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Ainārs Zvejnieks,
LATMA valdes loceklis
Latvijas valsts nākamā gada budžeta konsolidācija skārusi arī medniekus. Ministru kabinets (MK), neņemot vērā daudzu nevalstisko
organizāciju iebildes, dubultojusi nodevas par
šaujamieroču iegādi, apliecības saņemšanu
u.c.

arī to derīguma termiņa pagarināšanu fiziskām
un juridiskām personām. IeM savu priekšlikumu
pamatoja ar darbietilpīgo procesu, kas nepieciešams dokumentu kārtošanai – policijas darbinieku algas pēdējo gadu laikā ir palielinātas, bet
nodevas nav mainītas kopš 2003. gada. Projekta
autori norādīja, ka gadā tiek veiktas 28 346 ieroču
glabāšanas apstākļu pārbaudes un 72 606 ieroču
īpašnieku pārbaudes, bet vienai pārbaudei nepieciešamas ne mazāk kā 2 stundas dienesta pienā-

intensīvu lobiju par labu mednieku interesēm.
Darbs pie šiem grozījumiem turpinājās vismaz
gada garumā un ar sasniegtajiem rezultātiem, par
spīti zaudētajai cīņai attiecībā uz nodevām, mednieku kopiena tiešām var priecāties.
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Par šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās atļaujas izsniegšanu – 6 lati;
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;%96%"#9(%"5"-/(<,%"5%).=,>$*(6*?.(/,7@").Eiropas Savienības (ES) mednieki vairs nedrīkst ievest brūnā lāča (Ursus arctos, latīņu
val.) medību trofejas no Krievijas, jo šis dzīvnieks ievietots Konvencijas par starptautisko
tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas augu
un dzīvnieku sugām (CITES) pielikumā. Šajā
dokumentā minēti dzīvnieki, uz kuriem attiecas visstingrākie ierobežojumi.
Negatīvais viedoklis par medību trofeju ievešanu, kas iegūtas no Krievijas brūnā lāča, ir
pieņemts ES Zinātniskās pārbaudes grupas (SRG)
53. sanāksmes ziņojumā šā gada oktobrī. Brūnā
lāča trofeju importētājs vairs nevar iegūt importa
atļauju trofejas ievešanai ES līdz brīdim, kamēr
sugas aizsardzības statuss vai situācija attiecībā uz
tirdzniecību ar produktiem no šīs sugas dzīvnieka
nav ievērojami mainījusies un SRG nav pieņēmusi jaunu lēmumu. CITES konvencijas ietvaros
izveidota īpaša atļauju sistēma, lai starptautiskā
tirdzniecība kritiski nesamazinātu to sugu skaitu,
kuras vēl nav apdraudētas, bet varētu tādas kļūt, ja
tirdzniecība netiktu stingri kontrolēta.
ES atļauts ievest to dzīvnieku trofejas, kas nav
minētas šajā pielikumā. Bez importa atļaujas var
ievest dzīvniekus, izmantojot speciālu izņēmumu, ko paredz ES CITES noteikumi attiecībā uz
trofejām, kas iegūtas „personīgām vai mājsaimniecības vajadzībām”. Lai izmantotu izņēmumu,
situācijai jāatbilst vairākiem kritērijiem. Medību
trofeju nedrīkst izmantot komerciālos nolūkos,
piemēram, to pārdodot vai izrādot ar nolūku gūt
peļņu. Medību trofeju drīkst ievest persona, kas
pastāvīgi dzīvo ES. ES muitā iespējams uzrādīt izcelsmes valsts izvešanas atļaujas oriģinālu. Medību trofeju drīkst vest vai nu mednieka personīgajā
bagāžā, kā arī to var ievest ES vēlāk.
Izmantota informācija no FACE
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Līdz šim ekonomiskās krīzes radīto valsts budžeta caurumu lāpīšana medniekus tieši neietekmēja.
Līdz šim ekonomiskās krīzes radīto valsts
budžeta caurumu lāpīšana medniekus tieši neietekmēja. Ja arī parādījās centieni ieviest kaut kādu
„medību nodokli”, atbildīgās institūcijas veiksmīgi atvairīja šos uzbrukumus, norādot, ka mednieki jau tā maksā valstij ne tikai par mednieka
sezonas kartēm un medību atļaujām, bet arī par
tiesībām medīt valstij piederošās platībās. Tomēr
2011. gada budžeta konsolidācijas gaitā, pamatojoties uz Iekšlietu ministrijas (IeM) priekšlikumiem, MK nolēma, ka jāpaaugstina nodevas,
kas skar šaujamieroču iegādi, apliecības iegūšanu,
Eiropas šaujamieroču apliecības saņemšanu u.c.
IeM izstrādātie MK noteikumu (nr. 488) par
valsts nodevu par visu veidu ieroču, munīcijas,
speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas
ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu atļauju un
speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu, kā arī to
derīguma termiņa pagarināšanu grozījumi paredz divas reizes paaugstināt valsts nodevu likmes par visu veidu ieroču, munīciju atļauju un
Eiropas šaujamieroču apliecību izsniegšanu, kā

kumu izpildes laika.
Pret nodevas paaugstināšanu asi iebilda Latvijas Šaušanas federācija, Latvijas Biatlona federācija, Latvijas Sportinga federācija, Latvijas Ieroču
ražotāju asociācija un Latvijas Mednieku asociācija. Organizācijas bija gatavas sīvai cīņai, taču politiķi lēmumu pieņēma, pat neieklausoties iebildumos, kas tika pausti Valsts sekretāru sanāksmē 28.
oktobrī, ne arī ņēma vērā atkārtotas protesta vēstules. 1. novembrī MK grozījumus apstiprināja.
Tomēr ir arī labā ziņa! Saskaņā ar jauno Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumu, kas stāsies
spēkā 2011. gada 1. janvārī, ieroču apliecībām
derīguma termiņš vairs netiks pagarināts un izpaliks nodevu maksāšana par šo pakalpojumu.
Ietaupīs arī vītņstobru šaujamieroču īpašnieki, jo
ik pēc 5 gadiem nebūs atkārtoti jāveic kontrolšāvieni, kas līdz šim izmaksāja gandrīz 13 latus par
katru ieroci.
Šos grozījumus ieroču aprites kārtībā Latvijas
Mednieku asociācijai izdevās panākt, sadarbībā
ar daudzām nevalstiskām organizācijām, veicot

Par šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās atļaujas derīguma termiņa
pagarināšanu – 6;
Par šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča realizēšanas atļaujas izsniegšanu – 6;
Par B, C vai D kategorijas garstobra-gludstobra šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā
ieroča glabāšanas atļaujas izsniegšanu – 6;
Par B vai C kategorijas garstobra – vītņstobra (arī par kombinētā ar vītņstobru) medību vai
sporta šaujamieroča glabāšanas atļaujas izsniegšanu – 12;
Par atļaujas izsniegšanu šaujamieroča (ar vai
bez munīcijas) vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča, vai šaujamieroča munīcijas pārvadāšanai vai
tranzītam – 22;
Par ieroču vai munīcijas kolekcijas atļaujas izsniegšanu – 100;
Par ieroču vai munīcijas kolekcijas atļaujas derīguma termiņa pagarināšanu – 100;
Par Eiropas šaujamieroču apliecības izsniegšanu – 44.

Nākamā gada 1. janvārī stājas spēkā izmaiņas Medību noteikumos par munīcijas
izmantošanu medībās.
Jaunā Medību noteikumu (MN) norma
paredz, ka mežacūku, kas vecāka par gadu, kā
arī alni un staltbriedi atļauts šaut ar vītņstobra medību šaujamieroci, kura šāviņa enerģija
stobra galā nav mazāka par 3000 džouliem, un
ekspansīvas iedarbības lodi. Šie paši medījamie
dzīvnieki šaujami ar 20. līdz 10. kalibra medību šaujamieroci, kas lietojams ar gludstobra
munīciju, izmantojot medību lodi.
Līdz šim MN 50. punkts noteica, ka alnis
un staltbriedis šaujams tikai ar medību lodi.
Norma skaidra un saprotama, taču laiki mainās, un, ja iepriekš mednieki medībās vairāk
izmantoja gludstobra ieročus, tad pēdējos gados daudzi dod priekšroku vītņstobra ieročiem.
50. punkta prasība izslēdz jebkādu iespēju medībās izmantot renkuļus, ja, šaujot uz alni un
staltbriedi, tiek izmantots gludstobra ierocis.
Taču, medībās izmantojot vītņstobra ieročus,
šis punkts neizslēdza iespēju medniekiem, kuriem svešas medību ētikas normas, šaut Latvijas
lielākos dižmedījumus ar neatbilstošas jaudas
kalibru. Šā iemesla dēļ arī tika izstrādāti grozījumi MN.
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Jaunajā medību sezonā Valsts meža dienests noteicis lielāku nomedījamo lūšu limitu nekā iepriekšējos gados. Lūšu medībās,
kas sākušās no 1. decembra, atļauts nomedīt
150 dzīvniekus.
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Lūšu limits sadalīts pa virsmežniecībām, tā
nodrošinot proporcionālu nomedīšanas apjoma
sadali visā Latvijas teritorijā. Medību likums nosaka, ka medību resursi izmantojami tā, lai nodrošinātu medījamo dzīvnieku sugu populāciju,
genofonda un medījamo dzīvnieku apdzīvotās
vides aizsardzību un saglabāšanu. Valsts meža
dienests (VMD) noteicis aizliegumu lūšus medīt Zemgales virsmežniecības Jelgavas un Bauskas
mežniecībās, kā arī Rīgas reģionālās virsmežniecības Babītes un Baldones mežniecībās. Pārējās
virsmežniecībās noteikts šāds lūšu nomedīšanas
limita sadalījums: Austrumlatgales virsmežniecībā – 13 lūši, Dienvidkurzemes – 8, Dienvidlatgales – 11, Madonas – 11, Rīgas reģionālajā virsmežniecībā – 20, Sēlijas – 12, Zemgales – 12,
Ziemeļaustrumu – 30, Ziemeļkurzemes – 10, bet
Ziemeļvidzemes – 28.

un kreiso pēdu nospiedumi nav izvietoti taisnā līnijā, bet veido lauztu līniju. Soļa garums lūsim ir
no 30 – 80 cm. Pa mežu lūši ilgstoši neiet taisni,
bet met lokus, bieži apstājas. Tie labprāt izvēlas
arī klusus meža ceļus,
stigas, grāvju trases,
sausas upīšu gultnes
vai aizsalušus grāvjus.
Pēdu
nospiedumu
izsekošana ziemā ir
galvenais lūšu uzskaites paņēmiens, kā arī
viena no nomedīšanas
metodēm Latvijā.

noticis tieši pēdējos gados. Lūša aizsardzības
plānā izteikts pieņēmums, ka skaita pieaugums
saistīts ar medību ierobežošanu kopš 2003. gada.
Vērtējot ilgākā periodā, lūšu izplatības aina mūs-

parādās pirmās nepārprotamās populācijas stāvokļa pasliktināšanās pazīmes. Tādēļ lūšu nomedīšanas limits katru gadu jāizvērtē no jauna.
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Lūsis ir ļoti piesardzīgs dzīvnieks, kas aktīvi
darbojas gandrīz tikai naktī un krēslas stundās, tāpēc to iespējams redzēt agri no rīta vai vēlu vakarā. Kā norādīts Lūša aizsardzības plānā, dzīvnieka
novērošana dabā ir maz iespējama. Tā kā par sugas klātbūtni nevar spriest tikai pēc atsevišķiem
gadījuma rakstura novērojumiem, sugas monitoringam jāizmanto galvenokārt netiešas pazīmes.
Arī netiešie lūšu eksistences pierādījumi nav
viegli pamanāmi un netiek koncentrēti raksturīgas vietās. Biežāk atrodamās lūšu klātbūtnes
pazīmes ir pēdu nospiedumi, kas vislabāk saskatāmi sniegā. Pēdas nospiedumā ir izšķirami četri pirksti, un, atšķirībā no līdzīgu izmēru suņu
vai vilku pēdām, lūšu pēdas ir apaļākas un bez
nagu nospiedumiem. Pēdas diametrs 8 – 13 cm.
Priekšējās pēdas nospiedums izmēros pārsniedz
pakaļējās pēdas nospiedumu. Pārvietojoties lūši
pakaļkājas liek priekškāju pēdās, tāpēc par konstatētajiem dzīvniekiem parasti nākas spriest pēc
pakaļkāju pēdu nospiedumiem. Ja līdzās iet vairāki lūši, tad pēdējie var iet pa pirmā pēdām. Labo

