L AT VIJAS

MEDNIEKU

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) šā
gada sākumā Valsts meža dienestam (VMD)
izteica aicinājumu jaunajā medību sezonā
nepieļaut medņu medības līdz brīdim,
kad VMD būs ticami dati par pozitīvām
izmaiņām medņu populācijas pieaugumā. „Jakts“ aicina uz sarunu LOB valdes
priekšsēdētāju Viesturu Ķeru, lai noskaidrotu, kāds ir pamatojums šādam priekšlikumam.

ASOCIĀCIJAS

INFORMATĪVAIS

ziņas, Latvijas ligzdojošo putnu atlantu informācija, medņu ekspertu veiktās uzskaites
u.c. – apliecina, ka medņu skaits un putnu
izplatība jau ilgstoši samazinās. Piekrītot, ka
pilnīgai populācijas stāvokļa izvērtēšanai būtu
nepieciešama papildus informācija, tostarp arī
medņu monitorings, kas, lai gan LOB vairākkārt ir norādījusi uz tā nepieciešamību, valsts
mērogā joprojām nav veikts, tomēr LOB ir
pārliecināta, ka jau pieminētie informācijas

IZDEVUMS

nemainīties. Redzamas pārmaiņas izplatībā
(piemēram, riestu izzušana) nozīmē vēl lielākas
pārmaiņas populācijas lielumā.
Vai VMD uzskaites metodes atšķiras no
LOB piemērotajām?
Šis jautājums jāuzdod VMD. Es runāju tikai par savām „sajūtām“, kas varbūt neatbilst
patiesībai. VMD medņu uzskaite nav veikta,
balstoties uz kādu noteiktu metodi, jo tiek
prasīts skaitlis, un tas arī tiek iedots. Neviens
neiedziļinās, kā notiek putnu skaitīšana un vai
vispār tā tiek veikta. Salīdzinot ornitologu un
VMD uzskaišu datus, ir atklājušies arī kuriozi,
piemēram, cilvēks vairākus rītus apmeklē medņu riestu un gaiļu skaitu riestā iegūst, saskaitot
kopā katru rītu novērotos gaiļus. Tāpēc 2008.
un 2009. gadā VMD veiktās medņu uzskaites
datu precizitāte ir apšaubāma un divu gadu
salīdzinājums nav pietiekams, lai pamatoti
spriestu par skaita pārmaiņām. Tomēr arī šīs
informācijas analīze sakrīt ar tām pašām tendencēm, ko parāda iepriekš minētās ornitologu veiktās uzskaites un atlantu salīdzinājums,
t.i., medņu skaits strauji samazinās. Saskaņā ar
VMD datiem no 2008. līdz 2009. gadam vidējais gaiļu skaits riestā ir samazinājies no 5,11
līdz 4,84 (par 5%), kopējais gaiļu skaits – no
2137 līdz 2025 (par 5%), riestu skaits – no 403
līdz 390 (par 3%). Ja šie dati atbilst patiesībai
un ja pārmaiņas šo gadu laikā atbilst ilgtermiņa
tendencēm, tad šis rezultāts sakrīt ar medņu eksperta Māra Strazda prognozi, ka medņiem Latvijā
ir atlikuši apmēram 20 gadi.
Ko iesaka LOB, lai uzlabotu medņu populācijas stāvokli?
Lai mazinātu medību spiedienu uz nelabvēlīgā stāvoklī esošu sugu, LOB piedāvāja noteikt
medībām limitu – 0. Tā ir būtiska atšķirība no
priekšlikuma medņus vispār svītrot no medījamo putnu saraksta, jo piedāvā daudz elastīgākas
iespējas medības atjaunot. VMD šo priekšlikumu neatbalstīja, norādot, ka tādā gadījumā
medņi svītrojami no medījamo dzīvnieku saraksta. LOB un VMD saruna beidzās brīdī, kad
jautājums vairs nebija par nulles limitu, bet gan
par vispārēju medņu medību aizliegumu, jo tik
radikāls lēmums prasa ļoti rūpīgu apsvēršanu.
LOB turpina jautājuma par medņu medībām
un to nosacījumiem izpēti.

Lai mazinātu medību spiedienu uz nelabvēlīgā stāvoklī esošu sugu,
LOB piedāvāja noteikt medībām limitu - 0
Vai medņu populācijas stāvoklis ir tik kritisks, ka jāaizliedz medības?
LOB rīcībā ir dati, kas liecina par medņu
skaita un izplatības ilgstošu lejupslīdi un parāda, ka suga atrodas nelabvēlīgā aizsardzības
stāvoklī. LOB pieejamā informācija – medņu
sugas aizsardzības plāna veidošanas laikā gūtās

avoti var būt pamats priekšlikumiem stingrākai
medņu aizsardzībai.
Par medņu skaita nelabvēlīgajām izmaiņām
liecina, piemēram, to izplatības areāla samazināšanās. Izplatība ir stabilāks rādītājs nekā
populācijas lielums, jo populācijas lielumam
(piemēram, gaiļu skaitam riestā) samazinoties,
izplatība (piemēram, riestu izvietojums) var

Medību aizliegums situāciju uzlabotu?
Līdz šim zinātniski nav izpētīts un pamatots,
kas ir medņu populācijas lielākais apdraudējums.
Piemēram, medību ietekme uz medņiem zinātniski vispār nav vērtēta. Uzskatu, ka medņus
galvenokārt apdraud mežsaimniecība tās tiešajās
(mežu ciršana u.c.) un netiešajās (plēsēju ietekmes
un traucējuma palielināšanās u.c.) izpausmēs.
Medņu medību pārtraukšana samazinātu
medņu mirstību un traucējumu medņu riestos,
taču ar to vien nepietiks, lai medņu populāciju atjaunotu. Tomēr tā tiktu noņemta papildu slodze
uz populāciju un teorētiski populācijas lejupslīdes
tempam vajadzētu samazināties. To, vai medību
aizliegums samazinās arī skaita lejupslīdi, būtu
jāpārbauda, ja medības tiktu pārtrauktas.
Ja mednieks kā ieinteresētā puse tiek izslēgts no medņa apsaimniekošanas, pieņemot,
ka mednieki ir tie, kas var medņus aizsargāt,
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ko LOB būtu gatava darīt un darīs, lai uzlabotu medņu populācijas stāvokli?
LOB rīcībā nav datu par mednieku ieguldījumu medņu aizsardzības nodrošināšanā, tāpēc ir
grūti vērtēt, kā šo procesu varētu ietekmēt iespējamais mednieku intereses trūkums, ja medības
tiktu aizliegtas. Nav pieejama arī informācija, kas
ļautu salīdzināt medņu stāvokli apmedītos un neapmedītos riestos. Turklāt ir grūti precīzi nosaukt
kategoriju „mednieki“, jo bieži vien mednieki
ir arī akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži“
(LVM) vai VMD darbinieki, kam formāli būtu
jārūpējas par medņu aizsardzību vienalga, vai tie
ir medījami vai nē.
Tomēr jāatzīst, ka reālajā dzīvē interese par
medni kā medījamu sugu atstāj savu ietekmi.
„Neornitologi“ ir ziņojuši par medņu riestiem,
kuriem šobrīd jau izveidoti mikroliegumi. Ir ziņas par gadījumiem, kad plānotas cirsmas tiek
novirzītas no riestiem, iespējams, tieši medību
intereses dēļ. Šīs intereses dēļ dažos riestos ir izmēģināta to kopšana, lai uzlabotu medņa dzīvotni. Kā šie gadījumi palīdz mednim un vai tie
kompensē medību negatīvo ietekmi – pagaidām
nav izpētīts.
LOB medņu aizsardzībai veido un uzlabo
mikroliegumus, aktīvi iestājas pret medņiem nelabvēlīgu mežsaimniecisko u.c. darbību, kā arī cer
panākt medņu uzskaiti riestos. LOB uzskata, ka
medņu aizsardzības darbā jāveido dialogs ar Latvijas Mednieku asociāciju (LATMA), ornitologiem
jāsadarbojas ar medniekiem. Kopīga vēršanās
pret Latvijas medņu populācijas apdaudējumu
noteikti nāktu par labu gan medņiem, gan abu
organizāciju interesēm, lai gan process varētu nebūt vienkāršs, jo LOB un LATMA, iespējams, ir
atšķirīgs skatījums, kā panākt, lai medņu skaits
Latvijā nesamazinātos.

Ziema šogad bijusi skarba un negatīvi ietekmējusi medību saimniecību ne tikai Latvijā.
Īrijā aukstā laika dēļ pat aizliegtas savvaļas putnu medības.
Īrijā šogad apturēta savvaļas putnu medību
sezona, lai aizsargātu vairāk nekā duci dažādu pīļu sugu, Kanādas zosis, bridējputnus,
arī slokas, kuru barošanās vietas dīķos, ezeros
un purvos jau vairākas nedēļas bija aizsalušas.
Eksperti uzskata, ka tā var palīdzēt putniem,
kuriem aukstuma dēļ vairs nav pieejamas nepieciešamās dzīvotnes. Medību aizliegums putnus netraucēs un ļaus viņiem taupīt enerģiju.
Medību aizliegums tomēr neattiecas uz visām sugām, un, piemēram, fazānu, irbju un
baložu medības var turpināties.
Īrijas Mednieku asociācijas izpilddirektors
Desmonds Kroftons paskaidro, ka medības Īrijā tiek aizliegtas, ja deviņas dienas pēc kārtas
visās laika novērošanās stacijās konstatēta par
0º C zemāka temperatūra. Pēdējo reizi šāda situācija pieredzēta 1982. gadā.
Mednieki visā Īrijā šo aizliegumu atbalstīja,
ko pozitīvi atspoguļoja plašsaziņas mediji. Līdzīgi aizliegumi tika ieviesti arī Ziemeļīrijas
Republikā un Skotijā.
Izmantota informācija no:
www.independent.ie

A. Zvejnieks,
LATMA valdes loceklis
Latviešu tautas ticējums vēsta, ka par
īstu mednieku var kļūt tikai tad, ja nomedīts mednis. Latvijas jaunajiem medniekiem avien grūtāk ir iekļūt „īsta mednieka“
kārtā, jo medņu medības, lai gan atļautas,
tomēr notiek ļoti ierobežotā skaitā. Šogad
gandrīz tika likvidēta arī atlikusī niecīgā
iespēja nomedīt medni.

Pa medību atļaujām necīnās

2009. gadā Valsts meža dienesta (VMD)
noteiktais medņu nomedīšanas limits bija
mazliet vairāk par 120 putniem. No tiem tika
nomedīta tikai puse, kas liecina, ka mednieki pēc medņu atļaujām rindā nestāv un par
tām savā starpā necīnās. Taču, kad parādās
kaut vai teorētisks apdraudējums medņu medībām, mednieku sabiedrībā sākas kustība
kā iztraucētā skudru pūznī. Tas vienkārši ir
principa jautājums, jo jebkurš aizliegums vai
ierobežojums tiek uztverts kā drauds, un tas
neveicina mednieku vēlmi atbalstīt šādus sugas saglabāšanas pasākumus.

