĒS
Uz pirmā vāka: Danaus genutia Sulavesi salā. Angliski šis skaistais taurenis lepni nodēvēts par The Common Tiger – parasto tīģeri.
Uz pēdējā vāka: zilkrūšu bišu dzenis (Merops variegatus loringi) Kenijā.
Rīki: spoguļkamera Canon 600D; teleobjektīvs Canon EF 100–400 mm 4,5–5,6;
makroobjektīvs Canon EFS 60 mm; tripods Manfronto ar galvu 808RC4 slēpnim.

bagātākās vietas. Viņa stāsti par tālajām
zemēm nav naivas sajūsmas pilni, viņš
īgņojas par noplicināto dabu un uzmācīgiem suvenīru tirgotājiem. Priecājas par
tauriņiem, putniem un zvēriem. Skarbajos dabas ceļojumos dodas kopā ar
Oskaru Šmeliņu. Sieva Anda zina, cik šie
braucieni un pārgājieni grūti, un nemaz
netur ļaunu prātu, ka jāpaliek mājās.

«Ko tu vēl ļoti gribētu nobildēt?» taujāju.
«Pingvīnus!» uzreiz atbild Māris. «Austrālijā es tos redzēju, bet bija liegts fotografēt, turklāt putni no okeāna nāca laukā
pamatīgā krēslā. Tur bija tāds puslīdz dabīgs šovs. Labāk lai viņi tirgo biļetes un
sargā putnus. Man neradās aizdomas, ka
pingvīnus traucē skatītāji tribīnēs. Vēl paradīzes putnu gribētu nobildēt, visu sugu
cilvēkveidīgos pērtiķus, pagaidām man ir
tikai orangutans Sumatrā. Tur izglābtie
dzīvnieki nāk uz barošanu, bet pārējā laikā dzīvo dabā. Koala man ir, ehidna arī, lirasti vēl gribētu. Un tīģeri, jaguāru, balto
lāci. Esmu braucis uz Igauniju brūnajos
lāčos, bet nekas vairāk par jenotsuni pie
tā fotogrāfu slēpņa neiznāca.» Droši vien
lieki piebilst, ka visus šos dzīvniekus Māris cer satikt dabā, ne voljērā. «Atzīstu,
nekad vēl neesmu dabā saticis caunu, lūsi
un vilku.»

Māra bērnības sapnis bija redzēt džungļus. Tagad viņš rezervēti atzīst: «Var paveikties, var nepaveikties. Tu krāj visu
gadu naudu un tad uz pāris nedēļām dodies uz otru pasaules malu. Pat vispieticīgākajos apstākļos dzīvojot, ceļojums
uz Sulavesi izmaksā divus trīs tūkstošus.
Guli mitekļos bez elektrības, dušas un
izlietnes. Ja vēl nepaveicas ar gidu, kad
visu dienu nosvīdis, kukaiņu sadzelts, ar
smagu aparatūru apkrāvies esi lauzies
cauri liānām, bet neko vairāk par palmām neesi redzējis, tad mierinājumam
bildēju pie viesnīcas tauriņus.»
Labākos kadrus un katras jaunas sugas
attēlu Māris izdrukā uz papīra un ir izveidojis pedantisku attēlu kolekciju pa
valstīm un kontinentiem. Ar albumiem
pilns plaukts. Bildes viņš glabā ne tikai
datorā, bet arī «mākonī», tāpēc jebkurā
vietā, kur pieejams tīmeklis, Māris var
sarīkot fotovakaru. Man patīk cilvēki,
kuri dodas dabā pēc apstādināta mirkļa,
nevis pēc dzīvnieka līķa.
Turpinājums pēdējā lappusē

Anitra Tooma

Mani vienmēr pārsteidzis, ar kādu mērķtiecību Māris Puķītis apceļo tālas zemes,
lai bildētu dzīvniekus. Ikdienā viņš ir rūdīts žurnālists. 90. gados strādājis «Vakara Ziņās», tad kādu laiku gan «Lauku
Avīzē», gan «Privātajā Dzīvē», gan citos
izdevumos. Tagad Māris ir «Kas Jauns
Avīzes» un žurnāla «Likums un Taisnība» redaktors. Man prieks, ka šajos
izdevumos ik pa laikam tiek aprakstītas vides un dabas tēmas, jo sirdī viņš
ir zaļi domājošs, dzīvē – dabu mīlošs
pasaules apceļotājs. Ik pa laikam «Vides Vēstīs» publicējam Māra ceļojumu
aprakstus, bet nu – vāku autora gods.
Pirmā tālā zeme, kurp Māris ar ģimeni
devās, bija Tobago 2008. gadā, tad Kostarika, ASV, Madeira, Sumatra, Sulavesi,
Taizeme, Kenija, mazliet Austrālijas, tepat – Korfu sala, Kipra. Nākamgad viņš
sapņo aizbraukt uz Madagaskaru. Viņa
ceļojumu fotogrāfijās parasti dominē
daba un vietējie cilvēki, pavisam maz
urbānās ainavas. Jo tieši sugu fotomedībām Māris visu gadu atlicina naudu,
jau laikus izplāno maršrutu, cenšas uzminēt, kuras būs putniem un kukaiņiem

Visemocionālākās atmiņas Mārim ir par
skatu, kā zilonis uz Kilimandžāro fona
dodas savās gaitās (skati bildes žurnāla
pēdējā atvērumā). Pēc tam nemaz nav
žēl, ka Rīgas zooloģiskajā dārzā cilvēku
priekam nav neviena ziloņa mūža ieslodzījumā. Mārim patīk cilvēciski ētiska
pasaules dažādība, bet tempļi, baznīcas
un reliģijas ne pārāk interesē, jo visu
pasauli ar tās krāšņo dabu uzskata par
visiespaidīgāko templi.

Pirmais lietotais fotoaparāts «Smena»
Māra rokās nonāca 6.klasē, 1982. gadā
viņš sāka fotografēt ar «Zenit» un, kad
nopirka starpgredzenus, sīkus objektus
varēja nobildēt pavisam tuvu. Vēl tagad
viņš atceras, ka pirmā modele bija zila
mēslu muša. Tolaik viņš fotografēja tikai
kukaiņus un zirnekļus, – samērā dīvaina
izvēle, ņemot vērā, kāds deficīts tolaik
bija diapozitīvu filmiņas. Atmodas laikā
bildēt nebija vaļas, un Māris atsāka bildēt
2000. gadā ar lietotu Canon filmu spoguļkameru un jauniem starpgredzeniem.
2005. gadā viņš nopirka pirmo digitālo
«Canon» 350D, ar kuru joprojām bildē
visus makrofoto, bet no 2008. gada – ar
teleobjektīvu arī putnus un zvērus.
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Foto: Andris Arhomkin.

Laba diena!
Šoreiz jāsāk ar atvainošanos, ka žurnālu saņemat dažas dienas vēlāk nekā plānots. Toties es uzzināju, cik ļoti nekāda ir medicīniskā palīdzība Latvijā. Manu ikdienas skrējienu pēkšņi apstādināja mugura, turklāt tik ļoti, ka pat vismazākais solītis šķita neiespējams drausmīgo sāpju dēļ. Izsaucu ātro palīdzību, un mediķi mani nostīvēja no sestā
stāva dzīvokļa, aizvizināja līdz Stradiņa slimnīcas Neatliekamās medicīnas centram, kur
ārsts pēc rūpīgas apskates no rīta līdzjūtīgi teica: «Jums būtu jāguļ slimnīcā, taču mums
nav vietu!» Tā arī turpināju samērā bezpalīdzīgā stāvoklī gulēt mājās. Kur meklēt palīdzību, nesapratu. Tad Pēteris Apinis ieteica likt pie sāpošajām vietām bites – lai dzeļ.
Dzīvesdraugam Vilnim izdevās sameklēt vien kamenes, taču kukainīši godprātīgi veica
injekcijas, un otrā dienā es jau spēju staigāt sīkiem solīšiem. Tā kā tagad es zinu, kas
ir ekosistēmu pakalpojums (lasi 36. lpp), vēlreiz varēju pārliecināties par to, cik patiesībā nenovērtējama ir mūsu daba! Epidurālā blokāde maksā no 50 līdz 140 eiro, man
kamenes to izdarīja bez maksas. Tagad laimīga vēroju, kā viņas rosās pa izopu dobē. Tā
nemanot esam nonākuši pie šā «Vides Vēstu» numura satura izklāsta.
Guntis Eniņš... Kurš gan nezina šo vīru? Nerimtīgs dižkoku glābējs, alu racējs un dažādu dabas retumu atklājējs un cildinātājs. Taču, izrādās, Guntis nekad nevienam nav
stāstījis par saviem vecākiem, par Lielo mammu, pirmajām bučām un citiem it kā sīkumiem no savas 83 gadus ilgās dzīves. Otrs dižvīrs, kura mūžu aprakstām, ir Nikolajs
fon Tranzē. Šim baltvācu putnu pētniekam šovasar 130 gadu atcere. Cik brīnišķīgi, ka
Latvija ir ne tikai sugām un dabas brīnumiem bagāta zeme, bet mums netrūkst arī cilvēku, kuri šīs dabas pērles ierauga un parāda citiem.
Vides un dabas aizsardzības mērķi daudziem šķiet nesasniedzami. Grūti iedomāties,
kā gan viens cilvēciņš no septiņu miljardu lēruma ar savu rīcību var ietekmēt klimata
pārmaiņas. Grūti iedomāties, kā viena ģimene spēj tik ļoti samazināt atkritumu daudzumu, ka atkritumos izmet tikai puskilogramu drazu. Ne dienā, ne mēnesī, – gadā!
Mans sasniegums ir aptuveni simt gramu nedēļā, un jau tad citi mani apbrīno. Par dzīvi
«pa nullēm» lasi žurnāla 40. lappusē.
Bet ne jau visu cilvēks pats var izmēģināt un izpētīt. Esam audzināti, ka zinātnieku
pētījumi gan ir kaut kas drošs un neapstrīdams. Taču izrādās, ka arī zinātnieki savā
starpā plēšas un baras, apsmej un apstrīd cits cita atklājumus. Kam ticēt? Ko saukt par
zinātnisku pētījumu, ko – par pasakām? Lasi 23. lappusē.
Lai tava vasara ir dabas brīnumiem bagāta! Tās ir pērles, kas mums nav jāpērk, jo Latvijā
vēl netrūkst cilvēka mazskartu dabas stūrīšu, kur čabinās, čivina, zum un zied. Turklāt
šis ir laiks, kad zied arī šā gada augs – purva atālene. Vismaz es vēl neesmu iemācījusies to ieraudzīt, bet ceru, ka šis būs viens no maniem vasaras brīnumiem.
Anitra Tooma
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ES nosaka gāzu izmešu mērķus dalībvalstīm; Latvijai trešais mazākais samazinājums
Eiropas Komisija (EK) publicējusi jaunos
mērķus dalībvalstīm, lai līdz 2030. gadam siltumnīcas efektu izraisošo gāzu
(SEG) izmešu apmēru Eiropas Savienībā samazinātu par 40% salīdzinājumā ar 1990. gadu, un Latvijai ir trešais
mazākais samazinājums salīdzinājumā
ar 2005. gada rādītāju, proti, 6%. Vēl

četrām valstīm izmešu samazinājuma
mērķis nepārsniedz 10%: Horvātijai,
Polijai un Ungārijai – 7%, Lietuvai – 9%.
Nedaudz virs 10% samazinājuma mērķi
EK noteikusi Slovākijai un Igaunijai, attiecīgi 12% un 13%. Bloka nabadzīgākajai
valstij Bulgārijai atļauts saglabāt izmešu
līmeni 2005. gada līmenī, bet Rumāni-

jai tas jāsamazina par 2%. Vislielāko SEG
samazinājumu EK prasa no turīgajām ES
dalībvalstīm: Luksemburgai un Zviedrijai – 40%, Dānijai un Somijai – 39%, Vācijai – 38%, Lielbritānijai un Francijai – 37%,
Nīderlandei un Austrijai – 36%. Tagad šis
plāns jāapstiprina visām bloka dalībvalstīm un Eiropas Parlamentam.

novadam 81 suga, Dundagas novadam
80, bet vadībā šogad strauji izvirzījies
Daugavpils novads ar 79 sugām! Pārskatot iztrūkstošās sugas, jāteic, ka Daugavpils novadam patiesībā ir pat visai
reālas iespējas laika gaitā tikt līdz 90!

ti, šajā pārskata periodā ziņotas divas
jaunas dienastauriņu sugas – kazeņu
raibenis un oranžais dzeltenis, kā arī
vainadzīšu zilenītis. Augusta pirmā dekāde ir pēdējā iespēja būtiski pacelt
kādu novadu sugu saraksta augšgalā, jo
mēneša vidū sugu daudzveidība krietni
samazināsies.

Bagātīgā tauriņvasara
Iepriekšējā «Vides Vēstu» numurā aicinājām iesaistīties tauriņu vērošanas
akcijā, kuras lielais mērķis ir līdz mūsu
valsts simtgadei visos Latvijas novados
ieraudzīt vismaz 50 dienastauriņu sugu.
Jūlija vidū jau 53 novados ir reģistrētas
vismaz 50 sugas! Tādā tempā turpinot,
izskatās, ka jau šogad virs 50 sugām varētu «izspiest» vairāk nekā puse visu novadu. Saraksta galvgalī sīva cīņa: Amatas

Šogad vietnē «Dabasdati.lv» par dienastauriņiem saņemts jau vairāk nekā
10 000 ziņojumu! Un, kas interesan-

Anitra Tooma, Uģis Piterāns

Foto: Anitra Tooma.

Purva samteņi Oeneis jutta Kurzemē nebija redzēti 60 gadu.

Oranžais dzeltenis Colias croceus.

Pasaulē sarūk jāņtārpiņu populācijas
Jūlija sākumā vaboļu pētnieki no dažādām valstīm pulcējās uz simpoziju
par jāņtārpiņiem jeb spīdvabolēm. Jau
2010. gadā entomologi izteica aizdomas, ka pasaulē samazinās jāņtārpiņu
skaits, izzūd sugas. Izrādās, jāņtārpiņi,
kaut vaboles, dažiem augiem ir nozīmīgi apputeksnētāji, turklāt tie ir plēsēji
un varētu apēst daudz kaitīgo kukaiņu
un gliemežu, bet, kad savairojušies, ir
laba barība sikspārņiem. Taču plašā pesticīdu lietošana, piemērotu biotopu iz-

nīcināšana, kā arī gaismas piesārņojums
spīdvabolēm kaitē. Šķiet, kā gan kukainim var kaitēt apgaismojums? Šeit vērts
atgādināt, ka jāņtārpiņi spīd nevis tāpēc,
lai mūs pārsteigtu, bet gan, lai satiktos
un pārotos, tādēļ, ja spoži spīd laternas,
nekāda sazināšanās ar gaismiņām nesanāk. Pasaulē ir vairāk nekā 2000 spīdvaboļu sugu, un ir vietas, kur naktī mirgo
tūkstošiem kukainīšu, – cilvēki dodas
īpašās ekskursijās, lai vērotu šo skaistumu. Plašāk – vietnē «Firefly.org».
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Cik tauriņu sugu var ieraudzīt vienā dienā?
Jūnija vidū aicinājām tauriņu vērošanas
entuziastus un citus interesentus piedalīties līdz šim nebijušā pasākumā – vienu no gada garākajām dienām aizvadīt
tauriņu vērošanas izaicinājumā. Šā izaicinājuma galvenais uzdevums bija
vienkāršs – mēģināt vienas dienas laikā
ieraudzīt un nofotografēt pēc iespējas
vairāk dažādu dienastauriņu sugu. Dalībnieku atsaucība un aktivitāte bija negaidīti liela! No 20. līdz 26. jūnijam tika
saņemti 2549 ziņojumi! Lai aptvertu, cik
iespaidīgs ir šis skaitlis, vērts atzīmēt,

ka šogad līdz 19. jūnijam vietnē «Dabasdati.lv» bija nedaudz vairāk par 3300
ziņojumiem.
Vismaz vienu novērojumu saulgriežu
nedēļas laikā ziņoja 86 dalībnieki, bet
vairāk par 10 sugām ziņoja 43 dalībnieki. Acīgākais bija Ainārs Valdovskis,
kuram nedēļas laikā izdevās redzēt 50
sugu, turklāt visas tikai Amatas novadā! Aktīvākais ziņotājs šajā nedēļā bija
Viesturs Vintulis ar 222 ziņojumiem,
bet visvairāk novadu – divpadsmit –

apceļoja Mareks Ieviņš. 2016. gada
garāko dienu tauriņu vērošanas izaicinājuma uzvarētājs ir Ainārs Valdovskis,
kurš 26. jūnijā novēroja un reģistrēja
43 dienastauriņu sugas! Izcils rezultāts!
Cīņa bija ļoti sīva, un visu izšķīra vien
pāris sugu, jo otrās vietas ieguvējs Uģis
Piterāns no Aināra atpalika tikai par divām sugām, bet trešās vietas ieguvējs
Viesturs Vintulis – par četrām. Jāatzīmē, ka Aināram 40 sugu robežu izdevās
pārspēt pat divas reizes – 23. jūnijā viņš
nofotografēja 41 sugu.

Kazeņu raibenis – jauna suga Latvijā
Šā gada tauriņu vērošanas akcija ir uzņēmusi vēl nebijušus apgriezienus, un
ar dalībnieku kopīgām pūlēm šā gada

Foto: Anitra Tooma.

Kazeņu raibenis Brenthis daphne.

laikā izdevies novērot ne tikai vairākas
Latvijā reti sastopamas sugas, piemēram, purva samteni (Oeneis jutta), gaiļbiksīšu sīkraibeni (Hamearis lucina) un
lielo vijolīšu purvraibeni (Boloria titania),
bet ir konstatēta arī jauna suga! 2. jūlijā
Santa Bizuna Grobiņas novadā, Brienamā purva apkārtnē, nofotografēja jaunu
dienastauriņu sugu Latvijai – kazeņu
raibeni (Brenthis daphne)! Kazeņu raibeņi ieraduši dzīvot Eiropas centrālajā
un dienvidu daļā, kur ir bieži sastopama suga, taču virzienā uz ziemeļiem tā
kļūst retāka un, piemēram, jau Polijā ir
visai lokāla un reti sastopama. Tālākās
uz ziemeļiem zināmās atradnes ir Lietuvas rietumu daļā – galvenokārt Tauraģes
apkārtnē, taču konstatētas arī atsevišķas
populācijas tuvāk Latvijas robežai, tāpēc
Brenthis daphne Latvijas tauriņu pētnieku

aprindās bija iekļauta Latvijā potenciāli
sastopamo sugu sarakstā. Un tieši Kurzemes dienvidi bija atzīmēts kā reģions,
kur teorētiski varētu šo sugu meklēt.
B.daphne apdzīvo saulainas mežmalas,
aizaugošus izcirtumus, meža laucītes
u.tml. biotopus. Sugas latviskais nosaukums ‘kazeņu raibenis’ tai dots tāpēc, ka
zilganā kazene (Rubus caesius) ir viens no
galvenajiem šo tauriņu barības augiem,
taču kāpuri var baroties arī ar citām Rubus ģints sugām.

ekspertiem, kur vērtīgo biotopu meklējumos labāk nespert kāju, neslēpjot
cinisko «negribam neko zināt, lai nav
problēmu iznīcināt».

un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnēs 2015.–2020. gadam apstiprinātais rezultatīvais rādītājs «koksnes audzēšanai un ieguvei pieejamās platības
nesamazinās» netraucē ZM atzīties, ka
būvniecību mežā ierobežot tai nav kompetences, un atdot vairāk nekā 100 ha
valsts meža Valmieras attīstībai. VARAM
pacietīgi turpina skaņot ES nozīmes
biotopu kartēšanas metodiku ar ZM, un
nevilšus rodas jautājums, kāda dabas
vērtību izteiksmē būs īstā cena šim saskaņojumam.

Jaunas dienastauriņu sugas atklāšana ir
unikāls gadījums, jo kopš 21. gadsimta
sākuma atrasta tikai viena Latvijai jauna
dienastauriņu suga – drudzeņu zilenītis
(Maculinea alcon), ko 2013. gada 8. jūlijā
Lilastes apkārtnē konstatēja Ivars Šulcs
kopā ar somu kolēģi Jari Junnilainenu.

Klupina biotopu inventarizēšanu
Latviešiem tik ļoti patīk lepoties ar
domu – mūsu zeme ir zaļākā pasaulē! –,
ka daudzi ignorē acīm redzamus faktus,
kas liecina par pretējo. Jau krietnu laiku
starp ministrijām tiek lauzti šķēpi, kā
veikt ES nozīmes biotopu inventarizāciju. Diemžēl vairāk nekā gadu ilgā absurda teātrī ir pārvērtusies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) diskusija ar Zemkopības ministriju (ZM), Latvijas Pašvaldību savienību
(LPS), meža nozares, lauksaimnieku u. c.
organizācijām par ES nozīmes biotopu
kartēšanas nosacījumiem un metodiku.
ZM, LPS, meža nozares un lauksaimnieku organizācijas joprojām vēlas norādīt

ZM ir panākusi, ka Ministru kabineta
(MK) protokollēmumā ir apstiprināta
nozarei tik svarīgā frāze «meža un ar
mežu saistīto sugu un biotopu aizsardzībai izveidoto teritoriju platība un
saimnieciskās darbības ierobežojumi
tiek noteikti tādā apjomā, kas nesamazina meža audzēšanai un koksnes ieguvei pieejamas platības», itin kā tas atceltu jel vienu likumu vai MK noteikumus
dabas aizsardzības jomā. Savukārt Meža

Lelde Eņģele,
Vides konsultatīvā padome
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GADA GREZNUMS –

Julita Kluša;
autores foto

PURVA ATĀLENE

Purva atālene Parnassia palustris.

Ja vasaras nogalē kādam kļūst skumji par to, ka liela daļa krāšņo puķu noziedējušas, varu iepriecināt: dažiem augiem – arī
2016. gada augam purva atālenei – ziedu vasara nu tikai sākas! Tā zied no jūlija beigām līdz septembrim. Pienācis īstais
laiks Gada auga meklēšanai!
Latvijas Botāniķu biedrības izvēlētais šā gada simbols ir īpaši
daiļš, par ko liecina arī auga latīniskais nosaukums Parnassia
palustris. Kāpēc? Tie, kuri piedalās Uģa Piterāna organizētajā
tauriņu vērošanā, būs ievērojuši, ka arī cīrulīšu dižtauriņam
ir līdzīgs ģints nosaukums – Parnassius mnemosyne. Parnass
(Parnassus) ir augsti kalni Grieķijā ar brīnišķīgām ainavām, tāpēc no šā vārda reizēm tiek atvasināts sugu latīniskais nosaukums, ja grib izcelt tās diženumu un īpašo skaistumu. Savukārt sugas nosaukums palustris nozīmē ‘purvs’, tāpēc atālenes
zinātnisko, K. Linneja izvēlēto nosaukumu var tulkot kā ‘īpaši
skaists purva augs’. Augs tiešām raksturīgs kaļķainiem zāļu
purviem, tomēr ne lielajiem dzērveņu purviem; aug arī dabiskās mitrās pļavās un mežmalās.
Ģints latviskais nosaukums ‘atālene’, kā arī tautas nosaukums
‘atāla puķe’ saistīts ar mūsdienās piemirsto jēdzienu ‘atāls’,
kas ir pēc nopļaušanas vai noganīšanas ataugusi zāle. Tā kā
puķe zied tik vēlu, tai sanāk ziedēt atālā!
Interesanti, ka arī dziesminieka Valda Atāla pseidonīms saistīts ar šo vārdu. Kad savulaik čekā viņam teikuši: «Zālīte [t.i.,
dzejniece Māra Zālīte] tu nekad nebūsi,» viņš atbildējis: «Zālīte es nebūšu, būšu atāls!» – un pie šī vārda arī palicis.

Senākos zinātniskajos rakstos purva atālenei bija nosaukums Pyrola
rotundifolia palustris (1680. gads, Morisons), ko var tulkot kā ‘purva
apaļlapu ziemciete’. Arī apaļlapu ziemcietei Pyrola rotundifolia (attēlā pa kreisi) ir nelielas apaļīgas lapiņas un balti ziedi. Atšķirībā no
atālenes tā ir mežu un krūmāju augs. Lai arī atālene un ziemciete ir
pavisam dažādās dzimtās, tomēr arī mūsdienās tās reizēm tiek jauktas
nelielo balto ziedu dēļ, kas abiem augiem ir uz pagariem kātiņiem. Vēl
līdzīgāka atālenei ir cita ziemciete – vienzieda sūnactiņa Moneses uniflora (mazajos attēlos), jo abām kātiņa galā ir tikai pa vienam ziedam.
Taču – ieskaties atālenes ziedā! Patiesībā to grūti sajaukt ar kādu citu,
jo tik greznu ziedu citiem augiem nav! Turklāt atālenei zieds vērsts uz
augšu, bet visām ziemcietēm – nolīcis.

VIDES VĒSTIS/RAŽAS VASARA/04/2016

Purva atālene ir līdz 35 centimetrus garš ziedaugs, īpaši grezns ir zieds
(attēlā tā attīstība no pumpura līdz auglim). Pasaulē atāleņu dzimtā ir
55 sugas, Latvijā no tām ir tikai viena, taču visām ziedi ir ļoti līdzīgi. Zieda
piecas dzīslotās vainaglapas rotā neauglīgas, vēdekļveida putekšņlapas
ar pilienveida dziedzeriem izaugumu galos, kas īpaši izceļas, augam
pārziedot. Tāpēc zieds tuvplānā ir ļoti krāšņs. Augs ir arī viltīgs! Pilien-
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veida dziedzeri atgādina medus lāses, un tās pievilina apputeksnētājus no augšas. Taču nektārs atrodas tikai bedrītēs zieda pamatnē, un
tas pievilina apputeksnētājus arī no sāna. Skaistais augs, izrādās, ir arī
smalks aprēķinātājs, jo smaržo tikai siltos saules staros, bet vakarā, kad
kukaiņi jau devušies pie miera, vairs nesmaržo. Zieda formas un krāsas
dēļ angliski atāleni sauc arī par purva zvaigzni – bog-star.

sugas. Skaistākā vieta, kur esmu redzējusi šo augu, bija kaļķainā zāļu purvā pie ezera, kur tā auga līdzās citai vēlu ziedošai
sugai – pļavas vilkmēlei Succisa pratensis ar zili violetām ziedu
galviņām. Atālene ir mitru vietu augs, un meliorācija būtiski
mazinājusi tās iespējamo dzīvesvietu skaitu, bet vēl vairāk to
samazina dabisko zālāju aizaugšana, tāpēc savulaik visai biežā
suga nu ieraugāma krietni retāk. Vairākās Eiropas valstīs atālene iekļauta nacionālajos apdraudēto sugu sarakstos. Vai Latvijā būs līdzīgi? Izpētīts, ka purva atālene spēj izplatīties no
viena zālāja uz citu tikai tad, ja tie nav tālāk par kilometru.
Reizēm, meklējot iespēju izdzīvot, tā no susinātajām pļavām
patveras ceļmalas grāvjos; esot redzēta pat privātmāju rajonā Jelgavā, regulāri pļautā grāvmalā. Tomēr ilgi tāda dzīvotne atālenei nav piemērota.
Starp neparastākajām vietām, kur mitro vietu cienītāja manīta, var pieminēt smilšainu vietu pie jūras starp Ventspili un
Užavu, savukārt Inga Straupe stāsta, ka redzējusi to Pāvilostā:
«Pirms daudziem gadiem, kad Pāvilostas pelēkā kāpa vēl nebija īpaši aizsargājama teritorija, laikrakstā «Diena» ieraudzīju
attēlu: jūras karstā, tieši uz krasta nogāzes – tur, kur zilie māli
un avoksnāji, – zied orhidejas, galvenokārt dzegužpirkstītes.
Skaisti! Augustā sanāca būt Pāvilostā, un es sameklēju šo vietu, – orhidejas sen bija noziedējušas, bet tur bija ļoti daudz
sirsnenīšu!» Ja ir avotiņš, tas nav brīnums, lai gan redzēt zāļu
purviem raksturīgās sugas, t. sk. orhidejas un sirsnenītes, arī
kāpās ir neierasti.

Purva atālenei raksturīga skaujoša lapa gabaliņu virs zemes; pēc tās
viegli var pazīt arī neziedošu augu. Lapas sirds formas dēļ tautā to
sauc par sirsnenīti. Atālenei ir arī garkātainu piezemes lapu rozete.
Augs ir indīgs, bet senatnē tā laksti un saknes izmantoti sirds slimību
ārstēšanai, no kā, iespējams, radies otrs tautas nosaukums – ‘rudens
sirdszāle’.

Purva atālene ir bioloģiski vērtīgu zālāju indikatorsuga; tā
vislabāk aug vietās, kas nav cilvēku «ielabotas» – kur sen nav
ne arts, ne sēts, ne stādīts, toties ir pļauts vai ganīts. Tādās
vietās varam cerēt sastapt ne vien atāleni, bet arī citas retas

Precīzu datu par purva atālenes sastopamību nav. Būtu labi
apzināt, vai ir pamatota trauksme par to, ka augs no bieži
sastopama nu kļuvis par retu. Tāpēc Latvijas Botāniķu biedrība aicina ziņot par katru šīs skaistās un viegli atpazīstamās
sugas atradni portālā «Dabasdati.lv», pie ziņojuma pievienojot arī vietas, kur tā atrasta, aprakstu. Ziņo arī par senākām
atradnēm!
Gaidām ziņas par citiem tautā lietotiem šā auga nosaukumiem vai purva atālenes pielietojumu dziedniecībā! Rakstiet
uz e-pasta adresi botaniku-biedriba@hotmail.com.
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Anitra Tooma, Julita Kluša;
Julitas Klušas foto

AR SAKNĒM
IEĶĒRIES
DZIMTAJĀ
ZEMĒ
Foto: Anitra Tooma.