Lūšu medības intensīvāk notiek laikā,
kad atļautas arī citu
medījamo dzīvnieku
sugu medības. Šajā laikā lūšu pēdas vai paši
dzīvnieki
visbiežāk
tiek konstatēti nejauši,
lencot vai medījot pārnadžus. Lielam lūšu
nomedīšanas īpatsvaram sezonas sākumā ir
viens negatīvs aspekts
– ja nomedīta tiek
mātīte, mazuļi parasti
neizdzīvo.
Par
nelikumīgu
lūšu nomedīšanu, tajā
skaitā arī nereģistrēšanu pēc nomedīšanas,
Lūšu medībās, kas sākušās no 1.decembra, atļauts nomedīt 150 dzīvnieku.
noteikti vērā ņemami
sodi – vainīgajam var
piespriest administratīvo sodu un zaudējumu atlīdienās vislabāk novērojama tieši pēdējo 100 gadu
Lūšu medības turpinās līdz 31.martam, jeb līdz
dzināšanu valstij 5 minimālo mēnešalgu apmērā.
periodā.
brīdim, kad tiek izmantots Valsts meža dienesta
Ja lūsis nogalināts tā saudzēšanas laikā, proti, laikā
Medību saimniecības attīstības fonds pēdējos
noteiktais nomedīšanas lielākais pieļaujamais apno 1. aprīļa līdz 30. novembrim, vainīgajam būs
gados ir finansējis projektu lūšu populācijas mojoms medību platībās. Ja lūsis nomedīts, jāsastāda
jāmaksā sods 10 minimālo mēnešalgu apmērā.
nitoringam. Bez šāda monitoringa lūšu medības
noteikta parauga akts, ko var atras www.vmd.gov.
Latvijā nebūtu iespējamas, jo lūsis Eiropas Savielv, kā arī nākamās darbadienas laikā par nomedīša3.61#9(6>B0('7$%/7,%$4nībā tiek uzskatīts par īpaši aizsargājamu dzīvnas faktu jāpaziņo Valsts meža dienestam.
Kā liecina statistikas dati, Latvijā kopš pagājunieku. Latvijā lūšu medības notiek, pateicoties
šā gadsimta sešdesmito gadu beigām lūšu skaits ir
pietiekami efektīvai sistēmai, kas ļauj samazināt
Izmantota informācija un fotoattēls no Eirāzijas
palielinājies, taču straujāks dzīvnieku pieaugums
lielāko pieļaujamo lūšu nomedīšanas apjomu, ja
lūša (Lynx lynx, latīņu val.) aizsardzības plāna

Novembra sākumā Kurzemē medībās ievainota mežacūka uzbrukusi medniekam,
kurš guvis plēstu brūci augšstilbā. Kā vēstīts
plašsaziņas līdzekļos, ierasto medību ar dzinējiem laikā raidīti vairāki šāvieni uz mežacūkām. Pēc masta izdzīšanas dzinēji medību
vadītājam ziņoja, ka redzējuši, iespējams,
sašautu mežacūku, kas iebēgusi biezoknī.
Medību vadītājs kādam pieredzējušam medniekam, kas atradies norādītajai vietai vistuvāk, atļāvis veikt apskati.
Mednieks, ievērojot visus drošības noteikumus, uzmanīgi ar šaušanai gatavu ieroci tuvojies savainotajam dzīvniekam. Krūmu biezoknī
plosījušies medību suņi, un mednieks sapratis,

ka savainotais dzīvnieks vēl ir dzīvs un aizstāvas
pret suņiem. Redzamība bijusi apgrūtināta, un
precīzi notēmēt nav bijis iespējams. Mednieks,
gribēdams atrast šaušanai piemērotāku vietu,
nonācis apmēram 200 metru attālumā no ievainotā dzīvnieka. Mežakuilis, saodis un pamanījis mednieku, meties viņam virsū. Pirmsnāves lēcienā varenais dzīvnieks vēl paspējis ar
asajiem ilkņiem uzšķērst mednieka kāju ceļgalā, radot dziļi plēstu brūci kājas muskuļu
audos. Paveicis savu atriebību, kuilis beigts sabrucis blakus medniekam. Cietušais nogādāts
Kuldīgas slimnīcā, no kurienes vēlāk pārvests
uz Rīgu. Mednieka dzīvībai briesmas nedraud.
Medību speciālisti atzīst, ka savainotu me-
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žacūku uzbrukumi medībās neesot retums.
Sašautie dzīvnieki kļūstot neprognozējami un
ļoti agresīvi. Tādēļ svarīgi ir ievērot Medību
noteikumos noteiktās drošības prasības, kas
jāievēro, tuvojoties nomedītam vai ievainotam dzīvniekam. Medību noteikumi nosaka,
ka bez medību vadītāja atļaujas aizliegts sekot
ievainotam medījamam dzīvniekam. Savukārt
suņa aprietam ievainotam dzīvniekam drīkst
tuvoties tikai viens vai divi medību vadītāja
norīkoti mednieki. Pēc šāviena pie krituša aļņa,
staltbrieža, mežacūkas vai stirnas mednieki
drīkst pieiet ar pielādētu ieroci un tikai no mugurpuses.
Lai pēc iespējas izvairītos no iespējas, ka

dzīvnieks tiek savainots, katram medniekam
jāizvēlas atbilstoša munīcija, kas būs piemērota
konkrētu dzīvnieku medīšanai. Svarīgi ievērot
medību vadītāja norādījumus, jo viņa tiesības
un pienākums ir noteikt, ar kādu munīciju šaut
medījamos dzīvniekus.
„Jakts” aicina medniekus būt ļoti uzmanīgiem medību laikā, gan rīkojoties ar šaujamieroci un veicot šāvienu, gan tuvojoties ievainotam dzīvniekam. Grūti paredzēt visas medību
situācijas, kad notikumi var risināties strauji un
neparedzami, taču neuzmanības vai nolaidības
dēļ nevajadzētu gandēt sev un citiem medību
prieku.

– iespējams nokomplektēt ar mietiem, žogiem,
vārtiem un visu pārējo, kas tam nepieciešams.
Tornado piedāvā ne tikai žogus mežacūkām,
bet arī briežu dārziem, jēru audzētavām, māj-

putnu ierobežošanai, mežiem, dažādām infrastruktūrām u.c.
Sīkāka informācija: vilsa.lv vai pa tālruni
29119123.

Cūka dzīva un mauriņš neuzarts
Mežacūkas ne tikai pārnēsā dažādas infekcijas un slimības, bet arī rada zaudējumus lauksaimniekiem – izpostot labību un
stādījumus, uzrokot zemi. Arī zaļo mauriņu
īpašnieki nav pasargāti no mežacūku postījumiem, jo izrādās mežacūkām patīk tos
pārvērst rakumos, meklējot zem mauriņa
esošās saknes un kāpurus.
Kā tad iespējams pasargāt savu īpašumu no
mežacūku nodarītajiem postījumiem? Tad, kad
meža dzīvnieks aizskar cilvēka ekonomiskās intereses, tad tā pasargāšana vairs nav svarīga un
daudzi sāk pieprasīt, lai postījumu problēmu
risina mežacūkas fiziski likvidējot, kas ne vienmēr ir iespējams un nepieciešams risinājums.
Literatūrā atrodama dažāda informācija par
iespējamiem aizsardzības pasākumiem, t.sk.,
dažādu repelentu izmantošana, ir pat izgudroti īpaši skaņas lielgabali. Taču dzīvnieki pie
šādām metodēm ātri pierod un sāk tās ignorēt.
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Izrādās, ka ir risinājums, kad cūka paliek
dzīva, bet zemes īpašnieks var būt apmierināts. Lai mazinātu postījumu problēmas, uzņēmums Torando ir izstrādājis īpaši izturīgu
Hi-Tensile Plus žogu mežacūkām, kas ir pietiekami robusts, lai tās ierobežotu. Šis žogs ir
noturīgs pret mēģinājumiem to celt uz augšu,
spiest lejup vai mēģināt izspraukties tam cauri.
Žogs pieejams ar divu veidu mezgliem – Titan
un Flex. Mežacūku žogiem ir vienkārša uzstādīšana un minimālas uzturēšanas izmaksas. Pēc
speciālistu ieteikumiem Tornado mežacūku
žogs ir iestrādājams 40 cm augsnē un 1 m virs
zemes, ko var papildināt ar dzeloņstiepli vai
elektrisko ganu.
Tornado ir uzņēmums no Lielbritānijas ar
vairāk nekā 30 gadu pieredzi, Latvijā šo uzņēmumu pārstāv SIA “Vilsa”. Uzņēmumam
ir viss nepieciešamais aprīkojums pilnvērtīgai
žoga uzstādīšanai. Ir pieredze dažādos objektos

Bijušais Lielbritānijas premjerministrs
Tonijs Blērs esot uzvarējis derībās ar Velsas princi Čārlzu par to, ka lapsu medības
ar zirgiem un suņiem turpināsies arī pēc
tam, kad viņš atstās savu amatu. 2005.
gadā pieņemtais medību aizliegums kļuva
par vispretrunīgāko T. Blēra pilnvaru laika likumu, izraisot lielus protestus Lon-

nedomājot ne par tiem, kam medības ir dzīvesveids, ne arī tiem, kurus uztrauc cietsirdīga
izturēšanās pret dzīvniekiem. T. Blērs sarkastiski piebilst, ka būtu bijis mazāk problēmu,
ja viņš izteiktu priekšlikumu atrisināt pensiju
problēmas, veicot eitanāziju katram piektajam pensionāram…
Bijušais premjerministrs stāsta, ka reiz

piemēram, Irākas kara uzsākšanu.
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Likums, kas Anglijā un Velsā aizliedza ar
suņiem medīt lapsas, briežus, zaķus un ūdeles, tika pieņemts 2005. gada 18. februārī.
Skotijā lapsu medības ar dzinējsuņiem jau
bija liegtas divus gadus agrāk, taču Zie-