Pretrunā ar Putnu direktīvu

Latvijas nacionālie normatīvie akti paredz,
ka mednis ir limitētais medījamais dzīvnieks,
kura medību sezona ir no 10. aprīļa līdz 10.
maijam. Medību noteikumos ir teikts, ka medības notiek saskaņā ar šīs sugas aizsardzības
plānu, kas tika apstiprināts 2004. gadā uz
pieciem gadiem. Raksta tapšanas brīdi atjaunotā plāna versija nav izstrādāta (jaunā medņu aizsardzības plāna, tostarp pasākumu to
aizsardzībai, izstrāde līdz šā gada novembrim,
pamatojoties uz noslēgto līgumu ar Dabas aizsardzības pārvaldi, uzticēta ekspertam Helmutam Hofmanim).

Savukārt 1979. gada 2. aprīlī pieņemtā
Eiropas Padomes Direktīva 79/409/EEK par
savvaļas putnu aizsardzību jeb Putnu direktīva
nosaka, ka putnus aizliegts medīt vairošanās
laikā vai laikā, kad tie atgriežas savās ligzdošanas vietās. Iestājoties Eiropas Savienībā (ES),
Latvija akceptēja šīs institūcijas prasības, kas atstāja vērā ņemamu ietekmi uz Latvijas medību
tradīcijām, īpaši putnu medībām pavasarī.
Daudzi mednieki vēl tagad ar rūgtumu atceras
sloku medību aizliegumu to vilkšanas laikā.
Medņu medībām Vides ministrija katru
gadu iegūst izņēmumu, pamatojoties uz to,
ka saskaņā ar šīs sugas aizsardzības plānu medības ir kontrolētas un tiek nomedīts mazs
īpatņu skaits. No ES institūciju viedokļa šāda
argumentācija nav pietiekama, jo Latvijā taču
pastāv iespēja medņus medīt rudenī, tad kādēļ
tas būtu darāms laikā, kad putniem nodarītais
traucējums var atstāt visnegatīvākās sekas?
Kā nosaka Medību likums, medņu uzskaiti
veic VMD, pamatojoties uz sugas aizsardzības
plānā noteikto. VMD rīcībā ir uzskaites dati
par vairākiem desmitiem gadu.

Medību aizliegums nepalīdz

Aplūkojot medņu skaita dinamiku Latvijā,
kas atspoguļo datus no 1925. gada līdz 2009.
gadam, nomedīto īpatņu skaits ir minimāls.
Nevar apgalvot, ka mednis tiek masveidā iznīcināts, tādā veidā radot tam apdraudējumu.
Protams, šeit nav ietverti dati par nelikumīgi nomedītajiem putniem, bet jebkuras malu
medības ir nosodāmas un vainīgie saucami
pie atbildības. Dažu indivīdu bezatbildīgās
rīcības dēļ nedrīkst nosodīt tos medniekus,
kas atbildīgi izturas pret medījumu, medību
tradīcijām un medību saimniecības attīstību.
Šā gada janvārī Latvijas Ornitoloģijas
biedrība (LOB) nāca klajā ar aicinājumu no-

Medņu skaita dinamika Latvijā
no 1925. gada līdz 2009. gadam.

teikt t.s. moratoriju „0“ limita veidā pavasara
medņu medībām. Pavisam izslēgt medni no
medījamo dzīvnieku saraksta ornitologi nepieprasīja, taču norādīja, ka mednim klājoties
grūti, bet konkrētas informācijas par medņu
populācijas stāvokli neesot, jo VMD uzskaite
neesot korekta, jo nav medņu monitoringa.
Putnu aizstāvji norādīja, ka medņu medības
varbūt varētu atkal atsākt, ja populācijas stāvoklis kaut kad nākotnē uzlabotos. Medniekiem tika pārmests, ka viņi nav ieinteresēti
medņu aizsardzībā un ar savu rīcību nodara
lielāku postu, nekā atstāj kādu pozitīvu ietekmi.
Lai gan vēsture ir pierādījusi, ka medību
aizliegums problēmu neatrisina, bet gan gluži
otrādi – to pat pasliktina, Latvijas Mednieku
asociācija (LATMA) situācijā, kad medņiem
klājas tik slikti, atbalstīja priekšlikumu to
vispār svītrot no medījamo dzīvnieku saraksta. Te vietā ir atgādināt, ka 70. gados Latvijā
medņu medības uz vairākiem gadiem bija aizliegtas, taču uzskaite liecina, ka putnu skaits
šajā laikā tieši samazinājās, nevis palielinājās.
Iespējams, ka ornitologi tomēr līdz galam nav
novērtējuši atbildīga mednieka ieguldījumu
medņu riesta saglabāšanā.

26. martā Briselē notika FACE (Eiropas
Savienības Medību un dabas aizsardzības asociāciju federācija) 43. ģenerālā asambleja. Tajā
piedalījās 36 valstu nacionālo medību asociāciju pārstāvji, kas diskutēja par mednieku un
pārējās sabiedrības savstarpējām attiecībām,
nepieciešamību sadarboties medību un dabas
aizsardzības organizācijām u.c. jautājumiem.
Mednieku pasaulei jāsaskaras ar daudziem
izaicinājumiem, tajā skaitā arī ar faktu, ka Eiropas sabiedrība arvien vairāk urbanizējas, attālinoties no dabas un lauku darbiem. FACE
izpilddirektors Angus Midletons, uzrunājot
asamblejas dalībniekus, norādīja, ka medniekiem jāiegūst šīs sabiedrības daļas uzticība un
„jāizrāda savstarpēja cieņa, tādējādi demonstrējot mūsu vienotību. Mums jāciena nemednieku
viedoklis, lai iegūtu viņu cieņu.” „Cieņa,“ piebilda A. Midletons, „rada arī lielāku atbildības
sajūtu, ka esam un rīkojamies kā mednieki.“
FACE prezidents Žilberts de Turkhaims
savā ziņojumā organizācijas biedriem norādīja uz nepieciešamību pēc vēl ciešākām saitēm
starp Eiropas un citām starptautiskām medī-
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bu un dabas aizsardzības organizācijām. Viņš
aicināja FACE biedru asociāciju nacionālos ekspertus būt aktīvākiem, tā iegūstot informāciju
par labāku pieredzi dažādās jomās, piemēram,
dabas aizsardzībā, lauksaimniecībā, dzīvnieku
labturībā, šaujamieroču lietošanā, juridiskajos,
saziņas u.c. jautājumos. FACE resursi ļauj mobilizēt speciālistus no tās biedru organizācijām,
lai veicinātu ideju par ilgtspējīgām medībām,
dabas aizsardzību, kā arī lai nodrošinātos pret
bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, uzsvēra Ž. de Turkhaims.
Nepieciešamību pēc vienotības apliecināja arī fakts, ka asamblejā piedalījās pārstāvji
no Starptautiskās asociācijas, kas iestājas par
medībām ar plēsīgajiem putniem un to aizsardzību (IAF), Starptautiskās medību un medījamo dzīvnieku aizsardzības komitejas (CIC)
un Eiropas Zemes īpašnieku organizācijas
(ELO). Asamblejā piedalījās Eiropas Parlamenta ilgtspējīgu medību, bioloģiskās daudzveidības, lauku aktivitāšu un meža darba
grupas vadītāja Veronika Matju, kas uzsvēra,
ka jāveido labas attiecības un jāveicina komunikācija starp Eiropas Savienības institūcijām
un medniekiem.
Nākamā FACE ģenerālā asambleja notiks
šā gada 10. un 11. septembrī Briselē.

Kā medniekam
medni

aizsargāt

26. martā sanāksmē Zemkopības ministrijā, kurā sprieda par iespējamiem problēmas

Zemkopības ministrijā sanāksmes laikā nācās uzklausīt daudz pārmetumu tieši medniekiem, ka viņi nerūpējoties par saviem medņu
riestiem, medījot nelikumīgi, kā arī izmantojot
vienu medņu nomedīšanas atļauju vairākas reizes.
Medībām nebūt nav noteicošā nozīme
medņu traucējumam riesta laikā, jo gudrs
mednieks rīkosies tā, lai riestu saglabātu. Zinu
daudzus mednieku kolektīvus, kas lepojas, ka
viņu medību iecirknī ir aktīvi medņu riesti.
Eksperti savos novērojumos atzīst, ka medņu
riestu traucē arī mežsaimniecību darbība un
tūrisms. Viens no bēdīgākajiem piemēriem ir
gadījums, kad 2008. gada pavasarī orientēšanās
sporta sacensības, kas notika riesta sezonas kulminācija laikā, izpostīja Plānupes riestu. Jāatzīst,
ka līdz šim vēl nav izdevies apvienot spēkus, kas
samazinātu šādus un līdzīgus riestu postītājus.
Aicinu visus medniekus būt atbildīgiem
un piedalīties šā tradicionālā medību veida saglabāšanā. Piedāvāju vairākus pasākumus, kas
palīdzēs aizsargāt un saglabāt medņu populāciju un genofondu:
Jāapkaro plēsēji – lapsas, jenotsuņi, caunas;
Jāuzrauga medību platībā notiekošās mežsaimnieciskās darbības, piemēram, ziņojot atbildīgajām institūcijām, ja koksne tiek vesta
cauri medņu riestiem;
Nedrīkst barot mežacūkas tiešā riesta tuvumā;
Jāizber grants tiešā riesta tuvumā;
Nedrīkst riestu lieki traucēt, piemēram, to
bieži apmeklējot.