Anitra: Kad žurnāla redakcijas iedvesmas sapulcē savām jaunākajām kolēģēm jautāju, vai viņas zina, kas ir Eniņš, visas
piekrītoši māja ar galvu: «Jā, Eniņš – tā ir leģendāra mūžība.»
Julita: Var teikt, ka mēs ar Gunti iepazināmies caur viņa
grāmatu «Tepat Latvijā». Lasīju ar dziļu aizkustinājumu par
viņa Latvijas skaistuma izjūtu, savukārt Gunti aizkustināja
mana atsauksme par šo grāmatu. Gunti Eniņu uzskatu par
savu skolotāju, bet ne tik daudz viņa plašo zināšanu dēļ, cik
spējā uzrunāt tautu, rosināt doties un ieskatīties dabā, novērtēt to, kas mums Latvijā ir. Katrā sarunā un tikšanās reizē
mani atkal un atkal pārsteidz Gunta nerimtīgā enerģija, it
kā gadu sloga nebūtu vispār!
Guntim ir 83 gadi, neviena lieka tauciņa, un viņa seja ir pilna smaida krunciņām. Viņš dzīvo Dobelē, gaišā un plašā padomjlaiku dzīvoklī Zaļajā ielā, un tur nav nekā lieka. Viņš
joprojām čakli raksta un ir teju apsēsts ar dižkoku glābšanas un ainavu saglabāšanas idejām. Jau krietnu laiku Guntis ir viens – sieva Ingrīda, ko viņš joprojām piemin ar labu
vārdu, mirusi –, bet nešķiet, ka būtu vientuļš. Kad mēģinām

uzzināt Gunta Eniņa radu rakstus, viņš ierauj mūs krāšņos
stāstos un pamanās neko daudz līdz galam neizstāstīt. Viņa
stāsti ir neapturami, valoda kupla un bez neviena svešvārda,
bet, lai saprastu, kas ir šis harizmātiskais vīrs, mums jāsaprot, kur meklējamas viņa saknes, kā padomjlaiku pelēcībā
spēja izšķilties tik zaļš asns, kas ar savu aizrautību un interesi par lieliem kokiem un akmeņiem, dziļām alām, kā arī
vēsturi spēja aizraut veselu paaudzi Latvijā.
– Es piedzimu Rīgā. Mans tēvs Alfrēds bija gadus 10 jaunāks
par māti Veroniku. Par tēva dzimtu neko daudz nevaru pateikt,
jo viņš ģimenē bija pieņemts kā audžubērns. Sākumā strādājis par ratiņstūmēju, pēc Rīgas Politehnikuma beigšanas – par
elektromontieri. Tēvs sagājās un draudzējās ar rakstniekiem un
māksliniekiem. Pats rakstīja dzeju, arī kritiskas publikācijas
laikrakstā «Rīts». Kopā ar sievu – manu māti – Veroniku 1938.
un 1939. gadā izdeva laikrakstu «Rīgas Jūrmalas Vēstnesis». Par
šiem notikumiem man atmiņu nav, jo visus laimīgās bērnības
gadus līdz karam es aizvadīju man Dieva lemtajā paradīzē –
mātes dzimtajās Ķonānu mājās Vidzemē, Dzelzavas pagastā,
mātes vecākās māsas Antonijas Bērziņas jeb Lielās mammas,
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kā mēs viņu saucām, mīlestības gādībā. Tātad pa mātes līniju
es varētu būt uz Vidzemi pabēguša ķoniņa pēctecis. Tā kā -āns
augšzemnieku dialektā nozīmē ‘dēls’, sanāk, ka esmu ķoniņdēls. Kad es dzimu, tēvam bija nedaudz pāri divdesmit. Vecmamma Karlīne viņu ļoti stingri audzināja, bet, par spīti tam,
vienā svētdienas rītā tēvs tā starp citu viņai sacījis: «Man šodien kāzas. Tu atnāksi?» Manu vecāku ģimenē bija divi bērni,
man ir divus gadus jaunāks brālis Andris.
Vecmamma nodzīvoja līdz 94 gadu vecumam un nomira ne
aiz vecuma, bet krītot un salaužot gūžas kaulu. Taču vairāk
nekā vecāki mani audzināja Lielā mamma. Viņa mani bezgalīgi
lutināja! Tā kā vectēvs bija Bučovskas baznīcas pērminderis,
pa mātes līniju visi bija ļoti tikumīgi pareizticīgie, tāpēc mani
audzināja stingri, un pirmoreiz es meiteni bučoju pēc armijas.
Atceros, sirds no krūtīm gribēja izlēkt. Gājām pēc izlaiduma
naktī staigāt, un viņa prasa: «Kāpēc tev, Gunti, sirds tā pukst?»
Un nu es arī dzirdu, kā nakts klusumā skan: «Bum, bum, bum!»
Lielajai mammai personīgā dzīve nebija sevišķi veiksmīga.
Viņu apprecināja ar nešpetnu krodzinieku, kurš, negribēdams
iet karot armijā, sevi sašpricēja ar siekalām un gandrīz nomira. Ilgi viņš neizvilka, un bērnu viņiem nebija. Toties palika
zelta nauda. Un Antonija šo naudu tērēja, lai izskolotu savas
māsas, kā arī rūpējās par mani un brāli. Pēdējo zelta ripulīti
viņa iedeva, kad man jau bija bērni, un to zobārstam atdevu.
Antonija bija pārliecināta, ka ļaunā sabiedrība samaitā labos
tikumus, un mūs ļoti sargāja no ārpasaules ietekmes. Manas
skolas gaitas ļoti ietekmēja kara laiks, un es skolā sāku iet
krietni vēlāk nekā citi bērni. Tāpēc es drosmīgi smeju, ka esmu
atpalicis attīstībā, toties mūžam jauns. Es visu sāku vēlāk nekā
citi. Rakstīt sāku pusmūžā, pat dzejoļus saceru! Mūsu skolas
brīvlaiki vienmēr pagāja Madonas pusē. Kad abi ar brāli sākām
blandīties apkārt un apceļot Latviju, viņa vienmēr mūs pacietīgi gaidīja un sūtīja uz Rīgu pārtikas pakas.

Kara laikā pirmos trīs gadus mācījos Rīgā. Šīs ziemas es nemitīgi slimoju. Laikam no vides maiņas. Bija gan garais klepus,
gan vidusauss iekaisums, tāpēc daudz sēdēju mājās. Pēckara
pirmajos gados mācījos Dzelzavas pamatskolā, bet pēdējos
trīs pamatskolas gadus Rīgā. Tēvu 1945. gadā arestēja, tiesāja
un uz astoņiem gadiem izsūtīja uz Sibīrijas lēģeri. Mātei nebija viegli vienai divus puikas uzturēt un skolot. Labi, ka palīdzēja Lielā mamma, arvien sūtīdama produktu pakas uz Rīgu.
Pēc pamatskolas beigšanas iestājos Rīgas būvniecības tehnikumā, bet pabeidzu vien divus kursus; no trešā mani parāva
armijā. Bet tehnikuma laikā mēs bijām ekskursijā uz Latvijas
Universitāti, un es sāku sapņot par studijām. Tādēļ pēc armijas
neturpināju mācības tehnikumā, bet gan neklātienē vidusskolā. Pēc tam stājos Fizikas un matemātikas fakultātē, taču neizturēju konkursu, tomēr vēlāk iecerētajā fakultātē tiku. Studijas izrādījās ļoti grūtas, man smagi gāja. Iepazinos ar Ingrīdu,
iemīlējos, dzima bērni... Kādas vairs studijas? Mana sieva bija
mediķe, un mēs iepazināmies slimnīcā, kur nokļuvu pēc pārāk
sirsnīgiem boksa treniņiem.
– Tu un bokss?
– Jā, nolēmu, ka man vajag iemācīties sevi aizstāvēt. Tā es apkaroju savu bailīgumu, jo Lielā mamma bija gādājusi, lai zēna
gados mēs nesatiekamies ar citu sabiedrību, tāpēc biju diezgan
naivs un maigs. Pieteicās bērni, bija jāprecas un jāstrādā. Pēc
kāda laika nolēmu studēt Politehniskā institūta vakara nodaļā – katru dienu pēc darba gāju uz lekcijām. Tolaik vasarā biju
kurinātājs uz kuģa. Ziemā kurināju vīna un šampanieša rūpnīcu.
Reiz skolasbiedrs Alvils Sausiņš padeva ziņu, ka Zinātņu akadēmijas Organiskās sintēzes institūtā vajadzīgi inženieri, un es
pieteicos. Pēc pāris mēnešiem mani ielika par maiņas priekšnieku. Man tur ļoti patika, ļoti noderēja fizikālo procesu izpratne,
un alga arī bija laba, darbinieki un zinātnieki kā no citas pasaules. Iepazinos ar Jāni Stradiņu. Tur nostrādāju no 1962. līdz
1970. gadam, bet tad Ingrīda Stopiņu ciema Upeslejās saņēma
trīsistabu dzīvokli ar nosacījumu, ka vīram arī jāstrādā medicīnas jomā. Tā nokļuvu Latvijas PSR eksperimentālās un klīniskās
medicīnas zinātniski pētnieciskā institūta vēža šūnu ķīmijas laboratorijas elektronmikroskopa centrā, kur nostrādāju par inženieri gadsimta ceturksni. Alga bija vidēja, bet centra vadītājs
Jānis Ērenpreiss pamanīja manus talantus un rosināja rakstīt.
– Kurā brīdī tavā dzīvē ienāca alas, avoti, dižkoki?
– Es saku, ka no Daugavas esmu sācies. Mēs ar brāli jau skolas
laikā sākām iet gar Daugavu: sākām no Rīgas līdz Salaspilij,
nākamajā reizē no Salaspils, un tā uz priekšu. Visu redzēto jau
tad kārtīgi pierakstīju blociņā. Gar Daugavas abiem krastiem
gājām kā svētceļojumos daudzus gadus, līdz Krievijai, līdz pat
Valdaja augstienei, kur ir Daugavas un Volgas sākums.
– Tu viens nekad neej dabā?

Krimuldas meža parkā pie Latvijas 2015. gada brīnuma – visdižākās egles.

– Nē. Pa visu šo laiku tikai 1980. gadā vienu reizi biju dabā
viens pats divas naktis. Iet bariņā ir daudz jaukāk, var dalīties
priekā par redzēto. Labi, ja kāda meitene vai sieva visu pieraksta un patur mērlentes galu, puiši pa to laiku cērt un zāģē,
lai atbrīvotu dižkoku no brikšņiem.
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reģionālās administrācijas vadītājam Rolandam Auziņam, bet
neko nevarēju panākt. Tad pagastā izlūdzos, lai atspaidam bomīti pieliek. Vietējie cilvēki pielika, un kadiķis bija glābts. Vēl
Rūtiņu kļava... Koks vērās vaļā, bet arboristi savilka stumbru,
un tagad šī kļava ir resnākā Eiropā. Rietekļa kadiķis arī. Varētu
izveidot garu sarakstu, cik dižkoku esmu izglābis!
– Es uzskatu, ka kokam ir jaunība, briedums un vecums un
ir jāļauj kokam aiziet dabīgi. Kāpēc tev liekas, ka koks ir jāstutē?
– Cilvēks arī nav mūžīgs, un, kad sāk slimot, vai teiksi: ko
nu vairs ārstēs un liks protēzes? Vācijā iemācījos, ka dižajiem
kokiem nav tikai dendroloģiska vērtība vien. Katram ir sava
biogrāfija, katrs nes mājvārdu, glabā atmiņas. Un tad šis koks
ir ne tikai divreiz, bet kvadrātā vērtīgs.
Fotografējot Bebru zīmogakmeni 2011. gadā.

– Pastāsti par slaveno Eniņa naglu!

Zinātniskajā jomā mani ievirzīja mežzinātnes doktors Staņislavs Saliņš. Tagad, gadiem ejot, es arvien vairāk novērtēju šā
cilvēka personības lielumu un lielo lomu manā liktenī. Mēs
sākām sadarboties 70. gados. Saliņš nesen bija uzrakstījis
dižkoku kritērijus un to, kā tie pareizi jāmēra. 1971. gada
Maija svētkos ar bērniem un kaimiņa ģimeni devāmies uz
Nurmižiem, nekāda rezervāta toreiz tur nebija. Skatos: viens
dižkoks, otrs, trešais, vienpadsmitais, divdesmitais – neredzēti daudz dižkoku! Publicēju tolaik ļoti populārajā žurnālā
«Zvaigzne» kvēlu rakstu par dižozoliem, kas izdedzināti vaid
un kauc. Redaktors Centrālkomitejā bija saņēmis aizrādījumu par maniem tekstiem: «Ko jūs ar TO esat domājuši?!» Bet
mans pirmais raksts presē bija «Augstākais ūdenskritums Latvijā». Tas gan bija feļetons par aplami uzbūvēto jumtu Upeslejās namam, kurā dzīvoju.

– Kokiem mērīšanas augstumā iespraužu mazo dekoratīvo
mēbeļu nagliņu. Bieži vien dabas retumu meklētāji priecīgi
atrod lielu koku, sāk mērīt, cer, ka būs jauns «sešinieks», bet
atrod manu nagliņu un saprot, ka Eniņš te jau ir bijis. (Smejas)
Šī nagla ir vajadzīga, lai pēc gadiem es un citi dižkoka mērītāji zinātu, kādā augstumā no zemes jāmēra dižā stumbra
resnums, lai mērījumus varētu salīdzināt.

– Tu aicini katram Latvijā atrast savu dižkoku, par ko rūpēties. Doties meklēt un atbrīvot aizaugušos, aizmirstos dižkokus pie senču mājām, tā saglabājot saikni ar dzimtas saknēm. Tev pašam ir savs dižkoks?
– Kad māte bērnībā gāja ganos, viņa no meža pārnesa mazu
ozoliņu un iestādīja puķu dārziņā pie loga saules pusē. Kopā
ar brāli rēķinājām, ka tagad ozolam ir 100 gadu. Nosaucām
par Veronikas ozolu. Bet pa visu Latviju esmu atradis, nomērījis un aprakstījis pāris tūkstošu dižkoku. Varbūt par manu dižkoku var saukt Kaives ozolu, jo tā dzīvību esmu izglābis četras
reizes! Glābšanā iesaistījās Tukuma rajona mežzinis Dzintars
Laivinieks. Ozolam bija dzīvs tikai viens liels zars, un Andris
Zvirgzds teica, ka tur vairs nav ko glābt. Bet Dzintars dabūja
ceļamkrānus, un mēs stutējām pa divi lāgi: alpīnists no augšas
lika stuti, bet tā nošļuka; stutējām atkal, un tad es panācu, lai
pieliek piecas stutes un divas štropes – savelkošās jostas. Un
aizpagājušajā gadā es ieraudzīju, ka ozols ir ieguvis jaunu elpu
un brīnum vareni sakuplojis. Taču tas tonnām smagais žubura
zaļums svērās uz vienu pusi, vērpa un plēsa stumbru, veidojās
stateniska plaisa, tāpēc mēs ar Dzintaru devāmies pie Sēmes
pagasta izpilddirektores, ar kuras atbalstu nu sasiksnoja to vēl
ar divām papildu jostām un atbalstīja ar trim papildu stutēm.
Otrs ir Rietekļa paeglis. Skatos – dižais koks sasvēries 45 grādu slīpumā. Zvanīju Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes

To, kā jāmēra koki, es iemācījos no Staņislava Saliņa. Tas nav
tik vienkārši, kā, no malas skatoties, šķiet. Dižie koki parasti
aug slīpā vietā, tur ir aizvējš, vairāk gaismas. Kur mērīt? Es
vienmēr esmu gribējis pārcensties un līdz galējai iespēju robežai godīgi izmērīt dižkoku, tāpēc mērlentu ieslidinu vistievākajā vietā starp zemi un 1,30 metru augstumu. Bet cilvēki
bieži vien nesaprot, kā var astoņus metrus resnu koku nomērīt
līdz centimetra precizitātei. Citreiz es lieku otru nagliņu pretējā pusē. Pēc vairākiem gadiem pārmērot, atklājas, ka koks
gada laikā pieaug resnumā par 2–3 un pat vairāk centimetriem. Tā es aptvēru, ka mūsu dižie ozoli nav tūkstošgadīgi,
nav pat neviena, kas vecāks par 500 gadu! Nupat es uzzināju,
ka arī Vācijas zinātnieki nākuši pie prāta un attapuši, ka Vācijā nav par 800–900 gadu vecāku ozolu. Maksimālais vecums
Eiropas dižozoliem ir 1000 gadu. Eiropā jau sen cildina lielos
kokus, tos gleznoja un fotografēja, tāpēc tagad, pārskatot šos
attēlus, var pārliecināties, ka simt gados ozols izaudzis par
diviem vai vairāk metriem resnumā.
– Mūsu tauta piekopj misticismu: daudzi svētsvinīgi soļo pie
ozoliem, piespiežas ar muguru vai vēderu, meditē. Tu arī
kaut kā īpaši izjūti koku un akmeņu vibrācijas? Esi mistiķis?
– (Skaļi smejas) Vairs ne. Es tikpat centīgi esmu pētījis arī mistiku un sapratis, ka patiesība ir sarežģīta. Mistikai ir savs skaistums, un, ja cilvēks no iedomām vien kļūst veselāks – tas taču
ir labi! Man prasa: «Vai tad tu nejūti, kā šajā vietā no akmens
nāk siltums?» Es neko nejūtu. Reiz mēģināju noteikt ar klūdziņām āderes... Nu, negriežas nekas manās rokās! Es taču
neizlikšos! Mani nohipnotizēt arī nevar. Pats Zālītis mēģināja,
un neizdevās.
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Reiz Anita Biseniece no Pokaiņiem mani pasauca pie sevis,
sūrojās par citiem mistiķiem un rādīja: re, dzīvības un nāves
akmeni atradusi! Baigais siltums nākot! Kad mēs aizbraucām,
nekas nenāca. Eh, šodien akmens nedarbojoties, bet reiz
viens zēns esot uz tā akmeņa uzlicis roku, ilgāk paturējis, un
roka izaugusi lielāka! Bija jau interesanti tās akmeņu čupas
aplūkot, viņa kartē tās iezīmējusi. Gidi stāsta, ka Pokaiņos divi
tūkstoši akmeņu kaudzes, bet pati Anita saskaitījusi, ka vairāk
par diviem simtiem tur neesot. Tādas akmeņu kaudzes čakla
senās mājas spēcīgo vīru saime varēja no tīruma nolasīt vienā
sezonā! Pokaiņu mežos top mūsdienu teikas.

Foto: Irēna Ošleja.
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– Kas tev dabā šķiet vispārsteidzošākais?
– Vislielākie pārsteigumi bijuši alās. Cilvēki par mani stāsta brīnumus, sak, atnāk Eniņš, uzmet aci klintij un nosaka: «Rociet
tur!» Un patiesi – tur, izrādās, slēpjas liela ala! Mūžam neaizmirsīšu, kā atklājām pazemes ezerus Straupes pagastā. Mēs cītīgi
rakām, pavērās caurums, un es nolēmu līst pirmais. Ielaidos līdz
pusei, bet jūtu, ka nav nekāda atbalsta. Karājos un saucu: «Raujiet mani ārā!» Parakām vairāk, bet šie Eniņu vairs bezdibenim
neuztic. Laiž alā Andri Urtānu. Tas pazūd. Klusums. Tad es ielaidos, un tas bija mana mūža negaidītākais skats: ūdens spogulis,
un Andrītis kā sastindzis tup pazemes ezera krastā. Es saucu:
«Eu!» (Es nekad nesaku «Vau!») Un šis pagriežas: «Kuš!» Pilnīgā
ekstāzē. Sasējām divus piepūšamos matračus un laidāmies tālāk, cik nu tas ezeriņš liels – padsmit metru.
– Tu teici, ka no bērnības esi tramīgs un kautrīgs, bet te bez
baiļu lien pazemes caurumos!
– Pazemē taču ir visdrošāk! Pa Rīgas ielām staigāt ir bīstamāk.
Kad brūk smilšakmens, tas plūst kā upe, sabirzis smalks, nekrīt gabaliem, tāpēc, kaut pār mums ne reizi vien ir nobiris
smilšu kalns, neviens nav cietis.
– Kā tev izdodas saglabāt optimismu? Tu vienmēr smaidi.
– Tas tāpēc, ka apkārt man ir labi cilvēki. Jūs abas atbraucāt,
un, kaut darba daudz, man enerģija klāt, un kāja mazāk sāp.
Man tagad ir saspringts laiks: jāuzraksta vairāki raksti, jāorganizē Pakaišmuižas ozola atbrīvošana. Biju nomākts šīs dienas, jā. Organismā jau visu laiku kaut kas sastrēgst, un, kolīdz
kreņķis klāt, tā kaites ņem virsroku. Bet es joprojām kopš armijas laikiem katru rītu stāvu uz galvas. Kaut man ir 83 gadi,
joprojām spēju noturēt līmeniski augumu uz rokām.
– Tu nepaguris cildini latvisko ainavu. Kāpēc? Vai tā ir iekonservējama?
– Nesen Valdis Segliņš mani iedvesmoja, jo skaļi pateica to, ko
es jau gadiem nojautu: latviskā ainava ir viena no skaistākajām
Eiropā! Man prieks, ka Latvijas Dabas fonds uz valsts simtgadi
grib īstenot dižprojektu par latviskās ainavas saglabāšanu. Kad
ar autobusu braucu no Dobeles uz Rīgu, vienmēr priecājos, cik
skaisti skati pa logu. Un redzu, kur krūmu džungļi vien palikuši
no viensētām. Sakopt savu apkārtni mēs iemācījāmies no vācu
muižniekiem. Tas taču ir skaidrs, mēs dzīvojam uz robežšķirtnes,
un, ja mūs būtu paņēmuši Austrumi, nekas no mums nebūtu.

Guntis Eniņš kopā ar savu vislabāko un uzticamāko draugu mežzinātņu
doktoru Juri Ošleju Kalifornijā, Nacionālajā sekvoju parkā, 2011. gadā.
Šā gada 16. maijā Juris iestādīja bērziņu kā dāvanu dzejniekam Uldim
Bērziņam un turpat pie Bērziņam iestādītā bērziņa devās mūžībā.

– Bet kurš tad vairs grib dzīvot viensētā?
– Lauki taču ir pats brīnišķīgākais, kas vien var būt! Nav jau
tā, ka tikai lielajiem saimniekiem ir sava dzimtas vieta. Arī kalpiem bija savas mājas! Jaunsudrabiņš «Zaļajā grāmatā» ar tādu
mīlestību atceras Riekstiņus – Mūsmājas. Latvijai netrūkst savpatību (identitāte ir svešs un neveikls vārds): dižkoki, stārķi,
avoti, akmeņi! Toponīmu brīnumzeme esam, mums ir vairāk
mazo vietvārdu nekā citur, jo ikvienā viensētā ne tikai katram
tīrumiņam bija savs vārds, bet arī mārkam, uzkalnam vai meža
ielokam. Tos jācenšas saglabāt.
Man ir sapnis, ka mēs varētu uz valsts simtgadi atbrīvot visus
dižkokus, citādi viņi ieaug krūmos un aiziet bojā noēnojumā.
Daudzi brīnās: kā tāds liels koks nevar uzvarēt krūmus? Bet tā
ir: viņš ir liels un slinks, ar cietu koksni, tīrumā izpleš zarus
padsmit metru un aizņem daudz vietas. Zari aug līdz ar zemi,
un tajos ieaug mazie krūmiņi. Un tad apakšējiem zariem
trūkst saules gaismas. Dižkokam nedrīkst nozāģēt nokaltušos
lielos zarus. Tur lielie putni uzmetas atpūsties, tur viņi tīra un
sapoš spalvas, tur sīkajiem kukainīšiem un kāpuriņiem, sūnām
un ķērpjiem ir dabas daudzveidībā vieta. Kļūdās tie arboristi,
kuri dižkokiem centīgi atzāģē sausos zarus un safrizē dižā vainagu pēc parka koku nogludinātiem likumiem.
Atbrīvojot dižkokus, es aicinu, lai tie, kuri sajūt piederību Latvijai, laukos meklē savas saknes un iejūtas senā mājvietā kā
tas vecais koks, kurš tur ir ielaidis saknes un vienīgais vairs
glabā mājvietas vārdu. Viņa kuplajam vainagam gadu simtus
vētras un zibeņi skrējuši cauri, bet viņš joprojā tur stāv. Viņš
ne var, ne grib izraut savas saknes. Kāpēc mēs raujamies prom
no savas zemes? Dižkoks ir senās mājvietas piemineklis un
vienīgais, kurš pacietīgi gaida mājās. Tas labi, ka mēs ejam uz
kapiem un pieminam senčus. Mums patīk zīmēt dzimtas kokus. Bet ir vēl kas ļoti svarīgs – aizvest mazbērnus uz vietām,
kur sākās tava dzimta! Cik tas būtu brīnišķīgi, ja piemiņas vai
svētku reizēs kļūtu par tradīciju kopā ar ģimeni, ar radiem vai
draugiem doties garīgā iedvesmas meklējumā kā mazā svētceļojumā apskatīt un sakopt aizmirsto senču mājvietu, kur
kādreiz ir sākušās jūsu dzimtas saknes!
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Dana Zālīte; Anitras Toomas foto

VIENMĒR ZIEDOŠAIS NACIONĀLAIS DĀRGUMS

Jau pusotru gadu tūkstošiem apmeklētāju brauc uz Salaspili priecāties
par jauno oranžēriju.

Latvijai ir savi nacionālie dārgumi. Mums ir Nacionālā bibliotēka, Nacionālā opera un balets, Nacionālais teātris, muzeji – vietas, kur glabātas, sargātas, radītas un atrādītas bibliogrāfiskas,
arhitektūras, kultūras un mākslas vērtības. Taču šis kultūras
mantojums būtu krietni nabadzīgāks bez Latvijas dabas. Cik
gan daudzi mākslinieki akvareļu un eļļas triepienos, rakstos
un notīs iemūžinājuši mūsu zaļās ainavas un dabas spēku! Tādēļ, domājot par Latvijas nacionālajiem dārgumiem, nedrīkst
aizmirst par dabas parkiem un, protams, Nacionālo botānisko
dārzu Salaspilī, kurš kopš 1992. gada iecelts valsts nozīmes
izglītības, kultūras un zinātnes objekta godā.
Botāniskā dārza vēsture Salaspilī aizsākusies pirms vairāk
nekā simt gadiem. 1836. gadā dārznieks Kristians Vilhelms
Šohs nodibināja dārzkopības firmu «C. W. Schoch» ar sēklu
tirgotavu un stādu audzētavu Rīgā, Zasulaukā. Gadu desmitus
vēlāk, 1898. gadā, paplašinoties Rīgas ostai un Rīgas pilsētas
valdes lēmējiem uzsakot zemes nomas līgumu galvaspilsētā,
Šoha znots Vilhelms Georgs Bērs turpināja dārzkopības firmas darbību Kurtes-Stopiņu muižas zemē – tagadējā Salaspilī. 25 hektārus plašā teritorijā līdzās dzelzceļam viņš ierīkoja
firmas paraugdārzu, ieveda stādus no Eiropas, audzēja pats,
pēcāk tos sūtīja pircējiem vai visā Krievijas impērijas rietumu
daļā. Šodien botāniskais dārzs Salaspilī zaļo jau 129 hektāru
platībā, un dārza teritorijā arvien saglabājusies virkne augu
no Šoha firmas paraugdārza laikiem.
Lai gan platības ziņā ir arī lielāki botāniskie dārzi, Salaspilī uzkrāta viena no bagātīgākajām augu kolekcijām Ziemeļeiropā –
14 tūkstoši augu sugu! Turklāt daži tūkstoši sugu sastopamas
vienīgi šeit. Taču pat bez unikālo augu meklējumiem pastaiga

NBD direktors Andrejs Svilāns visu dienu «Vides Vēstu» kolektīvam izrādīja botānisko dārzu. Attēlā raksta autore Dana Zālīte (no labās) un
Jana Simanovska.

botāniskajā dārzā atklāj jaunu pasauli burvīgos sīkumos. Vai
zināt, cik dažādi smaržo baltegļu skujas? Cik reibinoši saldi valdzina Meijera ceriņš? Ka tulpes un sniegpārsliņas aug
arī kokos? Tiesa, tikai Ziemeļamerikas tulpju un Virdžīnijas
sniegpārsliņu kokos, – ciedru priedēs velti nelūkojiet! Krāšņajām peonijām un kuplajām parka rozēm komplimentus ātri
vien nozog oranžās rododendru kupenas. Putni čivina un vītero visās malās, un pilnai brīvas dabas pieredzei var izdoties
noķert pat kādu fotokadru ar garām skrienošu stirnu. Tām,
izrādās, labpatīk iemaldīties centrālajā rozārijā uz kādu nelegālu rožu ziedpumpuru maltīti. Savukārt cilvēkus kā magnēts
pievelk jaunuzceltā oranžērija – tā durvis vēra pagājušā gada
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Ja savulaik botāniskais dārzs, līdzīgi kā zooloģiskais dārzs,
bija vieta, kur aplūkot eksotisko un vietējā dabā nesastopamo, šodien Nacionālā botāniskā dārza darbība ir plašāka,
uzdevumi – daudzveidīgāki. Par prioritāti jau kādu laiku izvirzīta Latvijas augu valsts genofonda saglabāšana. Salaspils
botāniskajā dārzā sastopami augi, kuru nosaukumu, smaržu
un krāsu glabā tikai Sarkanās grāmatas lappuses. Priekšstatu par Nacionālā botāniskā dārza nozīmīgo darbības virzienu
sniedz vairākas dārza teritorijā izvietotas koka kastītes. Tajās,
no laboratorijas mākslīgās pavairošanas sterilajām mēģenēm
pārceltas, savu dzīvotspēju pārbauda vairākas Latvijā aizsargājamo augu sugas.

aprīlī un, visticamāk, ir atbildīga par 20 tūkstošu apmeklētāju
skaita pieaugumu 2015. gadā.
Kaktusi, lotosi, gumijkoki, indīgais oleandrs, briesmīgā agave,
kautrīgā mimoza, mītiskais pūķu koks, pundurbanāni un milzīgi
citroni dzīvā dabā, nevis veikala plauktā. Un mirtes, kas patiesībā ir tieši tikpat eksotiskas cik kafijkoks vai papaijas, jo citkārt manītas vien kaltētas un paslēptas līgavas plīvura ielocēs.
Šķiet, Nacionālā botāniskā dārza oranžēriju var dēvēt arī par
pasaules dārzu. Šeit augus no dažādām debespusēm zem viena
jumta var aplūkot 3200 kvadrātmetros četrās zālēs – Sukulentu
zālē, Tropu zālē, Siltajā subtropu zālē un Vēsajā subtropu zālē.
Klimatiskās zonas nodala nevis vairāku simtu kilometru attālumi, bet gan atbīdāmas durvis. Kā bija pirms tam? Līdzās nesen
iekārtotajam bērnu laukumam, gluži kā oranžērijas pārvērtību
«pirms un pēc» lieciniece, slejas neliela un savu laiku nokalpojusi siltumnīca – apliecinājums tam, ka botāniskā dārza oranžērija
noteikti vairs nav nekāds antikvariāts ar birstošu stiklu specefektiem. Nu tā ir viena no tehniski gudrākajām oranžērijām
Baltijā. Šeit automātiski tiek veikti gaisa temperatūras un mitruma mērījumi. Uz jumta ir meteostacija, kas fiksē vēja ātrumu
un virzienu un informāciju nosūta centrālajam datoram, kurš
tad izskaitļo – kur pieslēgt siltumu, kur aizvilkt žalūzijas, atvērt
vai aizvērt logus. To, ka cilvēku rūpes par sevi jaunajā sakņu
dzīšanas vietā augi sajutuši, liecina jau aptuveni 30 augu ziedēšanas «pirmizrādes». Dažs tieši jaunajā oranžērijā pirmo reizi
ziedlapas vēris 20, cits 30 un pat 40 gadu vecumā! Te augi vairs
nav spiesti nīkuļot, saspiesti cits virs cita, zogot viens otram
saules gaismu un uzmanību. Beidzot atrisināts arī pieejamības
jautājums apmeklētājiem – ir celiņi, pa kuriem var braukt gan
ar bērnu ratiņiem, gan invalīdi ratiņkrēslā.

Aizmirstas nav arī Latvijas selekcionāru kultūraugu šķirnes,
kas nereti izzūd līdz ar vecās paaudzes selekcionāriem. Iespējams, nebūsiet dzirdējuši, bet Latvijai ir arī sava nacionālā
gerberu un krizantēmu kolekcija! Protams, floristikas veikalos
pieejamas importa gerberas, sākot no maigi rozā līdz ķīmiski
zilam tonim, tomēr Salaspils botāniskā dārza ekspozīcija ar
115 gerberu šķirnēm ir dzīvs un ziedošs piemineklis Latvijas
selekcijas vēstures būtiskām lappusēm. Botānikas un dārzkopības nezinītim nepamanīta var palikt arī kāda cita ekspozīcija – sīpolpuķu kolekcija. Izklausās visnotaļ necili, it īpaši, ja
netālu aicinoši čiepst oranžērijas papagaiļi un zied orhidejas.
Taču patiesībā tā ir Dr. Arņa Seisuma savāktā pasaules līmeņa
sīpolpuķu kolekcija, kas papildināta ar ekspedīcijās uz Sīrijas
un Turcijas kara darbībai pakļautajiem reģioniem iegūtiem
eksemplāriem! Citāds ieceļošanas stāsts ir botāniskā dārza karantīnas zāles iemītniekiem. Šeit tiek ievietoti nelegāli
pārvietotie augi, kas atpazīti un aizturēti uz Latvijas robežas,
vadoties pēc apdraudēto augu sugu pārvietošanas ierobežojumiem, ko regulē Vašingtonas konvencija. Lielākoties gan
robežpārkāpēji ir tikai dažādi kaktusi un orhidejas, un arī tad
šādi nelegālie ieceļotāji gadoties vien pāris reižu gadā.