gadā tika uzrakstīts ziņojums, ka lapsu medības apdraud šo dzīvnieku labturību, taču tajā
nekas nebija minēts par to, vai medības būtu
atļaujamas vai aizliedzamas. 2002. gadā tika
iesniegts priekšlikums, kas paredzēja atļaut
lapsu medības tikai ar īpašām atļaujām, taču
tas tika noraidīts. Pēc medību aizlieguma likuma izstrādes medību atbalstītāji vērsās tiesā, taču zaudēja.
Policija norādīja, ka, lai gan viņi cīnīsies
pret nelikumīgām medībām, tomēr tā nebūs
prioritāte. Dzīvnieku aizstāvji bija neapmierināti ar šādu attieksmi, tāpēc, piemēram,
Līga pret cietsirdīgu izturēšanos, pati sāka
veikt mednieku uzraudzību.
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Līdz šim par medību likuma pārkāpumiem galvenokārt pie atbildības saukti malu
mednieki. Likumu pārkāpj tie, kas ar suņiem
medī jebkādu savvaļas dzīvnieku bez zemes
īpašnieka atļaujas. Aizliegtas darbības, kuras
parlaments uzskata par cietsirdīgām, taču
ir atļauti pasākumi, kas nepieciešami zemes
apsaimniekošanai. Ja truši un žurkas jau savairojušies kā kaitēkļi, tad to medības ar suņiem ir atļautas. Taču šo izņēmumu nevar uzskatīt par tradicionālo medību turpinājumu,
jo truši uzturas savu alu tuvumā un, ieraugot
suni, ātri vien nozūd alās, tādēļ pakaļdzīšanās nav iespējama. Likums gan neattiecas uz
suņu trenēšanu, izmantojot mākslīgo pēdu,
jo tad netiek medīti dzīvnieki. Tiesa atzinusi,
ka par medībām nevar uzskatīt neidentificētu dzīvnieku meklēšanu.
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Anglijā un Velsā ar suņiem medīt lapsas, briežus, zaķus un ūdeles aizliegts kopš 2005.gada
donā, kā arī vainagojās ar protestētāju ielaušanos Lielbritānijas parlamentā. Tagad
bijušais premjerministrs apgalvo, ka viņš
nožēlo šā lēmuma pieņemšanu.
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Medību likumu, kas aizliedza lapsu medības ar zirgiem un suņiem, Tonijs Blērs nosauc par lēmumu, ko viņš visvairāk nožēlo,
jo nav zinājis pietiekami daudz par konkrēto
jautājumu. Aizliegumu viņš atbalstījis, daudz

kādā televīzijas intervijā tikai esot pieminējis, ka lapsu medības varētu aizliegt. Brīdī,
kad viņš to pateicis, vairs nav bijis iespējams
atkāpties un viņš juties kā iesprostots. “Beigās es pats jutos kā lapsa,” atzīst Tonijs Blērs.
Medību atbalstītāji sekojuši viņam pa visu
valsti. Pat ASV prezidents Džordžs Bušs savas vizītes laikā Lielbritānijā viņam pavaicājis: “Kādēļ jūs to izdarījāt?”
Nesen izdotajā atmiņu grāmatā „Ceļojums“ bijušais premjerministrs nenožēlo,

meļīrijā tās joprojām ir atļautas.
Pirmais mēģinājums aizliegt šīs tradicionālās medības notika jau 1949. gadā, taču
neguva atbalstu. Panākumu nebija arī centieniem 1969. un 1975. gadā aizliegt zaķu
dzīšanu ar suņiem. Uzbrukumi medībām
turpinājās arī deviņdesmitajos gados. Kad
1997. gadā Lielbritānijā pie varas nāca leiboristu partija, tā solīja lielāku aizsardzību
savvaļas dzīvniekiem un parlamenta balsojumu par lapsu medību aizliegumu. 2000.

Medību atbalstītāji tomēr pamanījušies
izmantot robus likumā un rast iespējas tradīciju turpināšanai. Nesnauž arī dzīvnieku aizstāvji, sekojot, lai likuma normas tiktu ievērotas. Jau pieminētās dzīvnieku aizsardzības
organizācijas biedri iejūtas mednieku lomā,
sekojot medību atbalstītājiem ar kamerām
un mēģinot gūt pierādījumus nelikumīgām
darbībām. Uz šādu pierādījumu pamata novembrī Lielbritānijā tiesas priekšā stājās vairāki mednieki. Taču mednieku pārstāvošās
organizācijas uzsver, ka šajos gadījumos viss
noticis likuma ietvaros.
Izmantota informācija no izdevuma “The
Telegraph“

!,5-%()*&/)6-%7,8%&)5"0%.,5-%#97:;Latvijas mednieku ētikas kodekss joprojām nav uzrakstīts, medību noteikumus
mednieki nodod no paaudzes paaudzē mutvārdos. Latvijā ir izdodas vairākas grāmatas par mednieka izturēšanos un uzvedību,
kā arī medību tradīcijām. J. Kronīša 1970.
gadā izdotās grāmatas „Medību saimniecība” atziņas un ierosmes joprojām var izmantot un pilnveidot arī mūsdienu medību
norisē.
Medības tikai tad ir patīkamas, ja starp
mednieku kolektīva locekļiem ir labas, biedriskas attiecības, ja tur valda solidaritāte, savstarpēja cieņa un disciplīna.
Labs mednieks un labs šāvējs – tie ir divi
pilnīgi atšķirīgi jēdzieni. Labs mednieks var
būt pat visai viduvējs šaušanas mākslas pratējs, bet gadās, ka pat ļoti labs šāvējs ir slikts
mednieks un nepatīkams kolektīva loceklis.
Krietns mednieks ievēro medību disciplīnu,
klusu stāv uz masta, šauj medījumu tikai
tad, ja tas atrodas viņa apšaudes sektorā un
normālā attālumā, lieto tikai piemērotu munīciju. Īsts mednieks neļaus ievainotam dzīvniekam mocīties, viņš ātri ar šāvienu vai nazi
to nobeigs. Labs mednieks nekad nepārmetīs
medību rīkotājam vai vadītājam par nesekmīgām medībām, nestrīdēsies ar kaimiņu par
medījuma piederību, bet ļaus šo jautājumu
izlemt medību vadītājam.
Gluži citādi izturas cilvēks, kas piedalās
medībās, tomēr ietilpst nevis mednieku, bet
gan šāvēju kategorijā. Šiem „medniekiem”
medības sākas tikai ar medījuma šaušanu un
galvenais – ar tā dalīšanu, ar rūpēm par to,
kā iegūt vairāk un labāku gabalu. Viņš šaus
stirnu āzi ar zaķu skrotīm un no jebkura at-

tāluma. Tādam „medniekam” mežā ir garlaicīgi, viņš nesaskata skaistuma dabā.
Kulturāls mednieks nav tikai šāvējs vien.
Medību vēsture ir pieredzējusi ļoti daudz
augstas mednieku kultūras paraugu, kuri liecina, ka īstam medniekam prieku sagādā ne
tik vien medījuma nošaušana, bet arī dzīvnieku saudzēšana.
Grāmatas autoru reiz ļoti saviļņoja kādā
žurnālā izlasītā apraksta rindas: „Abi ar vectēvu svilpojām mežirbes. Es šauju vienu, otru,
tad skatos, kāpēc nešauj vectēvs. Tas stāv sastindzis kā celms, bet uz viņa bises stobra tup
mežirbe, lūkojas tam acīs un svilpj... Vectēvs
stāvēja, stāvēja, tad pēkšņi iekliedzās: “Vai
laidīsies prom, muļķe tāda!””
No teiktā, protams, nav jāsecina, ka medniekam jābūt tikai dabas skaistuma vērotājam. Sabiedrībā un presē cilvēki nereti strīdas par to, vai medību sports vispār atbilst
ētikas normām, jo savvaļas dzīvniekus un
putnus mednieks nogalina nevis nepieciešamās pārtikas sagādei, bet gan tikai izpriecai.
Tāpēc daudzi pārāk dedzīgi dabas draugi medības uzskata par barbarisku rīcību un sporta
medniekus par cietsiržiem.
Protams, ka šādi „ultra humāni” uzskati
ir atrauti no dzīves un tāpēc plašāku atbalstu
nerod. Nav pamata krietnu mednieku apsūdzēt cietsirdībā vai barbarismā. Īsts mednieks
uz mežu dodas ne jau pēc gaļas, ne jau zvēra
nošaušana tam sagādā baudu, bet gan pats
medību process, dabas tuvums, tās noslēpumainais skaistums bagātina viņa garīgo pasauli, medībās viņš gūst fizisku rūdījumu. Ja
vienlaicīgi mednieks izmanto arī dabas bagātības medību trofeju veidā, viņam par to pār-

mest nevar. Tas nebūt nenozīmē, ka mums
nebūtu jārunā par medību ētiku, mednieka
krietnumu. Medībās mednieku uzvedībā vēl
var novērot ne mazumu nevēlamu parādību.
Vēl nebūt nav izskausta zvēru medīšana ar
neatļautiem paņēmieniem, saudzēšanas laikā. Ir vēl tādi mednieku kolektīvi, kas nerūpējas par dzīvniekiem ziemā. Nereti medībās
vēl tiek pārmērīgi lietoti alkoholiskie dzērieni, kuru iespaidā dažs labs „mednieks” šauj
pat dziedātājputnus vai mežā izliktās zīmes.
Labas noskaņas radīšanai mednieku kolektīvā un mednieku estētiskajā un ētiskajā
audzināšanā ievērojama loma ir medību tradīcijām. Arī pie mums medniekiem ieteicams
pilnveidot savas tradīcijas, izmantojot šajā
ziņā visu derīgo, kas mantots no senatnes,
un papildinot to ar jaunajiem elementiem.
Būtu ļoti skaisti, ja dzinējmedībās lietotu
medību taures. To melodiskās skaņas padarītu medības vēl romantiskākas. Vadītājs ar
taures signālu paziņotu par medību atklāšanu, pēc mednieku nostāšanās uz masta –
dotu rīkojumu sākt dzīšanu, dzinēju vadītājs
ar taures skaņām varētu paziņot, ka dzīšana
sākusies, ka mastā pamanīts dižmedījums,
dotu komandu izlīdzināt dzinēju virknes
kustību, paātrināt vai palēnināt dzīšanu. Medības beidzot, mednieki ar taurēm nospēlētu
tušu nošautiem medījumiem un pasludinātu
medību beigas.
Vajadzētu padomāt par to, kā padarīt
interesantāku vietu izlozes procesu. Medniekam, piemēram, būtu daudz patīkamāk
saņemt nevis vienkāršu mietiņu ar kārtas
skaitli, bet gan mākslinieciski darinātu numura zīmi. Ja pie attiecīgā numura mednieks

ir nošāvis alni, briedi, mežacūku vai vilku,
uz zīmes varētu uzrakstīt medību datumu
un mednieka uzvārdu. Tas būtu interesanti
medniekiem, kuriem šādi numuri laimētos
turpmākajās medībās.
Visos mednieku kolektīvos vajadzētu ieviest jau visai izplatīto paradumu, ka tūlīt
pēc masta izdzīšanas medību vadītājs sveic
dižmedījuma nomedītāju un piesprauž viņam pie cepures egles zariņu, kuru mednieks
nēsā līdz saulrietam.
Visiem mednieku kolektīviem būtu atbalstāma dižmedījuma sadales tradicionālā
kārtība, saskaņā ar kuru nošāvējs saņem medījuma galvu un ādu, bet gaļu (aļņu, briežu,
mežacūku un stirnu) sadala visiem medību
dalībniekiem līdzīgās daļās un izlozē.
Daudzi mednieku kolektīvi nomedītos kažokzvērus piešķir to nošāvējam. Nav peļams
arī šāds vairākos kolektīvos ieviestais trofeju
sadales princips kolektīvajās zaķu medībās:
1) ja medījumu skaits ir mazāks par mednieku skaitu, tad medniekiem, kuriem ir
laimējies nošaut vairākus zaķus, atstāj pa
vienam, bet pārējos izlozē tie mednieki, kuri
palikuši bez medījuma;
2) ja nomedīto zaķu skaits lielāks par
mednieku skaitu, bet daži mednieki tomēr
nav nošāvuši nevienu, tad viņiem piešķir pa
vienam zaķim no to mednieku medījuma,
kuri nošāvuši visvairāk.
Lai neveiksmīgie šāvēji justu atbildību par
nesekmīgiem šāvieniem un lai pamudinātu
viņus pilnveidot šaušanas māku, dažos kolektīvos pieņemts no viņiem iekasēt nelielu
maksu par tā sauktajiem „pūdeļiem”, ko iemaksā mednieku kolektīva kasē.
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Latvijā irbju medības pamazām zaudējušas popularitāti, taču ne jau tāpēc, ka
medniekiem tās būtu apnikušas. Putnu
skaits ir tā sarucis, ka mednieki nevēlas
reto populāciju vēl vairāk samazināt. Līdzīgs bēdu stāsts piemeklējis arī Īriju, kur
pēdējo 50 gadu laikā dramatiski samazinājies laukirbju skaits. Ja kaimiņzemē
Anglijā šo putnu skaits sarucis par 80%,
tad Īrijā – gandrīz par 100%. Īri nemet
plinti krūmos, bet ķeras pie laukirbes populācijas atjaunošanas ar dažādu atbalsta
programmu palīdzību.
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Dramatiskais laukirbju (Perdix perdix)
skaita samazinājums pusgadsimta laikā
Lielbritānijā un Īrijā noticis, „pateicoties“
lauksaimniecības modernizācijai. Pētījumi
liecina, ka galvenais iemesls ir tieši dažādu
ķīmisku vielu un moderno pļaujmašīnu izmantošana zemkopībā. Herbicīdi aramzemēs
iznīcina nezāles, kas nepieciešamas dažādu
kukaiņu dzīves ciklam, piemēram, zāģlapseņu kāpuriem, kas ir vitāli svarīga barība
laukirbju cāļiem. Zāles pļāvēji dodas pļaujā
tieši irbju vairošanās laikā un iznīcina ne tikai ligzdas, bet arī perējošus putnus.
Dažu mednieku uzskats, ka laukirbju
skaitu negatīvi ietekmējusi ievestā Ibērijas
irbes (Alectoris rufa) plašā populācija, kā tas,
piemēram, noticis ar sarkano un pelēko vāveri, atzīts par kļūdainu. Laukirbe, salīdzinot ar Ibērijas irbi, dzīvo savā teritorijā un ir
daudz agresīvāka pārošanās laikā.
Dabas aizsargi un mednieki ar dažādu