Pēc 5 gadu kopīga darba februārī a/s „Latvijas valsts meži” un Latvijas Ornitoloģijas
biedrība iepazīstināja ar projekta „Priekšlikumi medņu riestu apsaimniekošanai Latvijā” rezultātiem. Projekta mērķis bija iegūt
zināšanas meža apsaimniekošanas plānošanas
atbalstam. Autori (J. Strazds, H. Hofmanis, J. Reihmanis) savā darbā ir atspoguļojuši medņu riestu dzīvotņu 28 riestu izpēti
visās Latvijas medņu populācijās, kā arī
snieguši rekomendācijas medņu populācijas
saglabāšanai valsts mērogā un riesta līmenī.
Ar šo darbu Latvija ir ieguvusi vienu no ievērojamākajiem medņu pētījumu apkopojumiem, kas sniedz arī atšķirīgus rezultātus no
līdz šim jau literatūrā minētajiem.
Pētījuma autori secinājuši, ka 86,2% no
riestiem atrodas augstajos purvos un mitros
priežu mežos, kas ir vismaz 50 gadus veci. Lielākā daļa riestu novēroti mežos, kas ir būtiski
vecāki un dabiskāki par apkārtējām audzēm.
Riestam raksturīga vide ar veciem kokiem,
sausoknēm, kritalām un egļu audzēm. Svarīgākā barības auga – melleņu – daudzums
ir atkarīgs no mežaudzes vecuma, mellenāju
platības. Visus būtiskākos riesta parametrus
negatīvi ietekmē meliorācija, kuras rezultātā
pieaug audzes biezība, palielinās zemsedzes
augstums, taču samazinās klajo platību daudzums, spilvju klātbūtne, lielo koku, kritalu
un sausokņu skaits. Riestu stāvokli pozitīvi
ietekmē degumi.
Pētījumā minēts, ka mednim būtiska
ir meža esamība kā tāda un medņu skaits
kādā teritorijā ir tieši atkarīgs no piemērotas dzīvotnes platības. Biotopu izzušana un
izmaiņas tajos ir galvenais apdraudējums
visām vistveidīgo putnu populācijām pasaulē. Tiek norādīts, ka dažos gadījumos

komerciālas jaunaudzes var sekmēt lokālu
medņu populācijas atjaunošanos, tas var notikt tikai spēcīgas populācijas iekšienē, kur ir
labas vairošanās sekmes. Kopumā mūsdienu
mežsaimniecība medni ietekmē graujoši.
Latvijā medņu aizsardzības sistēma ir
orientēta tieši uz riestu un tām piegulošo
platību saglabāšanu. Tā kā mikroliegumu
izveidošana ir laikietilpīga un pēc izveidošanas ievieš būtiskus ierobežojumus, aizliedzot
saimniecisko darbību pašā mikroliegumā, ir
ļoti būtiski mikroliegumu izveidot telpiski pareizi, ietverot tajā visas svarīgākās mežaudzes.
Pētījumā tiek secināts, ka vēl svarīgāk ir
nodrošināt mikroliegumā sugas prasībām
būtiskos dzīves apstākļus, lai saimniecisko
darbu vai dabā notiekošo procesu dēļ izraisītas dzīvotnes degradācijas, mednis no
mikrolieguma nedotos prom. Šā iemesla
dēļ veiktā pētījuma viens no galvenajiem
mērķiem bija noskaidrot, kādas ir „ideālās”
prasības tieši riesta dzīvotnēm Latvijas situācijā un piedāvāt risinājumus šādu apstākļu
saglabāšanai, ja vien tas iespējams, saimnieciski iejaucoties.
Kā liecina pētījums, medņu populāciju
negatīvi ietekmē arī faktori, kas nav tieši
saistīti ar meža apsaimniekošanu – plēsīgie
dzīvnieki, meža apmeklētāji un transports
(dzelzceļš, valsts nozīmes autoceļi).
Pētījums veikts a/s „Latvijas valsts meži“
finansētā projekta „Medņu riestu telpiskā
sadalījuma pašreizējā stāvokļa analīze un
priekšlikumu izstrādāšana medņu riestu
dzīvotņu apsaimniekošanai, balstoties uz
riestu dzīvotņu analīzi” ietvaros no 2003.
līdz 2009. gadam.
Ar projekta atskaiti iespējams iepazīties a/s
„Latvijas valsts meži” mājas lapā – www.lvm.lv.

Mērķis nav tik cēls

Galvenais iemesls, kādēļ nav izvirzīta prasība medni vispār izslēgt no medījamo dzīvnieku saraksta, manuprāt, nav nemaz tik cēls,
proti, ja mednis vairs nebūs medījamais dzīvnieks, tā izpētei nevarēs saņemt finansējumu
no, piemēram, Medību saimniecības attīstības fonda. Jau tagad jebkurš interesents, kas
prot atpazīt medni, par Ls 280 var piedalīties
medņa riesta monitoringā. Šo pakalpojumu
portālā www.motacilla.lv piedāvā Latvijas
pazīstamākie ornitologi, tā piesaistot līdzekļus
medņu novērošanai.
Vai šādi pasākumi tiek saskaņoti ar medību tiesību lietotāju, kura teritorijā eksperts –
ornitologs ar savu pavadoni – tūristu, veicot
monitoringu, var radīt traucējumu riestam?
Vai tiek ņemta vērā arī šādu pasākumu ietekme uz medņu populācijas stāvokli?

Šogad medīsim

Izmantota FACE
ikmēneša dienasgrāmatas informācija

risinājumiem, lielākā daļa klātesošo bija vienisprātis, ka medņa medībām „0“ limita ieviešana nebūtu prāta darbs, jo tā situāciju drīzāk
pasliktinātu, nevis uzlabotu. Tika nolemts, ka
medņa medības šogad notiks, kā līdz šim.
Jau vairākus gadus vēl īsi pirms jaunās medību sezonas sākuma nav bijis skaidrības par
medņu medību iespējām. Arī šogad divas nedēļas pirms sezonas sākuma lēmums vēl nebija pieņemts. Šāda nenoteiktība, kas rodas
arī LOB pasivitātes dēļ, var negatīvi ietekmēt
Lavijas prestižu starptautiskā līmenī, jo ārvalstu mednieki savas medības mēdz plānot
savlaicīgi.

„Jakts” šajā numurā īpaši pievēršas
medņiem, tāpēc līdzās diskusijai par šo
putnu medību aizliegumu piedāvā arī
informāciju no A. Kalniņa grāmatas par
medņiem un to medībām. Mednis Latvijā
joprojām ir limitētais medījamais dzīvnieks, un tā medības noteiktas no 10.
aprīļa līdz 10. maijam.

abiem kopā. Viens mednieks virzās tuvāk
riestojošam mednim, bet otrs atrodas tālāk
un klausās, vai nedzied vēl kāds riestotājs.
Mednieks, kas vakarā noklausās medņu
ielaišanos riesta vietā, novērošanas vietu
drīkst atstāt tikai pilnīgā tumsā un iespējami

tām jau perē, tad arī medņi dzied ilgāk. Nav
ieteicams šaut zemē sēdošus medņus, sevišķi, ja to vidū atrodas mātītes. Šāda šaušana
ir vispostošākā un var iznīcināt visu riestu.
Sibīrijā medņu medībās izmanto suņus.
Vēl vienkāršākas ir šo putnu medības rude-

šāviena rezultāti. Iespējams, ka vajadzības
gadījumā jāšauj otrreiz. Šaut otrreiz aizlidojošam neievainotam mednim nav ieteicams,
jo rīta krēslā šāds šāviens ir pārāk nedrošs un
tas tikai uztrauks citus putnus. Otrreiz šaut
var tikai aizlidojošam ievainotam putnam.

Medņa CV

Mednis ir lielākais vistveidīgo putnu
pārstāvis. Tēviņš garumā sasniedz 112 cm
un sver līdz 6,5 kg. Putna stiprais knābis ir
pelēkzaļā krāsā, zem tā – spalvu kušķis jeb
„bārda”. Medņa vecumu vislabāk var noteikt
pēc knābja formas – jo vecāks, jo vairāk
knābja virsdaļa pārsniedz apakšdaļu. Līdz 2
gadus veciem tēviņiem knābja virsdaļā gandrīz nav rievu, 3 gadus veciem medņiem tā
ir attīstības stadijā, 5 – 6 gadus veciem –
tā stiepjas līdz pusknābim. 10 gadīgiem un
vecākiem medņiem šī rieva stiepjas gandrīz
līdz knābja galam.
Savu gremošanu mednis sekmē, rijot
granti, kas var būt pat zirņa lielumā. Īpaši tā putnam nepieciešama ziemā, jo palīdz
guzā saberzt zariņus, skujas un citu rupju
barību.
Pareizi organizētā medību saimniecībā
jācenšas panākt, lai uz piecām medņu vistām būtu trīs tēviņi. Šī proporcija jāievēro,
ne tikai visā meža masīvā, bet arī katrā riesta vietā. Gadu vecie gaiļi vaislai vēl neder,
bet vecie tēviņi var apaugļot tikai nelielu
mātīšu skaitu. Mežsargam jāseko, lai riesta vietu neieņem kāds kauslīgs mednis, kas
visus pārējos aizdzen. Likvidējot kauslīgo
eksemplāru, pēc dažām dienām riesta vietā
jau ieradīsies četri – pieci riestotāji.
Medņu riests parasti sākas marta beigās
un turpinās līdz maija vidum. Siltās dienās
medņi uz zemes dzied jau februāra beigās.
Tomēr lielākā dziedāšana notiek pēc sniega
nokušanas. Novērots, ka dažiem medņiem
ir pat divas riestošanas, un otrā reize notiek
ap melleņu ziedēšanas laiku. Šī parādība vēl
nav rūpīgi izpētīta. Pirmie savu mīlas dziesmu sāk vecie medņi, jauno riests parasti notiek 8 – 14 dienas vēlāk.
Medņus galvenokārt apdraud vistu vanagi,
lapsas, caunas un mežacūkas. Tiem nepatīk, ja
tos traucē cilvēks. Putnus nelabvēlīgi ietekmē
arī purvu nosusināšana un mežu izciršana
riesta vietās. Tā jāveic tikai ziemā, turklāt ļoti
uzmanīgi, nozāģējot tikai nokaltušos kokus.
Sīkie zari jāatstāj ciršanas vietā, jo medņu mātītes tos izmanto ligzdu maskēšanai.

Medības nedrīkst
pasliktināt riestu

Medņu medības jāorganizē tā, lai riestošana ar katru gadu nekļūtu sliktāka, riestojošo tēviņu skaita samazināšanās dēļ. Tāpēc
medījamo putnu skaits ir jānormē un pēc
iespējas retāk jāapmeklē viena un tā pati
riesta vieta. Riesta vietā, kurā dzied mazāk
par 10 medņiem, vienā rītā ieteicams medīt tikai vienam medniekam. Ja vietā, kura
aizņem meža platību garumā līdz 0,5 km,
medī divi mednieki, tad tai labāk tuvoties

Katram saimniekam savs suns ir skaistākais, labākais un, protams, mīļākais. Ja uzticamais draugs ir arī prasmīgs palīgs medībās
– laime pilnīga. 21. martā mednieki kopā
ar saviem suņiem pulcējās „Dālderos“ (Liepājas šosejas 13. km), kur notika ikgadējā
Latvijas Mednieku kinoloģiskās apvienības
(LMKA) rīkotā Ziemas laiku šķirnes suņu
izstāde. Pasākumā piedalījās 84 laikas – 44
Krievu Eiropas, 32 Rietumsibīrijas, 5 Austrumsibīrijas un 3 Somu. LMKA kinologi
5 ringos vērtēja izstādes dalībnieku potenciālu.
Šādu izstāžu mērķis ir noskaidrot un novērtēt šķirnes medību suņu populācijas stāvokli un īpašības, kā arī izzināt un atlasīt
ciltsdarba materiālu, uzskatāmi to parādot
interesentiem. Veidojot šādu izstādi arī kā
šķirnes medību suņu sasniegumu parādi,
iespējams popularizēt un veicināt pieredzes
apmaiņu šķirnes medību suņu audzēšanā.