«Vides Vēstu» direktores Anetes Ķuzes meitiņa Diāna un dēls Bruno ilgi
apbrīnoja ne tikai augus, bet arī zivtiņas, bruņurupučus un putniņus,
kas jaunajā oranžērijā jūtas gluži kā tropos.

Tādus, lūk, zaļus dārgumus slēpj mūsu Nacionālais botāniskais
dārzs. Nē, nevis slēpj, bet izrāda! Aicina iepazīt, pasmaržot
un botāniskā dārza personāla uzraudzībā varbūt arī pagaršot.
Kas zina – varbūt šīs zaļās oāzes apmeklējums iedvesmos arī
tevi, modinot vēlmi iekārtot kādu daiļdobi savā dārzā vai vismaz papildināt palodzi ar skaistu krāšņumaugu.
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Julita Kluša

MIKROLIEGUMI –
MŪSU MAZĀS MORICSALAS
Bruņcepuru dzegužpuķe Orchis militaris atradnē, kurai tiek veidots mikroliegums.

Kā tev šķiet, vai vieta, ko dabas eksperts atzinis par īpaši aizsargājamu biotopu, piemēram, dzīvības pilns mežs ar vecām
kritalām, ko apdzīvo retas un dabas daudzveidībai nozīmīgas
sugas, ir aizsargāta? Vai skaistu pļavu ar īpaši aizsargājamām
puķēm bez īpašas saskaņošanas un nopietna pamatojuma var
uzart vai apbūvēt? Vai mežu ar īpaši aizsargājamu putnu ligzdām var tā mierīgi ņemt un nocirst? Biju pārsteigta, uzzinot,
ka pat ar likumu noteikts statuss «īpaši aizsargājams» vēl nenozīmē, ka vieta tiek saudzēta. Izrādās, īpaši aizsargājamu augu
un dzīvnieku sugas [1] Sugu un biotopu aizsardzības likums
iesaka «neplūkt, netraucēt, nenogalināt», aizliedz «dzīvotņu
postīšanu», tomēr tas ir ļoti nekonkrēti. Ko tad īsti nedrīkst
postīt? Likumā [2] teikts: «Dzīvotne – noteiktu specifisku abiotisku un biotisku faktoru kopums teritorijā, kurā suga eksistē
ikvienā tās bioloģiskā cikla posmā.» Visu saprati? Ja pļavā esmu
ievērojusi īpaši aizsargājamās dzegužpirkstītes, tās neaiztieku,
bet visu pārējo uzaru un apstādu ar kāpostiem, – vai tā būs
labi? Bet, ja pļavā aug kāda mazāk zināma īpaši aizsargājama
suga, teiksim, lielā brūnkāte, saimnieks, kurš sugas lāgā nepazīst, pļavas vietā mierīgu sirdi izrok būvbedri.
Iedziļinoties likumos un noteikumos, izrādās, ka par īpaši aizsargājamo biotopu [3] reālo aizsardzību tur vispār nekas nav

teikts. Lai kāds arī būtu īpaši aizsargājamais biotops jeb sugu
dzīvotne – mežs ar retiem putniem, bagātu floru un faunu –,
pat par brutālu kailcirti nekāds sods nedraud! Jā, saausieties
visi tie, kuri tik ļoti baidās no plānotās ES nozīmes biotopu
kartēšanas visā Latvijas teritorijā: šis tik skanīgais statuss –
biotops, kas nozīmīgs Eiropas Savienības mērogā, – pat ja
oficiāli noteikts un reģistrēts dabas datu pārvaldības sistēmā
«Ozols», reālu aizsardzību nenodrošina!
Ja īpaši aizsargājamās sugas un biotopi atrodas kādā no īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (ĪADT) – dabas rezervātā,
dabas liegumā, dabas parkā u.tml. –, dabas draugi varētu būt
mierīgi, ja vien vispārīgie ĪADT noteikumi [4] sakrīt ar konkrēto aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzībai nepieciešamo.
Tomēr ne vienmēr tā ir, turklāt ne jau visi retumi aug vienīgi
ĪADT. Kā tad pasargāt retumus?

Atskats vēsturē
Līdzīgi jautājumi 20. gadsimta 70. gados radās arī putnu pētniekiem, kuri ar šausmām vēroja, kā tiek nocirsti meži ar reto
putnu ligzdām. Radās doma, ka ar likumu vajag sargāt arī at-
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Foto: Julita Kluša.

sevišķu sugu dzīvotnes. PSRS šim nolūkam jau bija iedibināti
mikroliegumi, un tā šī ideja pārņemta arī Latvijā. Tolaik Latvijas PSR bija Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrija,
vienīgā, kurā darba valoda bija latviešu! Arī par veikumu dabas
aizsardzībā šīs ministrijas darbinieki pelnījuši labus vārdus.
Ar mežu ministra Leona Vītola atbalstu 1977. gadā Latvijā izveidota aizsargājamo dabas objektu sistēma un sadarbībā ar
Latvijas PSR Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrību izdota t.s. Zaļā grāmata jeb «Valsts aizsargājamie dabas objekti
Latvijas PSR teritorijā». Te ir arī pirmie aizsargājamo augu un
dzīvnieku sugu saraksti, kuros sugas dalītas grupās: I – sevišķi
retās, II – retās, III – derīgās (augiem – savvaļas dekoratīvie
un ārstniecības augi). Šajā grāmatā pirmoreiz tiek lietots jēdziens «mikroliegums»: «Ja nepieciešams, reto izzūdošo dzīvnieku sugu aizsardzībai to regulārās mitināšanās vietās ar
Latvijas PSR Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrijas
pavēli izveidojami mikroliegumi, kuros aizliegts izmainīt vidi,
veikt jebkādu saimniecisku darbību un uzturēties cilvēkiem.»

apsekot un, ja tā nebija apdzīvota, aizsardzības statusu atcelt,
kaut varbūt pēc gada putns būtu ligzdojis atkal. Nereti tas
izraisīja ligzdas «nejaušu» nogāšanos, lai mežu varētu nocirst.
Nācās daudzus gadus gaidīt līdz ĪAI apstiprināšanai, jo tie
tika apstiprināti grupām. Šajā laikā nereti nācās nolūkoties,
kā nocērt mežus ar jaunatklātajām ligzdām. Mikroliegumu
ieviešanas pieredze un rezultāti apkopoti J. Lipsberga darbā
«Norādījumi par mikroliegumu izveidošanu aizsargājamiem
dzīvniekiem Latvijas PSR mežos» (1983).
Pirmais 1978. gada mikroliegumu idejas iedzīvinājums ĪAI veidā praksē attiecās tikai uz 17 sugu putnu, to skaitā ūpja, zivju,
klinšu un jūras ērgļa un melnā stārķa, ligzdām, kā arī purva
bruņurupuča atradni. Par citām dzīvām radībām, augiem un
biotopiem tika domāts maz, kaut arī LPSR Sarkanajā grāmatā
bija iekļautas 112 augu un 119 dzīvnieku sugas. 1993. gadā
izveidoja Valsts meža dienestu (VMD) un tapa likums par īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām. Taču mikroliegumu aizsardzības jomā līdz 1996. gadam nekas nenotika. Daļai ĪAI termiņš beidzās un ne vienmēr tika atjaunots; tajos gados daudz
tika nocirsts. Tikai 1996., 1997. un 2000. gadā atkal tika izdoti rīkojumi par jauniem ĪAI.

Mikrolieguma izveidošanas līkloči

Foto: Julita Kluša.

Būtiskas izmaiņas notika 2000. gadā, kad apstiprināja gan Sugu
un biotopu aizsardzības likumu, gan īpaši aizsargājamo sugu
sarakstu [1], un 2001. gada janvārī izdeva arī «Mikroliegumu
izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumus»

Mikroliegums melnajam stārķim Ciconia nigra ar ligzdu centrā.

Sākās ar ligzdām
1977. gadā Bioloģijas institūta ornitoloģijas laboratorija sāka
darbu pie pirmās LPSR Sarkanās grāmatas, kas tika apstiprināta 1980. gadā. Jura Lipsberga vadībā notika pirmā plašākā putnu ligzdu apzināšana, tika apstiprināti pirmie mikroliegumi,
kas dokumentos tika saukti par «īpaši aizsargājamiem meža
iecirkņiem» (ĪAI), ierobežojumi tika noteikti sākumā uz trim,
vēlāk 10 gadiem. Pēcāk šo sistēmu uzlaboja, jo izrādījās, ka
novērtēšana jāuztic sertificētiem dabas ekspertiem, turklāt
pēc ziņojumu saņemšanas ne vienmēr notika vietas apsekošana un aizsargājamās teritorijas robežu precizēšana dabā,
ligzdas un aizsargājamās teritorijas tika atzīmētas aptuveni,
nereti pat kļūdaini. Reizēm viss notika steigā un bailēs, ka
mežu nocirtīs, ja nepaspēs. Bieži vien aizsargājamās teritorijas lielumam nebija nekāda pamatojuma. Nebija arī zināšanu,
cik plašu apkārtni ap ligzdu vajadzētu sargāt, tāpēc lielākoties
tā izvēlēta par mazu. Reģistrētās ligzdas katru gadu vajadzēja

Retā un aizsargājamā lielā brūnkāte Orobanche elatior, kam fonā lielā
dzelzene Centaurea scabiosa, uz kuras tā parazitē.
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ar sugu sarakstiem, kam veidojami mikroliegumi (ML). Jaunie
noteikumi tika pieņemti, lai nodrošinātu operatīvāku aizsardzību nelielām teritorijām (0,1–30 ha; putnu ML kopā ar buferzonām – līdz pat 500 ha) ar īpaši aizsargājamām sugām un
biotopiem. Pēc šiem noteikumiem ML darbības sfēra kļuva arī
plašāka, paralēli ligzdu aizsardzībai ietverot arī augu, citu dzīvnieku un biotopu aizsardzību. Praksē tas nozīmē, ka, atrodot
sugu vai biotopu no šiem sarakstiem, var (nav obligāti) veidot
ML ar precīzām robežām un aizsardzības nosacījumiem. Tikai
tad, ja suga vai biotops atrodas šādā mikroliegumā vai atbilstošā ĪADT, beidzot var runāt par reālu tā aizsardzību.

bija aizsargāta. Taču nācās pierādīt tiesā, ka vieta tiešām ir aizsardzības vērta. Turklāt – kā profesionālam biologam sarunāties
ar tiesnešiem, kas par dabu neko daudz nezina? Botāniķi stāsta kuriozu, kad aizsardzības pamatojumā minēta gārša (īpaši
auglīgs platlapu koku mežu tips ar bagātīgu zemsedzi un lielu
bioloģisko daudzveidību), bet tiesnese ir neizpratnē, sak, viņai
arī pagalmā augot gārsa – parasta nezāle, kas nav jāaizsargā!
2004. gadā Ogres ielejā nodibināts Ogres ielejas dabas parks,
vēlāk teritorija iekļauta «Natura 2000» tīklā, bet tas prasīja vairākus gadus. Ja nebūtu iespēja operatīvi izveidot mikroliegumus, daudzu šīs upes ielejas vērtību vairs nebūtu!

Veidojot īpaši aizsargājamo sugu sarakstu, problēmas sagādā
lielais sugu skaits, kas ir nepietiekami izvērtētas, lai droši zinātu, vajag vai nevajag īpaši sargāt. Sugu vispār ir ļoti daudz –
Latvijā ir aptuveni 30 tūkstoši augu, sēņu un dzīvnieku sugu!
Sugu speciālistu – tikai daži desmiti. Kā izvērtēt, kuras sugas
sargāt, kuras ne?

Putnus sargā rūpīgi

No 362 putnu sugām par īpaši aizsargājamām atzīta apmēram
ceturtā daļa, bet ML veido tikai tām sugām, kas gadiem ligzdo
vienā teritorijā jeb aptuveni trešdaļai no īpaši aizsargājamajiem:
23 sugām – ligzdošanas vai riesta vietās, astoņām sugām – koloniju vietās. Kad ķērās pie augiem, kuru ir desmitreiz vairāk
nekā putnu sugu, saraksts varēja izvērsties pārāk garš, tāpēc
kā sugas, kuru aizsardzībai veidojami ML, tika atlasītas tikai
tās, kuras nav aizsargājamas citos veidos. Piemēram, ja suga
tradicionāli aug vietā, kas definējama kā īpaši aizsargājams
biotops, ML var veidot biotopam, un tad arī retais augs būs
pasargāts. Tik un tā saraksts sanāca garš – no visiem augiem
un sēnēm kopā (gandrīz 10 tūkstoši sugu) īpaši aizsargājamas
ir 487 sugas, no kurām pēc pēdējiem 2012. gada noteikumiem [5] ML veidojami gandrīz pusei jeb 219 sugām.

Nākamie teju 30 ML bija tikai putniem, līdz, glābjoties no kārtējās mežizstrādes, tika veidots mikroliegums sūnai – bagātīgai tūbainās bārkstlapes atradnei. Tolaik galvenā ML funkcija
bija pasargāt vietas ar aizsargājamām sugām no izpostīšanas.
Arī tagad visvairāk par sugu dzīvotņu aizsardzību rūpējas
putnu pētnieki. Lai arī putnu sugas ir tikai 10% no visām sugām, kam veidojami ML, pēc skaita putniem veltīti 55%, bet
pēc teritorijas – pat 88% visu mikroliegumu. Par teritoriju ir
saprotami – atšķirībā no augu un biotopu ML, putniem šīs
platības ir ievērojami lielākas – divu līdz pat 200 ha platībā.
Nu jau ornitologiem uzkrāta pieredze un zināms, cik lielam
jābūt mežam, lai putnam pietiktu barības, tāpēc ML platības
ir ievērojami lielākas nekā ML pirmsākumos. Vislielākās ML
teritorijas (60–200 ha) atvēlētas medņu riestiem (kopā ar buferzonu – līdz pat 500 ha), līdz 200 ha lielu ML ligzdošanas
vietā var veidot arī klinšu un vidējam ērglim (kopā ar buferzonu – līdz 300 ha).

Atgādinu vēlreiz: kamēr īpaši aizsargājamais biotops vai suga
neatrodas kādā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai ML, tās
dzīvotne netiek īpaši aizsargāta! Vēl svarīgi – ML statusu var
atcelt, ja tas zaudējis jēgu. Taču putnu ML tādēļ vien, ka putns
pāris gadu nav ligzdojis, vairs neatceļ – svarīgi izvērtēt pašu
dzīvotni, vai tā joprojām piemērota putniem. Ja ir, tad arī ML
tiks saglabāts, lai putnam ir iespēja atgriezties.

Tikai pēc 2001. gada noteikumu pieņemšanas sāka veidot oficiālu mikroliegumu sarakstu. Senāk noteiktos ĪAI apseko un
to vietā veido «īstus» ML. Pirmie oficiālie ML tapa Ogres ielejā
2002. gadā, jo botāniķi uztraucās par HES būvēšanu uz mazajām upēm, arī Ogres, kas īpaša ar skaistajām straujtecēm, piemēram, Brāžu krācēm. Stāvajās nogāzēs un sāngravās aug izcili
nogāžu meži ar lielu bioloģisko daudzveidību un retumiem.
Mieturu mugurenei te ir vienīgā atradne Viduslatvijā!
Tolaik atzinumus pirms būvdarbu uzsākšanas sniedza nevis eksperti, bet attiecīgās jomas institūcijas. Bioloģijas institūts bija
izsniedzis atļauju HES būvei, darbi jau bija sākušies un būtu
turpinājušies, ja neiejauktos botāniķi, jo, pateicoties jaunajiem
noteikumiem, bija iespēja operatīvi ierosināt ML izveidi. Tika
izveidoti vairāki mikroliegumi blakus, līdz skaistā Ogres ieleja

Foto: Julita Kluša.

Vispirms nosargāja Ogres ieleju

Ošu pļavraibenis Euphydryas maturna ir viena no divām tauriņu sugām,
kam veidojami ML, taču nevienai tauriņu sugai tāda vēl nav! Šogad,
piedaloties Uģa Piterāna organizētajā tauriņu vērošanā gada garākajā
dienā, apmeklēju jau sen ievērotu interesantām sugām bagātu vietu ar
desmitu arī šīs visai retās sugas pārstāvju. Varbūt ML ir iespēja šo vietu
pasargāt, pirms cilvēks to pārveido savām vajadzībām?
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Biotopi pēc platības aizņem 8,7% no visām ML teritorijām,
bet augu, sēņu, citu dzīvnieku aizsardzībai – kopā tikai nedaudz vairāk par 3% ML teritoriju. Lai arī pēc skaita biotopu
ML aizņem 33,5% no visiem, taču attiecībā pret visu Latvijā
sastopamo īpaši aizsargājamo biotopu aizņemtajām teritorijām tās ir ļoti niecīgas platības, turklāt par lielu daļu aizsargājamo biotopu varēs spriest tikai pēc visas Latvijas kartēšanas,
jo pašlaik dati ir visai nepilnīgi. ML augiem un sēnēm ir tikai
nedaudz vairāk par 9% no visiem. Bez īpašas aizsardzības palikuši dzīvnieki, kas nav putni, – tikai 1,3% ML no visiem, kaut
gan īpaši aizsargājamo sugu skaits, kam veidojami ML, šiem
dzīvniekiem ir 16% no visām ML sugām. Kāpēc tā?

Skaistajiem priekšroka
Augu sugas, kam biežāk nekā citām augu sugām veido ML,
ir laksis, parastais plakanstaipeknis, meža silpurene, dzeltenā dzegužkurpīte, daudzgadīgā mēnesene un mušu ofrīda.
Piecas no šīm sugām ir ļoti krāšņas. Laksis jūtams pa gabalu
jau pēc ķiploku smaržas vien. Parastais plakanstaipeknis uz
pārējo fona nav tik krāšņs, tomēr gana liels, citu staipekņu
vidū izceļas, var aizņemt arī ievērojamas platības. Arī sūnām
mikroliegumi visbiežāk veidoti sugām, kuras ir skaistas, salīdzinoši viegli atšķiramas, nosakāmas bez mikroskopa, piemēram, Hellera ķīļlape, kailā apaļlape un tūbainā bārkstlape.
Savukārt reti vai lielākoties nekad ML nav veidoti sugām, kas
ir necilas vai sīkas, tāpēc šķiet, ka ML veidošanu ietekmē
subjektīvais faktors. Turklāt jāņem vērā, ka sugas var augt kā
valsts, tā privātās teritorijās, un zemes īpašnieki ne vienmēr
ir priecīgi par gaidāmo ML, kas uzliek apgrūtinājumus. Tāpēc
daudz vieglāk pārliecināt, ka attiecīgā suga ir sargājama, ja

Nevienam nav pienākums rosināt mikroliegumu
Pārsteidzoši, ka tikai nelielai daļai (apmēram 5%) no visām zināmajām īpaši aizsargājamo augu sugu atradnēm, kam veidojams ML, reāli tāds arī izveidots. To daļēji var skaidrot ar to,
ka ML neveido, ja sugas atradne jau atrodas ĪADT vai liegums
veidots biotopam, kurā tā aug. Ne visas reģistrētās atradnes
eksistē arī šodien – par daudzām ir tikai seni dati, daudzas
gājušas bojā.
Tomēr būtiskāks iemesls šķiet fakts, ka ierosināt ML nevienam
nav pienākums, tā ir brīva izvēle, kas prasa laiku, līdzekļus un
ieinteresētību. Iespējams, daudzi nenovērtē ML nozīmi atradnes saglabāšanā. Par to iedomājas vien tad, kad acu priekšā
kaut ko skaistu un subjektīvi vērtīgu draud iznīcināt. Tā kā
putnu pētnieki ar cirsmām saskaras teju ik dienu, viņiem ML
veidošanas motivācija arī ir lielāka.

Kā mazas Moricsalas
Labākie ML ir kā mazas Moricsalas, kur daba var attīstīties
salīdzinoši netraucēti. Īpaši labi to var vērot vietās, kas tiek
sargātas jau kopš pagājušā gadsimta ĪAI laikiem. Praksē nereti
ir gadījumi, kad 80. gados mazajam ērglim, melnajam stārķim
vai mednim izveidotajos ĪAI šie putni ligzdo un riesto pat pēc
30 un vairāk gadiem. Turklāt ligzdošanai svarīgais mežs laika
gaitā dažādojies un bagātinājies ar citām retām sugām. Tuvojoties tādai vietai, apkārt nereti skatāmi vien izcirtumi un
egļu stādījumi, bet mežs ar aizsargājamā putna ligzdu izceļas
jau pa gabalu.

Foto: Julita Kluša.

Man vairākkārt gadījies apmeklēt vietu, kur ceļam abās pusēs zeļ augiem bagātas un skaistiem kadiķiem apaugušas
pļavas. Ceļa vienā pusē – 2004. gadā veidots mikroliegums
lielajai brūnkātei. Brūnkātei ne tikai kāts ir brūns; tā ir bezhlorofila augs, kas parazitē uz lielās dzelzenes saknēm, tāpēc brūna ir visa, zaļu lapu tai nav. Varētu domāt, ka aizsargājamā teritorijā ar šādu tik garlaicīgi brūnu augu nekā cita
īpaši interesanta nebūs, taču pavasarī tur klājieniem zied
tik skaistie un retie, bet ne aizsargājamie Daugavas vizbuļi
Anemone sylvestris, vasarā ar ziliem ziediem – aizsargājamā
un retā krustlapu drudzene Gentiana cruciata. Zālājā aug arī
citas, mazāk izteiksmīgas, taču aizsargājamas sugas. Mikroliegums domāts vienam augam, taču tas dod aizsardzību
arī citām sugām. Ceļa otrā pusē – brīnišķīgs kadiķu biotops,
kas reģistrēts dabas datu pārvaldības sistēmā «Ozols». Starp
kadiķiem zeļ daudzas no sugām, kas ceļa otrā pusē, t.sk.
krustlapu drudzene, kam varētu veidot mikroliegumu. Šobrīd ar likumu aizsargāta ir tikai viena ceļa puse, bet otra,
kaut ar ĪA biotopu, tomēr palikusi neaizsargāta, iespējams,
nezināšanas dēļ.

Pats sava mikrolieguma ierosinātājs
Trejdaivu bacānija Bazzania trilobata – viena no 26 sūnu sugām, kam
veidojami ML; šai sugai (tāpat kā 17 citām sūnu sugām) vēl nav izveidots neviens.

tā ir arī vizuāli skaista, liela, viegli ievērojama un aizņem
lielas platības.

Noteikumos par mikroliegumiem [5] man visvairāk patīk tas,
ka ML izveidi ierosināt drīkst jebkurš! Jā, arī tu! Nav jābūt ne
sertificētam ekspertam, ne ar biologa izglītību. Un teritorija,
kurā grib pieteikt ML, var būt gan valsts, gan privātais īpašums. Tomēr, lai ieteiktu, sugas un biotopi jāpazīst, jo iero-
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sinātājam jābūt atbildīgam arī par ML pieteikuma anketas
pirmās daļas aizpildīšanu. Tajā jāapraksta ne vien vieta un aizsargājamā vērtība, bet arī ML pamatojums, kā arī jāpievieno
karte ar ML shēmu. Anketu un informāciju par to, kā pieteikt
mikroliegumu, var atrast Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP)
mājaslapas sadaļā «Mikroliegumi» [6].
Pašlaik par mikroliegumu izveidi lemj trīs institūcijas: Zemkopības ministrija – par zivju sugu nārsta vietām; Dabas aizsardzības pārvalde – dabas rezervātos, nacionālajos parkos un ārpus
meža zemēm; Valsts meža dienests – pārējās meža zemēs.
Pēc pieteikuma saņemšanas atbildīgajai institūcijai 15 dienu
laikā jāsazinās ar sertificētu ekspertu, kam jāiesniedz eksperta
atzinums jeb jāaizpilda anketas otrā daļa, tad 15 dienu laikā jāsazinās ar zemes īpašnieku, kuram mēneša laikā jāiesniedz savs
viedoklis. Visbeidzot atbildīgā institūcija, ņemot vērā sugas vai
biotopa stāvokli, pastāvošo aizsardzības statusu un teritorijas
plānojumā noteikto izmantošanas mērķi, pieņem lēmumu par
mikrolieguma izveidi vai to noraida un informē iesaistītos. Teo-

Foto: Valda Baroniņa.

Mežs vietā, kam D. Jurciņš jau 2014. gadā iesniedza ML pieteikumu sugai – laksim Allium ursinum. Eksperta atzinums iesniegts 2016. gadā;
tiek gaidīts lēmums.

Foto: Didzis Jurciņš.

Šādi izskatās 15 gadu laikā izveidoto 2415 mikroliegumu izvietojums
visā valsts teritorijā (2016.). Kartē attēlojis Ansis Opmanis.

Vistu vanags Accipiter gentilis (attēlā jaunais putns) – viena no 23 putnu
sugām, kam ligzdošanas vietā veidojams ML.

rētiski, ja viss iet raiti, mikroliegumu var izveidot pāris mēnešu
laikā. Taču process var ieilgt. Svarīgi, lai eksperts vietu apseko
atbilstošā sezonā, bet nereti trūkst cilvēku un naudas visu pieteikumu raitai izskatīšanai. Arī pēc lēmuma pieņemšanas gan
ML pieteicējs, gan zemes īpašnieks var lēmumu pārsūdzēt un
nereti to arī dara. Īpaši jutīgas tēmas ir ieceres būvēt HES, ēkas
un cirst kailcirtes, kas ML izveidošanu var novilcināt gadiem,
labi vismaz tas, ka pieteiktās teritorijas vērtības iznīcināt nedrīkst, kamēr lēmums nav pieņemts.
Viens no aktīvākajiem cilvēkiem «no malas», kurš iesniedz pieteikumus ML izveidei, ir Didzis Jurciņš. 2014. gadā viņš iesniedza 17 ML anketas. Līdz 2016. gada vidum apstiprināti seši ML,
kas izveidoti no 11 ML anketu pieteikumiem, bet viena pieteiktā ML teritorija tomēr nocirsta. Didzis labprāt dos padomus arī
citiem; rakstiet uz e-pasta adresi didzisj@gmail.com.

Nav tikai apgrūtinājums
Zemes īpašniekiem jāsaprot, ka ML nav kārtējais «neko šajā
vietā nedrīkstēs darīt». Eksperts atzinumā norāda arī vēlamo
apsaimniekošanu, kas var būt gan regulāra pļaušana vai ganīšana zālājos, gan kopšanas cirtes mežos, gan citi pasākumi.
Piemēram, dzeltenās dzegužkurpītes bagātākās atradnes aug
mežos, kur pirms pāris gadiem bijusi kopšanas cirte, arī bla-
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kus izcirtumam, jo retajai sugai nepieciešams gan meža mikroklimats, gan pietiekami daudz gaismas. Bet ciršanas materiāls gan jāaizvāc, citādi dzegužkurpīte nespēs izlauzties cauri
zaru kaudzēm. Savukārt medņu riesta vietās jāizcērt egļu paauga. Tāpēc katram ML noteikumi tiek izstrādāti individuāli.
Ņem vērā: ja uz privātās zemes izveidots ML, par to pienākas
kompensācija, kuras apmērs atkarīgs no teritorijas un saimnieciskās darbības ierobežojumiem. Meklē informāciju DAP
interneta vietnē [7] un likumos [8, 9, 10]. Turklāt arī tu par
savā īpašumā esošajām vērtībām vari pieteikt ML!

Vai varēja nosargāt?
Žurnāla «Vides Vēstis» redaktori Anitru Toomu satrieca tauriņu vērotāju sanākšanā dzirdēta ziņa. 2013. gadā tauriņu pētnieks Ivars Šulcs atklāja Latvijā jaunu tauriņu sugu – drudzeņu
zilenīti Maculinea alcon, kas barojas uz Latvijā retās tumšzilās
drudzenes. Pēc šā atklājuma viņš lūdza tauriņu pazinēju Sintiju Elferti pārbaudīt tumšzilo drudzeņu atradni Vangažos, un
tiešām – arī tur Sintija atrada piecus drudzeņu zilenīšus! Šī
kļuva par otro atradni Latvijā! Vēlāk, zinot, ka tauriņš jāmeklē
uz tumšzilajām drudzenēm, to atrada vēl pāris vietās Latvijā,
bet ne visās meklētajās. Bet ne jau par atklājumiem Anitra bija
satriekta. Izrādās, minēto atradni Vangažos zemes īpašnieks
2015. gadā nošķūrēja, izveidojot tur stādu tirgotavu. Un neviens to viņam neliedza!
Tumšzili ziedošā drudzene Latvijā ir ne tikai ļoti reta suga, tā
ir arī aizsargājama, un tai var veidot mikroliegumu. Turpretī

minētā tauriņa suga Latvijā bija tikko atklāta, tāpēc tai nekāds
aizsardzības statuss vēl nemaz nevarēja būt. Lai nodrošinātu
šīs unikālās savienības pastāvēšanu, būtu pieticis, ja drudzeņu
pļaviņā izveidotu ML tumšzilajai drudzenei, taču par šo atradni botāniķi pat informēti nebija! Vai vietu ar aizsargājamo
augu un reto, nesen atklāto tauriņu varētu nosargāt, ja tauriņu un augu pētnieki sadarbotos un šajā vietā būtu izveidots
mikroliegums? Latvijā tumšzilajai drudzenei vēl nav izveidots
neviens ML (krustlapu drudzenei – viens), kaut jau 1992. gada
Populārzinātniskajā Latvijas Sarkanajā grāmatā rakstīts: «Abas
drudzeņu sugas būtu jāaizsargā mikroliegumos ar īpašu aizsardzības režīmu.» 2003. gada Sarkanajā grāmatā abām drudzeņu sugām kopā minēts aptuveni 100 atradņu. Cik to ir
tagad?

Negaidīts atklājums
Raksta tapšanas laikā ML veidošanā gluži negaidīti iesaistījos
arī es. Apsekojot portālā «Dabasdati.lv» ziņotu bruņcepuru dzegužpuķes atradni Rīgā, pārsteigta atklāju, ka tur 11 ha teritorijā
zied teju 1000 šīs sugas eksemplāru! Vieta ļoti īpatnēja, jo
retās un aizsargājamās puķes bija izvēlējušās ar jaunām priedītēm apaugušu kāpu senas būvgružu izgāztuves vietā, kur
augsne satur tām nepieciešamo kaļķi. Audze bija tik neredzēti
liela un unikāla, ka nācās pašai pieteikt jaunu ML. Jā, anketas
pirmo daļu iespējams aizpildīt arī bez speciālām priekšzināšanām, kaut viegli tas nebija. ML izveidošanas process iet raitāk,
ja izdodas pašam atrast arī sertificētu ekspertu atzinuma sagatavošanai. Man izdevās. Gaidu rezultātu!
Paldies zoologam Aivaram Petriņam un Latvijas
Botāniķu biedrības kolēģiem par konsultācijām!

Foto: Sintija Elferte.

Tumšzilā drudzene Gentiana pneumonanthe ar drudzeņu zilenīša olām
uz auga; mazajā attēlā – drudzeņu zilenītis Maculinea alcon.

