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Bumbieres slimo, un putni ceļa jūtīs.  
                           4. lpp.

Sargāt īpaši un 
vienkārši sargāt.

Kā samazināt 
atkritumus.

To laikrakstam apliecina arī Latvijas Dabas muzeja botā-
nikas nodaļas vadītāja Inita Dāniele: „Ja līst un ir silti, tad 
sēnes būs. Nu jau salijis gandrīz pārmēru, un sēnes izmirkst, 
tām uzbrūk gliemeži. Cerēsim, ka vasaras nogale un rudens 
sākums sēņotājiem vēl dāvinās patīkamus mirkļus.” 

Ne viens vien speciālistei jautājis: „Vai sēnes obligāti 
jāgriež vai drīkst arī izraut?” Mikoloģe apliecina: ēdamās 
sēnes drīkst ne vien griezt, bet arī saudzīgi izskrūvēt. „To-
mēr praktiskāk ir ar nazīti, jo tad var pārbaudīt sēnes tīrību 

un tā nebūs tik smilšaina.” 
Latvijā sastopams ap 4000 sēņu sugu, no kurām ēdamas ir 

vairāk nekā 300, bet vairāk kā 30 – indīgas. „Bet, ja cilvēks 
pazīst, piemēram, tikai gailenes, vajadzētu lasīt vienīgi tās. 
Salasīto arī vajadzētu ātrāk pārstrādāt un neglabāt siltā vietā, 
jo sēnes ātri bojājas.”

I.Dāniele atgādināja, ka šīgada sēnes godā celta bārkstai-
nā mušmire. Kurzemē tā līdz šim nav atrasta, biežāk manīta 
Zemgalē. Kurzemei toties esot raksturīgas vairākas retāk 

sastopamas beku sugas.
Īvandnieki Mudīte un Rūdolfs Antonsoni sēņot sākuši 

jau jūnija beigās, lielākoties vākuši gailenes. Viņu puses 
meži šosezon neesot baravikām bagāti, vairāk varot sagriezt 
apšu kundziņus. „Nupat radiniece no Talsu puses zvanīja, 
ka mežā gabaliņu iegājusi un 80 apšu beku no vietas vien 
sagriezusi,” sacīja Mudīte.

Vija Zariņa
Antras Grīnbergas foto

No jūnija esam 
lutināti ar necerēti 
agru sēņu ražu, nu 
baravikas augot 
visos Latvijas 
novados.

Grozā likt tikai 
pazīstamas sēnes

Baravikas šogad bagātīgi aug it visur Latvijā.

3. lpp.
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pieredze

Pašvaldības uzņēmuma Vents-
pils labiekārtošanas kombināts 
sanitārās tīrīšanas iecirkņa vadītājs 
Vilnis Krauze, kurš šajā amatā ir 
ap pusotru gadu, saka: „2002. gadā 
biju viens no tiem, kuri Kuldīgas 
novadu pievienoja Ventspils poli-
gona apkalpes zonai, tāpat esmu 
piedalījies bijušā Kuldīgas rajona 
mazo izgāztuvju rekultivēšanā.”

Atdala bioloģisko 
un cieto frakciju

Izmantojot Kohēzijas fonda 
naudu, Pentuļos poligons uzbūvēts 
atklātā laukā pilnīgi jaunā vietā. 
Tas atbilst visām Eiropas regulām. 
1. kārtā bija paredzēta poligona 
celtniecība, 13 izgāztuvju rekul-
tivācija, atkritumu savākšanas un 
apsaimniekošanas iekārtu iegāde, 
divu šķiroto atkritumu laukumu 
izveide. Tas izmaksājis vairāk 
nekā sešus miljonus eiro. 2. un                
3. kārtā turpat uzbūvēta atkritumu 
pārstrādes līnija un biogāzes ra-
žotne. Priekšapstrādes cehs atklāts 
2013. gadā. 

V.Krauze skaidro: „Mūsu tiešajā 
apkalpošanā ir Ventspils un Alsun-
gas novads, bet Kuldīgas komunā-
lie pakalpojumi atkritumus pieved 
paši. Poligonā tos nešķirojam, bet 
notiek priekšapstrāde: atkritumi iz-
iet cauri iekārtu kompleksam, tiek 
atdalīta bioloģiskā daļa un smagās 
frakcijas: smiltis un akmeņi. Par 
spīti tam, ka tie ir sadzīves atkritu-
mi, ir daudz klāt smagās frakcijas. 
Nezinu, kā Kuldīgā, bet Ventspilī 
sētnieki šajā ziņā bieži grēko. Pā-
rējais – polietilēns, papīrs, apavi, 
lupatas un citi – aiziet uz pārstrādi. 