Medņa vecumu vislabāk var noteikt pēc knābja formas - jo vecāks, jo vairāk knābja virsdaļa pārsniedz apakšdaļu
klusāk. Ejot projām, nedrīkst apstāties, jo no
soļiem, kas attālinās, mednis mazāk baidās.
Vakarā iztraucēts, putns no rīta nedziedās
vai to darīs vāji. Medņus vakarā šaut nav
ieteicams – viņi var pārvietoties uz citu riesta vietu. Sevišķi jāuzmanās, meklējot riesta
vietā nošautos putnus. To nedrīkst darīt,
izmantojot kabatas lukturīti. Nomedīto
putnu vajag meklēt dienā, kad lielākā daļa
medņu no riesta vietas aizlido. Lielās un vecās riestu vietās minētajiem norādījumiem
ir mazāka nozīme, lai gan arī tur tie jāņem
vērā. Taču jaunas riesta vietas ar nepareizu
rīcību var pat pilnībā iznīcināt.
Katrā riesta vietā nošaujamo medņu
skaits nedrīkstētu būt lielāks par pusi no
riestojošo medņu skaita. Jāatceras, ka 4 –
8 mātītēm minimāli jābūt vienam tēviņam.
Vietā, kur ir tikai 1 – 2 tēviņi, medīt nevajag, izņemot jau pieminēto situāciju ar
kauslīgo riestotāju, kas citus ir aizdzinis.
Medībās noteikti jāsaudzē jauni un saticīgi riestojošie medņi. Vecos un kauslīgos
ieteicams nomedīt jau riestošanas sākumā.
Citos gadījumos riesta vietā varētu medīt
tikai laikā, kad tur ir maz mātīšu un daļa no

ņos, kad tie sāk ēst pirmo naktssalnu skartās apšu lapas vai lapegļu skujas. Labākais
medību laiks – īsi pirms lapu nobiršanas.
Uz apsēm medņi laižas pēcpusdienās vai arī
agri no rīta, tūlīt pēc saules lēkta. Medniekam jābūt apšu tuvumā vēlākais stundu vai
pat divas pirms saules rieta. Medīt var līdz
pilnīgai tumsai, dažreiz medņi paliek pat uz
naktsguļu kokos, kuros barojušies. Vispirms
jāmedī zemāk sēdošie. Apšulājā medņiem
var arī piezagties, tikai tas jādara uzmanīgi.
Medņi ne labprāt aizlaižas, toties prot labi
paslēpties lapās. Šādām medībām vispiemērotākais ir mitrs, lietains un pavēss laiks, jo
tad medņiem visvieglāk piezagties.
Medījot pavasarī, ja izdevies mednim piekļūt pa šāvienam, tad jāšauj tikai dziesmas laikā. Ja mednieks krēslā pa medni būs noturējis
kādu līdzīgas formas zaru vai pašaus garām un
medni neievainos, tad karstākajā riesta laikā
tas turpinās dziedāt vai nu tajā pašā kokā, vai
pārlaidīsies dažus simt soļus tālāk.
Ja blakus riesto divi medņi, tad šauj tuvākajam otra medņa dziesmas laikā. Medniekam
pēc šāviena nav ieteicams kustēties un nolaist
pat bises stobru, kamēr nav noskaidrojušies

Pēc šāviena arī šajā gadījumā jāpaliek mierīgi
stāvot un uzmanīgi jāklausās, kurā vietā nošautais putns nokrīt. Labi jāievēro medņa aizlidošanas virziens un tikai pēc tam jātuvojas
vietai, kur sēdēja aizlidojušais mednis. Sašautais putns jāsāk meklēt ne ātrāk kā pēc divām
stundām. Ja mednis pēc šāviena krīt no koka
stāvus zemā un sāk tur pērties, tad jācenšas to
tūlīt saķert, pirms tas nav atžilbis. Ja ievainotais putns guļ uz krūtīm, tas nozīmē, ka tas
vēl ir dzīvs. Ievainotais mednis parasti laižas
uz leju un cenšas lidot pa klajāko vietu – pa
stigu vai kādu laukumu, lai pēc tam nolaistos
zemē. Vesels mednis ceļas uz augšu, aizlido tālāk un parasti sēžas kokā augstāk, nekā sēdējis
šāviena brīdī.
Nekad nedrīkst medni šaut tālāk par 40 –
50 soļiem, jo pretējā gadījumā medni parasti
tikai ievaino. Šā iemesla dēļ nedrīkst šaut pat
no neliela attāluma caur koku zariem. Arī no
aizmugures vai krūtīs trāpīts mednis tikai reti
kad ir uz vietas beigts.
Izmantota informācija no A. Kalniņa grāmatas „Medības un medību saimniecība Latvijas PSR”, 1951.

Jaunāku laiku izdevumi Latvijā nav pievērsušies medību suņu ekonomiskā efekta
izpētei, taču padomju laika statistika rāda,
ka, piemēram, pagājušā gadsimta 50. gados
apmēram 65% visu medījumu ieguva, medījot ar suni, un 51% no visas kažoku zvērādu
vērtības bijusi produkcija, kas iegūta šādās
medībās. Sibīrijā, kur suns ir neaizvietojams
cilvēka palīgs ne tikai medībās, suņa rentabilitāte var sasniegt, sākot ar 600%, medījot ar vidēji labu suni, līdz pat 3000% – ar
ļoti labu suni, ja mednieka ieguvi medībās
pieņem par 100%.
Informācija no A. Kalniņa grāmatas „Medības un medību saimniecība Latvijas PSR”
un LMKA brošūras „Viss par Latvijas dzinējsuni”.
Izstādē novērtēja 44 Krievu Eiropas laikas
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Bargā ziema Latvijas mežos krietni paretinājusi dzīvnieku skaitu – par to pārliecinājies ne viens vien mednieks. Dažos medību kolektīvos jau spriež, ka šogad varbūt

Tādas riktīgi aukstās ziemas pēdējo reizi
taču bija 90. gadu vidū. Pētot dzīvnieku vecuma struktūru, redzam, ka jaunu dzīvnieku
ir krietni vairāk nekā vecu. 12 – 15 gadu ve-

Dzīvniekam jādod barība, kurai tas ir
pielāgots. Mežacūkai ir puslīdz vienalga,
kāda barība, taču stirnas un staltbrieži bez
problēmām var pārstrādāt tikai auzas. Taču

kādu beigtu stirnu. Izskatās, ka dzīvnieku
skaita ziņā „atkritīsim“ par pāris gadiem
atpakaļ, bet stirnām tas būs apmēram kā
pirms 5 gadiem.
Precīzas ziņas par izdzīvojušo dzīvnieku skaitu mēs vēl
neesam saņēmuši. No aprīļa
vidus sākam rīkot apspriedes
visās 10 virsmežniecībās, lai
redzētu viņu uzskaites materiālus un padiskutētu par
nepamatotiem
cipariem.
Šajās sanāksmēs piedalās
arī mednieku pārstāvji. Tad
arī runāsim par iespējamiem variantiem: saglabāt
esošo dzīvnieku skaitu vai
to samazināt, vai palielināt. Pēdējos gados vairāk
esam runājuši, ka dzīvnieku
skaits jāsāk samazināt, taču
likums nespiež medniekus
medīt vairāk.
Tad jau par dzīvnieku
trūkumu nevar sūdzēties?
Mēs šo ziemu sagaidījām
ar vēsturiski nebijušu dzīvnieku daudzumu. To skaits
bija sasniedzis tolerances
robežu. Ja salīdzinām ar 90.
gadu vidu, populācijas pieaugums bija desmitkārtīgs,
stirnām tas bija pat 15 reižu
lielāks. Jautājums – vai viņu
jau nebija par daudz?
Kā šī ziema ietekmēs
trofeju kvalitāti, dzimstību?

Šobrīd tas, kurš grūtās ziemas dēļ nav tik izskatīgs, vēl nenozīmē, ka ir slikts, jo viņš taču ir izdzīvojis
vispār jāatsakās no medībām, lai smagāk
cietušajiem ļautu atkopties. Valsts meža
dienesta (VMD) rīcībā pagaidām nav precīzu ziņu par izdzīvojušo dzīvnieku skaitu, jo
tikko sācies informācijas ievākšanas laiks.
VMD Medību daļas vadītājs Jānis Ozoliņš
sola, ka maijā šādi dati noteikti būs pieejami, kad arī būs zināmi noteiktie medību
limiti. „Jakts“ lūdz speciālistu novērtēt šīs
ziemas iespējamās sekas meža dzīvnieku
valstībā.
Kā jūs vērtējat šā gada ziemu? Ziemeļu
zemē it kā par aukstu laiku nebūtu jābrīnās…
Ziema šogad klimatiski ilgtermiņā bija normāla. Pēdējo gadu globālās sasilšanas laikā – tā
bija izņēmums. Taču attiecībā uz dzīvniekiem
ziema bija barga, jo vidējais mūža ilgums stirnai, alnim, vilkam u.c. ir relatīvi īss, un liels
aukstums viņiem ir jauna pieredze.

cumu sasniedz tikai viens no tūkstoša. Tāpēc
no saviem cilvēciskiem augstumiem varam
teikt, ka jaunā paaudze siltajos apstākļos
bija izlaidusies. Tāda izlutināta un nepieredzējusi paaudze.
Ir taču atšķirība, kā salā un dziļā sniegā spēj izdzīvot, piemēram, stirna vai alnis.
Visgrūtāk šoziem bija tieši stirnām un
jaunajām mežacūkām, taču arī staltbiedis
ir jūtīgs pret dziļu sniegu. Lai gan viņš par
stirnu ir fiziski spēcīgāks, tomēr piekļuve
barībai šim dzīvniekam padodas grūtāk –
viņam ne tik labi izdodas atkasīt sniegu.
Alnim varētu klāties vislabāk. Grūti bija arī
lapsām, sevišķi laikā, kad vēl nebija sākuši
krist lielie pārnadži, jo tās nevarēja piekļūt
grauzējiem, kas atradās dziļi zem sniega.

Šī paaudze tādu ziemu nav pieredzējusi?

Mednieki dzīvniekus mēdz piebarot,
taču ne vienmēr to dara pareizi. Kādas ir
tipiskākās kļūdas?