[1] MK noteikumi Nr. 396 «Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu
un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu»
(2000., pēdējā redakcija 2004.)
[2] Sugu un biotopu aizsardzības likums (2000.)
[3] MK noteikumi Nr. 421 «Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu» (2000., pēdējā redakcija 2014.)
[4] «Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi» (2010.)
[5] MK noteikumi Nr. 940 «Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu» (2012.)
[6] http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/mikroliegumi/
[7] http://www.daba.gov.lv/public/lat/pakalpojumi/kompensacijas/
[8] Likums «Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās» (2013.)
[9] MK noteikumi Nr. 891 «Noteikumi par saimnieciskās darbības
ierobežojumiem, par kuriem pienākas kompensācija, tās izmaksas
nosacījumiem, kārtību un apmēru» (2013.)
[10] MK noteikumi Nr. 171 «Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides,
klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā» (2015.)
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Elīna Kolāte

ZUDUŠO TĪKLU

MEKLĒJOT

Pasaules okeānus, jūras, ezerus,
upes, dīķus, peļķes un dažkārt pat glāzes ir piemeklējušas dažnedažādas likstas. Ūdenstilpes aizaug ar toksiskām aļģēm, zivju krājumi tiek pārzvejoti, bioloģiskā
daudzveidība samazinās, ūdens temperatūra paaugstinās, par ko priecājas tikai cilvēki, kuri grib paplunčāties, bet dzīvnieki un augi ir pamatoti saskumuši. Un
tam visam klāt nāk vēl kāda nelaime –

spoku tīkli.
Par spoku tīkliem sauc zvejas rīkus, kas ir pamesti vai pazaudēti ūdenī. Pie spoku tīkliem pieskaita ne tikai tīklus, bet arī
citus zvejas rīkus, piemēram, murdus, bet, tā kā ne Endzelīns,
ne Alunāns nepaguva izdomāt vienu ērtu vārdu visu zvejas
rīku apzīmēšanai, ērtības labad tos visus saucam par tīkliem.
Spoku tīkli turpina ķert zivis, putnus, gliemjus, zīdītājus un
citus dzīvniekus, bet nevienam i prātā nenāk lomu kādreiz
izcelt ārā un apēst. Tātad spoku tīklos zivis iet bojā pilnīgi
bez kādas jēgas – ne kādam vēders pilnāks, ne kādam maks
biezāks. Viss atkarīgs no tīkla veida, materiāla, nozaudēšanas apstākļiem un ūdens straumēm, bet vidēji rīka ķertspēja
saglabājas aptuveni divus gadus. Ūdenī tīkls spēj nopeldēt
cienījamus gabalus. Piemēram, pērn, pastaigājoties gar jūras
krastu Zvejniekciemā, es uzgāju vairākus pustīklus (otra puse

Rīks spoku tīklu ķeksēšanai laukā no ūdens.

noplīsusi) ar karodziņiem, uz kuriem norādīts īpašnieka vārds
un tālruņa numurs. Sazvanījos. Izrādās, tīkli pazuduši apmēram Engurē un pārceļojuši pāri visam Rīgas jūras līcim. Un
tas notika līcī, kas uz pasaules okeānu fona skaitās apmēram
nekustīgs!

Kad tīkls un kuģis šķiras
Spoku tīkli ir arī milzīgs koraļļu rifu apdraudējums – tie ir
izcils «pakaramais», kur piestāt tīklam. Un tad, kad tas ir piestājis, tas ar straumi turpina raustīt koraļļus. Man nepatīk, ka
rausta. Kur nu vēl tik jutīgam organismam kā korallis! Turklāt
tīkli bieži vien jau ir apauguši ar dažādiem parazītiem, kas arī
bojā koraļļu veselību.
Kaut arī attīstījušās gan tehnoloģijas, gan dažkārt arī cilvēku
prāts, situācija kopš pagājušā gadsimta piecdesmitajiem gadiem ir pasliktinājusies galvenokārt divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, ļoti pieaudzis zvejošanas apjoms. Viss atkarīgs no zvejas
rīku veida un kvalitātes, kā arī no laikapstākļiem, straumēm
un dažādiem traucēkļiem, bet tiek lēsts, ka normālā zvejā tiek
pazaudēts no 0,5 līdz pat 30 procentu zvejas rīku. Piemēram,
Česapīkas līcī no 500 tūkstošiem krabju murdu pazūd un bezjēdzīgi turpina darboties aptuveni 150 tūkstoši. Otrā nelaime
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Uz «pakaramā» uzķēries tīkls.

ir tā, ka pagājušajā gadsimtā ļaudis atklāja, cik izturīga, ērta
un lēta ir plastmasa, tāpēc ir pagājuši tie laiki, kad tīklus pina
no kokvilnas, lina vai kaņepju šķiedras. Tagad tā ir plastmasa,
kas ir daudz izturīgāka, tāpēc pārāk ātri nepagurst zem grūtās
dzīves nastas un turpina darboties un zvejot. No vienas puses,
protams, labi, ka tas ir lēts materiāls, no otras puses – tas ir
iemesls, kāpēc vismaz finansiāli tīkla pazaudēšana nav liela
bēda, līdz ar to – tā meklēšana bieži vien neatmaksājas. Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programma (UNEP) aprēķinājusi, ka katru gadu jūrā nonāk aptuveni 6,4 miljoni tonnu
atkritumu, un vidēji desmit procentu ir tieši pamesti zvejas
rīki. Tā kā pati pērn piedalījos Vides izglītības fonda rīkotās
kampaņas «Mana jūra» atkritumu monitoringā, varu apstiprināt, ka tieši tādi rezultāti ir arī Latvijas piekrastē.
Kāpēc gan lai kāds savus tīklus vienkārši izmestu jūrā? Lielākoties tie notrūkst vai pazūd, piemēram, vētru laikā. Tikpat
labi tie varētu arī aizķerties aiz kaut kādiem objektiem ūdenī.
Un, piemēram, ja tuvojas vētra, es pat tīri labi varu saprast
zvejniekus, kuri izlemj doties krastā, nevis ķimerēties gar tīklu. Gadījumā, ja tīkls zvejas laikā ir saplīsis, ļaudis to var atstāt
jūrā, jo vienkārši neatmaksājas tīklu vilkt laukā, vest krastā
un remontēt. Vai arī vienkārši uz kuģa vairs nav vietas, jo to
aizņēmis lielais loms.

Ja jūras dzelmē, piemēram, ir nogrimis kuģa vraks, ir diezgan
liela iespēja, ka to jau būs apsēduši spoku tīkli. Tātad lielāka
iespēja, ka šobrīd «Titānikā» spokojas veci zvejas rīki, nevis Leonardo Di Kaprio. Un kuģu vraki mēdz būt vietas, kur zivis labprāt mēģina paslēpties no plēsēja, bet, ja «Titānikā» spokojas,
tad lielā slēpšanās beidzas ar žaunām tīklā. Bet nāve – tās vēl
nav beigas! Tad, kad tur ieķērusies zivs, kāda cita zivs ar tukšu
vēderu to sajutīs un aulēkšiem metīsies apmierināt apetīti,
un arī pati sapīsies tīklos. Tā tas ir – jo vairāk tīklā zivju ir, jo
vairāk tīklā zivju būs. Turklāt kuģu vraki ir objekti, ko labprāt
papēta niršanas entuziasti, un, jā, – ir bijuši vairāki gadījumi,
kad šie cilvēki sapinas tīklos un noslīkst. Arī es pati esmu bijusi blakus cilvēkam, kurš peldoties ir iepinies pamestā tīklā.
Nav baigi patīkama situācija, nav.
Par «Titāniku» lai atbild Džeimss Kamerons, bet World Wildlife
Foundation (WWF) ir aprēķinājuši, ka Lietuvas ekonomiskajā
zonā uz kuģu vrakiem varētu būt aptuveni 67–100 tonnu, Polijas piekrastē – aptuveni 270–810 tonnu zvejas rīku, kas turpina ķert zivju tonnas, par kuru kvotām tik ļoti stīvējas dažādi
iesaistītie ļaudis.
Bet ko darīt, lai šo absolūti bezjēdzīgo dabas daudzveidības
noplicināšanu samazinātu? Pirmkārt, par sliktu nenāktu, ja
tīkli būtu vieglāk pamanāmi un neviens nenorautu savu tīklu,
ieskrienot citā tīklā. Nav pat svarīgi – spoku tīklā vai tādā, kas
vēl skaitās dzīvs. Otrkārt, ja zvejniekiem būtu iespēja nodot
vecos tīklus ostās (gan savus, gan citu atrastos), vismaz labticīgie un ētiskie šā aroda pārstāvji to arī darītu, tādējādi mehāniski attīrot jūru un pasargājot savus zivju krājumus. Protams,
ideāli būtu, ja pie tīkla būtu raidītājs, kas precīzi parādītu,
kur meklēt zudušo tīklu. Par ļaunu nenāktu arī tāda materiāla
izveide, kad pēc noteikta ūdenī pavadīta laika (kas nozīmē, ka
to vairs neviens negrasās vilkt ārā) tīkls pats sāktu sadalīties.
Var uzskatīt, ka #teirdarbs materiālzinātniekiem.
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Nirējiem atliek vien novēlēt nesapīties tīklos.

«Titānika» paslēpes

Koraļļiem tīkli nepatīk.
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Dzirdēts, ka šogad uz kino ekrāniem iznāks filmas «Spoku
mednieki» («Ghostbusters») turpinājums. Var noprast, ka tur
galvenajā lomā būs Pasaules Dabas fonds (PDF). No vienas puses, tas ir ļoti slikti, jo viņu starpā nav aktiera Bila Mureja,
kuram piemīt brīnišķīgā spēja skriet un šaut, nepakustinot ne
plakstiņa. No otras puses, tas tomēr ir labi, jo tie ir ļaudis, kas
apmēram tagad braukā pa Latvijas ezeriem un vāc ārā tīklus
un citus zvejas rīkus, kam tur nevajadzētu būt. Tātad medī
reāli pastāvošus un kaitnieciskus spokus.

Tīklu meklēšana notiek apmēram šādi: pie laivas piesien šņori, pie šņores piesien rīku, kas līdzīgs lielam grābeklim. Laivai
slīdot uz priekšu, šis grābeklis velkas nopakaļ un satver tur
esošos spokus. Un šajā gadījumā lielais grābeklis ir tieši tik
gudrs, lai nesaķertu un nesabojātu organismus vai zemūdens
konstrukcijas, kas to nav pelnījušas. Tāpat arī atkarībā no ezera gultnes tiek izvēlēts grābekļa tips un izmērs. Tā ka nav pamata domāt, ka, meklējot spoku tīklus, tiek uzarts pusezers.
Dagdas novada Ežerā tika atrasti vairāki desmiti metru tīklu.
Tas nav nekāds brīnums – tur ir pilns ar līcīšiem (nejaukt ar
līķīšiem) un saliņām, kas ļauj nemanītam ieslidināt savu tīklu.
Te gan nekādā gadījumā nevarētu nopelt ezeru apsaimniekotājus un/vai inspektorus. Latgalē ir ārkārtīgi daudz ezeru un
tajā pašā laikā – relatīvi neliels iedzīvotāju blīvums, līdz ar
to kapacitāti palielināt būtu ļoti sarežģīti. Tādēļ nepieciešama
sabiedrības iesaistīšanās.
Labā ziņa ir tā, ka nosodījums pret maluzvejniekiem sabiedrībā aug. Tas ir ļoti labi, ka ļaudis saprot, ka maluzvejnieks ir nevis nabadziņš, kurš nevar atļauties sevi pabarot citādi, bet gan
nelegālais biznesmenis, kurš «uzvārās» uz pārējās sabiedrības
un vides rēķina. Ir divas galvenās lietas, ko katrs no mums var
darīt, lai sniegtu palīdzīgu roku inspektoriem, videi un līdz

Ar eholotu var pamanīt, ja kaut kur sapulcējušās zivis. Iespējams, sapulces iemesls ir iepīšanās spoku tīklā.
© Pasaules Dabas fonds.

Iepriekš aprakstīju veidus, kā spoku tīkli nonāk jūrā, bet ar
ezeriem ir mazliet citādi. Vētras ezeros nav ikdienišķa parādība, līdz ar to tas arī nav starp vadošajiem spoku tīklu rašanās
cēloņiem. Ezeros tas viss saistīts ar maluzvejniecību. Maluzvejnieks, protams, mēģina tīklus ūdenī ielikt tā, lai neviens
cits tos neatrastu. Un dažkārt tīklu izdodas paslēpt tik labi, ka
beigās pats zvejnieks to neatrod. Turklāt – nav jau laika ilgi
meklēt, jo viņu kāds var pieķert. Tālab, ja tīkls nedodas rokās
uzreiz, ērtāk ir to vienkārši atstāt. Un, ja Ķīnā ražotā neilona
tīkla cena ir vien daži eiro, finansiāli tā nav nekāda lielā bēda.
Pērn PDF ļaudis pārbaudīja ezerus Pārgaujas novadā un izvilka
ārā kaudzi zvejas rīku, kam tur nevajadzētu būt. Bija skaidrs,
ka tāda problēma pastāv un jāskatās, kā tad ir citur Latvijā.
Šogad jau pabūts Limbažu, Dagdas un Carnikavas novadā, vēl
priekšā spoku medības Kurzemē un Zemgalē. Ne jau uz savu
roku šie ļaudis brauc ezeros un kaut ko velk ārā. Talkā nāk
pašvaldības un to inspektori. Pretējā gadījumā spoku mednieki paši var iedzīvoties nepatikšanās, ja ar savām rociņām
vilktu ārā kaut kādus tīklus. Kas tas ir – krāmējas ar tīkliem,
bet sakās nezinām, kam tas pieder? Protams, tas var būt gan
dabas draugs, kurš grib tikai labu, bet tikpat labi tas var būt
arī maluzvejnieks. Un, ja tieši tajā mirklī uzrodas inspektors,
viņam ir pamats neticēt pirmajam variantam.

© Pasaules Dabas fonds.

Latvijas spoku mednieki
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Spoku mednieki, velkot ārā grābekli, izvelk arī makšķerauklas, kas nav
nekāda Dieva dāvana ekosistēmai.

ar to – arī paši sev. Pirmkārt, ja pamani aizdomīgu darboni ar
tīkliem, ziņo atbildīgajām institūcijām. Uzmanību! Normālam
cilvēkam iepriekšējais teikums šķitīs pilnīgi nesaprotams. Kas
ir aizdomīgi? Kas ir atbildīgās institūcijas?
Jāsāk ar to, ka dažos ezeros zvejot ir aizliegts. Nav iespējams
iegūt tādu licenci, kas ļauj zvejot tur, kur nedrīkst zvejot vispār.
Tātad tur var zvejot tikai maluzvejnieki. Ja licencētā zveja ir atļauta, nekas cits neatliek kā pārbaudīt. Un kam tad zvanīt? Redzot maluzvejniekus, var vērsties pie vietējā zvejas inspektora
vai pašvaldības policijas. Un tagad ir uzradies arī tāds brīnišķīgs
rīks kā mobilā aplikācija «VidesSOS» – tas ir tik vienkārši kā nekas cits šajā pasaulē. Nofotografē un reģistrē. Viss! Nav jāmeklē
nedz kāds atbildīgais, nedz kaut kas diži jāskaidro.
Protams, maluzvejnieki zvejo, jo ir ļaudis, kuri grib šīs zivis
apēst. Ir pieprasījums, ir piedāvājums. Tāpēc būtu jāseko līdzi
arī savām iepirkšanās izvēlēm. Skaidrs, ka ir ļoti romantiski
aizbraukt uz Latgales laukiem un no kāda večuka nopirkt svaigu zivi. Tomēr jāpadomā, no kādām rokām tā nākusi. Piemēram, ja lašu nārsta laikā tiek piedāvāts svaigs lasis, tur nav
variantu – tas ir nelegāli zvejots. Zvans policijai. Taču, ja tiek
piedāvāta zivs, kuru teorētiski var zvejot? Es rīkotos šādi: paņemtu zvejnieka tālruņa numuru, lai it kā vēlāk varētu piezvanīt. Tad pārbaudītu, vai šim cilvēkam ir licence. Ja nebūtu,
telefonnumuru nodotu inspektora kungam vai policijai. Ja
zvejniekam licence būtu, nopirktu no viņa zivtiņu un vēl plaši
pareklamētu tieši šo cilvēku, jo zvejnieki, kuri darbojas legāli
un saprātīgi, ir ļoti svarīga ezera ekosistēmas daļa. Un tieši
tāpēc šo cilvēku bizness ir jāatbalsta.
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Ir daudz «karsto» vides jautājumu,
par kuriem zinātnieki plūcas jau gadiem ilgi,
veltot viens otram tādus aizvainojošus
epitetus kā «pseidozinātnieks»,
«industrijas uzpirktais» un tamlīdzīgi.
Kam ticēt?

ZINĀTNE PRET IDEOLOĢIJU.

KURŠ KURU?

Ģenētiski modificētie organismi (ĢMO) jau kopš to pirmsākumiem izraisījuši kaismīgas debates. Kamēr vieniem tie šķiet
brīnišķīgs sasniegums un cilvēces glābējs no bada, citi baidās
no «Frankenšteina barības» un izbradā ģenētiski modificēto
augu laukus. 2013. gadā kādā rakstā tika paziņots: «Zinātniskās
debates ir beigušās – ĢMO ir droši!» Savukārt 2015. gadā cits
raksts brīdina: «Zinātnieki nespēj vienoties par ĢMO drošību».
Šobrīd nav pierādījumu, ka ĢM pārtika cilvēkiem kaitētu, liecinot, ka ĢM pupiņas, rīsi, kukurūza un kvieši ir tikpat droši
cik to nemodificētie radinieki. Tomēr plašu epidemioloģisku
pētījumu nav. ĢM kultūru audzēšana kaitē videi un nereti grūž
nabadzībā mazās zemnieku saimniecības monokultūru, herbicīdu un nezāļu rezistences pret tiem un patentu tiesību dēļ,
tāpēc vides aktīvisti pret tām iebilst. Bet līdzīgas pretenzijas
ir arī pret intensīvo konvencionālo lauksaimniecību. Zinātniskajā vides žurnālā «Environmental Science Europe» biežāk
publicējas ĢMO kritiķi, kuri uzskata, ka nezināmā ir pārāk
daudz, lai atzītu ĢM augus par drošiem. Savukārt ģenētiskās
lasītprasmes projekts «Geneticliteracy.com», kurš vēlas atbrīvot zinātni no ideoloģijas, pasludina šo Eiropas žurnālu par
«mazietekmīgu». Argumentācijas mākslā ad hominem jeb pret
personu vērstas kritizējošas norādes par oponenta personību,
nevis pašu argumentu uzskata par zinātniskas diskusijas pārkāpumu, tomēr praksē to bieži izmanto. Ironiski, ka paši ĢMO
aizstāvji, kas pieprasa zinātni bez ideoloģijas, reizēm sapinas
ideoloģijā, aizstāvot ĢMO kā panaceju pret badu, bet šis ar-

guments neko neliecina par šo augu drošību. Tomēr Pasaules
Veselības organizācijas ieskatā ĢMO nav pārtikas nepietiekamības problēmu risinājums, jo problēma neslēpjas nepietiekamā ražībā, bet pārtikas sadalē.
Nupat 170 Nobela prēmijas laureātu parakstījuši vēstuli starptautiskajai vides aktīvistu organizācijai «Greenpeace», kas ir
aktīvākā ĢMO pretiniece, aicinot pārtraukt kampaņu pret ĢM
zelta rīsiem, kas satur ļoti daudz A vitamīna un varētu novērst
A vitamīna deficītu Āzijas iedzīvotājiem. Šāda iecere – nekomerciāls, humāns projekts – šķiet lieliska, tomēr tā buksē un
ne jau ĢMO pretinieku dēļ – vēl ir nepieciešami daudzi pētījumi, lai uzsāktu šādu rīsu plašu audzēšanu. Tomēr lielākā daļa
ĢMO ir radīti, lai palielinātu to izturību pret herbicīdiem, ko
lieto nezāļu apkarošanai, kas nozīmē – herbicīdu izmantošana pieaug, un attiecīgi – arī herbicīdu atliekvielas produktos.
Diemžēl savstarpēji apvainojumi, intereses, iracionālas bailes
ĢMO lietā ir tā savijušās, ka zinātnieki nereti atsakās par šo
tēmu izteikties, bet cilvēkiem no malas ir grūti saprast, par ko
īsti ir strīds, kas un kāpēc ir vai nav drošs.

Vai nauda ietekmē pētījumus?
Norvēģu zinātnieks Valborgs Kvakestads (Valborg Kvakkestad,
2007) kopā ar kolēģiem pētījis saistību starp zinātnieku spriedumiem un pētījumu finansētājiem un secinājis: pētījumi, ko
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apmaksā ražotāji, drīzāk būs ar ĢMO labvēlīgiem secinājumiem, bet, ja zinātniekus finansē publiskie avoti, pētījumu
rezultāti drīzāk būs mēreni negatīvi, uzsverot nenoteiktību
un zināšanu trūkumu. Vai tas liecina par «pērkamību» vienā
vai «pseidozinātniskumu» otrā gadījumā? Vai arī tā vienkārši ir
atšķirīga vērtību sistēma, izvēloties finansējuma avotus?
Propagandas pētniece Renē Hobsa (Renee Hobss) ir pārliecināta, ka uzņēmēji bieži vien atbalsta tādus pētniekus vai aktīvistus, kuru uzskati sakrīt ar finansētāja mērķiem, t.i., nevis
ĢMO proponenta domas būs atkarīgas no rūpniecības nozares samaksas, bet gan nozare pati atrod līdzīgi domājošos, ko
atbalstīt.

Hormonālo sistēmu noārdošās vielas
/www.flickr.com/Creative Commons

Vēl viens karstu strīdu objekts jau padsmit gadu ir hormonālo sistēmu noārdošās vielas. Eiropas Komisijai (EK) pērn
bija jāsagatavo likumprojekts par šo vielu kritērijiem, bez
kuriem tās nav iespējams identificēt, tātad arī regulēt to izmantošanu. Bet EK – iespējams, lobiju ietekmē – nesteidzas,
par ko Zviedrija to iesūdzēja tiesā un pat uzvarēja. Šo vielu
ietekme uz cilvēka organismu ir gana kompleksa, tāpēc panākt zinātnisku vienošanos par kritērijiem ir grūti. Vielas ar
hormonālo sistēmu noārdošām īpašībām ir ļoti daudzos produktos – plastmasās, pārtikas iepakojumā, kosmētikā, sadzīves ķīmijā, pesticīdos utt. –, tādēļ to ierobežošana kaitētu
daudziem ražotājiem. Tā nu savā starpā villojas rūpniecības
lobijs un vides aktīvisti. Apvainojumi līdzīgi: vienus zinātniekus apvaino pērkamībā, otrus – pseidozinātnes sludināšanā.
Tomēr problēma ir nopietna – Pasaules Veselības organizācijas
un Apvieno Nāciju Organizācijas Vides programmas 2012. gada
ziņojumā par hormonālo sistēmu noārdošām vielām atklātas ļoti nepatīkamas tendences, proti, straujš dažādu veselības traucējumu (aptaukošanās, ļaundabīgi audzēji, auglības
samazināšanās, uzmanības deficīta sindroms bērniem utt.)
pieaugums, ko var saistīt ar izmaiņām hormonālajā sistēmā.
Bet nesen lasu, ka «plaši pazīstami zinātnieki» piesaka karu
pseidozinātnei, tāpēc tiekas ar EK Veselības un pārtikas drošības komisāru Vīteni Andrjukaiti (Vytenis Andriukaitis). «Plaši
pazīstamie zinātnieki» bažījas, ka politikas veidotāju izpratnē

par hormonālo sistēmu ārdošajām vielām dominējot dažu citu
zinātnieku, NVO un labi apmaksātu lobiju (?) grupu viedoklis,
lai gan neesot pietiekami daudz pārliecinošu zinātnisku pierādījumu šādai «dogmatiskai» nostājai par hormonālo sistēmu
noārdošo vielu lielo kaitējumu. Esot pat otrādi (kā otrādi, gan
nav skaidrs). Organizācija «Corporate Europe Observatory»
iebilst: šie «plaši pazīstamie» zinātnieki esot labi zināmi tikai
paši sev un ir cieši saistīti ar rūpniecības nozari, ko aizstāv, –
ad hominem arguments, ko «plaši pazīstamie» paši veltījuši
saviem oponentiem. Kad beidzot Eiropas Komisija publicēja
jauno likumprojektu par hormonālo sistēmu noārdošo vielu
kritērijiem, pilsoniskie aktīvisti, piemēram, «CHEMTrust», to
asi kritizēja, sakot, ka EK priekšlikumi nepasargā cilvēkus, jo,
lai vielu atzītu par hormonālo sistēmu noārdošu, ir vajadzīgi
konkrēti pierādījumi par tās kaitīgumu cilvēkam, t.i., tad, kad
kaitējums jau izpaudies daudziem. Parasti – neatgriezeniski.

Neravēt varētu būt tik jauki
Nu, un kā tad bez glifosāta, raundapa galvenās sastāvdaļas!
Pasaules Veselības organizācijas Starptautiskā Vēža izpētes
aģentūra (IARC) glifosātam piešķīrusi klasifikāciju «iespējami
kancerogēns (2A)». Tomēr risks saslimt ar vēzi ir zemniekiem,
kuri glifosātu smidzina, vai tiem, kuri dzīvo blakus laukam,
nevis tiem, kuri ēd maizi, kas cepta no glifosātu atliekvielas
saturošiem miltiem. Ja Eiropas Komisija bez ierunām pārņemtu šādu klasifikāciju, tā nevarētu pagarināt atļauju lietot glifosātu kā augu aizsardzības līdzekli, un lauksaimnieki paliktu
bez raundapa. Vācijas Federālais Riska novērtēšanas institūts,
kas gatavoja Eiropas Komisijas lēmumu, noraidīja IARC slēdzienu un pat ieteica palielināt glifosāta normas, lai to varētu smidzināt vēl vairāk. Sekojot šai diskusijai, kāds austrāļu
žurnālists sūdzas, ka «lielais zaļais» (big green) ignorē zinātni
kampaņā pret raundapu.
Tomēr gan IARC, gan EK lēmumu izstrādē piedalījās zinātnieki, bet viņu spriedumi ir pilnīgi pretēji! Vairākas neatkarīgas
organizācijas apšauba Eiropas Komisijas vērtējumu, sakot,
ka zinātniskajā pieejā iemaldījušies arī citi apsvērumi. Kamēr
glifosāta ražotāji cer uz viņiem izdevīgu iznākumu, nāk klajā
jauni pētījumi par to, ka glifosāts varbūt ir hormonālo sistēmu noārdoša viela. Šogad respektablajā žurnālā «Toxicology»
Argentīnas zinātnieki ziņo, ka, sieviešu kārtas žurkulēniem
ievadot glifosātu tādā devā, ko ASV likumdevējs uzskata par
drošu cilvēkiem, tika traucēta turpmākā dzemdes attīstība,
kas vēlāk var novest pie audzējiem vai neauglības. Arī hormonālo sistēmu noārdošās vielas nedrīkstēs izmantot kā augu
aizsardzības līdzekļus.

Kas izraisa bišu miršanu?
Vēl viens strīdus ābols ir neonikotinoīdi – ļoti toksiski insekticīdi, ko bišu aizsardzības dēļ Eiropas Komisija uz pāris
gadiem aizliedza izmantot, kamēr noskaidros to lomu bišu
bojāejā. Trīs ceturtdaļas kultūraugu, ko audzējam pārtikai,
apputeksnē bites un citi kukaiņi, tāpēc to straujā izmiršana
apdraud kultūraugu ražas. Centrāleiropā 20 gadu laikā izzudusi ceturtā daļa, ASV 50 gadu laikā – puse bišu saimju. Nu
aizlieguma periods beidzas un sākas strīdi, atļaut vai neatļaut,
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bet domstarpības par cēloņiem vēl aizvien nav kliedētas. Daži
uzskata, ka vainojami neonikotinoīdi, citi tam nepiekrīt, – gluži
kā ar Šrēdingera kaķi: te ir, te nav vainīgi! Zinātniskajā žurnālā
«Science» publicēts Deiva Gulsona (Dave Goulson, 2015) un viņa
kolēģu pētījums vēsta: problēma ir krietni sarežģīta. Neonikotinoīdi ir tikai viens, lai gan būtisks faktors bišu izmiršanā,
to veicina arī monokultūras, kas atšķirībā no dabiskām pļavām zied tikai īsu brīdi, tādēļ apputeksnētājiem dažas nedēļas
pieejama vienveidīga barība. Bites novājina arī citi pesticīdi,
slimības un parazīti. Bet, izvērtējot ķīmisko vielu riskus, netiek ņemta vērā visu faktoru mijiedarbība, tāpēc neonikotinoīdi nešķiet tik slikti. Jau pieminētais ģenētiskās lasītprasmes
projekts vēsta, ka neonikotinoīdi bišu nāvē nav vainojami. Bet
kā izskaidrot, ka Kvebekas provincē Kanādā pēc šo insekticīdu aizliegšanas ātri atjaunojušās bišu kolonijas? Arī Latvijā
šis jautājums bija asiem strīdiem bagāts – Biškopības biedrība pat izstājās no Zemnieku saeimas, jo nevarēja pieņemt tās
labvēlīgo nostāju neonikotinoīdu izmantošanā. Arī šajā gadījumā grūti nošķirt zinātnisku strīdu no ražotāju interesēm, jo
insekticīdi nepieciešami rapšu audzētājiem, citādi ražu noēd
kukaiņi un zūd peļņa.

Zinātne sapinusies politikā

Pārsteidzīgi lēmumi var radīt nepamatotas izmaksas ķīmisko
vielu ražotājiem un to patērētājiem. No otras puses, kavējoties ar aizliegumiem, tiek neatgriezeniski apdraudēta vide, kā
arī dažādu sugu, t.sk. cilvēku, veselība un dzīvība. Ko darīt?
Vides aizsardzībā darbojas piesardzības princips, kas nopietnu draudu gadījumā ļauj rīkoties arī tad, ja kaitīgā ietekme vēl
nav pietiekami izvērtēta vai zinātniski pierādīta. Bet kurā brīdī draudi ir nopietni? Piesardzības principa pētnieks Dāvids
Krībels (David Kriebel, 2001) uzsver: sabiedrība zinātniekam
uzkrauj lielu atbildību – viņam jābūt objektīvam un zinātniski precīzam, vienlaikus apzinoties, ka viņa darba rezultāti var
būtiski ietekmēt cilvēkus un vidi.
Lai gan arī ķīmisko vielu un ĢMO riskus vērtē zinātnieki un
mēs paļaujamies uz to, ka process ir zinātnisks, tomēr kritiķi
Kristians Sībergs un Stefens Foss Hansens (Kristian Syberg, Steffen Foss Hansen, 2016) apgalvo, ka riska vērtējumu nevar saukt
par zinātnisku metodi – tas vienkārši ir «pragmatisks instruments, kas nodrošina sistemātisku pieeju risku noteikšanai,
nevis uz pierādījumiem balstītu pamatu lēmumu pieņemšanai». Tieši tāpēc ir muļķīgi zinātniekiem apvainot vienam otru
pērkamībā vai pseidozinātnē, – lēmumu pieņemšanā ir atšķirīgas vērtības, kas ietekmē mūsu izvēles, kā rīkoties nenoteiktības apstākļos. Savā atskaitē zinātnieks var ierakstīt «skaidras
atbildes nav», bet ierēdņiem vai politiķiem lēmums ir jāpieņem arī tad, ja «zinātniski skaidras atbildes nav».
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Negatīvu seku izmaksas lēmuma dēļ

Bet varbūt problēma nav zinātnieku pērkamībā vai ideoloģijā,
bet gan faktā, ka mēs jaucam zinātniskos pētījumus ar politisku lēmumu pieņemšanu nenoteiktības apstākļos? Lai cik labi
arī tas skanētu – «pierādījumos balstīta politika», par kuru es
balsoju ar abām rokām, – pierādījumi par ķīmisko vielu kaitējumu visai bieži ir nepilnīgi. Kurā brīdī ko aizliegt, ko atļaut?

Sastopoties ar kādu problēmu un sākot to pētīt, izpētes sākumā ir pārāk maz informācijas, lai pieņemtu labu lēmumu
(attēlā zemāk).