programmu palīdzību mēģina Īrijā apturēt
laukirbju skaita samazināšanos un reintroducēt šos putnus laukos. Zemnieki veido
speciālus zāles laukumus intensīvi kultivētos
laukos, kā arī uz lauku malām ļauj augt zālei. Bez tam dažādu tauriņu sugu, bišu un
sienāžu izzušana pēkšņi par ļoti modernām
padarījusi „veco stilu“ pļavas ar savvaļas ziediem. Laukirbe ir audzēšanai pateicīgs putns,
jo neaizklīst tālu no vietas, kur tās izlaistas.
Ja vide ir piemērota, savas dzīves lielāko daļu
tās pavadīs divos vai trīs laukos.
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Vislielākais laukirbju skaits Anglijā bijis
karalienes Viktorijas un karaļa Edvarda laikā.
Sezonas sākumā medīja, pieejot pa kartupeļu laukiem un citiem stādījumiem, bet septembrī – ar dzinējiem. Vairākās grāfistēs irbju skaits bijis neaptverami liels, piemēram,
1897. gadā kādās četru dienu medībās tika
nomedītas 4109 irbes. Mūsdienās reti kurš
mednieks gribētu atgriezties pie tāda mēroga
laukirbju šaušanas, taču daudzi joprojām šīs
medības uzskata par izaicinošākajām no visām dzinējmedībām.
Labākie masti tika veidoti, medniekiem
nostājoties aptuveni 20 metrus no vilkābeļu dzīvžogiem vai kādā ielejā, bet dzinēji
putnus virzīja mednieku virzienā. Laukirbes
ir sabiedriski putni un dzīvo kopā tādās kā
kopienās, kurās ietilpst līdz pat 20 putniem.
Daudzus medniekus valdzina skats, kad
laukirbju grupa, kas tikko skrējusi pa zemi,
pēkšņi paceļas spārnos un putni lido visos
virzienos.

Mūsdienās zemes īpašnieki ir mēģinājuši
atdzīvināt šādas medības, tīreļu malās ieviešot izturīgākās Ibērijas irbes, kā arī izlaižot
audzētas laukirbes. Šķiet, ka putniem nekaitē
kalnaino tīreļu nedaudz bargākais klimats un
kuplajās papardēs tām klājas labi. Nekontrolējamu iemeslu dēļ vietējo plaši medīto
Skotijas baltirbju (Lagopus lagoous scotikus)
populācijas ir ļoti mainīgas, tāpēc šīs medības nav prognozējamas. Toties ievestās Ibērijas irbes skaitu var plānot un apsaimniekot
daudz efektīvāk un tiek lēsts, ka nākotnē šo
putnu medības pilnībā varētu aizstāt tradicionālās.
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Ziemeļīrija var lepoties ar vairākiem labiem piemēriem irbju medību tradīciju
izkopšanā. Viens no tiem – Džo Teilors un
Stīvens Beirds, kuri pēdējo gadu laikā ieguldījuši lielu darbu, lai izveidotu medību
saimniecību, kurā iespējamas labas kvalitātes
irbju dzinējmedības. Dienas norma te ir ap
300 putnu, taču rezultāts atkarīgs arī no laika
apstākļiem.
Medību saimniecība izveidota vietā, kur
vēl pirms dažiem gadiem mednieki medīja
Skotijas baltirbes. Ibērijas irbju medīšana Īrijai tipiskajā ainavā – nelīdzenā un reljefainā
vidienē ar akmens sienām un papardēm, aiz
kurām tālumā miglā vīd kalnu aprises –, kā
arī izmantojot labākās dzinējmedību tradīcijas, medniekiem vienlaikus ļauj izbaudīt gan
tīreļu valdzinājumu, gan irbju medību izaicinājumu. Putnus kalnos izlaiž sezonas sākumā, un septembrī tie jau ir spēcīgi un ļoti labi
lido.

Šajās medībās dzinēji un putnu savācēji visi
ir brīvprātīgie, kas piedalās, lai gūtu prieku un
varētu izbaudīt kalnu ainavas un dabu. Kāds
no putnu savācējiem stāsta, ka medījuma savākšana tādā apvidū var būt arī sarežģīta, jo
putni lido no visām pusēm un var nokrist
tālu no mednieku līnijas, bieži ieplanējot papardēs, kur tos ir grūti atrast. Taču, par spīti
grūtībām, viņš izbaudot visu medību norisi,
bet īpaši aizraujoši esot vērot suni darbībā.
Lai medību procesu padarītu vēl izaicinošāku, medniekus izvieto nogāžu pakājēs vai
šaurās ielejās. Parasti dzinēji sāk iet tālu no
mednieku līnijas un nav redzami aiz kalna kores. Medniekiem putni parādās pēkšņi un bez
brīdinājuma, lidojot ļoti ātri un izmantojot
vēju un reljefa līnijas, tā šāvējiem uzdevumu
padarot vēl grūtāku. Brīžiem debesīs var saskaitīt ļoti daudz putnu un izvēlēties vienu, pa
kuru šaut, nav viegli, it īpaši nepieredzējušiem
medniekiem. Šaurajās ielejās putni var uzrasties no jebkuras puses un šāvējiem jābūt ļoti
ātriem un veikliem, lai veiksmīgi izšautu. Citreiz putnu var būt tik daudz, ka var pietrūkt
patronu. Pēdējā laikā medībās, kas ilgst visu
dienu un kurās paredzams ļoti daudz izšaut,
arvien populārāki kļūst 20. kalibra ieroči.
Saimniecības centieni medību kalendārā
atkal ieviest irbes medības ir augstu novērtējami un kalpo kā paraugs citiem. Aizsardzības pasākumi un izmaiņas lauksaimniecības
praksē var uzlabot arī laukirbes populāciju,
tāpēc vietējie mednieki neatmet cerības, ka
kādreiz rītausmā vai vakara krēslā atkal atskanēs īpašais laukirbes svilpiens.
Izmantota informācija no Īrijas mednieku
žurnāla „Irish Shooters Digest”

Spānijā sola labu medību sezonu
Spānija izsenis bijusi medību zeme, un
arī tagad 40,1 miljonu iedzīvotāju valstī ir
980 tūkstoši mednieku jeb pa vienam uz 41
iedzīvotāju. Par dzīvnieku trūkumu spāņu
mednieki nevar sūdzēties. Jaunajā sezonā,
kas sākusies oktobrī un ilgs līdz februāra
beigām, plānots nomedīt 200 tūkstošus
mežacūku, 120 tūkstošus staltbriežu, kā
arī 15 tūkstošus dambriežu un muflonu,
bet no mazajiem medījamiem dzīvniekiem
medībām paredzēti gandrīz 6 miljoni trušu,
3 miljoni zaķu, 5 miljoni irbju u.c. Medības
regulē katrā reģionā izdotie normatīvie
akti.
Medību sezona oktobrī sākas ar irbju, trušu, zaķu, migrējošo putnu, kā arī lielo dzīvnieku – mežacūku un staltbriežu – medībām,
kuras bieži vien notiek kā dzinējmedības ar
suņiem. Dzinējmedībās var medīt arī muflonu un dambriedi. Spānijā dzinējmedībām ar
suņiem (monteria, spāņu val.) ir īpašas tradīcijas. Lai gan atkarībā no medījamā dzīvnieka
sugas, zemes reljefa, apvidus un citiem faktoriem iespējamas dažādas variācijas, parasti medības notiek, mednieku grupai ielencot kādu
noteiktu zemes apgabalu. Kad mednieki no-

stājušies savās vietās, tiek palaisti suņi, kas virza medījumu mednieku virzienā. Suņu grupas
(rehalas, spāņu val.), kas sastāv no 25 suņiem,
pa noteiktu teritoriju ved suņu uzraugs.
Medībās var piedalīties pat 10 šādas grupas,
un tad medījumam pakaļ dzenas 250 suņi.
Mednieku pārņem aizraujoša sajūta, atrodoties slēpnī un dzirdot suņu rejas, kad tie
dzenas pakaļ medījumam, kas tuvojas lielā
ātrumā. Tad jāprot ātri novērtēt situāciju,
notēmēt un izšaut. Pateicoties šādām medību
tradīcijām, spāņi labi šauj pa kustīgu mērķi.
Tik dinamiskām medībām grūtāk pielāgoties viesmedniekiem. Ārzemju viesi bieži
vien tikai noraugās uz lielā ātrumā skrejošo
dzīvnieku, jo savā zemē nav pieraduši šaut pa
dzīvnieku kustībā. Reiz kādam medniekam
skrējuši garām pat vairāki dzīvnieki, taču arī
tad viņš nav izšāvis, aizbildinoties, ka neprotot tā šaut. Medību organizatori norādījuši, ka
dzīvnieks diez vai apstāsies, ja tam pakaļ dzenas suņi, taču viesis neesot bijis pārliecināms.
Taču jau nākamajā gadā mednieks guvis labus
panākumus – nomedījis mežacūku un divus
staltbriežus.
Izmantota informācija no portāla yeswehunt.eu
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Rudenīgā pēcpusdienā, kad sācis jau
krēslot, kāds šoferītis, kura vaļasprieks ir
medības, kļuva par satraucoša gadījuma
aculiecinieku. Viņš to pavēstīja arī „Jakts“
redakcijai.
Stāvu krustojumā pie „Stop“ zīmes un gaidu, ka pa galveno ceļu pabrauks garām auto.
Taču automašīna apstājas pie krustojuma, lai
gan tai ir priekšroka! Pēc brīža attapis, ka stāv
nevietā, automašīnas šoferis parāda pagriezienu un strauji uzsāk braukšanu, kad pēkšņi
atsprāgst vaļā auto bagāžas nodalījums un no
tā izveļas trīs plastmasas kastes. Vienkāršam
novērotājam tās neliktos īpašas, bet mana mednieka acs ātri atpazīst, ka šādās kastēs pārvadā
ieročus. Auto veic kreiso pagriezienu, bet kastes
paliek uz ceļa.
Auto tomēr apstājas, un no tā izlec divi vīri
mednieku ietērpā. Paķēruši kabatas lukturīšus,
jo sācis jau krēslot, rokas vicinādami, tie skrien
glābt savu izbirušo bagāžu. Redzu, ka no aiz-
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mugures man tuvojas smagā mašīna, taču es
braukšanu vēl neuzsāku, lai vīri kaut ko paspēj
savākt.
Pa galveno ceļu diezgan lielā ātrumā tuvojas
vēl viena automašīna. Vīri, lukturīšus vicinādami, skrien, ko kājas nes, cerībā savus ieročus
paglābt no riteņiem. Sapratis, ka kaut kas nav
kārtībā, šoferis bremzē, izvairās no vienas kastes, turpina slīdēt, tomēr uzbrauc virsū otrai
kastei un, atskanot sirdi plosošam brīkšķim,
apstājas. Mednieki izmisumā saķer galvas.
Bet no mednieku automašīnas, kurai durvis
atstātas līdz galam vaļā, dramatiskajā notikumā
vēsā mierā noraugās mazs takšelis.
Turpmākie notikumi man nav zināmi, jo
devos tālāk. Stāsta morāle – ne viss, kas ielikts
mašīnā, ir drošībā! Saliekot ieročus bagāžas
nodalījumā, pārliecinies, vai ieroču kastes ir
nostiprinātas un nešļūkā, bet bagāžnieka vāks
– kārtīgi aiztaisīts.
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Eiropas Savienības (ES) Zinātniskās pārbaudes grupa (SRG) veikusi izmaiņas noteikumos,
kas ierobežo noteiktu augu un dzīvnieku sugu
paraugu ievešanu ES.
SRG noteikusi, ka kalnu auna (Kara Tau
argalis) trofeju ievešanai ES no Kazahstānas ierobežojumi vairs nav nepieciešami.
Ierobežojumi joprojām pastāv Kirgīzijas,
Baltkrievijas un Turcijas vilkam; brūnajam lācim no Britu Kolumbijas (Kanāda), Āzijas melnajam lācim no Krievijas, lūsim no Azerbaidžānas, kā arī vītņragu kazai no Uzbekistānas.
Importa atļauju jebkurai no iepriekšminētajām sugām noraidīs, ja vien pieprasījums nav
iesniegts pirms noteikumu stāšanās spēkā, kā
arī ja trofeja netiek izmantota personīgām vajadzībām, personai pārvācoties uz dzīvi ES.
Izmantota informācija no FACE
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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