Pagājušā gada decembrī spēkā stājās grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 23.
decembra noteikumos Nr. 760 “Medību
noteikumi”, kas paredz jaunu kārtību, kā
medniekiem jāatskaitās par nomedītajiem
dzīvniekiem.
Līdz šim informācija par nomedītajiem
nelimitētajiem medījamiem dzīvniekiem tikai uzrakstīta mednieka sezonas kartē, taču
šī prasība vairs nav spēkā. Tagad katram
medību tiesību lietotājam (mednieku kolektīvam) ir jāievieš nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnāls, kas atrodas pie t.s. atbildīgās personas, kura koordinē arī mednieku
atrašanās vietu medību iecirknī medību laikā. Reģistrācijas žurnāls var būt gan papīra,
gan elektroniskā formā, kas atvieglo atbil-

dīgās personas uzdevumu. Katram medniekam pēc medībām jāinformē sava kolektīva
atbildīgā persona par nomedītajiem vai ievainotajiem medījamiem dzīvniekiem. Tas
attiecas gan uz limitētajiem, gan arī uz nelimitētajiem medījamiem dzīvniekiem.
Šī prasība neattiecas uz medniekiem, kas
medī nelimitētos medījamos dzīvniekus
publiskajās ūdenstilpnēs. Tad informācija
par nomedītajiem dzīvniekiem pašam medniekam jāieraksta nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnālā.
Medību likums nosaka, ka mednieks informāciju par nomedīto nelimitēto medījamo dzīvnieku skaitu viena mēneša laikā pēc
medību sezonas beigām (medību sezona ir
no 1. aprīļa līdz nākamā gada 31. martam)
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barotavās ir gan mieži, gan kvieši, gan kukurūza – barība, kuru šie dzīvnieki nevar
sagremot, tāpēc sākas gremošanas problēmas un dzīvnieks novājē ar pilnu vēderu.
Tas pats attiecas arī uz milzīgajām sakņu
kravām, kas mežacūkām der, bet stirnām
– nē, viņām vajag smalkāku barību. Savās
lauku mājās pārbaudīju, ka stirnas nevar
sagrauzt pat sasalušus ābolus.
Mednieki pārspīlē arī ar sālslaizītavām,
kas ziemas vidū, salā pat nav vēlamas. Kamēr nav sākušies atkušņi, kad ir pieejams
ūdens, sāli labāk nedot. Sālim vislielākā
nozīme ir tagad, jo jānomaina ziemas apmatojums un ragi, tas nepieciešams arī teliņiem.
Būtisks, protams, ir arī barības izvietojums. Labāk mazāk barības vairākās vietās,
nekā liela barības koncentrācija vienkopus.
Kāda ir jūsu rīcībā esošā informācija
par bojāgājušo dzīvnieku skaitu?
Zināms, ka krišanas gadījumu tiešām ir
daudz. Gandrīz katrs mednieks ir redzējis

iesniedz institūcijai, kura izsniegusi mednieka sezonas karti, pretējā gadījumā jauna
mednieka sezonas karte netiek izsniegta.
Tādēļ medniekiem jāseko, lai nākamgad
mednieka kolektīva atbildīgā persona, kurai
uzticēts apkopot ziņas par mednieku nomedītajiem un ievainotajiem dzīvniekiem,
laikus nodotu visu informāciju, piemēram,
Valsts meža dienestam.
Kārtība attiecībā uz nepieciešamību medniekiem iegādāties jaunas mednieka sezonas
kartes, sākoties jaunajai medību sezonai,
nav mainījusies. Saskaņā ar Medību likumu
medīšana bez mednieka sezonas kartes tiek
atzīta par nelikumīgām medībām.

Periodiski bargi apstākļi
jebkurā procesā atlasa labākos un ilgtermiņā ietekmē
pozitīvi. Piemēram, stirnāžiem trofeju kvalitāte noteikti būs labāka. Šajā gadā ragi vēl nebūs
tik kvalitatīvi, taču nākamajā ziemā tiem,
kuri izdzīvoja, noteikti būs labāki. Katrai
populācijai, katrai sugai ir iekšējs mehānisms, kas pēc krīzēm regulē atjaunošanos,
un 2 – 3 gadu laikā rodas atbildes reakcija.
Stirnas ir ļoti dzīvelīgas un varbūt ne šajā,
bet jau nākamajā gadā 3 kazlēni vienai stirnai sezonas laikā nebūs retums. Mežacūkas
sevi atražo vēl bagātīgāk, jo vienā metienā
dzimst 6 sivēni.
Ko jūs šajā laikā ieteiktu medniekiem?
Es noteikti neieteiktu pārtraukt medības,
kā jau daži medību kolektīvi ir izteikušies.
Tas neko labu nedos, un reakcijas atbilde
mūs iemetīs otrā grāvī. Mērenas medības
saprāta robežās nav jāpārtrauc. Taču nevajadzētu aizrauties ar t.s. izlases medībām, jo
pati daba to jau ir paveikusi. Selekcijas medības nāktos uz kādu laiku apturēt. Šobrīd
tas, kurš grūtās ziemas dēļ nav tik izskatīgs,
vēl nenozīmē slikts. Viņš taču ir izdzīvojis,
un tas pats par sevi kaut ko nozīmē. Aicinu
vairāk kā jebkad ievērot vecuma struktūru
un nemedīt vidēja vecuma dzīvniekus, kas
garantē pieaugumu! Vidējais zelta likums
nosaka uz vienu mātīti vienu pretējā dzimuma pārstāvi un vienu jaunuli, t.i. 1:1:1. Pieņemot, ka daba ir bijusi vislielākais soģis, ar
šo proporciju mēs vismazāk jaucamies iekšā.
Vēl nevajadzētu saplēsties ar zemju īpašniekiem. Visvēlamākā ir situācija, ja visā
medību iecirknī tiek panākta vienošanās, ka
šis medību formējums pie šiem zemes īpašniekiem drīkst medīt, turklāt ar skaidriem
spēles noteikumiem. Un būtu labi, ja mednieki sāktu interesēties, ko kurš zemnieks
savā platībā taisās audzēt, lai jau tagad attiecīgi plānotu savu rīcību medību vietu izvēlē
un iekārtošanā. Tas ir darbs visai vasarai.
Un vēl tāds filozofisks ieteikums – tomēr
atzīties pašiem sev, ka tas nomedītprieks ir
pats galvenais. Mani dažkārt kaitina mednieku pārliecība, ka bez viņiem viss aizietu
postā. Tā jau nav – nedaudz tiek pārvērtēta
regulēšanas vajadzība. Patiesībā regulēšanas
vajadzība ir tā pati vēlme nomedīt. Skatīsimies kopā, kā to īstenot!

Vai Latvijā medību laikā ir atļauts lietot mobilos tālruņus? – jautājums, kuru
sarunā pa tālruni uzdevā kāds mednieks
no Francijas, šķita kā joks. Taču kolēģis
nejokoja, jo aizliegums medībās izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus Francijā bija spēkā ilgu laiku. Tiesa, nesen šis
noteikums tika atcelts. „Jakts“ piedāvā
Francijas Nacionālās Mednieku federācijas komunikāciju un preses daļas vadītāja, medību temata žurnālista Pjēra de
Boažilbēra viedokli par tālruņu izmantošanu medībās. P. Boažilbērs ir pieredzējis mednieks, kuram medības jau 30
gadus ir gan kaislība, gan dzīvesveids.
Viņš strādājis arī par Francijas Lapsu
medību asociācijas izpilddirektoru, bijis
Nacionālās Ekonomikas padomes ilgtspējīgu medību darba grupas biedrs.

Pjērs de Boažilbērs, piedaloties tradiconālās medībās Francijā
esam uzskatījuši, ka medības ir
nodarbe, kuras
pamatā ir godīga spēle, un to
būtība slēpjas
tajā, kā dzīvnieks tiek iegūts, nevis procesa rezultātā.
Tādēļ jebkāda
veida elektronisku ierīču izmantošana medību laikā līdz
šim bija stingri
aizliegta.

Pjērs de Boažilbērs ar nomedīto trofeju
Latvijā medības nav iedomājamas bez
mobilo tālruņu izmantošanas. Kādēļ Francijā pastāvēja šāds aizliegums?
Francija šajā jautājumā bija unikāla. Var tās
saukt arī par kultūras īpatnībām. Mēs vienmēr

Medību tematam veltītu izdevumu latviešu valodā nav daudz – uz vienas rokas
pirkstiem saskaitāmi, tāpēc augstu jāvērtē
tikko izdotā Jāņa Vanaga grāmata “Medības
– atziņas un patiesība”. Veidojot šo darbu,
autors apkopojis savas atziņas un secinājumus, kuri raduši pamatojumu un uzkrāti,
vairāk nekā piecos gadu desmitos, ejot dažādas medību takas. Grāmatā apkopotas ne tikai Jāņa Vanaga atziņas, bet arī viņa domubiedru vērojumi, pārdomas un secinājumi.
Autors raksta, ka medības ir viena no
cilvēka un dabas savstarpējo attiecību formām – nozīmīga daļa no milzīgā dabas aizsardzības darbu kopuma. J. Vanags uzsver,
ka medības visos laikos bijušas produkcijas
iegūšanas veids un nekad – dzīvnieku iznīcināšana. Medībās mednieks saņem veselīgas atpūtas, laimes un prieka piepildījumu. Grāmata, iepazīstinot ar mednieka
gaitām dažādos gadalaikos visa gada garumā, medību cienītājiem sniegs padomus un

Vai tas attiecās uz visu
veidu
medībām?
Jā, it īpaši šī
prasība bija būtiska medībās,
kas notika, izmantojot zirgus
un suņus, kad tiek uzskatīts, ka dzinējsuņi medī
bez cilvēku palīdzības. Šādu medību laikā mēs
sazināmies ar tradicionālo medību ragu palīdzību. Aizlieguma pamatā bija vēlme saglabāt
pietiekami daudz dabiskuma medību laikā.

pārliecību savai iemīļotajai nodarbei, bet
nemedniekiem noderīgas atziņas par mednieku un medībām.
Autors grāmatā lielu vērību veltījis arī jaunajiem medniekiem. Viņa vērojumi, pārdomas
un secinājumi palīdzēs jaunajiem ļaudīm kļūt
pat īstiem medniekiem. Taču J. Vanags norāda,
ka mednieka apliecība kabatā vēl nenozīmē, ka
cilvēks patiesi tapis par mednieku.
Jānis Vanags grāmatas ievadā raksta, ka
“Būs labi, ja lasītājs gūs atziņu, ka medībās
sīkumu nav, ka medībās viss ir nozīmīgs.
Ļoti svarīgi, kā mednieki godā medību tradīcijas un ētiku, cik viņos ir godaprāta un
goddevības. Būtiska ir medību drošība, rūpes par dzīvniekiem, kā arī attieksme pret
nomedījumu un trofejām. Svarīgs ir mednieku kompānijas sastāvs medību dienā,
medību veids, kā arī visas medību norises
nianses. Nozīmīgas ir vēl simtiem lietu, kas
saistītas ar medībām, un īpaša nozīme ir
katrai no tām.”