Ražotāju perspektīva –
optimālais lēmuma
pieņemšanas brīdis

Vides aizstāvju perspektīva –
optimālais lēmuma
pieņemšanas brīdis

Laiks
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Dmitrijs Boiko,
Latvijas Dabas muzeja ornitologs,
Latvijas Gulbju izpētes biedrības
priekšsēdētājs; autora foto

Pirms gadiem četrdesmit ziemeļu gulbji Latvijā bija sastopami tikai rudeņos un pavasaros – caurceļojot.
Tagad to skaits pieaug un putni parādās arvien jaunās teritorijās. Vēl pavisam nesen Latvijas un Eiropas ornitologiem par
šo sugu bija samērā daudz nezināmā, piemēram, kur viņi pārziemo, kāda ir gulbju mirstība dažādos vecumos,
kur un kad tie uzsāk ligzdošanu, kad sasniedz dzimumgatavību. Latvijas ziemeļu gulbju pētniecības projekts,
kura ietvaros tiek uzskaitītas ligzdas, mazuļi, notiek gredzenošana, gredzenu nolasīšana, raidītāju likšana utt.,
ir ilgākais projekts ne vien Latvijas, bet arī pasaules mērogā, kas sniedzis ornitologiem daudz informācijas.

Dzeltens knābis, lido klusi, kliedz skaļi

Pirmā ligzda Latvijā – pirms 40 gadiem

Ziemeļu gulbis (Cygnus cygnus), kā jau liecina sugas latviskais
nosaukums, ligzdo ziemeļos. Pašlaik notiek tā izplatīšanās
dienvidu un dienvidrietumu virzienā, sugai ieņemot arvien
jaunas teritorijas. Citās valodās to sauc par skaļo vai dziedātājgulbi. Balss tam tiešām ir ļoti skaļa, dziesma – melodiska.

Par to, vai ziemeļu gulbis ir ligzdojis Latvijā un citviet Eiropā
senāk, drošu pierādījumu nav. Pašlaik pētnieki strīdas, vai
18. un 19. gadsimta literatūras avotos minētais putns ir paugurknābja vai ziemeļu gulbis. Bieži vien rakstos nav nosaukta
konkrēta suga, tikai «gulbis». Varbūt tajā laikā ligzdoja abas
gulbju sugas. Tāpēc mēs nevaram zināt, vai pašlaik ziemeļu gulbis ieņem jaunas teritorijas un pakāpeniski paplašina
ligzdošanas areālu dienvidu virzienā, vai arī notiek rekolonizācija un suga atjauno savu vēsturisko areālu. Skaidrs ir
viens – Latvijā suga atzīmēta kā migrants 19. gadsimtā un
20. gadsimta sākumā.

No sava tuvākā radinieka paugurknābja gulbja ziemeļu gulbis atšķiras ar to, ka tam knābis ir dzeltens, nevis sarkanīgi oranžs. Kad lido paugurknābja gulbji, dzirdama spārnu
švīkstoņa, bet ziemeļu gulbja lidojums ir kluss, un tas ik pa
laikam skaļi «taurē». Bieži vien ziemeļnieks padzen no iecerētās ligzdošanas vietas paugurknābja gulbi. Te nostrādā likums, ka izmēram nav nozīmes. Ziemeļu gulbis ir par
kilogramiem diviem trīs vieglāks un arī slaidāks nekā paugurknābja gulbis, taču rakstura īpašības un mērķtiecība palīdz tam
izkonkurēt lielākus putnus. Cīņa ir nežēlīga un ilga. Un – kā
likums – kamēr rit cīņa, neviens no gulbjiem tur neperē un
pie kārotās vietas tiek vien pēc gada vai pat diviem trim! Arī
maizi ēd tikai paugurknābja gulbji. Atceros tikai vienu gadījumu 14 gadu laikā, kopš pētu ziemeļniekus, kad Talsu pusē
kāds ziemeļu gulbju pāris bija «atkarīgs» no maizes, un vienam
no viņiem tas beidzās letāli – mātīte sapinās makšķerauklā un
aizgāja bojā.

Mūsdienās pirmā drošā ziemeļu gulbja ligzdošana Latvijā konstatēta 1973. gadā, kad ornitologs un mana bakalaura darba
vadītājs Jānis Baumanis Kazdangas apkārtnē atrada ziemeļu
gulbja ligzdu. Pirmā «Latvijas ligzdojošo putnu atlanta» datu
vākšanas laikā 1980.–1984. gadā Latvijā ligzdoja aptuveni 20
pāru. Tagad to ir vismaz 15 reižu vairāk, proti, 350 pāru.
19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā ziemeļu gulbjus Eiropā intensīvi medīja un ķēra spalvu maiņas laikā, vāca to olas.
Suga bija uz izzušanas robežas daudzās valstīs, atskaitot Islandi un Krieviju. 19. gadsimta četrdesmitajos gados tie vēl

Foto: Vilnis Skuja.

ZIEMEĻU GULBJI IEŅEM LATVIJAS DĪĶUS
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ligzdoja Zviedrijas dienvidu daļā, taču jau pēc 80 gadiem ligzdošanas teritorijas dienvidu robeža pavirzījās 1100 kilometru
uz ziemeļiem un Zviedrijā ligzdotāju skaits saruka līdz 20 pāriem. 1949. gadā Somijā populācija samazinājās līdz 15 pāriem.
Kopš pagājušā gadsimta piecdesmitajiem gadiem, kad stājās
spēkā sugas aizsardzība, ziemeļu gulbis sāka atkopties un ligzdojošo pāru skaits abās valstīs palielinājās, mūsdienās sasniedzot aptuveni 6000 ligzdojošu pāru Zviedrijā un 5000–7000
pāru Somijā. Suga turpināja paplašināt pazaudēto ligzdošanas
areālu un iekarot arvien jaunas teritorijas dienvidu virzienā. No
1973. gada ziemļu gulbji ligzdo Lietuvā un Polijā, no 1979.
gada – Igaunijā, no 1995. gada – Vācijā, no 2002. gada – Dānijā un Ukrainā, no 2003. gada – Baltkrievijā, no 2005. gada –
Ungārijā un Nīderlandē.

Ligzdo dīķos un bebrainēs

Ziemeļu gulbis ligzdā perē.

Interesanti ir tas, kādus biotopus dažādos reģionos ziemeļu
gulbji izvēlas ligzdošanai. Somijā, Zviedrijā un Krievijā augsto
purvu ezeriņi ir šo putnu galvenie ligzdošanas biotopi. Līdzīgās
vietās, kā arī aizaugušos ezeros tas ligzdo arī Igaunijā. Taču, sākot ar Latviju un vairāk uz dienvidiem un dienvidrietumiem – Lietuvā, Polijā, Vācijā –, ziemeļu gulbis ligzdošanai pārsvarā izvēlas
dažādu veidu dīķus. Tātad ziemeļu gulbis ir pielāgojies cilvēka
radītam biotopam – dīķiem. Pēdējos gados aizvien biežāk ligzdas atrod bebrainēs – mazāk Igaunijā, vairāk Latvijā un Lietuvā.
Tas apgrūtina ligzdojošo gulbju uzskaiti, jo ne vienmēr bebraines
ir iezīmētas kartēs, bez tam tās atrodas grūti pieejamās vietās.
Ja salīdzina ligzdojošo ziemeļu gulbju pāru skaitu dažādās Eiropas valstīs, Latvija uz Rietumu un Centrāleiropas fona ir šo
putnu lielvalsts, bet esam nieks, ja salīdzina ar Skandināvijas
valstīm: Somijā ligzdo aptuveni 5000–7000 pāru, Zviedrijā –
aptuveni 6000 pāru, Latvijā – 350 pāru, Igaunijā – aptuveni 200
pāru, Lietuvā – 200 pāru, Polijā – 100 pāru, Vācijā – 50 pāru,
Dānijā – pieci pāri. Ļoti iespējams, ka 350 Latvijā ligzdojošo
pāru vietā drīz būs pat 600 pāru.

Ziemeļu gulbja olas.

Ligzdošanas laikā ziemeļu gulbji pie mums visbiežāk sastopami
Kurzemē. Esmu izpētījis, ka 87% ziemeļu gulbju ligzdu izvietotas Latvijas rietumu daļā, 13% – austrumu daļā. Turklāt 58%
ligzdu ir Liepājas, Kuldīgas un Talsu apkaimē. Pakāpeniski suga
virzās arī uz Vidzemes un Latgales pusi. Ligzdo gan Krāslavas,
Daugavpils un Ludzas, gan citos novados. Droši varu apgalvot,
ka 14 ziemeļu gulbju izpētes gados ligzdošana ir pierādīta teju
visos Latvijas rajonos.
Aicinu visus, kuriem ir zināmas ziemeļu gulbju ligzdošanas vietas – redzēta ligzda vai pieaugušie putni ar mazuļiem –, ziņot
par to, rakstot uz e-pasta adresi boiko.swan@gmail.com vai
arī sociālajos tīklos. Ļoti vērtīga ir arī jebkura veida informācija
par gulbjiem ar gredzeniem, pat ja numurs nav nolasīts.

Ziemeļu gulbja mazuļi.

Paldies visiem sponsoriem un brīvprātīgajiem palīgiem, kuri šajos daudzajos gados ir mūs atbalstījuši, jo šis darbs nav paveicams viena cilvēka spēkiem. Šogad pētījumu finansiāli atbalsta
SIA «Vidzemīte», Meža attīstības fonds, SIA «BS 01», SIA «Skrunda», Latvijas Dabas muzejs, Latvijas Gulbju izpētes biedrība un
AS «Latvijas meža dienests».
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Ruslans Matrozis;
Ingunas Baueres literārā apdare

PUTNU PĒTNIEKAM

NIKOLAJAM
FON TRANZĒ –

130

Viens no Latvijas neatkarīgās valsts
pirmā perioda
ievērojamākajiem ornitologiem un
putnu aizsardzības
popularizētājiem bija
dižciltīgas izcelsmes baltvācietis

Nikolajs fon Tranzē

(Nikolai Heinrich von Transehe,
1886–1969), kurš publikācijās
nereti dēvēts arī par Tranzēju.
Viņa paaudzei liktenis atvēlēja ļoti
sarežģītu eksistences laiku –
revolūcija un abi postošie kari, kas
uz visiem laikiem izmainīja
Eiropas karti, salauza
neskaitāmu cilvēku dzīves...
Nikolajs Tranzē 10. Starptautiskajā Ornitoloģijas kongresā Helsinkos 1958. gadā.

Par Tranzē–Rozeneku dzimtu, kas 16. gadsimta vidū ieceļoja Livonijā un laika gaitā izplatījās arī Zviedrijā, Igaunijā un
Krievijā, var atrast gana daudz ziņu. Pirmais tās pārstāvis Tīss
Tranzē uz mūspusi esot pārcēlies Spāņu Nīderlandes protestantu vajāšanas laikā un miris tieši Livonijas kara priekšvakarā
1558. gadā. Turpmākajos gadsimtos dzimtas pārstāvji gan pildīja dienesta pienākumus, karojot zem Zviedrijas karoga, gan
kalpoja par mācītājiem un ieguva visai cienījamu statusu Rīgas
guberņas augstākajā sabiedrībā (par Vidzemi šo guberņu atsāka dēvēt tikai pašās 18. gadsimta beigās). Tieši tolaik arvien
vairāk pieauga muižniecības kārtas pārstāvniecības iestādes
landtāga nozīme, un landrāti (tulkojumā – zemes padomnieki) izpildīja visus svarīgākos Vidzemes valdītāju pienākumus.
Viens no viņiem bija atvaļinātais krievu armijas kapteinis Nikolajs fon Tranzē (Nicolaus Johann von Transehe, 1779–1858),
kurš bija itin turīgs – viņa dzimtai kopš 1775. gada piederēja
Jaunvāles muiža (Neu-Sackenhof), bet 19. gadsimta sākumā par
26 tūkstošiem sudraba rubļu viņš vairāksolīšanā iegādājās arī
Jaunbrenguļus (Neu-Wrangelshof). Abas muižas mantoja mūsu
galvenā varoņa tēvs tiesu asesors Viktors fon Tranzē (Nikolai
Viktor von Transehe, 1842–1919), kurš vairāk nekā četrus gadu
desmitus kalpoja par Trikātas baznīcas priekšnieku. Laika-

biedri viņu raksturojuši kā īsti dižciltīgu veco laiku muižkungu, apveltītu ar nelokāmu taisnīguma izjūtu. Viktors bija divas
reizes precējies. Pirmā sieva Agnese (Agnes Karoline von Transehe, dzimusi von Vegesack, 1848–1875) vīram dāvāja dēlu un
meitu, diemžēl nomira ļoti jauna, savukārt otrā sieva Elīze (Elise von Transehe, dzimusi Weiss, 1861–1941) viņam dāvāja divus
puisēnus – vectēvam par godu nokristīto vecāko dēlu Nikolaju
un divus gadus jaunāko Heinrihu. Kurš gan būtu nojautis, ka
Jaunvāles muižā dzimušais baltvācietis Nikolajs Heinrihs fon
Tranzē kļūs par zinātnieku, ar kura panākumiem leposies visa
latviešu tauta? Neviens nezināja arī to, cik traģisks liktenis
piemeklēs šo cēlo vīru, kurš savu dzimteni mīlēja no visas
sirds un dvēseles, bet, politisko notikumu virpulī ierauts, bija
spiests to pamest un nomirt tālu svešumā.

Muižas jaunskunga sapņi
Krievijas impērijas rietumu provincēs mītošie baltvācieši 19. un
20. gadsimta mijā dzīvoja labi, un arī Nikolaja bērnība tēva
mājās pagāja laiskā bezrūpībā. «Tur, Brenguļos, Abulas un Gaujas malā izaugu. Jau kopš bērnības gadiem es labprāt staigāju
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pa mežiem un purviem, vērojot dabas dzīvi, sevišķi putnus,»
viņš rakstīja autobiogrāfijā.
Pirmās pamatzināšanu stundas mazajam puikam sniedza
mājskolotāji, tad – no 1901. līdz 1906. gadam – pilns mācību
kurss 1. Rīgas pilsētas ģimnāzijā. «Skolas brīvlaikā baudīju dzīvi laukos, nodevos medīšanai, jāšanai, zivju dukurēšanai un
citiem priekiem, ko tajos gados pilnā mērā varēja baudīt. Labprāt apmeklēju pagasta saimniekus, – sirmie vīri man daudz
ko varēja pastāstīt par manu vectēvu un pat par tā tēvu, par
laucinieku dzīvi vecajos laikos. Tomēr labākie draugi man bija
mežsargi, un starp tiem pirmajā vietā minams Daliņš, pazīstamā soļotāja tēvs.» Savāds muižas jaunskundziņš, kurš labprāt
ciemojas pie parastiem ļaudīm, izvaicādams viņus «par dzīvi
vecajos laikos», vai ne? Katrā ziņā šķiet, ka mazā Nikolaja labestīgā un sirsnīgā iedaba, kuru vēlāk tik atzinīgi novērtēja
daudzi Tranzē līdzgaitnieki, izpaudās jau agrā bērnībā.
Ģimnāzijai sekoja studijas Tērbatas Universitātes Fizikas un
matemātikas fakultātē (1906.–1909.), kur jaunā censoņa izglītotāji bija ievērojamākie tā laika pasniedzēji: zooloģijas profesors Jūliuss fon Kennels (1854–1939) un botānikas profesors,
botāniskā dārza direktors Nikolajs Kuzņecovs (1864–1932),
kurš aktīvi pētīja Kaukāza floru, regulāri publicējot zinātniskus pārskatus. Iedvesmas netrūka, tomēr vislielāko ietekmi
uz jaunekļa interešu attīstību, domājams, atstāja aizrautīgais
kolekcionārs un putnu pētnieks barons Haralds fon Loudons
(Harald von Loudon, 1876–1959), tāds pats aizrautīgs pētnieks
un muižnieks kā mūsu raksta varonis. Savās atmiņās Tranzē
stāsta: «Kaimiņos dzīvoja Lizdēnu muižas īpašnieks barons
Loudons, ievērojamais ornitologs, Pēterpils akadēmijas loceklis. Es ar viņu sastapos Brenguļos un citur, viesībās un medībās: viņš manī modināja dziļo interesi par putniem, arī labprāt
deva pamācības un aizrādījumus. Es bieži ciemojos Lizdēnos,
aplūkojot viņa bagātās kolekcijas, kas saturēja apm. 12 000
putnu ādiņu.» Ievērojis jaunā cilvēka interesi, 1908. gada sākumā barons viņu paņēma līdzi savā ceturtajā ornitoloģiskajā ekspedīcijā uz Kaukāzu un Vidusāziju. Domājams, tas bija
neaizmirstams piedzīvojums, kas atstāja paliekošu iespaidu.
Nākamā gada rudenī N. Tranzē uzsāka studijas Leipcigas Universitātē, kur savulaik bija mācījies arī viņa tēvs. Pēc trīsarpus
gadiem, 1913. gada maijā, aizstāvot disertāciju par temperatūras ietekmi uz Daphnia magna adaptācijas reakcijām, Tranzē
ieguva filozofijas doktora grādu. Apliecinot savu «putnisko»
aizraušanos, studiju laikā Nikolajs no Tīreļa purva pie Valkas
uz Leipcigas zoodārzu nogādāja... kraukli.
1910. gada maijā Berlīnē notika 5. Starptautiskais Ornitoloģijas kongress, kurā, students būdams, piedalījās arī Tranzē.
Šajā kongresā viņam esot atklājies šīs zinātnes plašais darba lauks, kā arī radusies lieliska iespēja klātienē iepazīties ar
ievērojamiem Eiropas ornitologiem. Ceļš bija iezīmēts, atlika
vien sekot spoži mirdzošajai ceļa zvaigznei.

No universitātes sola uz kara lauku
Pirmā pasaules kara un atbrīvošanas cīņu laikā Nikolajs Tranzē aktīvi iesaistījās kara dienestā. Kādas bija viņa domas, pārdzīvojumi, nolūki? Diemžēl par to vēsture klusē. Skaidrs tikai

viens – dzīve jaunekli ierāva kā straujā atvarā, no kura viņš
izpeldēja jau kā grūtībās norūdījies vīrs. 1914. gada jūnijā teju
trīsdesmit gadus vecais Tranzē pieteicās dienestam 16. Tveras
dragūnu pulkā Kaukāzā, bet acu slimības dēļ tika atvaļināts un
gadu nodzīvoja Brenguļos. Ap 1916. gadu tika iesaukts Krievijas Sarkanā Krusta dienestā, dienēja Baltkrievijā un Rumānijā, bet 1918. gada aprīļa beigās kā bēglis pārbrauca dzimtenē un apmetās Jaunvāles muižā. Atbrīvošanas cīņu laikā
no 1918. gada decembra līdz 1920. gadam dienēja vāciskajā
Baltiešu zemessargu formācijā (Baltijas landesvērā) – baltvāciešu, latviešu un Baltijas krievu militārajā vienībā Latvijas
armijas sastāvā. Par piedalīšanos šajās cīņās viņam piešķirta
Goda zīme.
Karš atnesa nelaimi – 1919. gada pavasarī N. Tranzē tēvu
apcietināja lielinieki, kuri atkāpjoties Rīgas Centrālcietumā
nošāva daudzus vācu baronus un mācītājus, viņu vidū arī
brengulieti Viktoru fon Tranzē. Abas muižas tika izlaupītas,
iznīcināta arī plašā Jaunbrenguļu bibliotēka, kurā bija vismaz
astoņi simti grāmatu. Vēlāk N. Tranzē rakstīja, ka visas viņa
skolnieka gadu dienasgrāmatas gājušas zudumā...

Pliks un nabags, bet kā traks uz putniem
Latvijas agrārās reformas laikā zaudējis īpašumus un iedzīvi,
1920. gada martā Tranzē tika pieņemts darbā par Zooloģijas katedras asistentu nesen nodibinātajā Latvijas Universitātē, līdz
ar ko tika pie dienesta dzīvoklīša Antonijas ielā Rīgā. Par spīti
zaudējumiem, dzīve turpinājās. Latvija bija kļuvusi par neatkarīgu republiku, agrākais muižas jaunskungs – par universitātes
mācībspēku. Putni bija un palika viņa sirdslieta, un, liekot lietā
prasmi stāstīt un iedvesmot citus, Tranzē sāka pulcēt ap sevi
domubiedrus. Jāatzīmē, ka viņš labi runāja ne tikai vācu, bet arī
latviešu un krievu valodā. Gan darbā, gan ārpus tiešajiem darba
pienākumiem aizrautīgais pētnieks studentiem, skolotājiem,
mežkopjiem un citiem interesentiem lasīja lekcijas par putniem, dzīvniekiem un medniecību, regulāri brauca ekskursijās,
vēroja un medīja putnus, piepelnījās ar putnu izbāšanu, papildinot Latvijas Universitātes Sistemātiskās zooloģijas institūta
muzeja kolekciju. Savās lekcijās par Latvijas putniem Tranzē ar
reti izkoptu māku atdarināja pat viņu dziesmas. Varētu jautāt:
bet kā tad ar ģimenes dzīvi? Vai tiešām neatradās neviena cielaviņa, kuru prasmīgais putnu balsu atdarinātājs būtu gribējis
piejaucēt? Pagaidām vēl ne, jo visam savs laiks.
Strādājot Latvijas Universitātē, vasaras brīvlaikus N. Tranzē
izmantoja visai aktīvi. 1922. gadā viņš papildināja zināšanas
Vācijā (Svinemindē un Ebersvaldē), bet rudenī sāka lasīt lekcijas mežkopības studentiem ornitoloģijā un mammaloģijā.
Sākot ar 1923. gadu, regulāri publicēja rakstus par putniem
un citiem dzīvniekiem latviešu un vācu valodā, aicinot sniegt
ziņas par putnu atlidošanas datumiem un retajiem putniem.
1923. gada vasarā Tranzē pavadīja aizraujošu mēnesi slavenajā vācu Helgolandes putnu stacijā, kuru vadīja viņa studiju
biedrs Dr. Hugo Veigolds (Hugo Weigold, 1886–1973). Šajā stacijā jau kopš 1910. gada notika migrējošo putnu uzskaite un
masveida gredzenošana, un tieši Veigolds bija tas, kurš ieteica
organizēt putnu gredzenošanu Latvijā. Šajā laikā stacijā uzturējās arī somu putnu pētnieks Ivars Hortlings (Ivar Johannes
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Latvijas Ornitoloģiskās centrāles putnu gredzens. 20. gadsimta 30. gadi.

tikas putnu kolekcijai, kurā kopumā skaitījās aptuveni 12 000
putnu ādiņu, liktenis nebija labvēlīgs. 1939. gadā kolekcija
no Rīgas tika pārvietota uz Austrumprūsiju, kur kara beigās
«pazuda», visticamāk – iznīcināta kara laikā. Līdz mūsdienām
vairākos Eiropas un ASV muzejos no šīs kolekcijas palicis aptuveni tūkstoš putnu ādiņu, kuras Loudons laicīgi apmainījis
vai pārdevis, bet lielākā daļa no tām glabājas Latvijas Universitātes Zooloģijas muzejā.)
Viens no svarīgākajiem N. Tranzē veikumiem bija Latvijas Ornitoloģiskās centrāles (LOC) dibināšana LU Sistemātiskās zooloģijas institūta paspārnē 1925. gadā. Tā bija sabiedriskā organizācija, kas dibināta ar mērķi apvienot visus interesentus
putnu gredzenošanas, fenoloģijas, faunistikas un citas ar putnu uzskaitēm saistītas informācijas uzkrāšanā. Daudzus gadus
centrāles darbību finansiāli atbalstīja Latvijas Kultūras fonds
un Zemkopības ministrijas Mežu departaments, kas ļāva pasūtīt putnu gredzenošanai nepieciešamos alumīnija gredzenus
ar pašmāju adresi «Ornithol. Centrale Riga», uzturēt informācijas apmaiņu ar līdzdalībniekiem, kā arī publicēt pārskatus par
LOC darbības rezultātiem un veikt citas aktivitātes. 1935. gadā,
kad LOC atzīmēja savas darbības desmito gadadienu, centrāles brīvprātīgie dalībnieki apgredzenoja gandrīz 35 tūkstošus
putnu, bet kopējais kontrolēto putnu skaits bija sasniedzis 825
putnus (2,4% no visiem apgredzenotajiem). Tajā pašā gadā par
sasniegumiem ornitoloģijā N. Tranzē tika ievēlēts par Ungārijas
Karaliskās Ornitoloģijas biedrības korespondentlocekli.
Nikolajs Tranzē, gredzenojot putnu. 20. gadsimta 20. gadi.

Hortling, 1876–1946), kurš vēlāk kļuva par Somijas Ornitoloģijas biedrības dibinātāju, – veidojās noderīgi kontakti.
Pirmie Latvijas Universitātes Zooloģijas katedras vadītāji bija
ihtiologs Gvido Šneiders (Guido Schneider, 1866–1948) un norvēģu izcelsmes entomologs Embriks Strands (Embrik Strand,
1876–1947), kurš no 1923. gada strādāja par zooloģijas profesoru Latvijas Universitātes Matemātikas un dabaszinātņu fakultātē, līdztekus pildot arī Sistemātiskās zooloģijas institūta
direktora pienākumus, un ir uzskatāms par vienu no Latvijas
zooloģijas pamatlicējiem. Tolaik pasniedzēji lasīja lekcijas gan
latviski, gan arī vāciski un krieviski. Pēc laikabiedru atmiņām,
N. Tranzē pretstatā citiem sveštautību mācību spēkiem labi
runāja latviski, tāpēc bija kā «sakarnieks» starp latviešu studentiem un profesoru E. Strandu, kurš lasīja lekcijas un eksaminēja vācu valodā ar norvēģu akcentu, kas studentiem bija
grūti saprotams.
Divdesmito gadu sākumā Nikolajs Tranzē sazinājās ar savu
skolotāju baronu Haraldu fon Loudonu, kurš tajā laikā jau
dzīvoja emigrācijā Berlīnē, un barons pārdeva muzejam daļu
savas putnu kolekcijas – 444 ādiņas no 161 Baltijas reģiona
sugas. (Cik zināms, šai barona Loudona apjomīgajai Paleark-

Novērtējot sasniegumus vietējo putnu pētīšanā un popularizēšanā, 1926. gada maijā Latvijas Universitāte komandēja
N. Tranzē uz 6. Starptautisko Ornitoloģijas kongresu Kopenhāgenā, kur viņš vadošajiem Eiropas pētniekiem stāstīja par

1936. gadā izdotā grāmata «Latvijas putni».
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1930. gada martā Latvijas Universitātes padome N. Tranzē
ievēlēja par privātdocentu. 1938. gada nogalē pētnieks tika
ievēlēts par Latvijas Universitātes docentu, bet 1939. gada
vasarā viņu pieņēma darbā par meža zooloģijas un medniecības ārštata pasniedzēju Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā.
Diemžēl turpmāko karjeru nācās pārtraukt, jo Eiropu bija pārņēmis karš.

Beidzot vīrs un tēvs

Nikolaja Tranzē 1931. gadā rakstītā kartīte Kārlim Vilkam (1900–1993).

Laiks ir nepielūdzams. Nikolajs Tranzē jau bija krietni padzīvojis vīrs, kad beidzot atrada savu īsto un vienīgo. Elizabete
Beinaroviča (Elisabeth Beynarowicz, 1898–1988) bija poļu izcelsmes Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes studente,
kura strādāja par skolotāju, labi runāja latviski un vairākus
gadus brīvprātīgi palīdzēja kārtot LOC arhīvu. Kopīgā darbā
uzplauka dziļākas jūtas. Laulības notika 1931. gadā Trikātas
baznīcā, bet medus mēnesi jaunais pāris pavadīja Sāmsalā.
Starp citu, baltvāciešu sabiedrība visai negatīvi vērtēja šo
laulību, kas bija pretrunā ar tradīciju dižciltīgiem izvēlēties
dižciltīgos dzimtas turpināšanai. Smieklīga ārišķība, ja zinām,
kādi notikumi tuvojās un kā tie izjauca pilnīgi visus plānus.
Bet tikmēr nekas vēl neliecināja par draudošajām briesmām,
un laimīgā laulībā piedzima divas meitiņas – Dagmāra (1934)
un Ira (1938). Par to, ka Nikolajs nebija kļūdījies, liecina fakts,
ka Tranzē pāris kopdzīvē aizvadīja 38 gadus, un abus spēja
izšķirt vienīgi nāve.

Nikolajs Tranzē (pa kreisi) kopā ar Skolu muzeja pārzini Jāni Siliņu
(1883–1960) putnu vērošanā Kaņiera ezerā 1943. gadā.

LOC izveidošanu un tās pirmajiem darbības rezultātiem. Nākamajos gados tieši Tranzē bija gods kā vienīgajam pārstāvim
no Latvijas apmeklēt arī kongresus Amsterdamā, Oksfordā un
Ruānā. 1928. gadā Leipcigas Ornitoloģijas biedrība viņu ievēlēja par savu korespondentlocekli. Sadarbībā ar aizrautīgu
putnu vērotāju, pēc profesijas agronomu, Aleksandru Grossi
(Alexander Grosse, 1883–1966), 1929. gadā tika sagatavots svarīgs pārskats par mugurkaulnieku faunu Baltijas reģionā, kuru
Rīgas Dabaspētnieku biedrība publicēja gan vācu, gan latviešu
valodā. Starp citu, šis bija viens no retajiem gadījumiem, kad
vāciskā biedrība publicēja pārskatus latviski (nodrukāti 150
eksemplāri)! 1936. gadā sadarbībā ar ārstu Dr. Reini Sinātu
(1910–1964) tika izdota grāmata «Latvijas putni». Šajā monogrāfijā bija aprakstītas visas putnu sugas un pasugas, kas šajā
periodā konstatētas Latvijā, kā arī pielikumā nodrukāti putnu noteikšanai noderīgi zīmējumi. Grāmatu izdeva Mežu departaments, un tā tika piešķirta visiem mežsargiem. Vērtējot
no mūsdienu viedokļa, grāmata «Latvijas putni» bija pirmais
bagātīgi ilustrētais putnu noteicējs latviešu valodā, kurš kalpoja par rokasgrāmatu vairākām putnu pētnieku paaudzēm.
Kultūras fonds par šīs grāmatas izdošanu autoriem piešķīra
godalgu 500 latu apmērā.

Kopā ar sievu Elizabeti 1968. gadā.

Vasaras brīvlaikos par atpūtas vietu jaunā ģimene izvēlējās
mājas ar zīmīgu nosaukumu «Dievkociņi» pie Engures ezera.
Lieki piebilst, ka, putnu ligzdošanas laikā regulāri uzturoties
ezera tuvumā, Nikolajs aktīvi nodarbojās ar putnu uzskaiti,
gredzenošanu un fotografēšanu. Tieši viņš atklāja kolēģiem
ūdensputniem bagāto Engures ezeru, un, arī pateicoties Nikolaja Tranzē publikācijām, 1950. gadu otrajā pusē Engures
ezers tika izvēlēts par stacionāru pētījumu vietu ornitologiem.
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Iemīlēšanās cilvēku paceļot spārnos – tāpat kā putnus, kurus
tik azartiski pētīja mūsu raksta varonis! Un kur gan vīrietis
vislabāk var izlietot pāri plūstošo enerģiju, ja ne sirdsdarbā?
Trīsdesmitajos gados N. Tranzē ārpus tiešajiem pienākumiem
bija iesaistīts teju vai visu vietējo ar dabas izpēti, popularizēšanu un aizsardzību saistīto sabiedrisko organizāciju darbībā:
darbojās vācu mednieku savienībā (Deutsche Jagerbund) un Rīgas Dabaspētnieku biedrībā, tika iesaistīts Latvijas Mednieku
biedrību savienības valdē un Latvijas Medību sporta savienības valdē, bija viens no Rīgas zooloģiskā dārza dibinātājiem
un direkcijas loceklis. Par aktīvu sadarbību ar studentiem
Latvijas Universitātes Meža fakultātes studentu apvienība
«Šalkone» N. Tranzē ievēlēja par savu goda biedru. Vēlāk mežkopības zinātnieks Rūdolfs Markus (1895–1984) raksturoja
savu bijušo kolēģi: «Pēc savas dabas vienkāršs un sirsnīgs, viņš
iekaroja studentu sirdis, tā nodibinot nesaraujamas saites ar
studentiem viņu tālākās praktiskās dzīves gaitās.»