Blakus poligonam ir SIA Ve-
reko, kas materiālus atšķiro, daļu 
nodod otrreizējām izejvielām, bet 
atlikušo pārstrādā tā saucamajā 
NAIK – no atkritumiem iegūtajā 
kurināmajā. Tas tiek nogādāts 
Brocēnu cementa fabrikā dedzi-
nāšanai. Poligonā tiek apglabāts 
tikai tas, kas paliek pāri no Vere-
ko otrreizējās šķirošanas, kā arī 
lielgabarīta atkritumi, ko neviena 
iekārta neņem pretī: skapji, durvis 
utt. Atsevišķa vieta paredzēta bīs-
tamajiem atkritumiem – šīferim. 
Šobrīd nav, kur likt automašīnu 
riepas un logu stiklu. Tos pagai-
dām neviens neņem pretī, un tie 
mums tepat krājas.”  

Šķiroto ved uz 
laukumiem

Ventspilī šķirotie atkritumi tiek 
savākti īpašos laukumos. „Mēs 
nešķirojam līdz tādam līmenim, 
ka katrai mājsaimniecībai būtu 
atsevišķi konteineri, bet pilsētā ir 
divi šķiroto atkritumu pieņemša-
nas laukumi, kas strādā no 10.00 
līdz 19.00, izņemot pirmdienas. 

Tur iedzīvotāji sašķiroto var nodot 
bez maksas. Pieņemam metālu, 
audumus, makulatūru, riepas, PET 
plastmasu, biezo plastmasu HDP, 
mēbeles, elektroniku, bīstamos 
atkritumus un citus. Laukumā dar-
binieks parāda, kur kas jānoliek.”

Reģistrē un laimē!
„Cilvēki ir diezgan atsaucīgi 

un laukumus izmanto,” turpina 
V.Krauze. „Nododot 100 litru 
maisu šķiroto atkritumu, uz īpa-
šas kartītes Vide bez atkritumiem 
tiek uzlikts zīmogs. Kad savākti 
12, kartīte jāpiereģistrē, un var 
saņemt balvu – vienu atkritumu 
izvešanu bez maksas. Daudzdzī-
vokļu mājās atlaide ir dzīvoklim. 
Visas kartītes divreiz gadā piedalās 
izlozē. Galvenā balva ir atkritumu 
izvešana bez maksas veselu gadu. 
Privātmājām – bez maksas lielais 
konteiners, lai izmestu visu, kas 
saimniecībā lieks. Pēdējā izlozē 
pirms Pilsētas svētkiem piedalījās 
457 kartītes. Parasti izlozējam 
desmit balvas, ar ko mums palīdz 
pašvaldība un uzņēmums Zaļais 
punkts.” 

Labākais stimuls – 
nauda

V.Krauzes vietniece Inese Miču-
le, kurai atkritumu šķirošanu po-
pularizēt ir sirdslieta, saka: „Lie-
lākais stimuls cilvēkiem to darīt ir 
nauda. Pagaidām šīs sasaistes – jo 
vairāk šķirosi, jo mazāk maksāsi – 
vēl nav, jo par atkritumu izvešanu 
daudz nav jāmaksā un starpība nav 
tik liela. Ja būtu jāmaksā 10–20 
eiro, cilvēki par to domātu daudz 
vairāk.” V.Krauze piebilst: „Katrs 
nav gatavs šķirot. Uzskatu, ka pa-
reizākais bija vispirms cilvēkiem 
šādu iespēju radīt.”

Samazināt atkritumus – kopīgas rūpes
Kuldīgas novada nešķirotos sadzīves 
atkritumus uzņēmums Kuldīgas komunālie 
pakalpojumi (KKP) nogādā Ventspils 
atkritumu apsaimniekošanas reģiona 
poligonā Pentuļi. Tur panākts, ka pēc 
atkritumu pirmapstrādes poligonā paliek 
16% no visas masas, un tiek darīts viss, lai 
daudzumu samazinātu vēl. 

No pagājušā gada Ventspils 
labiekārtošanas kombināts no 
iedzīvotājiem bez maksas pieņem 
zaļos atkritumus: nopļauto zāli, 
kritušus ābolus un tamlīdzīgus. 
Bet tie pašiem jāaizved. Lieli 
zari netiek pieņemti – tiem jābūt 
smalcinātiem. Iedzīvotāji tiešām 
izmantojot, tāpat nodod mazgaba-
rīta celtniecības atkritumus. 