Kāda bija Francijas mednieku attieksme
pret šādu aizliegumu?
To plaši atbalstīja arī laikā, kad gandrīz katram medniekam jau kabatā bija mobilais tālrunis. Aizliegums attiecās uz šo ierīču izmantošanu medību laikā, izņemot ārkārtas situācijas.
Kādēļ šo aizliegumu atcēla?
Šā aizlieguma dēļ tika sodīti daudzi mednieki. Dažkārt lieta aizgāja līdz tiesai tikai tādēļ,
ka mednieks bija sūtījis īsziņu savai sievai! Visā
valstī sākās liela aktivitāte, prasot likuma normu mainīt, un daži Parlamenta deputāti pieprasīja valdībai šo prasību atcelt, norādot, ka

Daudzi medību pretinieki arī Francijā uzskata, ka medības ir tikai sports, kas katru gadu
beidzas ar neskaitāmiem negadījumiem. Taču,
apkopojot statistiku, situācija nemaz nav tik
šausminoša. 2008./2009. gada medību sezonā
Francijā tika reģistrēti 146 medību negadījumi, no kuriem 22 bija nāvējoši. Ja salīdzina,
tad pirms desmit gadiem Francijā tika reģistrēti 259 negadījumi (44 nāvējoši), bet pirms trīs
gadiem – 179 negadījumi.
Francijas Mednieku federācija uzsver, ka,
piemēram, slēpojot, notiek 145 tūkstoši negadījumu vidēji uz 7,7 miljoniem slēpotāju. Ja

Francija ir vienīgā valsts Eiropā, kur noteikts
tik stingrs aizliegums.
Kāda ir jūsu attieksme šajā jautājumā?
Mani aizliegums netraucēja. Es patiešām uzskatu, ka attieksme pret medībām kļūst arvien
pretrunīgāka, un tā nav laba zīme, ja sabiedrības acīs medību process tiek vienkāršots. Tādēļ
arī turpmāk medību laikā man kabatā drošības
apsvērumu dēļ atradīsies mobilais tālrunis, taču
tas būs izslēgts.

salīdzina datus, tad procentuāli lielāks negadījumu skaits notiek slēpojot, nevis medījot.
Lai gan skaitļi liecina par to, ka Francijas
mednieki ir kļuvuši daudz uzmanīgāki medību laikā, tomēr Francijas Mednieku federācija
uzskata, ka situācija joprojām nav apmierinoša.
Tādēļ tiek organizēti pasākumi, kuru laikā simulē medību negadījumus, lai apmācītu medniekus, kā labāk šādās situācijās rīkoties.
Salīdzinājumam jānorāda, ka Francijā kopā
ir 1,31 miljoni mednieku, kas ir vidēji 2,1% no
kopējo iedzīvotāju skaita.

No 2010. gada 1.aprīļa savu pirmo elpu ir
ievilcis www.nomad.lv portāls aktīviem cilvēkiem. Tā ir vide tiem, kuri interesējas par
medībām, makšķerēšanu un citiem piedzīvojumiem. Portālā iespējams noskatīties aktuālākos „Uz meža takas” raidījumus vai sezonas
sižetus no arhīva, kā arī izlasīt, kas sakāms
filmu un raidījumu veidotājiem tematiskajos
blogos.
Jānis Kļaviņš, kurš atbild par medību bloga
saturu saka: ”Mācēt šaut, tas nenozīmē doties
medībās! Medību kultūra, izglītoti mednieki
ir tie, kuri medību procesu var padarīt interesantu, aizraujošu un galvenais...saudzīgu
dabai!”
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Žurnālā „Nacionālā Ģeogrāfija” (National Geographic, NG) šā gada marta
izdevumā publicētais raksts „Vilku kari”
stāsta par kādreiz aizsargājamiem, tagad
atkal medījamiem vilkiem Amerikas Savienoto Valstu (ASV) teritorijā. Latvijā šis
process bija tieši pretējs – vilku medības
līdz 2004. gadam notika ļoti intensīvi,
bet tagad to populācija tiek aizsargāta.
Kāda ir ASV pieredze, kurā vairākos štatos cīņa ar vilku bariem jau sāka līdzināties vietēja mēroga karam, „Jakts“ sniedz
ieskatu ar raksta autora Duglasa H. Čedvika palīdzību.
Vilki ir spēcīgi, agresīvi un plēsīgi dzīvnieki, taču viņi ir arī gudri, ziņkārīgi un uzticīgi, kas labi pielāgojas dažādiem apstākļiem un ievēro teritoriju. Vilki būtiski
ietekmē savas dzīvesvietas ekosistēmu.
Cilvēkam vilki rada problēmas. Iespējams, ka cilvēkam ir grūti pieņemt faktu
par lielo, ļauno vilku, kas ir arī cilvēka padevīgā drauga suņa tuvākais radinieks. Problēma varētu būt arī tā, ka pelēkais vilks ir
visizplatītākais lielais plēsējs, kurš ziemeļu
puslodē kļuvis par cilvēka galveno konkurentu gaļas dēļ. Lai arī kādi būtu iemesli,
cilvēki ir pieteikuši karu vilkam. Šīs ir ļoti
senas nesaskaņas par teritoriju un barību
starp vilku baru un mums.
Daudzi domāja, ka karš starp cilvēku un
vilku sen ir beidzies. Nežēlīgi šauti, ķerti slazdos, arī indēti, pat dabas rezervātos,
pelēkie vilki bija gandrīz pazuduši no ASV
teritorijas jau pagājušā gadsimta 30. gados.
1974. gadā Canis lupus tika pasludināts par
apdraudētu sugu ASV lielākajā daļā, jo populācija bija saglabājusies tikai Minesotas
ziemeļos un Mičiganas Nacionālajā parkā.
Pagājušā gadsimta 80. gados daži vilki
ASV ieklīda no Kanādas. Pēc kāda laika
ieklejotāju skaits jau sadalījās divos baros,
un joprojām uzturējās parka teritorijā. Drīz
vietējie iedzīvotāji ziņoja, ka vilki manīti
Aidaho un Vaiomingas ziemeļu daļā, tomēr
joprojām nekas neliecināja par stabilu populācijas pieaugumu.
1995. un 1996. gadā ASV Zivju un
savvaļas dzīvnieku dienests Kanādā sagūstīja
vilkus un izlaida tos brīvībā Jelovstounas
Nacionālajā parkā, kā arī Aidaho savvaļas
teritorijās. Šī rīcība izraisīja nepieredzētu cerību, baiļu, nicinājuma, tiesvedības
un ziņu virsrakstu lavīnu, cilvēkiem radot
iespaidu, ka vilks atgriezies tikai un vienīgi reintrodukcijas ceļā. Tas tā nebija, taču
jauno indivīdu ievešana izraisīja ievērojamu
populācijas pieaugumu. Vilku skaits pieauga, un pamazām starp Canis lupus un Homo
sapiens nobrieda karastāvoklis.
2008. gadā valsts rietumos vilki 569
gadījumos bija nokoduši liellopus un aitas.
Kopumā šis skaitlis veidoja tikai 1% no
visiem lauksaimniecības dzīvnieku nāves
cēloņiem, taču nodarītie postījumi nekad
neizplatās vienmērīgi. Tajā pašā gadā tika
nogalināti 264 vilki, kas apdraudēja lauksaimniecības dzīvniekus Montanā, Aidaho
un Vaiomingā. Taču apkārtējās teritorijās
klejoja vēl ap 1600 vilku. Šodien Vašingtonas ziemeļos jau ir manītas divas vilku
ģimenes un klīst baumas, ka daži pelēči mīt
arī Kolorado.
Dabas cienītāji un tūristi par vilku at-

griešanos priecājās un bariem vien dodas
viņus aplūkot. Jelovstounā vien 10 tūkstoši interesentu ierodas katru gadu uz „vilku
vērošanu“, tā papildinot vietējo ekonomiku
ar 35 miljoniem dolāru ienākumu. Zinātnieki fiksē ekoloģiskās izmaiņas, kas saistītas
ar šā plēsēja atgriešanos. Vietējie iedzīvotā-

ji apgalvo, ka viņi vairs nejūtas pietiekami
droši, lai ar ģimenēm dotos, piemēram,
pastaigās pa mežu. Mednieki vilkus sauc par
četrkājainām slepkavu mašīnām vai sauszemes piraņjām, kas iznīcina citas medījamo
dzīvnieku populācijas. Vīri ir apņēmības
pilni risināt šo problēmu, ignorējot likumsargus.
2009. gada maijā Savvaļas dienests paziņoja, ka vietējās populācijas jau ir pietiekami atkopušās, nododot to uzraudzību
Montanas un Aidaho vietējo institūciju
ziņā. Vilkus nekavējoties ievietoja medījamo dzīvnieku sarakstā, nosakot, ka pirmais
medījamo dzīvnieku limits abu štatu vēsture ir 75 indivīdi Montanā un 220 – Aidaho.
2009. gada novembrī Aidaho pagarināja
medību sezonu, nosakot, ka tā turpinās līdz
brīdim, kad noteiktais vilku skaits tiks nomedīts, bet ne vēlāk par nākamā gada 31.
martu. Medības varēja notikt arī ziemā, kad
vilku mātītes ir grūsnas, bet mednieki var
pārvietoties ar sniega motocikliem.
Vaiomingā vilki tika ierindoti kaitīgu dzīvnieku statusā, tā pieļaujot gandrīz
neierobežotu šo dzīvnieku iznīcināšanu.
Šā lēmuma rezultātā aizsākās tiesvedība,
kas vietējām institūcijām atkal lika vilkus

sargājamās platības un buferzonas, kur vilki
var dzīvot mierīgi un netraucēti.
Jelovstounas parkā ieradās jaunie vilki.
Brieži un aļņi cerēja, ka ar šiem plēsējiem
būs tik pat viegli tikt galā kā ar koijotiem,
taču kļūdījās. Šodien Jelovstounā ir gandrīz
puse mazāk briežu, salīdzinot ar to, cik to
bija pirms 15 gadiem. Taču, spriežot pēc visiem novērojumiem, šo dzīvnieku skaits bija
pārāk liels. Briežu apjoms īpaši strauji pieauga īsi pēc tam, kad 1926. gadā Jelovstounā
tika nogalināti pēdējie vilki. Dzīvotnes tika
pārmērīgi noēstas, radot situāciju, ka parkā,
kas radīts, lai aizsargātu dzīvo dabu, dzīvniekus pārapdzīvotības dēļ nācās nogalināt
pašiem parka darbiniekiem.
Jaunienācējiem vilkiem parkā bija neierobežots medījamās gaļas daudzums, un
to skaits strauji pieauga. Taču 2005. gadā
to skaits ievērojami samazinājās, tad 2007.
gadā atkal pieauga līdz 171 indivīdam, bet
jau 2008. gadā saruka līdz 124 vilkiem.
Vietējie pētnieki spriež, ka, ņemot vērā
pieejamās barības daudzumu, parkā varētu
dzīvot krietni vairāk vilku, taču pieredze
rāda, ka, noteiktā teritorijā sasniedzot konkrētu skaitu indivīdu, iestājās vilku populācijas pašregulācijas mehānisms.

tūkstoši briežu, vasarā to varētu būt divas
reizes vairāk. Vilki ir izvēlīgi mednieki, jo
tiem ir svarīgs vārgo dzīvnieku skaits. Taču
apdraudētie briežu bari ātri vien pielāgojas
un kļūst daudz piesardzīgāki un modrāki.
Kad vilku nebija, brieži apmetās uz dzīvi to
mīļākajās barošanās vietās, mielojoties ar
jauniem apšu un kārklu dzinumiem. Tagad
vilku dēļ briežiem biežāk jāpārvietojas, bet
jaunie koki sākuši augt milzīgos ātrumos,
un tajos apmetušies dziedātājputni. Kārkli
līdzās ūdenstilpēm nostiprina upju krastus, arī bebri tagad atrod vairāk piemērotu
barību.
Lielie zīdītāji – brieži, lāči, vilki un arī
cilvēki – mācās un pielāgojas, mainot savu
uzvedību. Mums šķiet, ka jāatrod atbildes
uz jautājumiem, kurus radījusi vilku atgriešanās. Tie nav iedomu vilki, bet gan īsti
plēsēji, kas mūs novēro no kalnu pakājes.
Taču vispirms mums pašiem jāatbild uz
jautājumu: kad apgalvojam, ka vēlamies
saglabāt savvaļas dzīvniekus Amerikā, vai
runājam arī par vilkiem?