Jāpamet dzimtā Latvija
Liktenis Tranzē ģimenei gatavoja smagus pārbaudījumus. Pēc
Hitlera aicinājuma baltvāciešiem atgriezties etniskajā dzimtenē Nikolajs ar sievu, abām meitiņām un sirmo māti 1939. gada
decembrī emigrēja uz vācu karaspēka okupēto Poliju, kur apmetās uz dzīvi Gostininas apriņķī. Viņš visai smagi pārdzīvoja
šādu dzīves pavērsienu. Žurnāla «Daba un Zinātne» 1940. gada
2. numurā publicēti viņa atvadu vārdi: «Atstājot dzimteni, atvados no darba biedriem un bij. klausītājiem. 20. martā piepildīsies 20 gadi, kamēr iestājos kā asistents mūsu Universitātē:
grūti šķirties no iemīļotā darba, no labiem draugiem. Izteicu
visiem dziļi sajusto paldies par daudzkārtīgo pretimnākšanu
un lūdzu mani paturēt labā piemiņā. Ceru, ka man nākotnē
būs dota iespēja apmeklēt dzimteni, un palieku ar sirsnīgu
sveicienu.» Savukārt otrajā LOC pārskatā N. Tranzē rakstīja:
«Mūsu Centrāle patlaban pārkārtojas, jo es, līdzšinējais Centrāles vadītājs, atstāju dzimteni. Es to daru ar dziļām pateicības jūtām iepretim visiem Universitātes kolēgām un visiem
saviem klausītājiem, kas man manā 20 gadus ilgā darbības
periodā ir bijuši. Man grūti šķirties no viņiem un no iemīļotā
darbības lauka: par daudz esmu saaudzis ar šo zemi un cilvēkiem, ar ainavām un dabu. Mans liels apmierinājums, ka esmu
varējis sekmēt šī pārskata noslēgšanu un to piedzīvot: tas ir
beidzamais man iespējamais pakalpojums dzimtenes putnu
pētniecībai un mūsu Universitātei.»
Vācu okupācijas laikā gan radās iespēja atgriezties dzimtenē
un turpināt pasniedzēja darbu, jo 1941. gada nogalē N. Tranzē tika uzaicināts par profesoru un katedras vadītāju Jelgavas
Lauksaimniecības akadēmijā, taču ierēdņu neizlēmības dēļ šis
jautājums palika neatrisināts. Drīz vien Tranzē tika iesaukts
zonderfīreros (Sonderfuhrer) – vācu virsnieku dienestā, kur nebija vajadzīga militāra pieredze, un viņu piekomandēja mežsaimnieciskajai pārvaldei Baltkrievijā. Tur viņš krievu valodā
lasīja lekcijas vietējā mežkopības skolā. 1943. gada rudenī,
atvaļināts no dienesta, N. Tranzē atgriezās pie ģimenes un
pildīja apriņķa dabas aizsardzības vadītāja pienākumus. Laiku pa laikam devās uz Latviju, pēdējo reizi 1944. gadā, kad
uzturējās šeit sešas nedēļas, apmeklēja Rīgu, Engures ezeru
un Taures purvu. 1945. gada janvārī paspēja ģimeni nosūtīt

Nikolaja Tranzē māja Honerdingenā 1966. gadā.

uz Vāciju, bet pats vairs netika ārā no aplenkuma un nākamos
četrus gadus pavadīja poļu gūstā, paša vārdiem runājot, «ne
īpaši jaukos apstākļos». Tikai 1949. gada Jurģos, ar Sarkanā
Krusta palīdzību ticis pie ģimenes Honerdingenā pie Valsrodes (Fallingbosteles apriņķī Hannoverē), Nikolajs fon Tranzē
varēja mierīgāk uzelpot, taču vai dzīve bez dzimtenes vairs
saucama par laimīgu?
Atlikušos gadus Tranzē nodzīvoja Honerdingenā, sākumā visai šauros apstākļos, bet 1956. gada novembrī ģimenei piešķīra mājiņu, un sadzīve uzlabojās. Septiņdesmitās jubilejas
sakarā Tranzē pieminēja viņa skolnieki un kolēģi: latviešu
emigrācijas laikrakstos parādījās apsveikumi, kā arī tika
publicēts zinātnieka dzīves pārskats kādā vācu ornitoloģiskajā žurnālā. Padomju Latvijas prese klusēja... Atšķirtība un
izolācija ļoti sāpēja. LU botānikas pasniedzējs Kārlis Ābele
(1896–1961), kurš bija emigrējis uz Austrāliju, 1956. gadā
par jubilāru atzīmēja: «Viņš būtu priecīgs mājās braucējs, ja
vien Latvija kļūtu brīva.»
Taču Latvija nebija brīva, un nācās samierināties. Sirdēstus
vislabāk dziedina iemīļots darbs, un Tranzē turpināja nodoties pētniecībai. Kā par brīnumu, viņam bija izdevies saglabāt lielāko daļu savas ornitoloģiskās bibliotēkas. Zināms, ka
1958. gada jūnijā viņš apmeklēja 10. Starptautisko Ornitoloģijas kongresu Helsinkos, pēc kura nodibināja ciešākus «vēstuļu
kontaktus» ar Latvijā palikušajiem putnu pētniekiem K. Vilku,
G. Lejiņu, Ģ. Kasparsonu un K. Griguli. Šeit jāatgādina, ka padomju okupācijas gados vēstules no ārzemēm tika cenzētas,
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tāpēc nedrīkstēja rakstīt nedz par politisko un saimniecisko
situāciju, nedz kara postījumiem, kur nu vēl par kara un okupācijas periodos salauztajiem likteņiem. Vēstulēs N. Tranzē
lūdza kolēģus apmeklēt sev mīļās vietas, atsūtīt fotogrāfijas,
uzzināt par pazīstamiem cilvēkiem, vaicāja par jaunumiem
putnu pasaulē. Mēs varam tikai iztēloties, cik daudz sāpju
pārdzīvoja sirmais vīrs, ilgojoties, bet netiekot uz dzimteni.
Dzīves pēdējos gados N. Tranzē apkopoja ziņas par Latvijas
putniem un 1965. gadā 79 gadu vecumā Hannoveres izdevniecībā «Harro von Hirschheydt», kas bija specializējusies dažādu
izdevumu drukāšanā par Baltijas reģionu, vācu valodā publicēja
grāmatu «Die Vogelwelt Lettlands» («Latvijas putnu pasaule»),
pašā nosaukumā trāpīgi apzīmējot šo teritoriju par Latviju, nevis Latvijas PSR. Vairākus grāmatas eksemplārus viņš nosūtīja
kolēģiem un draugiem uz okupēto Latviju. Tā joprojām ir viena
no nozīmīgākajām grāmatām par Latvijas putnu faunas izpētes
vēsturi, kuru pētnieki izmanto un regulāri citē līdz mūsdienām.
Daļu no grāmatā citētajiem darbiem padomju gados nebija iespējams brīvi pasūtīt Latvijas bibliotēkās, jo šie izdevumi skaitījās padomju varai kaitīgi un glabājās specfondos. Kāds absurds!
Latviešu emigrācijas presē gan tika publicēti vairāki pacilātā
noskaņā veidoti raksti par šīs grāmatas izdošanu. Jāatzīmē, ka
grāmatā autors sniedzis svarīgas biogrāfiskas ziņas par vairākiem aktīviem putnu pētniekiem, tajā skaitā par viņu likteņiem
piespiedu emigrācijas gados.

Nikolajs Tranzē nomira 83 gadu vecumā 1969. gada 29. septembrī; apglabāts Meinerdingenes draudzes kapos. Viņa sieva Elizabete sagaidīja savu 90. dzimšanas dienu un nomira
1988. gadā, pārdzīvojusi vīru turpat par trim desmitgadēm.

Mantojums
Ar savu aktīvo un daudzpusīgo darbību Nikolajs Tranzē iedvesmoja daudzus putnu draugus, kuri daļu savas dzīves
veltīja putnu un citu dzīvnieku vērošanai un pētīšanai, piebarošanai ziemas mēnešos, popularizēšanai un aizsardzības
veicināšanai. Apgrozoties gan latviešu, gan samērā slēgtajā
baltvācu sabiedrībā, uzturot kontaktus ar vadošajiem Eiropas
pētniekiem, viņš ar savām lekcijām un publikācijām veicināja un paātrināja ornitoloģijas zinātnes progresu Baltijas jūras
austrumu reģionā.
N. Tranzē ar savu piemēru reāli veicināja divu atšķirīgu etnisku grupu apvienošanos kopīga mērķa sasniegšanai. Pētnieka
jubilejas reizē 1956. gadā bijušais LU pasniedzējs Kārlis Ābele
rakstīja: «Man nav zināms neviens cits, kas, nebūdams latviešu tautības, tik ļoti iemīļojis Latvijas dabu un ir tik lojāls, tik
sirsnīgs, draudzīgs savās attiecībās pret latviešu tautu.» Tranzē nodibinātajā Latvijas Ornitoloģiskajā centrālē darbojās ne
tikai aptuveni 400 latviešu, bet arī teju 20 baltvāciešu. Turklāt
šīs organizācijas darbā tika iesaistītas vairākas sievietes, kas
tajos gados bija visai neierasti. Unikāls izrādījās divdesmit gados uzkrātais LOC zinātniskais arhīvs, kas saturēja informāciju
par gredzenotajiem putniem, fenoloģiju, ziņas par retajiem
putniem, pirmās starptautiskās balto stārķu uzskaites datus,
dažādu korespondenci un bibliotēku. Arhīva materiāli veiksmīgi pārdzīvoja kara gadus, jo kopā ar citām Latvijas Universitātes mantām tika noslēpti Dambju mājās Babītes ezera
krastā. 1945. gadā šo arhīvu sameklēja zoologs Egons Tauriņš
(1907–1989) un atdeva pētniekiem, bet mūsdienās tas glabājas Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorijā Salaspilī.
Arhīva izglābšana daļēji kompensēja paaudžu pārrāvumu, kas
bija radies pēckara gados.
Nikolajs Tranzē neapšaubāmi un pelnīti atzīstams par Latvijas ornitoloģijas līderi 1920.–1930. gados. Zināšanas par
putniem viņš atstājis vairāk nekā 80 publikācijās un grāmatās
gan latviešu, gan vācu valodā. Daudzas viņa publikācijas nav
zaudējušas nozīmi un regulāri tiek izmantotas arī mūsdienās;
1998. gadā ASV pat tika nodrukāts 1936. gadā izdotās grāmatas «Latvijas putni» papildu metiens. Neskatoties uz daudzajām dzīves grūtībām un likteņa pavērsieniem, Nikolajs fon
Tranzē spēja pielāgoties un nodzīvot savu mūžu pilnvērtīgi.
Lai viņam putna spārnu vieglums mūžībā!

1965. gadā Vācijā izdotā grāmata «Latvijas putnu pasaule».

Lasi vairāk: R. Matrozis. «Ornitologam Nikolajam Tranzē – 120»
(žurnāls «Putni dabā», 2006, Nr. 16.2: 24.–30. lpp.) un
«Nikolaja Tranzē biogrāfija» (žurnāls «Putni dabā», 2006, Nr. 16.2:
30.–32. lpp.). Abi materiāli ir pieejami tīmeklī.
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KĀ SAMAZINĀT
PAŠVALDĪBAS
ENERĢIJAS TĒRIŅUS
Aiga Barisa, Marika Rošā, SIA «Ekodoma»
Mēs katrs tērējam gan sava ķermeņa iekšējo enerģiju, gan
arī lietojam elektrību, apsildām ēkas, izmantojam degvielu
transportam. Ikviens ir dzirdējis par enerģijas taupīšanu, bet
katram no mums ir savs iemesls, kāpēc veltām laiku, lai pievērstos enerģijas patēriņa samazināšanai jeb energopārvaldībai. Kāds to dara, jo tas viņu vienkārši interesē, kāds tāpēc,
ka viņu uztrauc tas, ko atstāsim nākamajām paaudzēm, kāds
taupa naudu, bet vēl kāds novēro arvien pamanāmākās klimata pārmaiņas un vēlas kaut ko darīt, lai mazinātu to ietekmi.
Enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda (CO2) emisiju samazināšana ir viena no visaktuālākajām tēmām Eiropas un Latvijas
politikas darba kārtībā. Dažādi pētījumi apliecina, ka tieši pašvaldībām ir vislielākās iespējas abu mērķu sasniegšanā. Šobrīd
Latvijā 19 no 119 pašvaldībām ir pievienojušās Pilsētas mēru
pakta iniciatīvai un uzņēmušās atbildību par pašvaldībā radīto
CO2 emisiju samazināšanu. Tas, ko tieši pašvaldības darīs, lai
samazinātu enerģijas patēriņu, aprakstīts Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānos (IERP) jeb energoplānos. Šim piemēram

seko vēl virkne citu pašvaldību. Bet ar energoplānu ieviešanu
ir grūtības. Pasākumi bieži nav pietiekami detalizēti izstrādāti, trūkst arī praktiskas pieredzes, kā tos īstenot dzīvē.

Pirmais solis – enerģijas patēriņa uzskaite
Viens no pašvaldību energoplānu vissvarīgākajiem pasākumiem ir enerģijas patēriņa uzskaite jeb energopārvaldības
sistēmas izveide. Tas nozīmē, ka ir jāizvirza atbildīgais darbinieks (lielas pašvaldības gadījumā – pat vairāki), kurš pildītu
energopārvaldnieka pienākumus. Viens no pirmajiem energopārvaldnieka uzdevumiem būs veidot enerģijas patēriņa
uzskaiti, nodrošinot ikmēneša siltumenerģijas (dažos gadījumos – arī kurināmā) un elektroenerģijas patēriņa uzskaiti
pašvaldības iestādēs un ierīcēs, tostarp ielu apgaismojumam.
Turklāt Energoefektivitātes likums paredz, ka virknei Latvijas
pašvaldību energopārvaldības sistēma ir jāizveido un jāievieš
obligāti. Pilsētām energopārvaldības sistēma ir arī jāsertificē.

Ceļojums
turpinās...

ENERGOPĀRVALDNIEKA
CEĻVEDIS
6. PIETURA

Izprotam, cik daudz esam gatavi
iesaistīt sabiedrību

5. PIETURA
Iedvesmojamies no praktiska
energopārvaldības sistēmas
ieviešanas piemēra

1. PIETURA
Izzinām esošo situāciju, meklējot
atbildi uz jautājumu, kur un cik
daudz enerģijas tiek ražots un
patērēts visā pašvaldībā

2. PIETURA
Meklējam energopārvaldnieku – cilvēku,
kas būs atbildīgs par turpmāku enerģijas
patēriņa samazināšanu

4. PIETURA
Noskaidrojam, kā energopārvaldības mērķus un monitoringu var
sasaistīt ar esošajiem un nākotnes
energoplāniem

3. PIETURA
Uzzinām, kas ir
energopārvaldības sistēma
un kāpēc sistēmiska pieeja
ir svarīga
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Kā to izdarīt, un no kā mācīties?
Latvijā ir piecas pašvaldības (Ādaži, Cēsis, Daugavpils, Sigulda un Smiltene), kas programmas «Saprātīga enerģija Eiropai»
līdzfinansētā projekta «50000&1 SEAPs» ietvaros izmanto integrēto pieeju, vienlaikus izstrādājot gan konkrētajai pašvaldībai piemērotu energopārvaldības sistēmu, gan energoplānu.
Energopārvaldības sistēma ļauj paredzēt daudz konkrētākus
investīciju pasākumus. To pierāda arī Jūrmalas, Salaspils un
Saldus pašvaldības pieredze projekta «Jaunu metožu lietojums apmācības par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to
mazināšanu» ietvaros, kas līdzfinansēts Eiropas Ekonomikas
zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas «Nacionālā klimata politika» ietvaros.
Grāmatā «Energopārvaldnieka ceļvedis» esam snieguši vienkāršus skaidrojumus, kā novērtēt līdzšinējo situāciju pašvaldībā, kā atrast energopārvaldnieku, kas ir energopārvaldības
sistēma, kā to sasaistīt ar realitāti un nākotnes energoplāniem, kā praktiski ieviest energopārvaldību un darboties ar
sabiedrību (skat. attēlu 34. lpp.).

Ko un kā mēs varam mācīties no citiem?
Iespēja dalīties pieredzē ir efektīvs veids, kā rast dažādu problēmu risinājumu. Ir daudz un dažādi veidi, kā mēs varam mācīties cits no cita. Iepriekš minētās pašvaldības izmēģināja kādu
no trīs pieredzes apmaiņas un sadarbības metodēm: mentorings, līdzvērtīga sadarbība un ēnošana.
Liepāja ir viena no pašvaldībām, kas energopārvaldībā un ietekmes uz klimata pārmaiņām mazināšanā jau ir sasniegusi
nozīmīgus rezultātus, tāpēc ar savu pieredzi atbalstīja un iedvesmoja pārējos kolēģus gan uz vietas vēju pilsētā, gan viesojoties Jūrmalā, Saldū un Salaspilī. Latvijā ir platības ziņā nelielas
pašvaldības, kas aptver vienas pilsētas robežas, bet tur dzīvo
daudz cilvēku, un ir plaši novadi, kur cilvēku maz un tie dzīvo izklaidus. Kā vienas, tā otras saskaras ar virkni izaicinājumu
ceļā uz racionālu enerģijas izmantošanu. Lai gan energosistēmas elementi katrā pašvaldībā ir atšķirīgi un savā ziņā unikāli,
jo energosistēma ir cieši saistīta ar pašvaldības atrašanās vietu,
vēsturi, tradīcijām un mantoto infrastruktūru, dalīšanās ar pieredzi un zināšanām ir veids, kā risināt līdzīgās problēmas klimata un enerģētikas jomās. Ar šādu mērķi Jūrmalas, Saldus un
Salaspils pašvaldība organizēja un piedalījās vairākās pieredzes
apmaiņas vizītēs. Katrai no tām bija cits mērķis. Piemēram, Tukumā Jūrmalas speciālistes ar kolēģiem pārrunāja Ilgtspējīga
enerģijas rīcības plāna ieviešanas gaitu un izstāstīja, kā Jūrmalai
izdodas samazināt enerģijas patēriņu un CO2 emisijas.
Savukārt ēnošanas ietvaros pašvaldības viesojās cita pie citas, lai redzētu, kā reāli tiek ieviesti energopārvaldības risinājumi un pasākumi klimata pārmaiņu mazināšanai, un novērtētu iespējas iegūtās zināšanas un pieredzi pārņemt savā
pašvaldībā. (Vairāk par šīm metodēm un pašvaldību panākumiem lasiet interneta vietnēs www.energoplanosana.lv un
www.50001seaps.eu.)
Visu iesaistīto pašvaldību pārstāvji piekrīt, ka pieredzes ap-

maiņas braucieni ir veicinājuši pašvaldības izaugsmi un virzību pretī sistemātiskam enerģijas patēriņa samazinājumam.
Ādažu un Saldus pašvaldībā darbā ir pieņemti energopārvaldnieki, bet pārējās paredz to darīt tuvākajā nākotnē. Tas kārtējo reizi apliecina teiciena «viens nav cīnītājs» patiesumu!

Iedvesmojoši piemēri
Salaspilī centralizētajai apkurei tagad izmanto šķeldu un ir
atjaunota siltumpārvades sistēma. Tas devis vislielāko emisiju samazinājumu. Salaspils novadā ir nosiltinātas gandrīz visas pašvaldības iestādes un sakārtota ēku apkures sistēma.
Pašvaldība ir aktīvi iesaistījusies daudzdzīvokļu dzīvojamo
ēku siltināšanas programmā, palīdzot apsaimniekotājiem ar
dokumentācijas izstrādi, izstrādāti trīs pilotprojekti daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām, sasniedzot augstu komforta un
energoefektivitātes līmeni. 2016. gadā pašvaldības ēkās tiek
ieviesta monitoringa sistēma, ar kuras palīdzību uzraudzīs
ēkas elektrības un siltumenerģijas patēriņu, lai varētu lemt
par uzlabojumu veikšanu.
Saldus novada pašvaldība ir realizējusi vairākus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētus projektus, piemēram,
Saldus 2. vidusskolas ēkas un pirmsskolas izglītības iestādes
«Pasaciņa» ēkas siltināšanas, Druvas vidusskolas dienesta viesnīcas siltināšana un siltumsūkņa uzstādīšana, saules kolektoru
uzstādīšana Saldus sporta centrā. Tāpat pašvaldība katru gadu
piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Pašvaldības energopārvaldnieks ir apsekojis novada pagastus, tiek gatavoti jauni
pieteikumi finansējuma piesaistei energoefektivitātes paaugstināšanas projektu īstenošanai pašvaldības iestādēs.
Jūrmalas pašvaldība nopirkusi vairākus elektroauto, turklāt
visi citi elektroauto pilsētā drīkst iebraukt bez maksas. Piestrādāts pie siltumenerģijas zudumu samazināšanas Kauguru
siltumtīklos, uzbūvēta jauna siltumtrase līdz šķeldas katlumājai Nometņu ielā 21A. Modernizēts ielu apgaismojums un Asaru, Dubultu, Z. Meierovica, Mellužu un Strēlnieku prospektā
500 nātrija augstspiediena spuldzes nomainītas uz LED. Daudzās neapgaismotajās Jūrmalas ielās ierīkots energoefektīvs
apgaismojums, izveidots veloceliņu tīkls, rekonstruētas vairākas skolas un bērnudārzi.
Liepājā gandrīz visas pašvaldības ēkas ir nosiltinātas, kā arī
pašvaldības un tās kapitālsabiedrību ēkās tiek veikts enerģijas
patēriņa monitorings. Enerģijas patēriņa kontrolei un iekštelpu gaisa kvalitātes nodrošināšanai visās pašvaldības iestādēs
ir uzstādīti mikroklimata monitoringa logeri, kas mēra gaisa
temperatūru, mitrumu un CO2 koncentrāciju. Veikta pašvaldības iestāžu darbinieku apmācība un izveidota motivācijas
sistēma, lai sekmētu enerģijas patēriņa samazinājumu pašvaldības ēkās. Pašvaldība īsteno atbalsta programmu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku iekšpagalmu labiekārtošanai. Viens
no tuvākajiem mērķiem ir turpināt daudzdzīvokļu ēku renovāciju. Pakāpeniski tiek atjaunots pašvaldības un sabiedriskā
transporta autoparks, ir pagarinātas tramvaja līnijas. Pēdējo
desmit gadu laikā ir rekonstruētas gan siltumtrases, gan uzbūvēta šķeldas koģenerācijas stacija.
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Rita Arāja, Inga Hoņavko

Saulkrastos un Jaunķemeros nesen veikta Latvijā unikāla dabas novērtēšana pēc ekosistēmu pakalpojumu pieejas, kas
dod iespēju paskatīties uz piekrastes dabas bagātībām no cilvēka interešu skatupunkta, proti, kādus labumus varam gūt
no piekrastes dabas.
Latvijai ir gandrīz 500 kilometru gara krasta līnija ar plašām
smilšu pludmalēm, kas mijas ar akmeņainiem piekrastes posmiem, stāvkrastiem, ciemiem un pilsētām. Piekrastē ir saglabājies Baltijas jūras reģionam unikāls sugu, dzīvotņu un
kultūrvēstures komplekss, veidojot šejienei raksturīgas ekosistēmas un ainavu.
Ja agrāk piekrastē dzīvoja trūcīgi zvejnieki, tad tagad nopirkt
īpašumu netālu no jūras ir dārgs prieks. Ikvienai piekrastes
pašvaldībai jūras tuvums dod priekšrocības sekmīgai attīstībai, bet šo kapitālu ir jāmāk apsaimniekot gudri un tālredzīgi,
nemazinot tā nākotnes vērtību. Vietas izvērtēšana, analizējot

Jūrmalas dedestiņa (Lathyrus maritimus) Saulkrastos pie Pēterupes.

ieguvumus un zaudējumus no dažādu teritorijas attīstības virzienu īstenošanas, izmantojot ekosistēmu pakalpojumu (turpmāk – EP) pieeju, ir mūsdienīgs instruments, kas ļauj atrast
ilgtspējīgus risinājumus teritorijas attīstībai, ņemot vērā dabas iespējas. Celmlauži EP pieejas izmantošanā un pielāgošanā Latvijas apstākļiem ir Dabas aizsardzības pārvaldes un tās
sadarbības partneru – biedrības «Baltijas krasti» un Saulkrastu
novada pašvaldības – īstenotā projekta LIFE13 ENV/LV/000839
«LIFE Ekosistēmu pakalpojumi» komanda, kas specializējusies
tieši Latvijas piekrastes ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtēšanā. Projekta ietvaros darāmā ir daudz, šogad
izstrādāta EP kartēšanas un novērtēšanas metodoloģija, apzinātas ekosistēmas projekta pilotteritorijās Saulkrastos un
Jaunķemeros un to sniegtie pakalpojumi, kā arī dots EP novērtējums, analizējot dažādu piekrastes ekosistēmu biofizikālos
parametrus. Taču tas ir tikai viens no veidiem, kā vērtēt EP. Vēl
nepieciešams sociālais un ekonomiskais novērtējums.

Foto: Inga Hoņavko.

EKOSISTĒMU PAKALPOJUMU
VĒRTĒŠANA LATVIJAS PIEKRASTĒ
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Ekosistēmu pakalpojumu iedalījums.

Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas veidi.

Biofizikālā novērtēšana
EP novērtēšana ir laikietilpīgs darbs, un tam nepieciešama dažādu jomu speciālistu iesaiste, kuri analizē un vērtē ne tikai
ekosistēmas kvalitāti un dažādus «dabas» parametrus, piemēram, nodrošinājumu ar ogām, sēnēm, koksni utt., bet arī tās
ietekmi un «vērtību» no tūrisma, kultūras mantojuma, ainaviskā un pat tāda globālā līmenī mērāma parametra kā ogļskābās
gāzes piesaistes spējas un citiem aspektiem, kas pirmajā brīdī var šķist pat nesaistīti ar kādu ekosistēmu un tās veselīgu
pastāvēšanu. Latvijas piekrastes ekosistēmu Saulkrastos un
Jaunķemeros novērtēšanā iesaistījās biedrība «Baltijas Vides
Forums» un plašs dažādu pētniecības jomu speciālistu loks.
EP novērtēšanas procesa pamatā ir teritorijas ekosistēmu apzināšana un to kvalitātes novērtēšana.

Abās teritorijās dominē skujkoku mežu un kāpu ekosistēmas.
Augstvērtīgākas ir vecāku mežu platības – vietas, kur mežs
atbilst Eiropas nozīmes dzīvotnes «veci vai dabiski boreāli
meži» statusam. Teritorijām ir vēl kāda kopīga iezīme, proti,
kāpu josla ir ļoti šaura, vien dažus metrus plata, un pirmā jeb
embrionālo kāpu vaļņa nav gandrīz nemaz, jo pludmali apmeklē pat tūkstoš atpūtnieku dienā. Tomēr vietās, kur kāpas
ir izteiktākas un mazāk nobradātas, sastopams plašs kāpām
raksturīgo augu klāsts, kas lieliski tiek galā ar pārpūsto smilšu aizturēšanu un stiprina kāpu. Tieši veselīgu kāpu barjera
nodrošina pamatkrasta neizskalošanos vētru laikā, un tas ir
viens no būtiskākajiem kāpu ekosistēmas pakalpojumiem.
Eksperti secināja, ka Saulkrastos un Jaunķemeros pieejami 23
ekosistēmu pakalpojumi – no iespējamās sēņu un ogu ražas
vai ārstniecībā izmantojamiem augiem līdz pat trokšņu un
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Biezlapainā sālsvirza (Honckenya peploides) un smiltāja kāpukviesis (Leymus arenarius) – Latvijas piekrastei raksturīgas kāpu sugas.
(Foto: Ansis Opmanis)

Ekosistēmas un to kvalitāte Jaunķemeros.

cita piesārņojuma mazināšanai, kā arī erozijas un vētru aizturēšanas spējām.
Piekrastes ekosistēmas sniedz arī daudzveidīgus piedāvājumus atpūtai un brīvā laika pavadīšanai dabā. Piekrasti izmantojam, lai gūtu enerģiju kārtējam darba cēlienam, jūras malā
vērojam saulrietus, relaksējamies, klausoties viļņu šalkas un
vērojot ainavas, pastaigā gar jūru atmodinām sevī mākslinieka, fotogrāfa vai dzejnieka talantu.

Vērtē piecu ballu sistēmā

Ekosistēmas un to kvalitāte Saulkrastos.

EP noteikšanā tika izmantots kopējais starptautiskais EP klasifikators (CICES), ko lieto visā Eiropā un kas ļauj salīdzināt EP
starp dažādām valstīm. Savukārt, izstrādājot indikatoru sistēmu, bija iespējams izmērīt un novērtēt katru pakalpojumu
salīdzinošā skalā no 0 līdz 5, kur 0 – EP netiek nodrošināts;
1 – EP ļoti zema vērtība; 2 – EP zema vērtība; 3 – EP vidēja
vērtība; 4 – EP augsta vērtība; 5 – EP ļoti augsta vērtība.

Novērtēšanas sistēmas izstrāde Latvijas apstākļiem bija izaicinājumu pilna, jo līdz šim mums nav bijusi pieredze aplūkot valstī pieejamos statistikas datus par vides stāvokli vai
mežaudžu datus, lauka pētījumu rezultātus par sugām un biotopiem, krasta erozijas procesiem vai piekrastes apmeklētību
no EP skatupunkta un pielietot šos datus kādas vietas vērtības
noteikšanai. Nedrīkst aizmirst, ka novērtēšanas punktu ska-
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Ekosistēmu pakalpojumu «Aizsardzība pret vētrām» un «Putnu vērošanas iespējas» novērtējums Saulkrastos.

lai jābūt pietiekami universālai un balstītai uz vērtībām, kas
atbilst Latvijas ekosistēmām un vides apstākļiem, tā nodrošinot iespēju veikt līdzvērtīgu novērtēšanu arī citās Latvijas
piekrastes daļās.
Katra EP individuālā vērtība ietekmē teritorijas kopējo vērtību. Ja teritorijā, kā tas ir Saulkrastos un Jaunķemeros, kāpu
aizsargspējas nav lielas (novērtētas ar 1–2), šo zemo vērtību
kompensē kultūras EP salīdzinoši augstās vērtības. Piemēram,
aktīvās un pasīvās atpūtas iespējas un vides izglītības iespējas Saulkrastos novērtētas pat ar 4. Arī pieaudzis un veselīgs
piekrastes mežs dod būtisku ieguldījumu gaisa kvalitātes
nodrošināšanā un savu artavu klimatu regulējošos procesos,
piemēram, piesaista ogļskābo gāzi un mazina siltumnīcefekta gāzu koncentrāciju atmosfērā. Saulkrastu un Jaunķemeru
piekrastes mežu spēja attīrīt gaisu ir gana augsta – novērtēta
ar 4, bet spēja piesaistīt ogļskābo gāzi ir robežās no 2 līdz 3.
Saulkrastos un Jaunķemeros paveiktais ir tikai pirmais solis
ekosistēmu pakalpojumu vērtēšanā. Šogad abās vietās notiks
gan apmeklētāju, gan vietējo iedzīvotāju un uzņēmēju intervēšana, lai saprastu, kuri no EP tiek izmantoti un kādu vērtību tiem piešķir lietotāji. Tāpat ir uzsākts darbs pie Latvijas
apstākļiem piemērotas EP ekonomiskās (monetārās) vērtības
noteikšanas metodikas izstrādes un pārbaudīšanas.