Lielo un bīstamo 
savākšanai – 
akcijas

„Ar lielajiem atkritumiem ie-
dzīvotājiem palīdz tikt galā māju 
apsaimniekotāji. Divreiz gadā – 
pavasarī un rudenī – privātmāju 
iemītniekiem tiek rīkota lielga-

Iveta Grīniņa
Antras Grīnbergas foto

barīta atkritumu vākšanas akcija, 
ko finansē pašvaldība,” skaidro 
V.Krauze. „Reizi gadā tiek vākta 
elektrotehnika un bīstamie atkri-
tumi, kad divi autobusiņi cilvēkus 
gaida noteiktās vietās pilsētā. 
Šķirotie aiziet uz pārstrādes uz-
ņēmumiem. Mēs tos nododam 
uzņēmumam Eko Reverss. Mani 
priekšgājēji savulaik meklējuši 
dažādus veidus, kā pārstrādātājiem 
piedāvāt otrreizējās izejvielas, bet 
visizdevīgākā tomēr izrādījusies 
šī sadarbība.

Daudzdzīvokļu māju rajonos 
mums ir ap 30 punktu, kuros iedzī-
votāji var ielikt stiklu un PET pu-
deles. Šāds punkts ir arī Alsungā. 
Stikls ir lielākais ienaidnieks mūsu 
priekšapstrādes ceha iekārtām, 
tāpēc to cenšamies atdalīt.”

Arī Ventspilī bez 
līgumiem

Ventspilī tāpat vēl ir saimniecī-
bas, kas līgumu ar atkritumu ap-
saimniekotājiem nav noslēgušas: 
„Tas noslēgts apmēram ar 95% 
saimniecību. Mums ar pašvaldības 
policiju ir vienota datu bāze. Rak-
stām paziņojumus, ka nav noslēgts 
līgums. Ja to darīt atsakās, tad 
iesaistās policija ar administratīvo 
sodu. Protams, ir tādi, kuri kā sodu 
samaksā 70 eiro un līgumu tomēr 
neslēdz. Pagastu pārvaldes arī 
strādā ar šiem cilvēkiem.” 

Ventspils labiekārtošanas 
kombināta sanitārās tīrīšanas 
iecirkņa vadītājs Vilnis Krauze 
gandarīts, ka no Pentuļu poligonā 
ievestajiem atkritumiem tur paliek 
vien ap 16%. 

Priekšapstrādes iekārta ir                   
milzīga – divu stāvu augstumā. 

Tur atkritumi tiek sijāti sietos, 
kuriem cauri krīt bioloģiskā daļa, 
kas pēc tam tiek vēlreiz presēta, 

un smiltis. 

Te no mašīnas drazas 
tiek izbērtas un sāk ceļu 
pa transportiera lenti, kur 
plastmasas maisiņi tiek 
uzplēsti un atdalīts to 
saturs. 

Bioloģiskie pārpalikumi nonāk 
biogāzes iekārtā, kuras galvenais 
uzdevums – pārstrāde raudzējot. 

Šī gāze tiek izmantota procesa 
nodrošināšanai, jo iekārtā jāuztur 

noteikta temperatūra. 

Riepas no iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem tiek pieņemtas, 
bet krājas poligonā, jo tās neviens 
pagaidām negrib pārstrādāt.  

Poligons Pentuļi 
• Vārves pagastā atklāts 2004. gadā. 
• Apkalpošanas zonā ir 73 000 
iedzīvotāju no Ventspils, Kuldīgas un 
Alsungas novada.  
• Gadā tiek ievests vidēji 22 000 tonnu 
atkritumu, no tā apmēram 16% paliek 
poligonā. 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniegts jauns 
Pentuļu poligona tarifs. Līdz šim par tonnu atkritumu KKP 

maksāja 37,97 eiro, bet tuvākajā laikā cena mainīsies. 
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„Lai sargātu dabu, jāsaprot, ko tieši sargāt, 
jo daba ir viss, kas pats aug un dzīvo bez cilvēka 
iejaukšanās,” uzskata ģeogrāfe, vides gide Anita 
Biseniece. 

„Arī dabā nekas nav nemainīgs, bet attīstās, izzūdot 
vienai sugai un citai uzrodoties vietā. Taču – kas dabu 
sargās? Ja tas ir cilvēks, kurš dabā izprot saiknes, pa-
zīst un pieskata retāk sastopamās sugas, zina, kā var 
sadarboties, lai labums ir abpusējs, tad ir vienalga, kur 
tas notiek. Ja tā būtu, tad nekādus likumus attiecībā 
uz dabu nevajadzētu.” 