Kopš 2004. gada Zemkopības ministrija
reizi gadā izsludina Medību saimniecības attīstības fonda projektu konkursu, ļaujot jebkuram interesantam pieteikties uz finansējumu. Fonda līdzekļus veido katra mednieka
ikgadējie maksājumi par mednieka sezonas
kartēm, medību atļaujām, kā arī nodevas par
mednieku apliecības izsniegšanu, atļaujām
ārzemju medniekiem medīt Latvijā un izvest
uz ārzemēm Latvijā gūtās trofejas. Fonda līdzekļi paredzēti četriem mērķiem: medījamo
dzīvnieku zinātniskajai izpētei un aizsardzības pasākumiem, medījamo dzīvnieku monitoringam, mednieku izglītošanai un dalībai
starptautiskās nevalstiskās medību organizācijās. Projekti tiek vērtēti pēc vairākiem kritērijiem, un viens no svarīgākajiem nosaka,

ka projekta rezultātiem jābūt nacionālai vai
reģionālai nozīmei, kā arī vērā tiek ņemta
projekta aktualitāte.
Šogad fonda līdzekļi, salīdzinot ar pagājušo gadu, tika samazināti uz pusi, proti, kopā
tika piešķirti nedaudz vairāk par 140 tūkstošiem latu. Atbalstu guva daudzi līdz šim jau
zināmi projekti. Arī šogad būs iespējams skatīties ikmēneša televīzijas raidījumu “Uz meža
takas”, tuklāt to varēs redzēt ne tikai televīzijā,
bet arī interneta vietnē www.nomad.lv. Vasarā
jaunie mednieki varēs piedalīties nometnē “Vanaga acs”. Fonds arī šogad atbalstīs mednieku
festivālu “Minhauzens 2010”, kas, kā ierasts,
tiks rīkots augusta pirmās nedēļas nogalē.
Ar fonda atbalstu turpināsies ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpēte, kuras

rezultāti ļaus spriest par Latvijas medījamo
ūdensputnu populāciju stāvokli. Finansējumu guvušais projekts “Lielo plēsēju populāciju zinātniskā izpētē” sniedz informāciju,
kas ļauj Latvijā turpināt medīt vilkus un
lūšus, kas citur Eiropas Savienībā ir īpaši
aizsargājami dzīvnieki. Šogad fonds atbalsta
Nacionālās medību trofejas izstādes rīkošanu, kura no 1. aprīļa līdz 16. maijam ir apskatāma Jaunmoku pilī.
Finansējums palīdzēs izglītot medniekus,
kuriem pieder medību šķirnes suņi, kā arī
popularizēt medības, kurās izmanto medību suņus. Tika piešķirts arī finansējums, lai
veiktu izpēti par maksimāli pieļaujamo medījamo dzīvnieku populāciju blīvumu un
minimālo jeb kritisko populācijas lielumu.

Plānots, ka šā projekta rezultāti ļaus vienmērīgāk sadalīt mednieku un citu ieinteresēto
pušu atbildību par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem lauksaimniecībai un
mežsaimniecībai. Atbalstu saņēma arī projekts, lai turpinātu sadarbību ar starptautiskajām nevalstiskajām medību organizācijām.
Līdzekļus saņēma arī projekts “Mednieku
izglītošana, medību popularizēšana un mednieku interešu pārstāvniecība”.
“Jakts” redakcija izsaka pateicību Medību
saimniecības attīstības fonda padomei par
piešķirto finansējumu, lai izdevums arī šogad
nokļūtu pie saviem lasītājiem.
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iekļaut aizsargājamo dzīvnieku sarakstā.
Neklusēja arī dzīvnieku aizstāvji, un 14 dabas un dzīvnieku aizsardzības organizācijas
kopīgi iesūdzēja tiesā federālo valdību, pieprasot pārtraukt vilku medības līdz brīdim,
kad tiks izstrādāta reģionāla mēroga aizsardzības stratēģija, kas noteiks galvenās aiz-

2008. gadā Jelovstounā vilku skaits bija
pieaudzis divas reizes, un tika novēroti
gadījumi, ka vilki iet bojā savstarpējo cīņu
rezultātā. Dzīvniekus skāra arī nāvējošais
parvovīruss un kašķa epidēmija. Taču samazinājās arī pieejamā medījuma apjoms.
Jelovstounā joprojām ziemo aptuveni 10

Vilki ir spēcīgi, agresīvi un plēsīgi dzīvnieki, taču viņi ir arī gudri, ziņkārīgi un uzticīgi, kas labi pielāgojas dažādiem apstākļiem

Jaunmoku pilī šā gada 1. aprīlī atklāja
Nacionālo medību trofeju izstādi. Šāda
mēroga izstāde tiek organizēta reizi piecos gados un tās mērķis ir informēt, kā arī
izglītot sabiedrību par medībām kā tradīcijām bagātu, videi draudzīgu aktīvās
atpūtas veidu, kā arī nodrošināt iespēju
iegūt datus par Latvijas medījamo dzīvnieku populāciju kvalitāti.
Izstādē piedalījās mednieki ar savvaļas
medību trofejām, kas Latvijā iegūtas, sākot
ar 2005./2006. gada medību sezonu, kā arī
līdz šim valsts mēroga izstādēs neizstādītām
trofejām. Izmantojot starptautisko CIC
metodi, tika novērtētas un izstādes katalogā ievietotas 1088 trofejas. Nebrīvē (briežu
dārzos) audzēto dzīvnieku trofejas tika vērtētas atsevišķā kategorijā. Trofeju īpašnieki saņēma 205 zelta, 298 sudraba un 374
bronzas medaļas. 211 eksponātiem medaļas
nepiešķīra. Starptautiska ekspertu komisija
vērtēja 37 aļņu, 293 staltbriežu, 319 stirnāža ragus; 156 mežacūkas kuiļa ilkņus, 38
lūša galvaskausus, 20 lūšu ādas, 65 vilka
galvaskausus, 21 vilka ādu, 17 lapsu galvaskausus, 95 bebra galvaskausus un 27 āpša
galvaskausus.
Šī ir trešā valsts mēroga izstāde, kas tiek
rīkota atjaunotās Latvijas Republikas laikā,
un katra no tām bijusi īpaša. 1999. gadā izstāde notika Venstpils pilī, bet 2005. gadā
– Ogrē. Trešās trofeju izstādes norises vieta – Jaunmoku pils – nav nejauša izvēle, jo
šī celtne būvēta pagājušā gadsimta sākumā
kā Rīgas pilsētas galvas Džordža Armitsteda
medību pils.
Šāds pasākums dod iespēju ievākt datus
par pēdējos gados Latvijā nomedīto dzīvnieku trofeju parametriem, kas ir būtiskākais medību saimniecības kvalitāti raksturojošais rādītājs. Izstādes rīkotāji cer palielināt
mednieku interesi par medījamo dzīvnieku
populāciju kvalitātes uzlabošanu, medību
saimniecības organizācijas principiem un
medību trofeju apstrādi un noformēšanu.
Trofeju vērtēšanas ekspertiem vienlaikus ir
iespēja paaugstināt savu kvalifikāciju, lai
nākotnē iegūtu lielāku apjomu kvalitatīvas
informācijas par medījamo dzīvnieku populāciju stāvokli.
Izstādes atklāšanā a/s „Latvijas valsts
meži” valdes priekšsēdētājs Roberts Strīpnieks uzsvēra, ka te apskatāmas nevis trofejas, bet gan paši cilvēki, kas pielikuši pūles,
ieguldījuši laiku un guvuši emocijas.
Katrai trofejai piemīt sava emocionālā

FACE (Eiropas Savienības Medību un dabas aizsardzības asociāciju federācija) mītnē
Briselē februāra beigās Itālijas Medību asociācijas (IMA) vadītāji un šaušanas sporta nozares pārstāvji tikās ar Eiropas Parlamenta (EP)
deputātiem u.c. amatpersonām, lai informētu
lēmējinstitūcijas pārstāvjus, kā Eiropas Savienības (ES) lēmumi un to ieviešana ietekmējusi
Itālijas medību saimniecību. Šī bija pirmā šāda
veida tikšanās, kas norāda, ka FACE biedri sāk
iesaistīties ES mēroga jautājumu risināšanā, izmantojot federācijas sniegtās iespējas.
IMA prezidents Džovani Bana sarunas lai-

Pirmais atjaunotās Latvijas prezidents Guntis Ulmanis novērtē mednieku guvumu medību trofeju izstādē Jaunmoku pilī
vērtība, par kuru vislabāk spēj pastāstīt tikai
tās ieguvējs. Plašākai publikai šī ir iespēja
novērtēt bagātības, kas sastopamas Latvijas
mežos.
Trofeju vērtēšanas ekspertu komisijas vadītājs starptautiskās CIC kategorijas
eks perts Jānis Baumanis izstādes katalogā
norādījis, ka senāk trofejas kalpojušas par
apliecinājumu mednieka vērtēšanai, jo, lai
pārspētu lielākos un spēcīgākos dzīvniekus,
medniekam bija jābūt gudrākam un veiklākam par savu medījumu. Mūsdienās medību trofejas apliecina, cik prasmīgi, vai tieši
otrādi – ne visai gudri, mūsu mednieki darbojas savās medību platībās un apsaimnieko
medījamo dzīvnieku populācijas. Salīdzinot
dažādās valstīs un dažādos laikos iegūto
trofeju vērtēšanas rezultātus, varam iegūt
priekšstatu par to, cik kvalitatīva ir mūsu
medību fauna, salīdzinot ar citām valstīm.
Izstāde apskatāma līdz 16.maijam, kad
notiks svinīgs noslēguma pasākums.
Trofejas jāizņem 16. maijā 16.00 – 19.00
vai 17. un 18. maijā 10.00 – 18.00.

Izcilākās staltbrieža, stirnāža, mežacūkas un lūša trofejas,
kas novērtētas Latvijas medību trofeju izstādē "Jaunmokas 2010"

kā atgādināja, ka Itālijā medību saimniecība
nodrošina darba vietas vismaz 1 miljonam cilvēku, kas jāņem vērā, izstrādājot dažādas ES
prasības, kas tieši vai netieši ietekmē medības.
FACE cer, ka nākotnē iespēju tikties un
paust savus uzskatus ES amatpersonām izmantos arī citi tās biedri, aicinot kopā vienas
konkrētas valsts medību saimniecībā iesaistītās
puses.
Ar FACE palīdzību arī Latvijas Mednieku
asociācijai kā šīs organizācijas biedram ir iespēja ietekmēt ES lēmumus, kas skar gan Latvijas medību saimniecību, gan medniekus.