Plašāk par EP lasiet projekta «LIFE Ekosistēmu pakalpojumi»
interneta vietnē http://ekosistemas.daba.gov.lv», kas šobrīd
ir plašākais informācijas avots par šo tēmu latviski, un sekojiet līdzi projekta gaitai arī sociālajos tīklos «Facebook.com/
ekosistemas» un «Twitter.com/ekosistemaslv».
Projekta kopējais budžets ir 753 290 EUR, no kuriem 376 641 EUR ir
LIFE+ programmas līdzfinansējums, 277 430 EUR ir Latvijas Vides
aizsardzības fonda līdzfinansējums, bet 99 219 EUR ir partneru līdzfinansējums. Projekta īstenošana ilgs līdz 2018. gada 31. maijam.
Ekosistēmas – dzīvo organismu, nedzīvo dabas elementu un
to dzīves vides kopums, kas mijiedarbojas un kopā veido vienotu sistēmu.
Ekosistēmu pakalpojumi – ekosistēmu nodrošinātie materiālie un nemateriālie labumi, kas palīdz nodrošināt cilvēku
dzīves apstākļus. Piemēram, ekosistēmu pakalpojumi ietver
pārtikas produktu, ūdens nodrošināšanu, plūdu regulēšanas
funkciju, augsnes erozijas un slimību uzliesmojumu mazināšanas funkciju, kā arī nemateriālās vērtības, piemēram, atpūtas nodrošināšanu dabas teritorijās.
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DZĪVE PA NULLĒM

Dana Zālīte

«Original Unverpackt» lielveikals Berlīnē.

«Radīt mazāk atkritumu!» – šāds paziņojums lasāms... nē, nevis uz kāda vides aktīvistu grupas plakāta, bet gan Eiropas
Komisijas aprites ekonomikas likumdošanas iniciatīvas pakotnē, ko skeptiķi sauc par ambiciozu. Aprites ekonomika uzbur
utopisku vīziju par bezatkritumu sabiedrību – vidi, kur valda
harmoniska ekodizaina principi. Kur elektrotehnikas mehānisko zobratiņu tikšķi un digitālie sirdspuksti neaprausies,
pārkāpjot divu gadu garantijas slieksni. Kur lietas un materiāli būs izturīgāki. Kur, sasniedzot maksimālu nolietojumu,
kad pat labošana vairs nelīdz, vecais kļūs par izejmateriālu
jaunajam, veidojot noslēgtu aprites ciklu. Līdz 2030. gadam
Eiropas Savienības dalībvalstu iedzīvotāju atkritumi beidzot
būtu pienācīgi sašķiroti, poligoniem atstājot ne vairāk par 10%
atkritumu. Tomēr aprites ekonomikas plāns rada iespaidu par
šķietami korekti apietām patērētājsabiedrības bailēm pazaudēt iespēju radīt... atkritumus. Kamēr iniciatīva par aprites
ekonomiku cirkulē FSC sertificēta papīra kalnos un elektronisko vēstuļu pielikumos, līdz ar priekšlikumiem par plastmasas
maisiņu izmantošanas samazināšanu, daudz ātrāk sasniedzamu bezatkritumu plānu jau tagad īsteno zero waste jeb nulles
atkritumu kustības sekotāji. Viņi negaida ekodizaina vadlīnijas un oficiālus rīkojumus.
Aizvadītajos vasaras saulgriežos Latvijā viesojās viena no
pazīstamākajām nulles atkritumu dzīvesveida karognesējām
Bea Džonsone (Bea Johnson). Cēsīs, Ruckas mākslas rezidenču
centrā, grāmatas «Zero Waste Home» autore dalījās ar savu
stāstu par to, kā viņas četru cilvēku ģimenei – viņai, vīram un
diviem pusaugu dēliem – izdevies samazināt savu atkritumu
daudzumu no ik nedēļu piepildīta 240 litru konteinera līdz

nelielas stikla burciņas tilpumam, turklāt nevis dienā, nedēļā
vai mēnesī, bet gadā! Tas izklausītos mazliet ticamāk, ja runātāja mitinātos noslēgtā ekociematā kalnos, nevis dzīvotu sociāli aktīvu, darba un ceļojumiem piepildītu dzīvi Kalifornijā.
Tāds arī ir Bea mērķis – pierādīt pasaulei, ka bezatkritumu dzīvesveids ir iespējams visiem. Tas palīdz ietaupīt naudu, laiku,
nāk par labu veselībai un nav tikai «meža dīvainīšu» un hipiju
bezjēdzīgs hobijs.

Pieci R: refuse, reduce, reuse, recycle, rot
Ar ko sākt? Atteikties no tā, kas nav vajadzīgs, samazināt lietu
lērumu līdz visnepieciešamākajām, izmantot atkārtoti to, kas
jau nopirkts, šķirot un kompostēt to, no kā nevarēja atteikties, un visu, ko var, izmantot atkārtoti. Angliski to visu apzīmē piecu R virkne: refuse, reduce, reuse, recycle, rot. Šī varētu
būt lieliska minimālista mantra.
Pretēji sākumā pieminētajam aprites modelim šķirot, piekopjot šādu dzīvesveidu, vajag mazāk, jo gluži vienkārši atkritumu ir daudz mazāk. Visa sāls ir apņēmībā atteikties no liekā.
Tas ir dzīvesveids, kas pievērš uzmanību detaļām. Piemēram,
Bea atsakās arī no citu sniegtajām vizītkartēm, bezmaksas
niekiem, piemēram, produktu paraudziņiem, pildspalvām
konferencēs un liekas makulatūras reklāmmateriālu veidā.
Papīra salvešu vietā lieto auduma mutautiņus, plastmasas salmiņu vietā – stikla vai nerūsējošā tērauda līdziniekus vai, vēl
labāk, niedres posmiņu. Un tad vēl kosmētikas un sadzīves
ne-ķīmijas pašbrūvēšana, apģērbu kalna samazināšana līdz
rokas bagāžas izmēra kofera minimumam un pat atteikšanās
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sezonālus vietējās izcelsmes produktus, kas nav lieki iepakoti.
Atšķirīgs ir arī patērētājs «toreiz» un «tagad». Lai cik daudz
auduma maisiņu ar visdažādākajiem logo un saukļiem mums
būtu, līdzīgi kā ziemas sezonā atstarotājus, cilvēki aizvien tos
aizmirst mājās vai mašīnā. Kāpēc? Jo iepirkšanās ļoti bieži ir
spontāna. Nulles atkritumu veikala apmeklētājam auduma
maisiņš ir tikai viens no aksesuāriem iepirkšanās pasākumā.
Jā, tieši tā – pasākumā! Tam jābūt plānotam, jo nākas atcerēties ne tikai par maisiņu, bet jāizdomā, ko un kur likt. Lielākas
un mazākas stikla burkas, auduma drāniņas un maisiņi ietīšanai, stikla pudeles dzērieniem, eļļai un etiķim – tas ir iepirkšanās pamatkomplekts. Kad sagatavošanās darbi veikti, pati
iepirkšanās jau ir pavisam vienkārša. Lielās tvertnēs, līdzīgās
kā sveramajiem riekstiem un saldumiem, atrodas viss, ko un
cik daudz sirds kāro. Klienta līdzi atnesto tukšo taru veikalā
vispirms nosver – piemaksāt par iepakojumu nevajag.

no dārzeņu mizošanas, lai samazinātu komposta apjomu! Dzīvot pēc nulles atkritumu principa nenozīmē tikai pārdomātu
iepirkšanos un lieka iepakojuma nenešanu mājās. Droši vien
būsiet pamanījuši, ka lielākā atkritumu straume mūsu mājoklī
ieplūst tieši no veikala. Un tiem, kuri vēl nav gatavi pilnībā
ienirt pasaulē, kur dzīvo «pa nullēm», pirmais un, šķiet, arī
vieglākais solis atkritumu samazināšanā ir iepirkšanās paradumu maiņa.

Beziepakojuma veikali
Dzīvot tā, lai vide būtu tīrāka, daudz efektīvāk ir nevis izvēloties «zaļu» iepakojumu, bet atsakoties no komerciālā iepakojuma pavisam. Vismaz tā uzskata nulles atkritumu dzīvesveida
sekotāji. Beziepakojuma veikali, izrādās, nav nekāds retums.
Daži mums tuvākie atrodas Vācijā («Original Unverpackt»),
Francijā («La Recharge»), Itālijā («Effecorta») un Lielbritānijā
(«Unpackaged»). Un tie ir tikai daži piemēri, jo ideja par beziepakojuma veikaliem ārzemēs izplatās teju tikpat strauji, cik
aug vienreizlietojamo glāzīšu kalni Rīgas kafijotavās.
Vēl nemaz ne tik sen, pirmsplastmasas ērā, uz tirgu nācās
doties gan ar savu groziņu vai tīkliņu, gan burciņām. Tādēļ
beziepakojuma iepirkšanās un tirdzniecības koncepts nav
nekas eksotisks. Drīzāk pārāk aši aizmirsts vecais. Pāris atšķirību starp «toreiz» un «tagad» gan var sazīmēt. Produktu
sortiments mūsdienīgajos beziepakojuma veikalos ir daudz
plašāks, daudzveidīgāks – sākot no auzu pārslām līdz mazgāšanas līdzekļiem un izlejamajam vīnam. Pārdomāta ir arī
veikala piegādes ķēde – maksimāli izvēloties ekoloģiskus un

No krāsainiem iepakojumiem brīvi veikalu plaukti, kas nenovērš uzmanību no pirkumu saraksta, noteikti ir iepakojuma
ražotāju un mārketinga speciālistu ļaunākais murgs, bet – attopieties! – neviens cits katras etiķetes apbrīnošanai un tās
krāsu niansēm nevelta tik lielu uzmanību cik jūs. Jā, gan jau
katram mājās ir pa kādai metāla cepumu kārbai, kas pārtapusi par šūšanas piederumu vai citu dārgumu glabātavu. Bet,
lai cik stilīgs būtu brokastu pārslu iepakojums, domāju, ka to
kolekcionēšana nav izplatīts hobijs. Un, pat ja iepakojums ir
tik skaists, ka žēl izmest, drīz vien varat kļūt par atkritumu
ķīlnieku. Beziepakojuma veikalos nav ilgi jāmīņājas ejās starp
plauktiem, cilājot produktu pēc produkta, meklējot «visplānāk» un lētāk iesaiņoto. Vairs nav nepieciešams iztēlē projicēt
sava pirkuma nākotni atkritumu kalnā un nerimstoši lūgt pārdevējiem nelikt pirkumu papildu maisiņos. Iepirkšanās beziepakojuma veikalos risina arī pārtikas atkritumu problēmu.
Tikai dažas olas omletei, tase miltu un sauja rozīņu kēksam,
viena šķēle siera, testa porcijas daudzums maz pazīstamajai
kvinojai. It kā sīkums, bet dažreiz tiešām nepieciešams tikai
mazliet vairāk «kaut kā», lai tūlītējas neapēšanas gadījumā tas
kļūtu par barību pārtikas sviļņiem.

Gatavojies pirkšanai savlaicīgi
Kamēr gaidām to dienu, kad arī Latvijā varēsim iepirkties
beziepakojuma veikalos, saglabājiet apņēmību – iepakojuma
apjomu var samazināt jau tagad. Vai tas būtu tirgus vai lielveikals, dodies turp sagatavojies. Ja plāno pirkt svaigus dārzeņus
un augļus, paņem līdzi grozu un jau lietotus maisiņus. Produktus izvēlies iepakojumā, ko var šķirot vai izmantot atkārtoti. Tēju, kafiju, dažādas garšvielas, etiķus un eļļas, pat vīnu
var iegādāties specializētajos veikalos sveramā veidā – paņem
līdzi savas kārbas un pudeles. Grūtāk būs ar beziepakojuma
graudaugu un pākšaugu iegādi. Bet noteikti vērts sameklēt
savai dzīvesvietai tuvāko bāzi, kur produktus, ko patērē daudz
un regulāri, var iegādāties lielākos iepakojumos. Piemēram,
piecu kilogramu rīsu paku, nevis piecus viena kilograma iepakojumus. Ekosaimniecības «Kaņepītes» saimniece vienmēr
priecājas, ja pircējs atbrauc ar saviem maisiņiem miltiem un
zirņiem. Bet pats svarīgākais ir trenēt gribasspēku, atsakoties
no liekajiem pirkumiem! Jo, kā daudzkārt šā žurnāla lapās
esam teikuši, viszaļākais pirkums ir tas, ko tu nenopērc!
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KĀ MAZINĀT ATKRITUMU IETEKMI
UZ KLIMATA PĀRMAIŅĀM
Rūta Bendere
Daudzi pētījumi liecina, ka klimata pārmaiņas nevar izskaidrot
tikai ar neapturamiem dabas procesiem. Antropogēnās siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisijas ir radījušas palielinātas oglekļa
dioksīda (CO2), metāna (CH4) un slāpekļa oksīda (N2O) koncentrācijas atmosfērā. Lai gan 2012. gadā no 32 Eiropas Savienības un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstīm Latvijai
bija zemākais SEG emisiju apjoms uz vienu iedzīvotāju, tajā
pašā laikā, izrādās, Latvijai bija divpadsmitais augstākais SEG
emisiju apjoms uz vienu eiro iekšzemes kopprodukta (IKP),
turklāt visvairāk – tieši CO2 emisiju, kam seko CH4 un N2O.
Visvairāk SEG emisiju rada kurināmā sadedzināšana – 65%, tad
lauksaimniecība – 21% un atkritumu apsaimniekošana – 7%,
bet no specifiskiem rūpnieciskiem procesiem un šķīdinātāju
lietošanas veidojas 7% no visām SEG emisijām.
Oglekļa dioksīda jeb CO2 emisiju kopapjoms 2013. gadā Latvijā bija aptuveni 7,4 miljoni tonnu, pavisam nedaudz CO2
emisiju (0,1%) rodas pēc atkritumu sadedzināšanas.
Metāna jeb CH4 emisiju kopapjoms 2013. gadā bija aptuveni
divi miljoni CO2 ekv. tonnu. Visvairāk radīja lauksaimniecības
sektors – 46%, un tikai nedaudz atpalika atkritumu apsaimniekošana – 36%.
Slāpekļa oksīda jeb N2O emisiju kopapjoms 2013. gadā bija
aptuveni pusotra miljona CO2 ekv. tonnu. Līderos atkal lauksaimnieki – 91%, būtiski mazāku ieguldījumu – 8% – deva kurināmā sadedzināšana un atkritumu apsaimniekošana – 1%.

Atkritumu saimniecības emisijas
Atkritumu saimniecībā ir vairāki SEG avoti:
• notekūdeņu apstrāde, kur bioloģisko procesu rezultātā
veidojas ogļskābā gāze un metāns;
• atkritumu sadedzināšana, kur atbrīvojas ogleklis, dūmgāzēs rodas ogļskābā gāze, kā arī no jauna sintezējas slāpekļa oksīdi;
• bioloģiskās pārstrādes gaitā, piemēram, kompostējot,
notiek organisko vielu daļēja sadalīšanās un ogļskābās gāzes veidošanās, toties biogāzes ražošanas laikā SEG rodas
ļoti maz;
• cieto atkritumu glabātavās bioloģisko anaerobo procesu
rezultātā veidojas gan ogļskābā gāze, gan metāns.
Salīdzinot ar atkritumu noglabāšanu un notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu, emisijas no cieto atkritumu bioloģiskās pārstrādes un sadedzināšanas ir ļoti mazas.
Siltumnīcas efektu visvairāk veicina oglekļa dioksīds (CO2),

metāns (CH4) un slāpekļa oksīds (N2O). Atkritumu noglabāšanā un atkritumu pārstrādē būtiskākās ir metāna emisijas,
tāpēc šajā jomā galvenā vērība tiek veltīta, lai mazinātu šīs
gāzes nonākšanu atmosfērā. Atkritumi, kas tiek noglabāti poligonos, satur daudz pūstošas masas, un veidojas gāze, kuras
sastāvā ir aptuveni 60% CH4 un 40% CO2, kā arī citi viegli gaistoši savienojumi. Gāzes daudzums un sastāvs ir atkarīgs no atkritumu sastāva un sadalīšanās gaitas. Ja atkritumus noglabā
plānā slānī bez blīvēšanas un pārsegšanas, veidojas skābekli
saturoši savienojumi. Atkritumu blīvēšana un slāņa biezuma
palielināšana, kā arī regulāra nosegšana veicina to anaerobu
sadalīšanos. Biodegradablo atkritumu sadalīšanās ātrums poligonos ir atkarīgs no atkritumu sastāva un faktoriem, kas ietekmē mikroorganismu augšanu (mitrums, pieejamās barības
vielas, pH, temperatūra), kā arī glabātavas apsaimniekošanas
veida – tas kavē vai veicina atkritumu sadalīšanos.
Ja atkritumu noglabāšanas vietā nav ierīkota gāzes savākšana,
tā pakāpeniski izplūst atmosfērā. Savukārt, ierīkojot gāzes savākšanas sistēmu, metānu saturošo biogāzi var savākt un sadedzināt lāpā vai arī atgūt enerģiju, ražojot elektrību un siltumu.

Neradīt, reciklēt, kompostēt
Visefektīvākais gaisa piesārņojuma novēršanas paņēmiens ir
izmantot tehnoloģijas, ar kuru palīdzību var nodrošināt siltuma un elektroenerģijas ieguvi, kā arī pārstrādāt atkritumus
tā, lai nebūtu jāizmanto ogļūdeņražus saturošu materiālu un
fosilo degvielu sadedzināšana. SEG emisijas jāsamazina, veicot apsaimniekošanu atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas
prioritātēm: vislielākais efekts būtu no atkritumu samazināšanas, tad – otrreizēji pārstrādājot visu, kas iespējams, kā arī
kompostēšana vai biogāzes ražošana. Videi ne tik drošs paņēmiens ir RDF (angl. refuse-derived fuel – no atkritumiem iegūts
kurināmais) sadedzināšana, beidzamais – apglabāt poligonā
tikai nekādi neizmantojamos materiālus. Reālajā dzīvē viss
joprojām ir otrādi.

Biotehnoloģiju plašās iespējas
Arvien plašāk bioatkritumu pārstrādē izmanto biotehnoloģijas. Ir aerobā un anaerobā pārstrāde. Aerobā pārstrāde ir biomasas kompostēšana ar tādām metodēm, lai gaisā nokļūst neliels daudzums ogļskābās gāzes. Savukārt anaerobā pārstrāde
raksturīga ar speciālu iekārtu bioreaktoru izmantošanu, kas
ir projektēti ātrai bioloģisko atkritumu sadalīšanai ar iespēju
vadīt un optimizēt metāna veidošanos. Te darbojas metānu
veidojošās un citas baktērijas. Procesā veidojas biogāze, kas
satur gan ogļskābo gāzi, gan metānu. Metānu savāc un izman-
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Poligona gāzes sastāvs atkarībā no bioloģiski sadalāmo atkritumu sadalīšanās pakāpes.

Atgūtais metāns no atkritumu poligoniem Latvijā (Gg).

CIETIE SADZĪVES ATKRITUMI

BIOTEHNOLOĢIJAS
PĀRSTRĀDE

APGLABĀŠANA
KOMPOSTĒŠANA

NOVĒRSTS CO2

CO2

CH4 ENERĢIJA

NOVĒRSTS CO2

CO2

BIOGĀZES
RAŽOŠANA

CH4 ENERĢIJA

NOVĒRSTS CO2

SADEDZINĀŠANA

CO2

ENERĢIJA

NOVĒRSTS CO2

Cieto sadzīves atkritumu pārstrādes iespējas, samazinot SEG.

to par kurināmo, no kā ražo elektrību, un labi, ja iespējams
arī izlietot siltumu. Gaisā izdalās ogļskābā gāze, kas veidojas
pārstrādes procesā.
Pasaules prakse rāda, ka no poligona kaudzes vidēji var savākt
tikai aptuveni 30% gāzes, bet aptuveni 70% metāna nonāk atmosfērā, tādēļ daudzās valstīs poligonos noglabāt pūstošus atkritumus ir aizliegts. Siltumnīcefekta gāzes turpina veidoties arī
slēgtajās un rekultivētajās izgāztuvēs. Ja laikus nav ierīkota gāzu
savākšanas sistēma, metāna izdalīšanos var kavēt, pārklājot atkritumu kalnu ar teju metru biezu auglīgas augsnes slāni, lai
daļa metāna gāzes var oksidēties ar augsnes baktēriju palīdzību.
Ja no atkritumu masas izdalās nedaudz metāna (mazāk par 35%
pēc tilpuma), šo gāzi var sadedzināt ar speciālu lāpu palīdzību. Ja ir pietiekami liels gāzes daudzums, to var izmantot par
degvielu transporta līdzekļos vai koģenerācijas iekārtās, jo gāzes siltumspēja ir 3,5–5,5 kWh Nm3 (35–55% metāna), un tā
ir lieliska degviela speciāliem gāzes motoriem. SEG izplūdi atmosfērā var būtiski samazināt, noglabāšanas laikā atkritumus
regulāri blīvējot un tos pārsedzot, kā arī ierīkojot gāzu savākšanas sistēmas lielākos atkritumu poligonos. Emisiju rašanos
var novērst, samazinot vai pat pārtraucot bioloģiski sadalāmo

atkritumu noglabāšanu atkritumu poligonos un vienlaikus atrisinot atkritumu dalītu vākšanu un pārstrādi, pie reizes iegūstot
vai nu organisko mēslojumu, vai slēgtos biogāzes reaktoros ražojot metānu. Atkritumu kompostēšana, tos aerējot, nodrošina
ātru sadalīšanos, kur izdalās vien ogļskābā gāze un ir novērsta
metāna veidošanās. Savukārt anaerobā pārstrāde slēgtos bioreaktoros praktiski izslēdz SEG gāzu veidošanos un nodrošina
enerģētiski izdevīgu biomasas pārstrādi.
Latvijā nav noteiktu prasību par bioatkritumu atdalīšanu to
rašanās avotā, piemēram, virtuvē, un tas pamatīgi apgrūtina
atkritumu šķirošanu, jo pūstošās mizas un ēdiena atliekas
sasmērē un samitrina gan papīru, gan plastmasu – jebko, ko
varētu pārstrādāt. Un vēl: risinot emisiju novēršanas pasākumus un plānojot atkritumu apsaimniekošanas, pārstrādes un
noglabāšanas sistēmas, ļoti traucē šaurā nozaru pieeja, kur
katram ir svarīgi gūt pēc iespējas ātrāku peļņu, vienalga, kas
vēlāk notiek ar dabu un vidi.
Raksts sagatavots pēc projekta «Sabiedrības izpratnes
un zināšanu veicināšana par klimata pārmaiņām, ko
rada antropogēnie procesi – atkritumu un notekūdeņu
apsaimniekošana» Nr. 2/EEZ LV02/14/GS/046/008 (finansē EEZ finanšu instruments) izstrādes materiāliem.
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Akcijā «Dabai labi, labi jums» biroju darbiniekus
aicina šķirot baterijas
Jau piekto gadu AS «Latvijas Zaļais punkts» un biroja preču
piegādātājs SIA «Officeday Latvia» aicina biroju darbiniekus
aktīvi iesaistīties izlietoto bateriju savākšanas akcijā «Dabai labi, labi jums», tā pievēršot uzmanību bateriju radītajam kaitējumam. Akcija norisinās jau no 8. jūnija un ilgs
līdz 28. oktobrim.
«Vairāk nekā 300 uzņēmumu jau izmanto iespēju šķirot baterijas birojā, un, jāatzīst, tie ir uzņēmumi, kuru darbiniekiem
rūp gan sava, gan citu dzīves kvalitāte un tīra vide. Baterijas ir
praktiskas un noderīgas – bez tām nav iedomājamas daudzas
ikdienā nepieciešamas lietas, piemēram, TV pultis, lukturīši,
rotaļlietas, kalkulatori u.c., taču tās satur videi un cilvēka veselībai bīstamas vielas, tāpēc baterijas ir atbilstoši jāuzglabā,
jāsargā no bērniem, un pēc izlietošanas tās nedrīkst izmest
kopā ar sadzīves atkritumiem,» uzsver AS «Latvijas Zaļais
punkts» direktors Kaspars Zakulis.
SIA «Officeday Latvia» mārketinga direktore Baltijas valstīs
Ieva Ostrovska: «Prieks, ka ik gadu birojos savākto bateriju
apjoms pieaug divkārt – ja pirms diviem gadiem akcijā savācām vairāk nekā 600 kilogramu izlietoto bateriju, pērn tie
bija jau 1300 kilogramu. Vēlamies pateikt paldies ikvienam
uzņēmumam, kurš jau šobrīd ir iesaistījies izlietoto bateriju
vākšanā, izmantojot speciāli šim nolūkam sagatavotos bezmaksas spainīšus, un ceram, ka arī šogad mums izdosies dubultot savākto bateriju apjomu jau virs 2500 kilogramiem. Es
ticu, ka visi kopā mēs spējam paveikt lielas lietas. Aicinām arī

šogad aktīvi iesaistīties izlietoto bateriju vākšanas akcijā! Aktīvākajiem un čaklākajiem uzņēmumiem būs iespēja saņemt
vērtīgas balvas.»
Uzņēmumi, kuri līdz 25. jūlijam SIA «Officeday Latvia» nodos
pilnu spainīti ar baterijām, piedalīsies izlozē par ielūgumu 10
personām uz mūzikas festivālu «Laba Daba», kas tiks izlozēti
29. jūlijā.
Līdz pat 24. oktobrim no visiem uzņēmumiem, kuri šķiro baterijas birojā un būs nodevuši vismaz vienu piepildītu bateriju
spainīti, tiks izlozēts viens darba kolektīvs, kas saņems dāvanu karti kopīgai aktīvajai atpūtai parkā «Rāmkalni» 250 eiro
vērtībā. Dāvanu kartes izloze notiks 28. oktobrī.
Visi uzņēmumi, kuri piedalīsies akcijā, apmaiņā pret katru piepildīto bateriju spainīti iegūs akcijas uzlīmi. Sakrājot trīs uzlīmes, uzņēmums saņems dāvanu grozu – «Löfbergs ICE coffee»
un «Löfbergs ICE tea» komplektu no kafijas ražotāja «Löfbergs»
un 12 bateriju komplektu no «Duracell», kā arī īpašas balvas no
SIA «Officeday Latvia» un AS «Latvijas Zaļais punkts».
Lai piedalītos akcijā un sāktu šķirot baterijas birojā, uzņēmumi aicināti pieteikties vietnē www.officeday.lv vai zvanot uz
tālr. 67808100 vai 67032220. Bateriju spainīša piegādi un piepildīto spainīšu nomaiņu visā Latvijā nodrošina SIA «Officeday
Latvia».
Plašāk par akciju un tās noteikumiem – www.officeday.lv un
www.zalais.lv.
Baterijas satur videi un cilvēka veselībai kaitīgas vielas – mangāna dioksīdu, cinku, kadmiju, svinu, dzīvsudrabu, niķeli,
alvu, antimonu, bismutu, kobaltu, arsēnu, selēnu, varu, hromu, kā arī dažādas skābes un sārmus. Nonākot ūdenī, bateriju korpuss īsā laikā sarūsē, čaulītes atveras un kaitīgās vielas
nonāk augsnē un ūdeņos; tālāk tās uzņem augi, dzīvnieki un
cilvēki. Cilvēks ar ūdeni un augu un dzīvnieku valsts produktiem tādējādi var uzņemt smagos metālus, toksiskās vielas,
kas, uzkrājoties organismā, var veicināt dažādas saslimšanas.
AS «Latvijas Zaļais punkts» ir ražotāju atbildības organizācija
Latvijā jau 15 gadus. AS «Latvijas Zaļais punkts» rūpējas par
izlietotā iepakojuma un videi kaitīgo preču šķirošanas, savākšanas un pārstrādes sistēmu izveidi un attīstību Latvijā. AS
«Latvijas Zaļais punkts» misija ir radīt ilgtermiņa risinājumus
tīras vides saglabāšanai nākamajām paaudzēm. Viena no AS
«Latvijas Zaļais punkts» prioritātēm ir sabiedrības izglītošana
un komunikācija ar sabiedrību, skaidrojot, palīdzot un iedvesmojot cilvēkus šķirot atkritumus.
SIA «Officeday Latvia», savulaik «Aigas nams», jau 20 gadus ir
lielākais biroja preču piegādātājs Baltijas valstīs, nodrošinot pilnu biroja preču spektru, sākot no biroja papīra un kancelejas
precēm līdz kafijai, kārtridžiem, biroja mēbelēm un tehnikai.
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PAPLAŠINĀTAS IESPĒJAS NODOT BATERIJAS UN
NOLIETOTU MAZO ELEKTROTEHNIKU «RIMI» VEIKALOS

«Pēc aptaujas datiem secinām, ka mūsu klienti ir labi informēti par atkritumu šķirošanu un vairāk nekā puse zina, kur var
nodot nolietoto un nederīgo mazo elektrotehniku. Lai gan ikdienā atkritumus šķiro tikai puse iedzīvotāju, pozitīvi, ka 85%
to vēlētos darīt vēl vairāk. Tāpēc, lai sniegtu cilvēkiem iespēju
rūpēties par apkārtni, atbrīvot savu mājokli no nevajadzīgām
lietām, vienlaikus veidojot pozitīvu ieradumu, aicinām nodot
nolietotās elektroiekārtas un baterijas «Rimi» hipermārketos.
Tā ir pavisam ērta iespēja apvienot patīkamo ar lietderīgo.
Galvenais – atcerēties sakrātās baterijas un nolietotās elektroiekārtas paņemt līdzi uz veikalu, dodoties iepirkties, un
neaizmirst tās izmest pirms vai pēc iepirkšanās!»
Šā gada sākumā AS «Latvijas Zaļais punkts» un «Rimi» veiktajā aptaujā secināts, ka puse Latvijas iedzīvotāju ikdienā šķiro
atkritumus, lielākoties baterijas, akumulatorus, papīru, kartonu un stiklu. Tāpat aptaujas rezultāti liecina, ka, lai gan
puse aptaujāto pievērš uzmanību arī elektroierīču nodošanai, 64% Latvijas iedzīvotāju mājās glabā nolietotās mazās
elektroiekārtas – mobilos telefonus, matu fēnus, tējkannas
un gludekļus.
«Rimi» lielveikali, kuros izvietoti 14 jaunie konteineri
mazās elektrotehnikas un bateriju nodošanai

Ņemot vērā iedzīvotāju lielo atsaucību un pieprasījumu pēc
nolietotu mazo elektroiekārtu un bateriju utilizēšanas iespējām, vēl 14 «Rimi» lielveikalos ir novietoti speciālie konteineri, kuros varēs atstāt nevajadzīgo elektrotehniku.
«Paldies visiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķiro atkritumus
un rūpējas par vidi! Ņemot vērā lielo atsaucību, kopā ar «Rimi»
esam nolēmuši paplašināt mazās elektronikas un bateriju savākšanas tīklu. No jūnija vēl 14 «Rimi» lielveikalos nolikti konteineri mazās elektrotehnikas un bateriju šķirošanai. Cilvēkiem kļūst aizvien saprotamāks, kāpēc ir jāšķiro un kā to darīt
pareizi, – mēs ņemam vērā šo vajadzību un radām iespējas.
«Latvijas Zaļais punkts» atvieglo un veicina atkritumu šķirošanas paradumus,» stāsta AS «Latvijas Zaļais punkts» direktors
Kaspars Zakulis.
Specializētajos zaļajos konteineros ikviens var atstāt nevajadzīgo elektrotehniku un izlietotās baterijas. Savāktās ierīces
un baterijas tiks pārstrādātas dabai un cilvēkiem draudzīgā
veidā. Ja elektrotehnika un baterijas netiek nodotas pārstrādei, bet nokļūst vidē, tiek radīts toksisks piesārņojums.
Elektrotehnika un baterijas satur svinu, kadmiju, alvu, dzīvsudrabu u.c. kaitīgas vielas, kas, nonākot vidē, rada bīstamu
piesārņojumu.
«Rimi Latvia» sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Bite stāsta:

Rīgā: Zolitūdes ielā 34, Vienības gatvē 95, Sergeja Eizenšteina ielā 29, Prūšu ielā 2B, Kalnciema ielā 41, Mārupes ielā
10A, TC «Bērnu pasaule» Matīsa ielā 25, TC «Origo» Stacijas
laukumā 2, TC «Dole» Maskavas ielā 357, TC «Minska» Nīcgales
ielā 2, TC «Juglas centrs» Brīvības gatvē 434B, TC «Galleria Rīga»
Dzirnavu ielā 67.
Pierīgā: Ādažos, TC «Apelsīns» Rīgas gatvē 5; Jūrmalā, TC «Lielupe» Viestura ielā 22.
«Rimi» hipermārketi, kuros izvietoti konteineri mazās
elektrotehnikas un bateriju nodošanai
Rīgā: TC «Alfa» Brīvības gatvē 372, TC «Azur» Rencēnu ielā 1,
TC «Biķernieku» Biķernieku ielā 160, TC «Damme» Kurzemes
prospektā 1A, TC «Gramzdas» Imantas 15. līnijā 7, TC «Mīlgrāvja» Mīlgrāvja ielā 6, TC «Mols» Krasta ielā 46, TC «Olympia» Āzenes ielā 5, TC «P. Brieža» P. Brieža iela 33A, TC «Spice»
Lielirbes ielā 29, TC «Stirnu» Stirnu ielā 26, TC «Valdemāra»
K. Valdemāra ielā 112, TC «Zoom» Maskavas ielā 400, TC «Mārupe» Daugavas ielā 31, Mārupē, TC «Deglava» A. Deglava 110.
Citur Latvijā: Bauskā, Pionieru ielā 2; Daugavpilī, Cietokšņa
ielā 70; Dobelē, Brīvības ielā 30; Jelgavā, Rīgas ielā 48 un «Vivo
centrā» Katoļu ielā 18; Jēkabpilī, Vienības ielā 7; Jūrmalā, Kauguros, Talsu šosejā 29; Ķekavas novadā, TC «A7»; Liepājā, TC
«Rietumu centrs», Jaunā Ostmala 3/5; Ogrē, Rīgas ielā 33; Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 138; Salaspilī, Skolas ielā 4E; Tukumā,
Pasta ielā 14; Ventspilī, TC «Tobago», Lielajā prospektā 3/5
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BEZ DZĪVAJĀM RADĪBĀM
AUGSNĒ NAV AUGLĪBAS
Lāsma Ozola
Viena no pasaulē vadošajām augsnes zinātniecēm un dedzīga bioloģiskās lauksaimniecības cildinātāja Dr. Eleina Ingama
(Elaine Ingham) mēdz teikt: «Nav tādas problēmas kā augsnes
auglības trūkums, bet gan mikroorganismu trūkums augsnē, jo
mikroorganismi ir tie, kas veido augsnes auglību.» Tāpēc vēlos
sniegt ieskatu tajā, cik liela nozīme ir mikroorganismiem augsnes auglības, struktūras un augu veselības nodrošināšanā.
Tikai pēdējā desmitgadē augsnes zinātnieki arvien vairāk
uzmanības sāk pievērst augsnes bioloģiskajām īpašībām un
mikroorganismu labsajūtai un aizvien biežāk pētījumos tiek
atklāts, ka mikroorganismiem – baktērijām, sēnēm, nematodēm, vienšūņiem u.c. radībām – ir nenovērtējama loma
augsnes struktūras veidošanā, augiem nepieciešamo barības
vielu nodrošināšanā un augu imunitātes pret slimībām un kaitēkļiem veicināšanā. Augi ar mikroorganismiem veido simbiotiskas attiecības: caur saknēm rizosfērā, kas ir pāris milimet-

ru plata zona ap auga saknēm, izdala saražotos ogļhidrātus,
aminoskābes, proteīnus, organiskās skābes un vitamīnus, lai
barotu baktērijas un sēnes, un pretī saņem sīko būtņu ekskrementus ar barības vielām. Savukārt ar baktērijām un sēnēm
mielojas vienšūņi un nematodes, kuru ekskrementos esošās
barības vielas augiem ir viegli uzņemamas. Izrādās, ka augi
ar sakņu izdalījumiem spēj ietekmēt pat to, kādus mikroorganismus tie vēlas piesaistīt rizosfērai. Lai arī zinātnieki vēl
tikai mēģina izprast augu un mikroorganismu attiecības, jau ir
atklāts, ka mikroorganismi ne tikai nodrošina augus ar barības
vielām, bet arī veicina to augšanu, apgādājot ar vitamīniem,
antibiotikām un hormoniem.
Augsne mudž no dzīvības – vienā tējkarotē veselīgas augsnes
ir miljardiem ar aci nesaskatāmu baktēriju, pāris metru tikpat
neredzamu sēņu hifu, simt līdz desmit tūkstoši aļģu, tūkstošiem vienšūņu un desmitiem nematožu. Augsnes mikroorga-
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nismu dzīvības procesu nodrošināšanai ir nepieciešams skābeklis un ogleklis, tāpēc sablīvētās un ar organiskajām vielām
nabadzīgās augsnēs ir maz dzīvības.

Dzīvā zeme: aļģes, baktērijas, sēnes, vienšūņi un
nematodes
Augsnes aļģes ir mikroskopiski organismi, kurus var dēvēt
par primitīviem augiem. Tās no atmosfēras piesaista oglekli un kalpo par barību augsnes baktērijām un sēnēm. Aļģes
sadala augsnes minerālvielas augiem pieejamā formā un izdala lipīgu vielu, kas satur kopā augsnes daļiņas, tā uzlabojot tās struktūru. Lietojot herbicīdus, tiek iznīcināti arī šie
mikroskopiskie augi.
Baktērijas ir vienšūņi, kas labvēlīgos apstākļos ļoti ātri vairojas, un, tā kā tās kalpo par barību daudziem citiem organismiem augsnē, tām ir jābūt lielā vairumā. Lielākā daļa zemē
esošo baktēriju atrodas miera stāvoklī un atdzīvojas tikai tad,
kad tām ir labvēlīgi apstākļi, tāpēc sezonas laikā to dažādība
ir krietni atšķirīga.
Sēnes un baktērijas ir galvenās organisko vielu noārdītājas.
Baktērijas galvenokārt barojas, noārdot «zaļo materiālu», jo
tās labāk pārstrādā vienkāršos cukurus nekā sarežģītākus
oglekļa savienojumus.
Baktēriju labie darbi augsnē:
1) tādas baktēriju ģintis kā Azotobacter, Azospirillum,
Clostridium un Rhizobium piesaista no gaisa slāpekli un pārvērš to augam pieejamā formā;
2) baktērijas izdala lipīgas vielas, lai piestiprinātos augsnes
daļiņām, pie reizes uzlabojot augsnes fizikālās īpašības;
3) baktērijas ir kā maisi, kuros atrodas barības vielas, un
tas pasargā augsnes auglību no izskalošanās. Baktēriju
ekskrementi un atliekas kalpo par mēslojumu augam;
4) baktērijas sadala minerālvielas augiem pieejamā formā;
5) «labās» baktērijas pārklāj auga saknes un pasargā no
«sliktajām» baktērijām, neļaujot tām inficēt augu;
6) baktērijas izdala hormonus un citas vielas, kas stimulē
augu augšanu.
Augsnes sēnes ir daudzšūnu organismi, kas veido garus pavedienus – hifas. Atšķirībā no baktērijām sēnēm patīk sarežģīti
oglekļa savienojumi, tāpēc tās spēj noārdīt «sauso materiālu» –
skaidas, izžuvušu koksni, sakaltušās lapas utt.
Sēņu labvēlīgā ietekme:
1) sēnes sadala augsnē esošās minerālvielas augiem pieejamā formā;
2) ja baktērijas izdala «līmi», kas savieno augsnes daļiņas
mikrodrupatiņās, sēnes šīs mikrodaļiņas savieno makropiciņās, tā pasargājot organiskās vielas un minerālvielas no
izskalošanās.
Īpaši jāpaslavē mikorizas sēnes. Pateicoties auga simbiotiskajām attiecībām ar mikorizas sēni, barības vielu, it īpaši fos-
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fora, pieejamība augam var palielināties līdz pat 1000 reižu.
Mikorizas sēnes noklāj auga saknes ar hifām un kalpo kā to
pagarinājums, dziļi iesniedzoties zemē. Apmaiņā pret oglekli
un cukuriem mikorizas sēnes piegādā augam barības vielas un
ūdeni, kā arī nodrošina aizsardzību pret patogēno baktēriju
un vīrusu izraisītām slimībām.
Vienšūņi pārtiek galvenokārt no baktērijām, dažkārt – arī sēnēm un citiem vienšūņiem. Turklāt tie ir īsti rīmas – dienā
var apēst pat 10 tūkstošus baktēriju! Barojoties ar citiem organismiem, vienšūņu ekskrementi citos organismos ieslēgtās
barības vielas padara pieejamas augiem. Arī paši vienšūņi ir
nozīmīgs barības avots citiem organismiem.
Nematodes ir mikroskopiski tārpveida organismi, un arī tie
barības vielas padara pieejamas augiem. Dārznieki lielākoties
pazīst tikai parazītiskās nematodes, kas pārtiek no kultūraugu
saknēm un kaitē augiem, taču veselīgā augsnē dzīvo arī plēsējnematodes, kuras pārtiek no parazītiskajām nematodēm, noturot tās līdzsvarā. Pārējās nematodes pārtiek no baktērijām
vai sēnēm. Ņemot vērā to, ka nematodes ir lielākas par baktērijām, sēnēm un vienšūņiem, tām barības meklēšanai nepieciešamas porainākas augsnes, tāpēc sablīvētās augsnēs nematožu būs daudz mazāk. Sablīvētās augsnēs būs ierobežota arī
baktēriju pārvietošanās, jo nedarbosies nematožu «taksis», ko
baktērijas, kam ir ierobežotas pārvietošanās iespējas, izmanto, lai nokļūtu pie citiem augiem.

Mikroorganismi – dzīvības procesu nodrošinātāji
augsnē
Augsne, kurā ir labvēlīgi apstākļi daudzveidīgai mikroorganismu attīstībai, tie nodrošinās šādus labumus:
1) sadalīs un noārdīs organiskās vielas, reciklēs barības
vielas un padarīs tās pieejamas augiem viegli uzņemamā
formā;
2) izdalīs skābes un enzīmus, kas šķīdina minerālvielas un
padara tās augiem pieejamas;
3) noturēs barības vielas sakņu zonā;
4) barības vielas, kas atrodas mikroorganismu «vēderā»,
neizskalojas, tāpēc – jo vairāk augsnē mikroorganismu, jo
lielāka barības vielu rezerve;
5) uzlabos augsnes struktūru un fizikālās īpašības, ļaujot
augam dzīt saknes dziļāk;
6) noārdīs toksiskas vielas un toksīnus;
7) palīdzēs saglabāt augsnē mitrumu;
8) veicinās augu augšanu un, izdalot dažādas atliekvielas
ar antimikrobiālu un pretsēņu iedarbību, pasargās tos no
slimībām un kaitēkļiem.
Augi ar mikroorganismiem veido simbiotiskas attiecības. Ir
izpētīts, ka trešdaļu fotosintēzē saražoto cukuru un ogļhidrātu augi nosūta un izvada caur saknēm sakņu zonā, lai barotu
mikroorganismus, pretī saņemot barības vielas un aizsardzību
pret slimībām un kaitēkļiem. Tieši tāpēc jebkuram dārzniekam ir svarīgi rūpēties, lai vairotu mikroorganismu rosību.
Augsnes apvēršana un aršana samazina mazo palīgu aktivitāti,
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taču to var atjaunot, atdodot augsnei oglekli, kas piesaista barības vielas. Par oglekļa avotu var kalpot kūtsmēsli, komposts,
augu vircas, brūnais cukurs, melase, fulvīnskābes un humīnskābes saturoši preparāti u.tml. Fulvīnskābes un humīnskābes
ir bioloģiski ļoti aktīva oglekļa forma, šo vielu molekulas ir
ļoti garas ķēdes ar daudz savienojumu punktiem, kur var piestiprināties barības vielas, tāpēc tās ir ļoti efektīvas barības
vielu piesaistītājas. Nabadzīgā augsnē organismiem nebūs ar
ko baroties, tāpēc centieties augsni vienmēr turēt apklātu ar
zaļojošiem augiem jeb zaļmēslojumu vai mulču.

Komposta māksla
Kvalitatīvs komposts ir ne vien lielisks barības vielu avots,
bet arī bagātīgs mikroorganismu avots. Lai pagatavotu labu
kompostu, ļoti svarīgi, ka kaudze tiek veidota tā, lai tā nav
sablīvēta un nesasēžas un tai labi piekļūst gaiss. Komposts
pēc būtības ir organisko vielu noārdīšanās gaisa klātbūtnē,
tāpēc skābeklim ir ļoti liela nozīme. Jo daudzveidīgāku materiālu pievienosiet, jo bagātīgāks būs komposts. Lai netraucētu
augsnes sēņu attīstību, kompostu labāk neapvērst, jo tas sarauj sēņu hifas. Komposta cilāšanu labāk veikt tā veidošanas
sākumstadijā, un to vislabāk darīt nevis apvēršot, bet komposta daļas paceļot un pasijājot. Nogatavināšanās beigu fāzē
kompostu labāk neaiztikt. Šādā veidā tas nogatavosies ilgāk,
taču tajā būs vairāk vērtīgo augsnes sēņu. Tikpat svarīgi ir
rūpēties, lai komposta kaudzē būtu pietiekams mitruma daudzums, tāpēc sausā laikā to var apliet ar ūdeni, bet ilgu nokrišņu periodā apklāt ar elpojošu pārklāju.
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No komposta var iegūt lielisku mikroorganismu koncentrātu.
Kompostu sajauc ar ūdeni – «nomazgā» mikroorganismus. Tā
kā mikroorganismi izdala līmveida vielas, ar kurām tie piestiprinās pie komposta daļiņām, komposta šķīdumu nepieciešams rūpīgi izmaisīt, lai atdalītu ne vien mikroorganismus,
bet arī šķīstošās barības vielas un organiskos savienojumus.
Šķīdumu nokāšot, iegūstam komposta ekstraktu, kas ir bagāts
ar mikroorganismiem, šķīstošām barības vielām un organiskajiem savienojumiem. Iegūtais šķīdums kopā ar kādu no oglekļa avotiem (zāļu virca, melase, jūraszāļu ekstrakti) ir lielisks
veids, kā pabarot augsni un augus.
Saimniekojot dārzā, vienmēr pievērsiet uzmanību tam, lai
radītu labvēlīgus apstākļus mikroorganismu aktivitātei. Ierobežojiet augsnes apvēršanu, bet, apstrādājot to, pievienojiet
kādu no oglekļa avotiem. Rūpējieties, lai mikroorganismiem ir
pieteikami daudz barības vielu, un tie apgādās augus ar barības vielām un aizsargās tos no slimībām un kaitēkļiem.
Raksts tapis, iedvesmojoties no Džoela Viljamsa (Joel Williams) semināriem «Mikroorganismu nozīme augsnes auglības un augu veselības veidošanā» (2015. gada 24. novembris) un «Ieteikumi augsnes
auglības un veselības nodrošināšanai bioloģiskajā lauksaimniecībā»
(2016. gada 19. janvāris), kas pieejami arī video koplietošanas tīmekļa vietnē «Youtube.com»
Papildu informācijai:
J. Lowenfels, W. Lewis. «Teaming with Microbes. The Organic
Gardener’s Guide to the Soil Food Web». Revised edition. London.
Portland. Timber press; 2010.

Dzīvība kompostā. Komposta makrofotogrāfijā labi redzamas gan sēņu hifas, gan nematodes, baktērijas un citi mikroorganismi.
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«PASAULES LĀPĪTĀJS – ARVĪDS ULME»

Anitra Tooma, Lelde Stumbre

Lelde Stumbre
«Drukātava»

Uzrakstīt patiesu grāmatu par zināmu
cilvēku nav vienkārši. Bet, ja jau nolemts
par viņu rakstīt, tas nozīmē, ka viņš paveicis kaut ko nozīmīgu un ir tā vērts, lai
viņa dzīve un darbība tiktu iemūžināta
grāmatā. Tieši tā – iemūžināta. Neskatoties uz lieliskajiem sasniegumiem informācijas pieejamības jomā, grāmata ir un
paliek vienīgais teksts, kas būs kā klintī
iecirsts. Tomēr veltīt veselu grāmatu tikai cilvēka slavināšanai un godināšanai,
uzskaitīt labos darbus, jūsmot par viņa
gudrību, attapību un brīnišķīgo raksturu ir ne tikai garlaicīgi, bet arī nepatiesi.
Cilvēks ir interesants tieši ar savām vājībām, kļūdām un klupieniem.
Grāmatā Arvīds, protams, cieši tiek saistīts ar vairākām savas dzīves jomām: viņš
ir dzejnieks, Vides aizsardzības kluba
mūžīgais prezidents, Atmodas laika līderis neformāļiem, politiķis. Viņa līderisms
stāv visai tālu no pierastā līdera tēla – apņēmīga, ar oratora dāvanām apveltīta.
Tomēr Arvīds spēja pārliecināt, aizraut un
izkustināt, tādēļ bija vērts par viņu rakstīt grāmatu, lai izpētītu, kā viņš to visu
dabūja gatavu. Publiskas personas maksā
dārgu cenu par savu publiskumu, un šī
grāmata ir iespēja izklīdināt baumas, tenkas un nepatiesus apvainojumus.
Grāmata veltīta diviem personāžiem, ja
tā var teikt, – Arvīdam Ulmem un Vides
aizsardzības klubam. Arī VAK kā dzīva būtne dzima pagājušā gadsimta 80.
gados, attīstījās, pieauga, pārveidojās,
izjuta krīzes periodus, slimoja un atkal
atveseļojās. Šīs organizācijas darbība tik
cieši saistīta ar tās izveidotāju un prezidentu, ar atjaunotās Latvijas neseno
vēsturi, ka arī tai bez kļūdām, klupieniem un vājībām, protams, neiztikt.

«KLIMATS UN ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA»
Māra Kļaviņa un Jāņa Zaļokšņa redakcijā

Gribam to vai ne, bet klimats mainās. Un
to nevar ietekmēt mūsu domas, tikai –
ieradumu maiņa. Lai gan daļa Latvijas
iedzīvotāju klimata pārmaiņās joprojām
nevaino ne sevi, ne civilizāciju vispār
un tāpēc negrasās mainīt izšķērdīgos
ieradumus, būtu labi laikus saprast, ka
tā, kā ierasts dzīvot pēdējos 20 gadus,
ilgi dzīvot nevarēs. Kas noticis? Kas kaiš
planētai Zeme? Kā mainās Latvijas klimats? Kā pielāgoties teju nenovēršamajam? Vadošie Latvijas vides zinātnieki
to centušies uzrakstīt skaidri un gaiši,
pat mēģinājuši to skaidrot vienkāršākā
valodā. Kaut vārds «klimats» uz vāka izcelts trīs reizes lielākiem burtiem nekā
«ilgtspējīga attīstība», ļoti interesantas
ir tieši ilgtspējai veltītās nodaļas, kur
skaidrotas iespējas mainīties uz zaļo
pusi. Tomēr šis nav viegli lasāms bestsellers, tāpēc lieliski, ka grāmata ilustrēta
ar daudzām kartēm, shēmām, tabulām,
attēliem. Tie ļauj negarlaikoties, rosinot palasīt vairāk. Tā kā grāmata izdota
EEZFI programmas «Nacionālā klimata
politika» projekta «Klimata pārmaiņu
izglītība visiem» ietvaros, to pārdot nedrīkst. Drukātā grāmata tika dāvināta
plašai mērķauditorijai, un joprojām ikviens interesents, NVO, pašvaldība vai
bibliotēka var to lūgt izdevējiem LU
Dabaszinātņu centrā vai biedrībā «Zaļā
brīvība». Es iesaku saiti uz grāmatu noglabāt viedtālrunī vai planšetē un lasīt
vienmēr, kad brīvs brīdis.
https://issuu.com/janisbrizga/docs/
klimats-gr__mata

Grāmatas «Pasaules lāpītājs – Arvīds
Ulme» atvēršana notiks 4. augustā Jūrmalā, Dubultos, Pils ielā 1.

«AR KARTI DABĀ!»
Apgāds «Jāņa sēta»

Apgāds «Jāņa sēta» izdevis četru Latvijas
novadu atjaunotu karšu grāmatas. Lappuses ir laminētas, tāpēc, ja vien sapratīsiet, kur atrodaties, pat lielākajā lietū un
nezonā atradīsiet ceļu. Detalizētās kartes
ir mērogā 1:100 000 (1 cm kartē = 1 km
dabā) visai Latvijas teritorijai. Lieliski, ka
iekļauta sadaļa «Dabas taku ceļvedis», ar
katra novada – Zemgales, Kurzemes,
Latgales un Vidzemes – labākajām dabas takām, kopā vairāk nekā 60. Šāds
apkopojums ir veikts pirmo reizi, un tas
veidots kopā ar Normundu Rustanoviču,
kurš brīvprātīgi izveidojis interneta vietni «Dodies.lv» un kopā ar ģimeni izstaigā
visas dabas takas, tās novērtējot, sponsoru neietekmēts. Katrai takai izveidots
apraksts, pievienota detalizēta karte,
attēli un informācija par tās garumu, aptuvenais plānotais pārgājiena laiks, ceļa
segums, novērtēta grūtības pakāpe, vai
tā ir marķēta dabā, vai ir pieejamas atpūtas un ugunskura vietas, vai pa to var
braukt ar velosipēdu, bērnu ratiņiem vai
invalīdi riteņkrēslā u.c. Izdevumos ir attēloti ar oficiālo apzīmējumu marķētie
velomaršruti (zila plāksnīte, uz kuras attēlots balts velosipēds un velomaršruta
numurs), kam ir piešķirta numerācija.
Ūdenstūrisma cienītājiem ir precizēti,
papildināti un no jauna iekļauti attālumi
uz upēm.
«Ar karti dabā» – gan atsevišķas novadu
burtnīcas, gan komplektu – var nopirkt
grāmatnīcās, karšu veikalā «Jāņa sēta»
Rīgā, Elizabetes ielā 83/85, vai interneta
veikalā «Shop.kartes.lv».
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Zane Pīpkalēja;
autores foto

KUKAIŅU
VIESNĪCA
LAURENČOS
Vienmēr esmu lepojusies, ka mans pirmais augstākās izglītības grāds ir tieši dabaszinātnēs. Tāpēc priecājos, ja bērnudārzā un skolā, kur mācās mani bērni, vecāku sapulcē skolotājas
stāsta, ka viņu prioritāte ir dabaszinības. Lieliski, jo dabaszinības ir visa pamats, tā ir pasaule, kurā dzīvojam – piedzīvojam
miglu, rasu vai pērkonu un saprotam, kāpēc tie rodas.

Kukaiņu viesnīcas arhitektūra
Kukaiņu viesnīca ir koka konstrukcija ar pamatsienām un jumtu, ko piepilda ar dažādiem dabas, otrreizēji izmantojamiem
un citiem materiāliem, ierīkojot piemērotas mājvietas dažā-

Siguldā ir Laurenču sākumskola – brīnišķīga skola ar padziļinātu dabaszinību ievirzi, kas tāda ir ne tikai normatīvajos dokumentos, bet arī dzīvē – ar modernu aprīkojumu un ieinteresētu
pedagogu kolektīvu. Te ir radoša klases audzinātāja un aizrautīgi vecāki, atsaucīga direktore, tāpēc mums visiem radās ideja:
pie Laurenču sākumskolas jābūvē kukaiņu viesnīca!
Tā kā skolas apkārtne ir publiska teritorija, īpašu uzmanību
pievērsām kukaiņu viesnīcas konstrukcijai, kam jāiztur ne tikai
kukaiņu mītņu smagums, bet arī bērnu un garāmgājēju interese, tāpēc pamatni – stabilu un funkcionālu – veidoja galdnieks,
parūpējoties par to, lai kukaiņu māja stabili un droši stāvētu
vairākus gadus. Plānojot kukaiņu viesnīcas piepildīšanu, sagatavojām sarakstu ar nepieciešamajiem materiāliem, un bērni ar
lielu aizrautību iesaistījās nepieciešamo lietu sagādāšanā: kopā
ar vecākiem urba caurumus pagalēs, vāca niedres un sienu, sēja
zaru slotiņas, kā arī sagādāja visu pārējo, lai maija pievakarē
mācību gada noslēguma pasākumā iekārtotu viesnīcu. Pirms
tam gan bērni, gan vecāki un skolotāja noklausījās entomologa
Mārtiņa Kalniņa stāstu par kukaiņiem, to nozīmi dabā un dzīves
ieradumiem. Visu to zinot, viesnīcas stāvi veikli tika piepildīti ar
piemērotiem dabas materiāliem, mīcīti māli un stiprināts siens,
lai radītu piemērotu dzīves vidi dažādiem kukaiņiem, kas ļautu
iepazīt to daudzveidību. Savukārt sarunas gan par kukaiņiem
un dabu, gan arī par bērnu interesi un iesaisti dabas pētīšanā
turpinājās līdz pat vēlam vakaram, kad nepacietīgākie jau vairākas reizes bija pārbaudījuši, vai pirmie viesi ir ieradušies. Tie
ieradās pavisam drīz, – pēc divām nedēļām apskatot kukaiņu
viesnīcu, tur atradām spīļastes, spožlapsenes, dažas koksngraužu sugas un arī zirnekļus.

Bērni un vecāki veido kukaiņu viesnīcu.
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Materiāli, kurus var izmantot kukaiņu viesnīcas
iekārtošanai
Trūdoša koksne – piemērota mājvieta daudzām vaboļu sugām, piemēram, briežvabolēm, un to kāpuru attīstībai, kā arī
mitrenēm un simtkājiem, skudrām, kas zem trūdošās koksnes
mizas veido alas. Uz trūdošas koksnes attīstās arī sēnītes, kas
veicina koksnes turpmāku trūdēšanu un piemērotas vides
radīšanu kukaiņiem, piemēram, sēņgraužiem, melnuļiem un
citām vabolēm.
Kritalas, malka, mizas – zem mizas mājvietu varētu rast koksngrauži, ķirmji, platsmeceri. Starp kritalām, kas novietotas uz
zemes, varētu dzīvot skrejvaboles un spīļastes, tūkstoškāji.

Biologs Mārtiņš Kalniņš, kura vadībā tika izveidota kukaiņu viesnīca,
stāsta par vienkāršiem un katram pieejamiem materiāliem, no kuriem
var pagatavot nelielas kukaiņu mājas saviem dārziem un pagalmiem.

diem kukaiņiem. Izveidojot izturīgu pamatni, kukaiņu viesnīca var kalpot vairākus gadus, nepieciešams vien papildināt un
atjaunot tās saturu. Kukaiņu viesnīcas ir nozīmīgas kukaiņiem
ne tikai vasarā, bet visu gadu, jo mazāki kukainīši tur var atrast siltu vietiņu pārziemošanai. Bišu, lapseņu, mārīšu, tauriņu un citu kukaiņu sugas šādās mājās pārziemo un sagaida
pavasari. Tā kā katrai sugai ir atšķirīgas prasības, nepieciešami
dažādi materiāli kukaiņu viesnīcas aizpildīšanai: mizas, sūnas,
siens, prauli, ķieģeļi u.c.
Daudziem kukaiņiem patīk mitra vide, tādēļ kukaiņu viesnīcas
novietošanai piemērotāka būs vidēji noēnota vieta, piemēram,
dzīvžoga vai koku tuvumā. Būtiski, lai tā atrastos daļēji saulainā
vietā, jo ir kukaiņi, kam patīk tieši saulainas un siltas vietas.
Kukaiņu viesnīca ir ilgtermiņa būve. Mūsu projekts šogad tikai
sākās, un vislielāko ieguvumu varēsim sagaidīt turpmākajos
gados. Piemēram, jau pēc pirmās ziemas kādā nodarbībā varēsim rīkot «inventarizāciju» – izņemt daļu no materiāliem un
izpētīt, kas tajos ir mitinājies, kā arī atjaunot viesnīcas pildījumu. Iesaku veikt novērojumus ik gadu, uzkrāt datus, ko skolēni varēs izmantot pētnieciskajos darbos. Ievāktos kukaiņus
var pētīt un veidot skolas un apkārtnes kukaiņu kolekciju.
Pirmā kukaiņu māja, kas pirms vairāk nekā desmit gadiem tika
uzbūvēta Līgatnes dabas takās, savu laiku jau ir nokalpojusi, un nu tur ir lāču aploks. Kukaiņu namu var aplūkot Rīgas
Zooloģiskajā dārzā, iepretī Latvijas abinieku mājai. Laurenču
kukaiņu viesnīca šobrīd ir viena no nedaudzajām kukaiņu mājām Latvijā.
Sagaidot Latvijas simtgadi, valstī tiek plānotas arvien jaunas
aktivitātes un akcijas, – varbūt vērts īstenot tādas arī dabas
jomā, piemēram, līdz 2018. gadam izveidot 100 kukaiņu viesnīcas visā Latvijā?
Starp citu, lietotnes «Pinterest.com» meklētājā ierakstot vārdus insect hotel, tiek piedāvāts daudz dažādu iedvesmojošu
paraugu – simtiem kukaiņu viesnīcu iespēju, variantu un modeļu, kas piemērotas mājām un dārziem, skolām un daudzdzīvokļu ēkām (attēlā pa labi).

Augu kāti ar cauru vidu (niedres), malkas pagales ar izurbtiem caurumiem – piemērota dzīvesvieta bitēm vientuļniecēm, dažādām spožlapseņu sugām. Bites vientuļnieces ir
nozīmīgas augu apputeksnētājas, kurām patīk saule, tādēļ,
iekārtojot kukaiņu viesnīcu, bitēm vientuļniecēm paredzēto
mājvietu vajadzētu novietot saulainākajā pusē.
Siens un salmi – vieta, kur kukaiņiem veidot alas un paslēpties, lai pārziemotu.
Lapu slotiņas – kad tās izkalst, veidojas nokaltušu lapu kārta, kas, līdzīgi kā nokaltušas lapas uz meža zemsedzes, veido
piemērotu vidi vairākām kukaiņu sugām, piemēram, mārītēm,
kuras tur pārziemo; patvērumu rod dažādi mušveidīgie un odveidīgie divspārņi.
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Turpinājums no 2. vāka

MĀRA PUĶĪŠA FOTOMIRKĻI

3.

1.

1. Kenija, Ambozeli rezervāts. Zilonis uz sniegiem klātā
Kilimandžāro fona ir viens no majestātiskākajiem
skatiem, ko dabā esmu redzējis.

2. Tādi neparasti lapgrauži mīt Indonēzijā, Sulavesi salā.
Plankumainā bruņurupučvabole
(Aspidomorpha deusta).

3. Ehidna Austrālijā. Pirmais to pamanīja gids, kurš
stūrēja autobusu.

4. Gepardu mamma ar atvasi Kenijā, slavenajā Masai
Mara rezervātā.

5. Briedītis Tragulus kanchil Taizemē. Bildēts no slēpņa
vismaz 30 grādu sutoņā. Augumā šis dzīvnieks ir
vidēja suņa lielumā; latviskais tā nosaukums varētu
būt ‘mazais peļu briedis’.

6. Lielais degunradžputns (Buceros bicornis) Taizemē.

Kad šie putni paceļas spārnos un lido, rodas ne ar ko
nesajaucama skaņa.

7. Celebesas tarsijs jeb spoktarsijs (Tarsius spectrum)

Indonēzijā, Sulavesi lietusmežā. Tas ir viens no
pasaulē mazākajiem primātiem – tikai četrarpus
centimetru garš, neskaitot asti. Stāsta, ka naktīs tarsija
acis spīd, baidot cilvēkus.
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