Latvijā ir mednieki, kuri ar apņēmību
un azartu metas cīņā ar bebriem. Viņuprāt,
visefektīvāk bebru skaitu var ierobežot, izmantojot lamatas. Lai pārliecinātos par šīs
metodes veiksmi, „Jakts“ uz kārtējām bebru medībām dodas līdzi vienam no lamatu
speciālistiem – medniekam Zigmāram no
Zemgales puses. Viņš gan nedaudz šaubās,
vai savus noslēpumus vēlas atklāt plašākai
auditorijai, tomēr beidzot piekrīt, ka šis ir
gadījums, kad jādalās ar saviem kolēģiem.
Kuram tad patīk saņemt akciju sabiedrības
„Latvijas valsts meži“ bargās vēstules par
bebru posta darbiem? Bebru medīšanai ar
rīkiem nepieciešama Valsts meža dienesta izsniegta rakstiska sezonas atļauja.
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Ir drūma rudens diena, kad no debesīm
nepārtraukti sijā smalks lietutiņš. Zigmārs
ņem līdzi divas „Conibear“ tipa lamatas, garos zvejnieku zābakus, virvi, mačeti (sprungulīšu sagatavošanai) un garu metāla āķi.
Dodamies pārbaudīt jau iepriekš ieliktās lamatas. Zigmārs apstājas pie ūdens pārplūduša grāvja, paņem āķi un iegremdē to ūdenī, mēģinot sataustīt lamatas. Lamatu nav,
taču viņš tikai pasmaida, sakot, ka tā gadās.
Viņš uzvelk garos zvejnieku zābakus, atrota
piedurknes un iekāpj grāvī. Nepaiet ne minūte, kad viņš smiedamies velk ārā pazudušo ierīci, kurā notverts liels bebrs. Sparīgais
dzīvnieks aizvilcis lamatas 2 metru attālumā
no vietas, kur tās ieliktas. Zigmārs rāda virvi. „Redz, es lamatu biju piesējis pie mietiņa,
bet zvērs bija tik spēcīgs, ka aizpeldējis kādu
gabaliņu ar visām lamatām un izrāvis mieti-

ņu. "Nākamreiz būs kārtīgāk jānostiprina.”
Noķertais bebrs ir interesanta trofeja, jo tam
uz astes redzamas nesenu cīņu pēdas. “Tas nu
gan cīnījies par izdzīvošanu, gandrīz asti zaudējis,” viņš nosaka. Izcēlis guvumu krastā,
Zigis iet baudīt nākamās, kas arī ir pilnas. Šīs
bebrs šķiet vēl lielāks nekā pirmais. Zigmārs
priecīgs saberzē rokas – iespaidīgs guvums.
Atliek vien lamatas atkal ievietot atpakaļ grāvī, lai tās gaida nākamo ķērienu.
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Mednieks stāsta, ka svarīgākais ir lamatas
pareizi novietot. „Daudzi mednieki domā,
ka lamatas nevar uzlikt, ja grāvji pārplūduši. Tā nav, jāmāk tikai lamatas pareizi ielikt.
Galvenais – grāvja dibenā jāsatausta tāds kā
padziļinājums, pa kuru bebrs regulāri kursē,”
viņs skaidro. Lamatas jānoliek grāvja dibenā,
bebra izveidotajā „tādā kā renītē“. Pāri grāvim jānovieto baļķēns. Lieliski, ja ūdenstilpnē jau atrodas šāds šķērslis. „Bebrs šādā vietā
ienirs un peldēs gar grāvja dibenu. Tajā brīdī
tas noteikti iekļūs lamatās. Ja uz grāvja nav
sakrituši kādi koki, pats tos noteiktajā vietā
var pārlikt, lai piespiestu grauzēju ienirt. Tas
vienmēr nostrādā!”
Zigmārs uzvelk lamatas, tās nodrošina
un rāda, kā tās būtu jāievieto. Lamatas piesprauž pie zemes ar diviem sprunguļiem, tos
izverot cauri caurumiem, kas atrodas atsperu
galos. Tās ieteicams arī piesiet ar virvi, lai pēc
tam nebūtu ilgi jāmeklē. Ideālā gadījumā var
izmantot pašu bebru grauztos sprunguļus,
jo tie dzīvniekam nešķitīs kā svešķermeņi.
Lamatas ievieto grāvja dibenā, piesprauž ar
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sprunguļiem, piesien ar virvi, pārliek pāri
grāvim bomīti un ar ūdeni noskalo cilvēka
atstātās pēdas un smaržas.
„Visa māksla rokā, svarīgi atcerēties, ka
lamatas bebrainē liek pirms dambja nojaukšanas. Dambi jauc tikai tad, kad ir pamatotas
aizdomas, ka no bebraines izķerti jau pietiekami daudz bebru. Ja dambi nojauc, lamatas,
nokrītoties ūdens līmenim, atsegsies.”
Salam uznākot, lamatas jāņem ārā, citādi
pavasarī vairs nebūs lietojamas.
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Daba pati parāda vietu, kur liekamas lamatas. Ūdens līmenim jābūt tik augstam, lai
ierīce atrastos zem ūdens. Līdz pusei ūdenī esošās lamatās bebri arī mēdz ielīst, bet
jāņem vērā fakts, ka metāla smaka bebram
var šķist svešāda. Medniekam jāiztēlojas, kur
konkrētajā vietā bebrs varētu peldēt. Bieži
vien stāvošā ūdenī uz to var norādīt ūdens
saduļķojums, izbraukātas ūdenszāles vai vaga
ūdenszālēs. Grāvju krustojumos var likt vairākas lamatas – izdomājot, no kurienes bebrs
peldēs un uz kurieni dosies.
Var bebru izaicināt, tā uzbūvēto dambi
mazliet tikai pajaucot, lai radītu dzīvniekā
interesi par to, kas tad ar tā veidoto konstrukciju noticis. Tad mednieks zinās, uz kurieni bebrs varētu peldēt. Ja ir aizdomas, ka
bebrs mēģinās lamatām papeldēt garām, tā
maršrutu var novadīt tieši uz lamatām, saspraužot sprunguļus kā sētiņu lamatu abās
pusēs. Jārauga gan, lai kociņi netraucētu lamatām veiksmīgi aizcirsties, kad tajās iekļūst
bebrs, tādēļ sprunguļi liekami atsperēm pa
vidu, nevis gar to malām. Ja kaut kas ierobe-
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žo lamatu atsperes, tad lamatas nevarēs aizcirsties pietiekami efektīvi, tādā veidā radot
iespēju, ka dzīvnieks netiek nogalināts nekavējoties.
Veci mednieki saka, ka labāk lietot
sarūsējušas, nevis jaunas un spīdīgas lamatas, jo tādas bebrs ātri pamana un no tām
izvairās.
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Zigmārs stāsta, ka vienkāršāk ir vairākus
bebrus noķert vienā reizē, izmantojot vairākas lamatas, nevis izķert pa vienam. „Tas
tādēļ, ka bebru ģimene vēl nenojauš, ka kāds
no viņiem jau notverts. Viņi tik peld savās
darīšanās un neko nemana. Nākamajā dienā
jau bebrs sāks saprast, ka kāds no ģimenes
nav atgriezies, tādēļ tie kļūs daudz uzmanīgāki. Pārbaudot lamatas, nevajag bebrus pārlieku tramdīt, jo tad tie kļūst uzmanīgāki. Ja
tos liks mierā, kursēs kā zemūdenes!”
Beidzis lamatu likšanu, viņš vēl atgādina:
„Beigās nedrīkst aizmirst no lamatu atsperēm noņemt sardziņus, tad viss darbs vējā. Ir
bijis, ka vīri ieliek lamatas un nesaprot, kādēļ
bebri neķeras. Tik pēc kāda laika atklājas, ka
lamatas nemaz nebija atdrošinātas.”
Bebru lamatu pārbaude un četru jaunu
ievietošana medniekam aizņēmusi apmēram
pusotru stundu.
„Ceru, ka man izdosies pamudināt medniekus likt lamatas. Vajag tikai apgūt iemaņas un amats būs rokā!“ pēc veiksmīgajām
bebru medībām uzmundrinoši saka Zigmārs.
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1. Uzvelkot lamatas, jābūt ļoti uzmanīgam, lai nenotiktu kāda nelaime.
2. Neaizmirstiet piestirpināt lamatas pie kāda koka ar šņori, lai bebrs, cīnoties lamatās, tās kaut kur neaizvelk.
3. Ieliekot lamatas, neaizmirstiet noņemt sardziņus. Ir bijuši vīri, kas nedēļām gaida lamatās bebru, bet nekā, jo paši
nav atdrošinājuši lamatas.
4. Lamatas var likt grāvjos arī tad, ja augsts ūdenslīmenis. Ar lamatām gan neko neizdosies notvert, ja uznāks sals. Tad
lamatas jāizņem, jo savādāk līdz pavasarim tās būs sabojātas.
5. Ja aizdomas, ka cilvēka vajadzībām lamatās notvertais bebrs vairs nav lietojams, četrkājainais draugs par šādu maltīti
būs vienkārši sajūsmā.
Jakts saka lielu paldies Zigmāram Zaķim par sniegtajiem iespaidiem.
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Medību prieks dzinējmedībās
nekā daudz – viens briežu bullis, mežacūkas, bet
šaujami tikai sivēni, kā arī stirnas – āži, kazas un
kazlēni. Stratēģija man uzreiz ir skaidra – briežu
bulli laižu garām, jo būtu nekorekti kā viesim
nomedīt kolektīva vienīgo briežu bulli. Pēc stirnām arī nealkstu, jo visiem āžiem ragi gandrīz
jau nomesti, un, ņemot vērā pagājušās ziemas se-