Tradicionālie Latvijas mednieku svētki
„Minhauzens 2010” šogad notiks 6. un 7. augustā Cēsu pusē, Pārgaujas novada Straupes
pagastā, medību sporta un atpūtas laukumā
„Mārkulīči”. Pasākums, kura rīkošanu uzņēmu-

Lai veidotu „Jakti“ vēl saistošāku un noderīgāku lasītājiem, redakcija
aicina medniekus un visus medību interesentus sūtīt jautājumus vai
ierosinājumus! Uzrakstiet, ko Jūs vēlētos uzzināt nākamajā „Jakts“ numurā, un mēs gan atradīsim atbildes uz Jūsu jautājumiem, gan sagatavosim publikāciju par ierosināto tematu.
Pasta adrese: “Jakts redakcijai”, Latvijas Mednieku asociācija,
Matīsa ielā 8, Rīga, LV – 1001
E–pasta adrese: jaktsavize@inbox.lv
Jūsu „Jakts

šies sporta kluba „Mārkulīči” biedri, notiks ar
devīzi „Dzīve ir medības”, bet par māksliniecisko tēmu izvēlēta – „Minhauzens Āfrikā”.
Svētku sportiskā daļa sāksies jau piektdien,

6. augustā, plkst. 12.00 ar šāvēju startu septiņās
šaušanas disciplīnās. Sacensības turpināsies
sestdienā, 7. augustā, vienlaikus ar pārējiem
sešiem sacensību veidiem, kuros atraktīvā veidā tiks pārbaudītas mednieku un viņu ģimenes
locekļu zināšanas un prasmes,
kas saistītas ar medniecību.
Pats barons fon Minhauzens ir
apņēmies kā komanda startēt
visās sacensību disciplīnās.
Organizatori sola arī Minhauzentirgu, pavārmākslas demonstrējumus, apvidus automobiļu „neiespējamo misiju”,
dalībnieku vizināšanu ar safari
taksometriem un mūsdienu
mednieku apģērbu modes
skati. Jaunākā paaudze varēs
izklaidēties „Džungļu pasaulē
bērniem”.
Vairāk par sacensību veidiem, mājasdarbiem, kas
komandām jāsagatavo līdz
svētkiem, un visiem pārējiem
jaunumiem, var lasīt medību
šaušanas entuziastu izveidotajā
interneta mājas lapā www.sasa.
lv.
Barons fon Minhauzens visiem svētku dalībniekiem novēl
stiprināt ziloņa spēku, degunradža apņēmību,
bifeļa pašapziņu, lauvas gudrību un leoparda
veiklību!
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Māris Kļava
Medībām pavasarī piemīt īpaša garša un
romantika. Turklāt šis pavasaris atnācis ar
labām ziņām, ka bebrus vēl var medīt visu
aprīli, un krietni atvieglota medību pieteikšana. Jaunumu spārnots, nolēmu brīvdienās
doties uz tuvāko bebraini.
Rīts neko labu nesolīja – lietus nāca no
debesīm it kā ūdens vēl trūktu, taču uz pēcpusdienu laiks noskaidrojās, putni atsāka
sparīgas mīlas dziesmas, un mežs aicināt
aicināja.
Velku zābakus kājās, metu plinti plecos
un dodos uz savu medību iecirkņa bebru
vietām. Vēl gan izmetu krietnu līkumu, lai
palūkotu, kā pēc bargās ziemas stirnas ir
izdzīvojušas. Tik traki nebūs, pa kādai var
samanīt. Arī alnis tikko nogājis, pavisam
svaigas pēdas atstājis, un rubeņi ņēmušies,
gatavodamies pavasara kāzu rituāliem. Vēl
jau agrā rītā tos nedzird, tomēr prieks, ka
joprojām esam labi kaimiņi. Esmu klāt
pie bebru grāvjiem. Grauzuši uz nebēdu,
visās malās mētājas gluži svaiga grauzuma
sprunguļi, bet pārplūdušu vietu nav. Kur
pats grauzējs nolīdis, nevar saprast. Māja
šim varot arī applūst, jo pats arvien atrod
sausu vietu, kur nogaidīt, kamēr palu ūdeņi
noskrien.
Neko darīt, apsēžos grāvmalā un sāku to
kundziņu gaidīt. Diena iet uz otru pusi, ir
silts un skaidrs laiks, taču gaisā jau jaušamas aukstas vēsmas, kas liecina par pavasara
mānīgo dabu. Visapkārt klusums, ūdenī ne

vilnīša, ne plunkšķa. Kā spogulī atspīd zāle
un krūmi. Atlaižas strazds un laiž vaļā savus
vīterus, kā tam visa pasaule piederētu. Tad
saklausu vēl kādus dziedoņus un nodomāju,
ka tagad gan noderētu putnu grāmata, varbūt kādu dziedātāju izdotos sazīmēt.
Izdzirdu raksturīgo slokas saucienu un ar
acīm sāku to meklēt. Redz, kur ir – lido virs
jaunaudzes! Sirds nodreb priekā. Uz mirkli
klusums, tad šnepes sāk vilkt ar tādu sparu,
ka spēj vien skaitīt. Tēviņi gaisā mēģina noskaidrot attiecības, saceļot virs galvas veselu
ļembastu. Ja pavasarī slokas varētu medīt kā
kādreiz, tad šovakar būtu šāvis melnu muti.
Kaut kur tālumā atskan pāris šāvienu – kas
to lai zina, vai pa bebru, vai negodīgi mednieki pretī likumam medī slokas.
No bebra – ne miņas. Laikam būs dzirdējis manus soļus, un tagad tup savā paslēptuvē un gaida, kad man apniks te sēdēt. Var
jau būt, ka pats biju neuzmanīgs un šo nepamanīju, kamēr putnu dziesmās klausījos.
Ja neko nemanu, tas vēl nenozīmē, ka neviena nav. Tur arī slēpjas tas medību prieks!
Sāk krēslot un pēkšņi uzjundī tāda smaržu buķete, ka vai galva noreibst. Zeme mostas no sala stindzinošās varas, ūdens nes
projām ziemas sārņus, bet jaunie asni tikai
gaida piemērotu brīdi, lai izlīstu dienas
gaismā.
Nu jau pavisam satumsis. Vēl kaut kur
dzirdu slokas, bet saskatīt vairs nevaru. No
nekustīgās sēdēšanas sāk mesties vēsi. Bebrs
laikam atradis kādu drošāku vietu saviem
nedarbiem.

Ceļā
uz
mājām mani vēl
gaida kāds pārsteigums – kaut
kur
pavisam
tuvu pāris reižu
noknipē mednis
un ielaižas kokā.
Sāk
gatavoties
rīta dziesmai.
Savu
bebru
šovakar
nesagaidīju, taču vakars ir izdevies
– vienatnē un
klusumā ar sevi,
dabas skaņām,
smaržām un pavasari. Tādā reizē
šaut pat negribas,
lai troksnis nesagrauj meža idilli.
Esmu uzlādējis
savas
„baterijas“ ar milzums
pozitīvām emocijām un zinu,
ka manā mežā –
viss ir kārtībā.

pievieno vēl). Miltus apbrūnina, pielej mazliet
baltvīnu un pavāra. Pielej ½ litru saldā krējuma un sadrupina vienu kubiciņu vistas buljona. Garšai pielej klāt vēl šķidrumu no skābētiem vai marinētiem tomātiem vai gurķiem. Ja
nepieciešams, pievieno sāli. Pagatavoto mērci
pārlej gaļai un visu cep cepeškrāsnī apmēram

1,5 stundu 150ºC. Jāņem vērā, ka cepšanas ilgums ir atkarīgs no bebra vecuma.
Kad bebrs gatavs, to pasniedz kopā ar vārītiem kartupeļiem, var būt arī rīsi vai griķi, un
pašu marinētiem tomātiem, pipariem vai ķiplokiem un, protams, brūkleņu ievārījumu.

Ira Dombrovska,
vaļasprieks – medību kulinārija

Bebrs saldā krējuma mērcē
Mednieku attieksme pret bebra gaļu ir ļoti
dažāda. Daudzi, aizspriedumu vadīti, to uzskata par uzturā nelietojamu, un šķīvi ar bebra gaļu pastumj projām, to pat nepagaršojuši.
Mana pieredze rāda, ka bebra gaļa ir līdzvērtīga citām meža delikatesēm. Izlepis ēdājs tāpat
teiks, ka aļņa gaļa ir par sausu, mežacūkas – par
treknu, bet stirnas gaļa nav ēdama, jo tai, lūk,
esot kāda piegarša. Tāds mednieks smādēs ne
tikai bebru, bet arī pīli un pat gardāko no medījumiem – zosi.
Bebra gaļa ir ļoti tīra, garšīga un veselīga. To
zinot, mani azartiskie mednieki tā vien gaida
brīdi, kad izdosies nomedīt kādu bebru. Tikai
jāatceras, ka rūpīgi jānogriež visi tauki un plēves, lai ēdienam nebūtu īpatnējās piegaršas.
Vispirms gaļu atdala no kauliem un sagriež
vidēja izmēra gabaliņos. Bebrs nav liels dzīvnieks, tādēļ lieli gabali nemaz nesanāk.
Pēc tam gatavo marinādi. Smalki sagriež 4 –
5 sīpolus, 4 – 5 ķiploku daiviņas, pievieno eļļu,
kadiķu ogas, vienu tējkaroti sasmalcinātu aso
piparu un rozmarīna. Es lietoju veikalā nopērkamu garšvielu „Spānijas maisījums”. Visu sajauc vai sablenderē viendabīgā masā. Gaļu kopā
ar masu bļodā kārtīgi samaisa, pārsedz ar šķīvi
un novieto vēsā vietā vismaz uz 24 stundām.
Iemarinēto gaļu uz pannas apcep eļļā. To
dara ātri, lai nepiedeg sīpoli un ķiploki, kas tika
pievienoti marinādei. Gaļa uz pannas jāizvieto
un jācep vienā kārtā.
Apcepto gaļu ievieto čuguna katlā, bet uz tās
pašas pannas, kur nupat cepās gaļa, pagatavo
mērci. Uzber 2 ēdamkarotes miltu (eļļa palikusi no gaļas cepšanas, bet, ja nepieciešams,

Informatīvs izdevums
Izdots ar Medību saimniecības
attīstības fonda atbalstu
Latvijas Mednieku asociācija
Rīga, Matīsa iela 8, LV–1001
Tālrunis, fakss: 67291006

„Jakts“ aicina piedalīties fotokonkursā
„Mans medību suns“. Labākā fotoattēla autors saņems firmas „Baileys“ (Anglija) 15 kg
barības maisu aktīviem suņiem. Darbu iesniegšanas termiņš – šā gada 1. jūnijs (pasta
zīmogs). Labākie fotoattēli tiks publicēti
„Jakts“ 23. izdevumā.
Fotogrāfijā medību sunim jābūt redza-
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mam darbībā.
Kopā ar attēlu jānosūta šāda informācija: autora vārds, uzvārds; adrese;
tālruņa numurs; fotoattēla nosaukums.
Fotogrāfijas sūtīt uz pasta adresi:
“Jakts konkursam”, Latvijas Mednieku
asociācija, Matīsa ielā 8, Rīga, LV –
1001 vai e-pasta adresi:
jaktsavize@inbox.lv
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Jānis Kļaviņš, tālrunis: 29490029
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SIA "Mappa"
www.mappa.lv
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