A.Biseniecei bijusi ļoti bēdīga pieredze, kopš savā 
mežā pieteikusi mikroliegumu, lai īpaši pasargātu 
mazā ērgļa ligzdu.

Nevajag svešus briesmoņus
Vides speciāliste norāda, ka lielākoties likumi ir 

kā ar lineālu novilkti – vai nu viss brīvi atļauts, vai 
nedrīkst neko. Turklāt ļoti strikti tie sakārtoti tikai 
attiecībā uz putniem, nosakot neadekvāti lielu pla-
tību. Bet augus un sēnes, kas ir aizsargājamo sugu 
sarakstā, nesargā nekas. „Atšķirībā no putniem augs 
nevar pacelties spārnos un pārlidot uz citu vietu,” tā 
A.Biseniece. „Jebkuras sugas aizsardzībai jābūt sa-
prātīgai. Ja vietai mežā, kur dzīvo putns vai sastopams 
kāds augs, vienīgais ierobežojums būtu izlases cirte, 
turklāt īpašniekam paskaidrotu, tieši kādi apstākļi va-
jadzīgi šai sugai, ļoti daudzi īpašnieki to arī ievērotu. 
Pazīstu tādus, kuri jau sen to saprātīgi dara. Ja tā ir 
pļava, tad kādēļ vienmēr prasīt, lai tur ganās kaut kādi 
no Ungārijas ievesti briesmoņi ar platiem ragiem? Ir 
taču vēl Latvijas govis, kas ganījušās dabiskā zālājā 
un darījušas divus labus darbus: apēdušas tieši to 
zāli, ko pašas izvēlējušās, vienlaikus radot labvēlīgus 
apstākļus pļavas attīstībai.”

Ērglim vienalga
Pavērojusi mazā ērgļa gaitas, A.Biseniece iesnie-

dza pieteikumu mikrolieguma izveidei platībā, kas 
saskaņā ar ornitologa atzinumu būtu šim putnam 
vislabākā. Turklāt putnu pārzinātājs bija norādījis, 
ka dažu koku nociršana izlases veidā ērglim nekādi 
netraucēs. Diemžēl tā izrādījās kļūda. Ieradās citi 
biotopu eksperti un noteica, ka cirst vairs nedrīkst 
neko un nekur, līdz tikšot pieņemts lēmums. Taču 
tas nebūs tik drīz, līdz ar to dabas sargātāja, labu 
gribēdama, sagādājusi sev tikai raizes. Ērglim taču 
vienalga, ko ierēdņi dara savos kabinetos.

Izbeigt augstprātību
„Liels pārsteigums bija tas, ka liegums nu plānots 

tikai manā nostūrī, bet ne ligzdai pieguļošā valsts 
meža daļā, kur ir 70 gadu veci bērzi – tieši tādi, kā-
dus vajag nākamajai ērgļa mājvietai. Būdama dabas 
aizstāve, vēlējos rādīt paraugu un rīkojos, kā likums 
to nosaka. Sastapusies ar ierēdņu un tādu ekspertu 
augstprātību, nekad vairs tā nedarīšu. 

Mēs, kas dzīvojam laukos un ar retām dabas pa-
rādībām dalām vidi jau desmitiem gadu, nevēlamies 
darīt ļaunu ne žagatai, ne dzegužpuķei, ne ērglim. 
Manuprāt, galvenā problēma: eksperti dzīvo savā 
pasaulē, lauku iedzīvotāji – savā un plaisa ir ļoti pla-
ta. Vides organizāciju pārstāvjiem vairāk vajadzētu 
runāt ar cilvēkiem, rakstīt nevis tādas publikācijas, 
par kurām dod doktora grādu, bet tādas, kuras saprot 
ikviens cilvēks. Lai privātās zemes īpašniekam ir ne 
tikai atbildība par savu īpašumu, bet arī apziņa, ka 
ikvienam ir teikšana arī par ekonomisku un ekolo-
ģisku valsts meža apsaimniekošanu.”

Latvijas Dabas fonda ziņo-
jums īpaši drūmu situāciju rāda 
par dabiskajiem zālājiem jeb 
pļavām un ganībām – no 60 līdz 
80% esot izzušanas stadijā. 

Liela nozīme to saglabāšanā ir 
lauku attīstības programmai, no 
kuras var saņemt naudu dabas 
uzturēšanai un videi labvēlīgai 
saimniekošanai. Taču ar šo resursu 
apguvi mums nav veicies, atzīst 
gan pētnieki, gan zemes īpašnieki.