un kā labāk dzīt. Galvenais mērķis – neiztraucēt
blakus esošos mastus. Uz otro mastu eju kopā ar
medību vadītāju. Mums paredzēts stāvēt izcirtumā. Pirms vēl esam nostājušies uz masta, ieraugu
stirnu kazu, kas nesteidzīgi virzās no masta ārā,
bet, kaut ko nelāgu nojautusi, metas riņķī un pazūd atpakaļ mastā. Medību vadītājs paceļ plinti,

cijas, arī medījamo dzīvnieku skaits var būt
ļoti atšķirīgs, bet lielāko daļu mednieku Latvijā vieno kopīga vēlme – ar saviem biedriem
dalīties medībpriekā. Par to pārliecinājos
kādā novembra sestdienā, piedaloties neliela
mednieku kluba organizētajās dzinējmedībās.
Braucu uz šīm medībām kā viesis, taču jau
iepriekš brīdināts, ka šim kolektīvam apmedījamo teritoriju ir maz, arī izsniegto medību
atļauju skaits nav liels. Solīja patīkamu atpūtu
svaigā gaisā un jauku cilvēku sabiedrībā. Teicu,
ka šaušana un gaļas iegūšana nav mans medību
uzdevums, un ar nepacietību gaidīju tikšanos ar
mednieku kolektīva vīriem.
Sākumā šķiet, ka diena nesolīs neko labu,
jo ir apmācies un no gaisa krīt tāda kā smalka
migliņa. Taču, lai dotos uz mežu, medniekiem
laika apstākļi nav šķērslis, tādēļ visi ierodas laikus noteiktajā vietā. Tiek aizpildīta medību
dokumentācija un medību vadītājs informē par
drošības noteikumiem medībās, kā arī paziņo,
kas medījams. Kā iepriekš brīdināts, nav jau

kas, šogad vispār neceļas roka šaut stirnu. Ja nu
vienīgi kādu kroplīgu un tikai tad, ja neprotas
mukt prom.
Vīri sabāž kopā galvas ap karti, un medību
vadītājs katram parāda tā vietu mastā. Nevienam
nav iebildumu, un visi cerību pilni dodas uz pirmo mastu. Kopā esam kādi astoņi mednieki, kas
kolektīvam ir daudz, un trīs dzinēji. Arī viens
suņuks – laikas kucīte – ies kopā ar dzinējiem.
Kā jau ierasts, pirmajā mastā gaidu lielu
troksni un ļembastu, kā citur tas mēdz būt. Šī
iemesla dēļ dzinējmedības nav mans mīļākais
medību veids, jo šķiet, ka cilvēks, iegājis svešās
mājās – mežā –, ar savu skaļo uzvešanos iztrenkā
visus, kas tur atrodas. Taču mani gaida patīkams
pārsteigums. Dzinēji iet neierasti klusu, ik pa laikam iesaucas, sasit plaukstas, tieši tik daudz, lai
mednieks varētu to sadzirdēt un noteikt dzinēju
atrašanās vietu. Tas viss atgādina nevis dzinējmedības, bet gan medības ar traucēšanu. Pirmajā
mastā atskan viens šāviens, taču mednieks „pūdelē”. Stirnu kaza skrien projām, ko kājas nes.
Pirms otrā masta notiek ilgas diskusijas, kur

notēmē, bet neizšauj – esot bijis par tālu, labāk
lai uziet virsū citiem vīriem.
Kad masts gandrīz beidzies, redzu to pašu
stirnu kazu lavāmies prom pa izcirtuma otru
malu. Pāris lēcienu un dzīvnieks pazūd krūmos.
Pēc tam noskaidrojas, ka kaza uzgājusi virsū citam medniekam, bet tas nav paspējis laikus izšaut. Mastā vēl manīta lapsa, bet arī tai paveicies.
Trešajā mastā noliek mani kanāla malā tā, ka
redzu skraju mežu sev priekšā. Izvēlos šaušanas
sektorus un gaidu. Dzinēji jau tuvu, atskan šāviens, tad vēl viens. Pēc pāris minūtēm redzu tuvojas stirnu kaza, bet apstājas aiz krūmiem tā, ka
to vairs nemanu. Pagaidījusi kādu brīdi, tā metas bēgt, lielā ātrumā paskrienot man garām pa
kanāla otru pusi. Pat plinti nepaceļu, jo turpat
redzu arī dzinējus. Lai jau stirna dzīvo!
Mastā ar diviem trāpīgiem šāvieniem nomedīta stirnu kaza. Pēc šāvieniem dzīvnieks kādu
gabaliņu paskrējis, tāpēc medību vadītājam ir iespēja patrenēt savu asinspēdu suni. Palīgs nostrādā lieliski – atrod nomedīto dzīvnieku, kā pēc
priekšrakstiem. Ir labi apzināties, ka kolektīvā ir

Mednieks Mārtiņš,
portāla „allforhunt.com“ konkursa „Interesantākie medību stāsti“ dalībnieks

ka instinkts lika pagriezt galvu nedaudz vairāk uz
aizmuguri – kaut kas nozib pa eglītēm, lieki gan
piebilst, ka šīs eglītes bija gandrīz necaurredzamas!
Laikam būs zaķis, pie sevis nodomāju. Intereses
vadīts sagriežos pats arī (pret mastu no muguras),
lai uzzinātu, kas tur tagad notiek. Tikmēr mastā,
kurā notiek „īstās” cūku medības, suns cītīgi (tātad ar balsi) dzen rukšus. Bet līnijas (stigas) otrā
pusē „Zibsnis” pārvietojas bez jebkādas skaņas –
pilnīgi un absolūti nekādas, šķiet, ka kaut kas slīd
pa sniega virsu caur egļu biezokni uz manu pusi.
Pēkšņi tas „Zibsnis” pārvēršas par lūsi. Kaut
kad jau tam egļu biezumam bija jābeidzas, lai es
to zibsnītāju varētu ieraudzīt un saprast, kas tas
ir. Cik pēkšņi „Zibsnis” pārvērtās par lūsi, tik ātri
tas arī izleca no egļu biezokņa un nostājas manā
priekšā. Pirmais iespaids: „O, kas par milzeni...!”
Liels un neaprakstāmi skaists lūsis.
Galvenais, ka lūšu medības joprojām iet pilnā
sparā, proti, ir gan termiņš, gan līdz limitam vēl
tālu... Tālāko jau katrs pats var iztēloties... Novele.
Morāle ir šāda, pirmkārt, nav medībās sliktu
masta numuru! Bet, otrkārt, uzmani vienmēr to,
ko „redz” tavs pakausis!

Aleksandrs Vulfsons,
mednieks
Dzinējmedību sezonas sākumu mednieki
gaida ar lielu nepacietību un satraukumu.
Katram mednieku kolektīvam ir savas tradī-

Parasta ziemas dzinējmedību diena. Doma ir
paskatīties sivēnus, jo to pēdas ir manītas diezgan
bieži. Kas meklē, tas atrod. Pēc kāda laiciņa, protams, rukši ir ielenkti un medības var turpināties.
Jāpiebilst, ka lencēji jau zina, ka pasen manīta lūša
pēda, tomēr visiem skaidrs, ka lūši jau nu te nebūs. Seko izloze un mednieki iegūst savus masta
numurus – es tieku pie nr. 1, un varu teikt atklāti,
ka par šo numuru nebiju priecīgs (protams, savās
iekšējās pārdomās), jo, pirmkārt, vieta bija gandrīz blakus sākotnējai pulcēšanās vietai un tātad
– blakus spēkratiem, otrkārt, šajā mastā novērots,
ka rukši mīl vairāk masta dziļāko galu, proti, tālāko no manis.
Kāda loze krita – tāda krita! Noliek mani uz
numura, un visi mednieki dodas tālāk. Es, kā jau
parasti, uz masta stāvu, neizdvešot ne skaņu un
nemaz nekustoties – nomaskējies tā, it kā būtu
daļa no sniegoti biezā un izteikti klusā meža. Tad
notika kaut kas man vēl nepieredzēts... Mednie-

6

2010 (4)

suns, kam ar drošu sirdi var uzticēt tik smalku
un atbildīgu uzdevumu – ievainota dzīvnieka
atrašanu.
Ceturtā masta laikā mazliet uzspīd saule.
Laiks ir tiešām patīkams, un atliek vien baudīt medību procesu. Stāvu uz meža stūra lauka
malā. Nepaiet ne 5 minūtes, kopš dzinēji sākuši
dzīt, kad dzirdu – man kaut kas tuvojas. Sagatavoju ieroci – ja nu tomēr mežacūkas. Nekā – ļoti
apņēmīgiem un drošiem soļiem tuvojas stirna.
Turu to uz grauda. Ja nu tiešām kāps man virsū, tad noteikti šaušu. Dzīvnieks no meža iznāk
apmēram 10 metru attālumā, nepilnu sekundi
apstājas, tad ierauga mani un tā sabīstas, ka buksēdams metas atpakaļ mežā. Skats ir tik jautrs,
ka nespēju izšaut. Paskrējusi kādu gabaliņu gar
mežmalu, stirna tomēr saņemas un skrien prom
pa lauku. Tajā mirklī redzu, ka tas ir āzītis, kas
jau nometis ragus, bet ķermeņa uzbūve liecina, ka trofeja bijusi laba – kakls tik resns, ka ar
rokām apņemt nevarētu. Lai jau skrien, nodomāju. Nākamgad medniekiem pašiem uz gaidi
iznāks laba trofeja.
Piektais masts – neko nedz manu, nedz redzu.
Medību vadītajam gan uznāk divi stirnu kazlēni,
bet iepriekš izslavētais un paklausīgais asinspēdu
suns neiztur spriedzi un metas dzīvniekiem virsū,
par ko pēc tam saņem bargu rājienu. Medījums
aizbaidīts. Medību vadītājs tikai atmet ar roku un
saka, ka sunim tā bijusi laba mācība.
Sestajā mastā laiks nomācas un no gaisa sāk
atkal rasināt. Dzinēji gluži vai izlaužas no jaunaudzītes un sūdzas, ka masts bijis grūts. Nāk virsū krēsla, un vīri lemj, ka būtu laiks beigt. Brīdī,
kad visi gandrīz novākušies no masta, atskan šāviens. Tiek izmantotas moderno komunikāciju
iespējas un noskaidrots, ka mednieks mēģinājis
nošaut stirnu kazlēnu, ko notvērusi laika. Taču
viņš neesot trāpījis, bet suņa saimnieks pats esot
piegājis un notverto dzīvnieku nomedījis.
Tātad dienas rezultāts – divas stirnas. Ar medībām esmu apmierināts, jo dzīvnieki redzēti un
atpūta bijusi lieliska. Vīri dodas apstrādāt medījumu, es no savas porcijas atsakos, jo nav jēgas
sīkos gabaliņos dalīt nelielo guvumu.
Šis medību kolektīvs nevar lepoties ar milzīgām platībām un iespaidīgu dzīvnieku pārbagātību, tomēr tas netraucē baudīt medību
procesu. Kolektīvs lielākoties medī uz gaidi pie
barotavām, kas ierīkotas daudzviet medību iecirknī. Dzinējmedības kolektīvam ir drīzāk tāds kā
kopējs pasākums, daļa no dabas un medību baudīšanas procesa, nevis mehāniska un rūpnieciska
dzīvnieku un gaļas ieguve. Ja saimnieko gudri,
labu medību saimniecību var izveidot arī nelielā
iecirknī. Tas tikai prasa laiku, pacietību un saudzējošu attieksmi pret dzīvnieku populācijām,
kas mīt attiecīgajā teritorijā.
Diena bija skaista un izdevusies. Medījums –
ne tikai redzēts, bet arī nomedīts. Vīri priecīgi
un apmierināti dalās savās izjūtās un piedzīvotajā. Mājās devos ar daudz pozitīvām emocijām
un arī vielu pārdomām – ne visur un vienmēr
galvenais ir apjoms, būtiski ir piedalīties procesā
un vienkārši gūt prieku no medībām.
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Mednieks Kaspars,
portāla „allforhunt.com“ konkursa „Interesantākie
medību stāsti“ dalībnieks
Stāsta priekšvēsture ir pavisam vienkārša un īsa.
Skolas laiks, ziemas brīvlaika sākums. Es, svaigi „izcepts“ mednieks ar papīriem, vēl vidusskolas solā
sēdētājs, kā jau tas ierasts, ar nepacietību sagaidījis
svinīgo brīdi, kad varēšu doties tradicionālajā ziemas
atpūtā uz vietu, kur ziemā ir tik labi kā nekur. Protams, tie ir lauki, kur ir viss, kas vajadzīgs meža taku
minējam – sniegs, mežs, meža iemītnieki, daba un
medības. To visu vēl skaistāku un jaukāku padara
fakts, ka kabatu silda mednieka apliecība, bet roku
– „plintes“ futlāris ar visu aparātu, tēva dāvātu 12.
kalibra „Simson“ bisīti. Jauki! Ceļā nobrauktais laiks
paiet nemanot, jo galvā jau dzimst lielāki un mazāki
stratēģiski taktiskie plāni, protams, ik pa brīdim prātā pavīd skati un domas par to, kā būs, kā šaušu...
Aizdomājos līdz tam, ka tā lielā kuiļa ilkņiem būs
mednieku bodē jāpiemeklē tāds smukāks dēlītis, pie
kā trofeju likt!
Divsimt kilometri ar astīti ir paskrējuši, un piedzīvojums sācies. Tajās divās nedēļās gāja visādi – kā
jau medībās, bet uz manu pusi Diāna kā negribēja,
tā negribēja sūtīt nevienu meža iemītnieku. Tā nu
tas laiks tika aizvadīts ar lielākiem vai mazākiem
pārdzīvojumiem un piedzīvojumiem, kad pienāca
šī diena!
Pēdējais vakars. Laiks ideāls. Neliels atkusnis,
sniega kārta pavisam plāna. Tiek pieņemts lēmums.
Notikumi risinās šādi – ņemot vērā to, ka bijis ļoti
slapjš un lietains rudens, kā arī vasaras beigas nav
bijušas īpaši veiksmīgas lauksaimniekiem, meža
ieskautas pļavas vidū ir palicis aptuveni četrus hektārus liels, nenopļauts labības lauks. Jau iepriekšējos vakaros biju sēdējis tur tornī, taču rezultātus tas
nav devis. Pieturoties dienvidu vējam, kas tajā vietā
būvētam tornim ir ārkārtīgi neizdevīgi, meža cūkas
redzēju tikai vienu reizi, jo pārējās reizes, visticamāk,
mani bija atklājis nelabvēlīgais vēja virziens. Pieņemu lēmumu mēģināt pieiet šim laukam no otras