Taupība – 
izšķērdība

„Labvēlīga situācija bija tad, 
kad dabiskajām pļavām bija kopī-
gā tīkla Natura 2000 nosacījumi 
un valsts maksāja kompensāciju,” 
teic Skrundas novada bioloģiskais 
zemnieks Rihards Valtenbergs. 
„Lai gan skaitāmies ļoti zaļa valsts, 
dabisko pļavu mums ir mazāk nekā 
citur Eiropā – tikai 0,4%. Vairākus 
gadus maksāja, tad, neko nepa-
skaidrojot, Naturu 2000 noņēma. 
Visticamāk – lai nebūtu jāmaksā, 
jo valstij aptrūkās naudas. Taču 
tā būtībā ir izšķērdība, jo dabas 
saglabāšanā daudz bija ieguldīts un 
to tagad vienā mirklī var iznīcināt.

Visi nav zaļie zemnieki pēc 
pārliecības, tāpēc dabas aizsar-
dzība lauksaimniecībā jāstimulē,” 
uzskata R.Valtenbergs. „Var izglī-
tot, rīkot seminārus, bet vajadzīgs 

arī materiāls stimuls. Būdams 
lauksaimnieks, zaļās pārliecības 
dēļ tomēr nevaru likvidēt zālāju, 
kas ir kā paklājs un gadu gadiem 
dabiski veidojis savu bioloģisko 
daudzveidību. Taču no likuma vie-
dokļa tagad drīkstu to darīt – visu 
uzart un iesēt, piemēram, graudus, 
jo ekonomiski tas ir izdevīgāk. 
Par to valstij vajadzētu domāt, 
diemžēl bioloģiskajos zemniekos 
neieklausās.”

Vai slogs nav par 
lielu?

Kabiles ozolu biotopa izveido-
tājs Aivars Bergmanis savās meža 
takās rāda, kā daba un cilvēks arī 
bez likuma norādēm sadzīvo, viens 
otram nekaitējot. Dažkārt tas pat 
izdodoties daudz labāk, jo aizlie-
gumiem vajag ne tikai pamatoju-
mu un tā izpratni, bet arī ekono-
misku atdevi, uzskata meža sargs. 
Viņš pieskata arī valstij piederošo 
Bezdibeņa ezera apkārtni, kurai ir 
ĪADT saimnieciskie ierobežojumi. 
„Cilvēks ir tāda būtne, kas tajā 
vietā, kurā atrodas un kas viņam 
pieder, vēlas nopelnīt. Ja likums 
to liedz, viņš sāk domāt, vai tādu 
slogu vajag. Ieguldīt lielu naudu 
apsaimniekošanā un nesaņemt 
atpakaļ var tikai bagātie.”

numura tēma

Dainas Tāfelbergas 
teksts un foto

Kāds likums 
vajadzīgs dabas 
vērtību sargāšanai

„Lielākoties likumi ir kā ar lineālu 
novilkti – vai nu viss brīvi atļauts, 

vai nedrīkst neko.” 
Kurš tas būs? Bez ekonomiska stimula neiztikt

Latvijā stipras dabas aizsardzības tradīcijas atrodamas jau 
tautasdziesmās un teikās. Tām gan bija vien tikuma, ne likuma 
spēks, kāds vēlāk izdotajos tiesiskajos aktos. Taču senie latvieši arī 
bez tiem pratuši saimniekot, lai bioloģisko daudzveidību saglabātu 
nākamajām paaudzēm. Šodien tā vairs nav.

No zviedriem līdz 
neatkarībai

Pirmie dabas aizsardzības likumi pie-
ņemti zviedru laikos ap 16. gs., un tie 
attiecās uz medībām un augļu dārziem. 
Vācu vara 17. gs. tos pastiprināja arī 
mežsaimniecībā. Cariskā Krievija 19. gs. 
pirmajā pusē Vidzemes un Kurzemes 
guberņā izdeva rīkojumus par kāpu aiz-
sargjoslām, un to var uzskatīt par pirmo 
tiesisko rīcību Latvijā. 

1912. gadā izveidota pirmā īpaši aiz-
sargājamā dabas teritorija (ĪADT) – Mo-
ricsala. Pēc valsts neatkarības iegūšanas 
apstiprinātas vēl 17, tostarp rezervāti, 
parki, ielejas. Aizsargājamo augu sarakstā 
bija arī introducētas jeb ievestas sugas, tā-
pēc var uzskatīt, ka līdz pagājušā gadsimta 
30. gadu beigām aizsargājamo objektu 
izvēli noteica vietas pievilcība un popu-
laritāte, kāda slavena politiķa, zinātnieka, 
sabiedrības vai kultūras darbinieka izvēle, 
kā arī subjektīvs viedoklis. 

Atšķirīga aizsardzība
Pēc Otrā pasaules kara dabas aizsardzī-

bu diktēja padomju likumdošana, kas bija 
vērsta uz trim jomām: uz vispārīgu pra-
sību ievērošanu cilvēka dzīvē, specifisku 
rīcību vides resursu aizsardzībai (upju un 
ezeru aizsargjoslu, reto augu un dzīvnieku 
noteikšanu u.tml.), kā arī uz īpaši vērtīgu 
objektu noteikšanu (ap 5% Latvijas terito-
rijas). Pirmais ĪADT saraksts apstiprināts 
1952. gadā, bet šo teritoriju sistēma īsti 
izveidota tikai 1977. gadā. 

Pēc neatkarības atjaunošanas likumi 
mainījās, ņemot vērā arī starptautiskās 
konvencijas un Eiropas regulas. Tagad 
mums ir 691 ĪADT, tās iedalītas astoņās 
kategorijās un atšķiras pēc izveides mērķa, 
platības un aizsardzības pakāpes – atļau-
tām un aizliegtām darbībām. 

Var veidot 
mikroliegumus

Lai dabu aizsargātu ārpus īpaši sargāja-
majām vietām, var veidot mikroliegumus. 

Īpaši aizsargājamo putnu sugu dzīvotņu 
aizsardzībai – ja konstatētas apdzīvotas 
ligzdas vai riesta vietas tādā teritorijā, kurā 
ir šīs sugas prasībām atbilstoši ligzdošanas 
vai riesta apstākļi. Īpaši aizsargājamo 
dzīvnieku, augu vai sēņu sugu dzīvotņu 
sargāšanai – ja valstī konstatēts ne vairāk 
par desmit attiecīgās sugas dzīvotnēm vai 
īpaši aizsargājamajiem biotopiem, kā arī 
tad, ja to ir 10–50, bet skaits strauji sama-
zinās, un pastāv drauds izzust pavisam.

Ievest nav vēlams 
Vienlaikus ir vēl daudz tiesisko normu, 

kas dabas vērtības sargā ārpus ĪADT. Pie-
mēram, Sugu un biotopu likums nosaka 
īpašu valsts aizsardzību reto sugu īpatņiem 
neatkarīgi no tā, kur tie aug vai dzīvo. Ir 
Eiropas Savienības (ES) politikas radītā 
Putnu direktīva savvaļas putnu aizsardzī-
bai un Biotopu direktīva dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras saudzēšanai. 
Tāpat ar likumu noteikts, ka ir aizliegta 
Latvijas dabai neraksturīgu sugu ievešana 
un izlaišana savvaļā. Taču, lai izpildītu 
neatliekamas ekonomiskās vai sociālās 
vajadzības, likumos dotas atlaides – sugas 
drīkst ievest ar atļauju, kuru izsniedz pēc 
tam, kad ir novērtēta ietekme uz vidi.

Tik un tā neizdodas
Tā kā aizsargājamās teritorijas tiek 

veidotas visā ES, ir kopīgs tīkls Natura 
2000, kas balstīts tikai zinātniskos kritē-
rijos, neņemot vērā sociāli ekonomiskus 
apsvērumus. Latvijā šādu vietu ir 327 (lie-
lākā daļa liegumu, daži dabas pieminekļi 
un mikroliegumi, kā arī visi dabas parki, 
rezervāti un nacionālie parki), kopumā tās 
aizņem 12% sauszemes. Par spīti daudza-
jiem likumiem tomēr neizdodas pietiekami 
labi sargāt savas dabas bagātības – no 
mūsu mežiem pazudusi lidvāvere, strauji 
iet bojā dabiskie zālāji, bet nelabvēlīgi 
apstākļi konstatēti 86% īpaši aizsargājamo 
biotopu. Tā pirms diviem gadiem secināts 
Latvijas Dabas fonda pētījumā, un situācija 
labāka nekļūst.
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Skaidro Valsts augu aizsardzī-
bas dienesta speciāliste Linda 
Būcēna.