puses – caur mežu. Pats par sevi skaidrs, ka naktī
izbrist caur mežu uz lauku nebūs vienkārši, bet, uzticējies spožajam mēnesim, jo bija pilnmēness laiks,
un savām apvidus zināšanām, kas jau tad man bija
augstā līmenī, jo, kā jau teicu, gandrīz visu brīvo
laiku bērnībā pavadīju tur un vairāki gadi dzinējos
bija devuši savu pieredzi un zināšanas, nolēmu, ka
man izdosies.
Otrs lēmums, ko pieņēmu, bija doties uz medību vietu ap pulksten desmitiem vakarā, jo tajā
laikā mēness ir vajadzīgā augstumā un pilda savu
spīdekļa lomu vislabāk. Nepacietīgi sagaidījis, kad
pulkstenis nosit īsto laiku, jau pēc pāris minūtēm
atstāju savu auto meža masīva otrā pusē un pa vecu
mežvedēja ceļu dodos pretī izaicinājumam. Pašam
par izbrīnu nonāku vietā diezgan ātri un bez liekām
problēmām. Nodomāju: šis maršruts jāatceras, gan
jau noderēs. Nonācis lauka malā, izbaudu skatu
– redzamība perfekta! Atceros vecāko mednieku
bieži teiktos vārdus „Avīzi var lasīt!”, tā tiešām ir.
Pabrīnos, ka situācija un kopējā bilde no šīs vietas
ir nedaudz citādāka, kā no otras lauka puses. Man
priekšā ir neliels pakalns, tādēļ redzu tikai pusi pļavas. Nolemju, ja tikšu līdz tam pakalnam, pārredzēšu arī otru lauka pusi. Pēkšņi tieši man pretī pakalna
otrā pusē sāk riet buks. „Cūkas, simts punkti – cūkas!” nodomāju, tām patīk nākt pa to paleju, kas ir
otrpus laukam. Vējš ir tieši sejā – ideāli. Zābaki tiek
novilkti un atstāti mājupceļam. Nekas – nenosalšu.
Medības pirmajā vietā! Un vecāsmātes adītās vilnas
zeķītes dodas uz pakalna pusi. Iešana ir ļoti klusa.
Pāris minūtes, bet varbūt pusstunda, jo laika sajūta
ir zudusi, un es esmu pakalnā... Tas, ko ieraugu, ir
nekas cits, kā meža cūku bariņš jau manis pieminētajā palejā pie paša meža. Kādas astoņas! Prieks
par sevi un pareizi izvēlēto taktiku. Tagad atliek tikai
gaidīt, jo attālums ir liels – simts piecdesmit, varbūt
arī vairāk metru.
Tā, vērojot meža cūku darbošanos, paskrien vēl
nenoteikts laiks. Ik pa brīdim pārskrienu pāri laukam ar binokli. Vienā no reizēm, kad pārskatīju
lauku, ieraugu vēl vienu melnu punktu no manis
pa labi arī pie meža un tad vēl vienu, un vēl vienu,
un vēl... Arī cūkas, kopā kādas piecas, visas vienādas.
Stāvu uz ceļiem, ik pa brīdim pārliecinādamies, vai

mani rukši ir savās vietās, pārdomāju, kuras ir man
vairāk pa rokai un reizē arī nebeidzu sūkstīties. Nu,
ko tur var ņemties! Te taču tie graudi noteikti ir gardāki un labāki nekā tur, pie tā meža, un ja ne pavisam šeit, tad man apkārt metros tā aptuveni sešdesmit... ehhh, ko nu tur! Tā tupu un skatos uz savām
cūciņām un nekur citur, kad piepeši man no kreisās
puses ierejas buks. Abi rukšu bari pamūk tuvāk mežam, bet neskrien prom. Satraucies un dusmīgs uz
buķeli par medību traucēšanu paveros pa kreisi un...
Jā! Vēl viens! Liels! Kuilis! No visa manis ganītā bara
tas man ir vistuvāk – metri astoņdesmit. Redzu, ka
viņa virzienā ved traktora iebraukta šļoka. Padomāju, ja arī tu nenāksi pie manis, tad es došos pie tevis,
draudziņ. Gaidu. Un atkal pulkstenī skatīties pat nenāk prātā – kamēr rukši laukā, esmu medībās! Taču
saprotu arī to, ka jāsāk rīkoties, jo citādi vakariņas
rukšiem drīz būs beigušās. Jārīkojas!
Pieceļos un lēnām dodos kuiļa virzienā pavisam,
pavisam lēnām, katru soli sperot ar milzīgu piesardzību. Sirds sāk klapēt. Dusmojos pats uz sevi.
Apstājos un klausos. Dzirdu, ka priekšā ēd, bet neredzu, jo mēnesis ir paslēpies aiz mākoņa un ir tumsa.
Tālāk pa labi dzirdu, kā iekviecas sivēns, nu jau gandrīz aiz muguras dzirdu, kā nokrakšķ zari pie meža.
Nodomāju, visi uz vietas, bet ar auss galu dzirdu, ka
ēd vēl viens – man aiz muguras tajā virzienā, no kurienes atnācu… Lēnām pagriežos un gaidu mēnesi.
Gaisma. Monstrs!!! Vietā, no kurienes es biju nācis,
tieši uz manām pēdām. Zapiņš! Milzīgs kuilis. Pametu skatienu uz to, kam zogos klāt. Vai nu tas ir pagājis tālāk, vai nu sarāvies, bet izskatās pavisam sīks,
savukārt mans jaunais draugs, kā jau teicu, ruksis labākajos gados! Ja tas paies vēl desmit metrus pa labi,
būs iekšā vējā un prom. Redzu, ka mans iepriekšējais
upuris, lēnu garu iekožot, dodas uz lauka otru pusi,
tātad prom no manis. Atliek tikai mopsis. Man par
prieku tas lēnām nāk manā virzienā visā savā kuiliskajā krāšņumā. Binoklī redzu visu – ausis, augumu,
sirmo apmatojumu... Skaistulis! Pavirzos nedaudz
uz priekšu līdz pakalniņam, bet vairs neuzdrošinos
iet, baidos, ka noodīs. Paskatos, pārējās cūkas savās
vietās, tikai mazākais kuilēns, kurš uz rukša fona līdzinās sivēnam, ir stipri attālinājies no savas vecās atrašanās vietas un no manis arī. Ja nebūtu kustējies no

pakalna augšas un mēģinājis zagties klāt mazajam,
tad lielais jau būtu šaujams, tagad līdz viņam kādi astoņdesmit metri. Neuzdrošinos domāt par šaušanu,
jāpielaiž tuvāk. Ehhh būtu spicais!!! Viss! Īstais laiks,
lēnām piemetu plinti. Redzu ideāli, kā uz paplātes,
tik jāsagaida, lai sagriežas ar bortu, jo tagad skaistulis
ir ar galvu pret mani. Brīdī, kad tā pārdomāju savas
darbības, sāk riet vairāki buki. Sākumā mežā, tad uz
pļavas, tad divi tālāk mežā un vēl viens otrā pļavas
pusē. Tracis! Esmu izmisumā! Man gar muguru
noskrien divas ēnas. Buki, nodomāju. Skatos, lielais
mopsis, pagriezis man pakaļu, gatavojas olimpiādes
cienīgam sprintam. Jāšauj! Kur!? Ne jau tajā vietā, ko
viņš man tagad krāšņi uzgriezis. Redzu, ka abi bariņi
ir pazuduši un otrs kuilēns, pārsniedzot pasaules rekordu, lodes ātrumā ieskrien mežā. Bet viņš, mopsis,
neskrien! Tas, sagriezis manā virzienā savus mīkstumus, lēni, graciozi kā meža ķēniņš nozūd mežā tik
pat nemanāmi, kā no tā izniris.
Es stāvu tukša lauka vidū kā ap.... , domāju, ka
stāvoklis ir skaidrs. ”Nu, kāpēc bija jāvelk gumija,
kāpēc nešāvi, kāpēc vispār kaut kur gāji vazāties,
jo tas kuilis no manas pirmās pozīcijas jau sen bija
šaujams!?” Ieslēdzu lukturīti un dodos pa traktora sliedi uz lauka otru pusi. Aizgājis līdz lauka
vidum, atceros, ka es taču šovakar esmu ieradies
no otras puses. Dodos atpakaļ, slapjajām zeķēm
šļapstot miklajā zālē. Pie nelielas peļķes apstājos
un ieraugu zemē lielu vilka pēdu un pēc neliela
attāluma – vēl vienu. Saprotu, ka tās divas manis
iedomātās stirnas, kas paskrēja man gar muguru
30 metru attālumā, bija nekas cits, kā divi pelēči,
kas arī bija ieradušies paskatīties uz šo cirku. Atkal
pārmetumi – kāpēc bija jādzenas pakaļ tam kuilim! Ja būtu stāvējis vietā, kur biju, kad ieraudzīju
ruksi, tuvākais vilks man būtu piecu metru attālumā.
Nākamajā rītā vēlreiz ierados notikumu vietā
un visu kārtīgi nopētīju. Atradis lielā kuiļa pēdas,
biju vairāk nekā pārsteigts par izmēru. Vēlāk šis
Mopsītis, kā mēs viņu iesaucām, ne vienu vien
vietējo mednieku apveda ap stūri, bet tā arī mans
draugs netika nomedīts, vismaz vietējo mednieku
kolektīva medību platībās – nē.