Rūsa kopā ar 
kadiķiem 

„Oranžie plankumi uz lapām 
ir bumbieru un kadiķu rūsa, kas 
šogad izplatīta visā valstī. Lai 
šī divmāju slimība labi dzīvotu, 
vajadzīgi divi augi: bumbieres un 
kadiķi. Vasarā oranžie plankumi 
ir augļu koka lapu apakšpusē, bet, 
tuvojoties rudenim, tajās vietās 
izveidosies tādi kā radziņi. No 
tiem vēlāk izlidos sporas, kas 
inficēs kadiķus, un tur šī slimība 
dzīvos līdz pavasarim, kad atkal 
pārcelsies uz bumbierēm. Kadiķi, 
kas Latvijā aug gadu desmitiem, 
ar šo slimību neslimo, bet pēdējā 
laikā valstī ievestas daudzas jaunas 
dekoratīvās kadiķu formas, kuras 
pret to ir uzņēmīgas. 

Tagad, kad lapas ar oranžajiem 
plankumiem jau pārklājušās, neko 
īpašu darīt vairs nevar. Ja inficētas 
tikai dažas, tās var nolasīt un iznī-

cināt, bet šogad diez vai izdosies, 
jo laika apstākļi – lielais mitrums – 
ir slimībai labvēlīgi. Var smidzināt 
arī fungicīdus (piemēram, Skor), 
bet mazdārziņos to neieteiktu, 
it sevišķi, ja nav zināšanu, kā to 
darīt pareizi.

Pēc tam jāsameklē apkārtnē 
uzņēmīgie kadiķi un tie jālikvidē, 
jo, ja tas netiks izdarīts, bumbieres 
turpinās slimot. Kā slimu kadiķi 

Ap manām mājām aug daudz 
saldo ķiršu, tur ir pāris vēl no vec-
tēva laikiem, dažus esmu stādījis 
es, bet liela daļa ieaugusies pati. 
Sevišķi daudz tādu savvaļnieku ir 
starp ābelēm – kamēr mazs, tāds 
ķirsītis nešķiet aiztikšanas vērts, 
bet vēlāk, kad zaros parādās ogas, 
roka vairs neceļas nozāģēt. 

Agrāk saldās ogas tika lasītas un 
vestas uz tirgu, bet, kopš Latvijas 
dārzos iemājojusi nejaukā ķiršu 
muša, koki bieži vien paliek ne-
nolasīti. Arī šogad. 

Vienudien iztrūkos no dīvaina 
trokšņa – ārpusē kāds neganti 
rībināja pa skārda palodzi. Zīlītes, 
nodomāju. Atkal kaļ siltumizo-

lācijas putas, kas šīm nez kāpēc 
skaitās delikatese. Piebungoju 
pie stikla, bet troksnis nerimās. 
Pēkšņi pamanīju, ka pret palodzi 
triecas ogu krusa. Pacēlu skatu, 
bet tur – saldā ķirša zari pilni 
strazdu. Vesels mākonis! Knābā 
manas tārpainās ogas, ka sula vien 
šļakst! Uzmanīgi pielavījos tuvāk, 
lai nofotografētu, bet strazdiņiem 
laikam izlikta sardze – vienā mir-
klī viss bars debesīs! Un ne jau 
tukšām rokām, t.i., knābjiem, – 
gandrīz katrs paķēris līdzi pa ogai. 
Protams, visiem neizdevās iegūt 
laupījumu, un neveiksmīgākajiem 
kārums no knābja ārā, – blākš! – pa 
manu palodzi, un, kas vēl trakāk, 
pa skārda jumtu. 

Ciemiņi ap mūsmājām riņķoja 

vairākas stundas, uzlidojumi at-
kārtojās vēl un vēl. Kad beidzot 
strazdi bija prom, skatam atklājās 
pamatīga postaža: zem kokiem 
ogu klājiens, ar saldo sulu notašķīti 
sētā stāvošie auto, palodzes un 
jumts, un arī mājas baltais krāso-
jums vietām ietonēts sārts. Bet vēl 
pēc dažām dienām strazdu vietu 
ieņēma lapsenes, kurām rūgstošie 
ķirši, šķiet, garšo ne sliktāk kā 
strazdiem. Viss jau būtu labi, bet 
bail pa sētu staigāt – kur sper soli, 
tur lapsene...

Jura Lipšņa teksts un foto

pazīt? Pavasarī drīz vien pēc 
sniega nokušanas tādam uz zariem 
parādās gļotaini, oranži kunkuļi, 
un tos noteikti vajadzētu izgriezt. 
Ja tas netiks izdarīts, sporas atkal 
pārcelsies uz augļu kokiem. Mūsu 
zinātnieki gan izpētījuši, ka slimī-
ba diemžēl var pārziemot arī bum-
bieru dzinumos, bet ar slimo lapu 
iznīcināšanu (protams, ja tuvumā 
nav kadiķu) to var ierobežot.”

Par ikgadējo putnu migrā-
ciju stāsta biologs, Latvijas 
Ornitoloģijas biedrības (LOB) 
žurnāla Putni Dabā redaktors 
Agnis Bušs. 

„Putnu migrācija ir sākusies, 
un faktiski tā notiek jau pasen,” 
stāsta A.Bušs. „Aizlidošanas ter-
miņu ietekmē arī laika apstākļi, bet 
dažkārt cilvēki putnus vienkārši 
neredz, jo tie lido virs mākoņiem.” 

Pirmie jūnija beigās aizlido 
mājas strazdi, bet tie, kuri mie-
lojas ar ķiršiem, ir no ziemeļiem 
atlidojušie Krievijas, Somijas vai 
Igaunijas strazdi. Mūsējie jau labu 
laiku cienājas dienvidu dārzos. 
Vēl pirms Latvijas strazdiem uz 
dienvidiem dodas krustknābji, kas 
ir mazāk pamanāmi. 

Jūnijā un jūlijā sāk migrēt arī 
bridējputni, piemēram, šņibīši, 
daļa bridējputnu ir caurceļotāji no 
ziemeļiem. Tos labi var novērot 
Kurzemes piekrastē. Augustā, sep-

tembrī prom dodas sīkākie putniņi, 
kā dažādas ķauķu sugas, čuņčiņi. 
Augusta beigās baros lasās un 
aizceļot sāk baltie stārķi, pa kādam 
gan aizķeras līdz pat novembrim, 
savukārt septembrī, oktobrī aiz-
lido dzērves. Pēdējās oktobrī un 
novembrī prom dodas pūces. 

„Karstākais migrācijas laiks ir 
septembra beigas, oktobra sākums. 
Ne velti oktobra pirmās nedēļas 
nogalē notiek Eiropas Putnu vēro-
šanas dienas, kad daudzās valstīs, 
tai skaitā Latvijā, notiek dažādi 
pasākumi un īpaša putnu vēroša-
na,” stāsta speciālists. 

Interesenti jaunumus var uzzināt 
interneta vietnē www.putnudienas.
lv, kā arī LOB mājaslapā (www.
lob.lv). Sākot ar septembra vidu, 
tur tiks ievietota aktuālākā in-
formācija aptuveni par 30 pasā-
kumiem valstī, tai skaitā Saldū, 
Kuldīgā, Papē.  

Vija Zariņa
Aivara Vētrāja foto

Latvijā putnu migrācija sākas jūnijā un turpinās līdz novembrim. 
Augusta beigās ievērojam stārķu sapulces pirms tālā ceļa. 

Spārnaiņi krāmē čemodānus

Iz dzīves

Strazdu uzlidojums

lasītājs jautā

Kas kait bumbierēm
Šogad uz bumbieru lapām parādījušies oranži plankumi, 
turklāt pūst augļi. Kas to izraisījis, un kā dārzkopjiem būtu 
jārīkojas? 

KUR?

Parastā puve
„Bumbieri šogad patiešām pūst, 

un to izraisa parastā augļu puve, 
kam šis gads ir ļoti labvēlīgs. Pu-
vušie augļi noteikti jāsavāc un jā-
likvidē. Tos vajadzētu ierakt zemē 
vismaz lāpstas dziļumā, lai sporas 
nevar izkļūt ārā. Nevajadzētu 
sapuvušos augļus mest kompostā, 
jo tur izdzīvo gan kaitēkļi, gan 
infekcijas. Protams, ja komposta 

kaudzi kārtīgi sasedz, turklāt pie-
vieno kādu līdzekli, kas paātrina 
kompostēšanos un paaugstina 
temperatūru, ir cerības, ka slimību 
ierosinātāji aizies bojā, tiesa gan, 
dažādiem tārpiem ir pilnīgi vien-
alga, kur iekūņoties: augsnē vai 
kompostā. Bojātos augļus labāk 
ierakt zemē vismaz 20 centimet-
rus dziļi – tad kaitēkļi no augsnes 
nevarēs izkļūt.”

Jura Lipšņa teksts un foto

Oranžos plankumus uz bumbieru lapām izraisa divmāju 
rūsa, kas inficē gan bumbieres, gan kadiķus.

Bumbierus šogad intensīvi bojā parastā augļu puve – mitrā vasara slimībai ir ļoti 
labvēlīga.