vai stirna. Briedim nav augšējo priekšzobu, tāpēc
tas zarus satver ar apakšžokļa zobiem, iekožas un
pēc tam norauj, un bieži vien izskatās, ka zari ir
nolauzti.
Mežacūkas labprāt vārtās dubļu vannās, bet
pēc tam dubļus, kas palikuši spalvās, noberž gar
kokiem. Šiem kokiem mežacūkas auguma augstumā (vidēji 50 – 100 cm) miza ir noskrāpēta un
kokam pielipuši dubļi (attēls Nr. 4). Mēdz gadīties,
ka arī brieži izmanto kokus, lai iztīrītu savu apmatojumu, tad līdzīgi nobrāzumi atrodami 1 – 1,5 m
augstumā.
Par zaķa klātbūtni liecina mizas kodumi mazu
kociņu vai krūmu stumbra apakšdaļā. Tie visbie-

žāk novērojami ziemā, kad zaķi barojas ar mizu
(attēls Nr. 5). Zaķiem ir četri izturīgi zobi, ar kuriem mizu var it kā nogriezt, divi no tiem ir mazāki
zīmuļveidīgi zobi, viens pāris lielāku kalta formas
zobu. Tādēļ grauzumu vietās skaidri redzams, ka
mielojies dzīvnieks ar četriem zobiem. Vasarā zaķi
var nokost mazus zariņus un pumpurus. Tad koduma vieta ir gluda, it kā nogriezta ar nazi, nevis
noplēsta, kā tas ir tad, ja ēdis briedis.

G@+7&/)6/%,0-09;%>:*,Dzīvnieki dabā atstāj dažādas pēdas, taču ne
vienmēr mednieki tās pamana vai arī zina, kam
tās pieder. Daudz informācijas par meža iemītniekiem var sniegt koki un krūmi, kurus kāds
mēģinājis nogaršot (attēls Nr. 1).
Zemē augu un koku saknes apgrauzīs peles,
bet virs zemes savus nagu un zobu nospiedumus
uz koku un krūmu mizas atstās zaķi, peles, bebri.
Virszemē augus ēd gliemji, kāpuri un vaboles.
Koka stumbru līdz pat 2 m augstumam var sabojāt
staltbriedis vai alnis, kas noplēš mizu, arī rūsganās
strupastes, kas apgrauzīs zarus. Tādēļ cilvēks, ieejot
mežā, kokā var atrast ne tikai dzeņa kaltus caurumus, bet arī aļņa ragu pēdas. Tās var pamanīt arī uz
dažādiem augļiem un ogām, tādēļ jāprot noteikt,
vai tur ēdis putns vai dzīvnieks.
Zīdītājdzīvnieku atstātās pēdas viegli atpazīt pēc
zobu nospiedumiem, kas palikuši auglī vai dārzenī.
Izteiktas pēdas var atrast uz koku augļiem ar cietu
mizu, piemēram, lazdu riekstiem un zīlēm. Dzeņi un sīļi sašķaida čaumalu ar knābi, bet grauzēji
apguvuši īpašas metodes, lai piekļūtu pie kāruma.
No vienas puses jāskatās, cik plata ir grauzuma vie-
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ta čaumalā, bet no otras puses – kādas ir čaumalas
atvēruma vietas malas.
Arī čiekurus putni un dzīvnieki izmanto visdažādākajos veidos. Egļu krustknābis čiekurus nenoplūc, bet izēd, kamēr tie karājas kokā. Čiekurus
līdzi savāc dzeņi un vāveres, lai sev zināmā vietā tos
apstrādātu. Izēsta čiekura stāvoklis ir labākā liecība
par to, kāds putns vai dzīvnieks ar to mielojies.
Plēsēju, piemēram, lapsas, kaķa, pūces, maltītes
paliekas gadās apskatīt tikai retu reizi, jo šīs pēdas
ātri izzūd. Tad jālūko pēc spalvām, zobiem, kauliem, jo tie sadalās lēnāk.
Staltbrieži katru gadu maina ragus. Tiklīdz tie
nomesti, vietā jau aug jauni. Kamēr ragi aug, tos
klāj samtaina, labi apasiņota ādas kārtiņa. Kad jaunais rags ir izaudzis, briedis, lai atbrīvotos no jau
nederīgās ādas, sāk ragus berzēt pie kokiem un krūmiem, bojājot koka mizu (attēls Nr. 2). Pašu ādu
reti izdodas atrast, jo tā tiek apēsta. Brieži apkož
arī koku un krūmu jaunos dzinumus, pārtraucot
normālu augšanas procesu, tāpēc rodas kroplīga izskata koki (attēls Nr. 3). Pēc apkoduma augstuma
var noteikt, kas tajā vainojams – staltbriedis, alnis

Izmantota informācija no Angelikas Langas grāmatas „Mūsu dzīvnieku atstātās pēdas”, 2008.
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Ira Dombrovska, vaļasprieks – medību kulinārija
Pasaules kulinārijā daudzas tautas var
lepoties ar saviem īpašajiem ēdieniem, kas
pagatavoti no nierēm, piemēram, slavens
ir britu gaļas un nieru pudiņš, zināms arī
zviedru cūkgaļas un nieru sautējums, francūži lepojas ar jaunlopa nierēm, kas pagatavotas sinepju mērcē, bet spāņi pasniegs nieru sautējumu šerija mērcē.
Latvijā mednieki nomedīto dzīvnieku
nieres nereti atdod suņiem vai sasaldē un
aizmirst par to eksistenci. Esmu pārliecinājusies, ka no nierēm var pagatavot ne tikai
tradicionālo „soļanku“, bet arī citas gardas
maltītes, piemēram, nieres alus mērcē.
Vislabāk izvēlēties mežacūkas nieres, bet
var izmantot arī aļņa vai staltbrieža nieres. Ja
nomedīts daudz stirnu, tad var izmantot arī
stirnas nierītes, kas ir tik mazas, ka no viena
dzīvnieka nekas daudz nesanāks.
Nieres gareniski pārgriež uz pusēm un mērcē etiķūdenī (viena ēdamkarote etiķa uz 1 litru
ūdens) 20 – 30 minūtes. Nieres noskalo, nosusina papīra dvielī un atdala urīnvadus. Pēc tam
sagriež šķēlītēs un panē miltos.
Pannā uzkarsē eļļu, apcep smalki sagrieztus
sīpolus un liek cepties nieres. Atsevišķi apcep
sēnes. Var izmantot veikalā pirktus šampinjonus vai rudenī sagatavotos krājumus. Visas sastāvdaļas liek čuguna katliņā, pievieno smalki
sagrieztus tomātus un nedaudz alu. Visu kopā
mazliet pavāra. Tad pievieno klāt saspiestu ķiploku, garšvielas, kā arī vēl alu (var pievienot
apmēram vienu pudeli alus). Sautē cepeškrāsnī
45 minūtes 150ºC temperatūrā. Pasniedz ar
kartupeļu biezeni un skābiem gurķiem.

Savulaik populārajā Vitālija Bianki „Meža
avīzē“, kas pirmo reizi izdota 1928. gadā,
joprojām var smelties daudz vērtīgu atziņu
par medībām un zveju. Jāpiekrīt 1979. gada
latviešu izdevuma priekšvārdā teiktajam, ka
cilvēku interese un mīlestība pret visu dzīvo
taču nenoveco. „Jakts“ uzmanību piesaistīja
stāsts par vāveru medībām un mednieka uzticamo palīgu – suni laiku. Vāveru medības
Latvijā jau labi sen vairs nenotiek, tāpēc šo
tradīciju tagad varam iepazīt tikai literatūrā.
Vai vāvere ir liels zvērs? Padomju medību
saimniecībā tā ir nozīmīgāka par visiem citiem
dzīvniekiem. Ik gadus pa visu valsti ceļo tūkstošiem lielu saiņu ar vāveru astēm. No kuplajām vāveru astēm darina cepures, apkakles,
ausu sildītājus un citus apģērbu gabalus.
Pašas ādiņas izlieto dažādi. No vāveru ādiņām šuj kažokus un apmetņus. Izgatavo arī
zilganus, skaistus, ļoti vieglus un siltus sieviešu
kažociņus.
Vāveru medībās dodas, līdzko uzkritis pirmais sniegs. Tur, kur vāveru daudz un medījumu var iegūt bagātīgi, vāveres medī pat sirmgalvji un divpadsmit, četrpadsmit gadus veci
zēni. Nelielos arteļos vai vienatnē mednieki
dzīvo mežā veselām nedēļām. No rīta līdz vaka-

ram tie ar īsām, platām slēpēm klejo pa sniegu,
šauj vāveres ar bisi, izliek un pārlūko lamatas.
Viņi pārnakšņo zemnīcās vai sniegā ieputinātās būdiņās, tik zemās, ka visā augumā tur
izstiepties nevar. Ēdienu gatavo kamīnam līdzīgās krāsniņās. Mednieku suns laika ir mednieku labākais biedrs. Bez viņa mednieks ir
kā akls. Laika ir visai īpatnējs mūsu ziemeļu
suns, un ziemas medībās mežā un taigā neviens pasaulē nevar tam līdzināties.
Laika jums uzmeklēs sermuļa, seska, upes
ūdra, ūdeles alas un nobeigs šo zvēru. Vasarā
suns izdzīs no niedrāja pīles, no meža biezokņa rubeni; tas nebaidās pat visaukstākā
ūdens un aizpeldēs pēc nošautas pīles, kad
upe jau vižņu pilna. Rudenī un ziemā laika
palīdz nomedīt medņus un rubeņus, jo šais
mēnešos putnu suns tos nespēj aizturēt uz
vietas: laika nosēžas zem koka un kvekšķ,
pievēršot sev visu putnu uzmanību.
Ar šo suni jūs sadzīsiet pēdas alnim un lācim kā sniegā, tā arī bez sniega. Un, ja šie
briesmīgie zvēri uzbruks, uzticīgais draugs
jūs neatstās, viņš uzklups zvēram no muguras, dodot jums iespēju pārlādēt bisi un nogalināt zvēru, vai arī pats aizies bojā. Taču
visapbrīnojamākais ir tas, ka laika palīdz

medniekam atrast vāveres, caunas, sabuļus,
lūšus – zvērus, kas dzīvo kokos. Neviens cits
suns vāveri kokā atrast nespēj.
Ziemā vai vēlā rudenī jūs ejat pa egļu,
priežu vai jauktu mežu. Kluss. Nekur nekas
nekust, nezib, neiepīkstas. Un liekas: visapkārt viss izmiris, nav neviena zvēriņa. Nāves
sastingums. Bet paņemiet tikai līdzi laiku.
Jums nebūs vairs jāgarlaikojas. Suns uzmeklēs zem saknēm sermuli, izcels no migas zaķi,
garām ejot, pamielosies ar meža peli, un, lai
arī kā slēptos biezajos skuju zaros neredzamā
vāvere, viņš tomēr to pamanīs. Suņi taču nelido un kokos nekāpj. Kā tad laika var atrast
vāveri, ja galotņu zvēriņam negadās nokāpt
zemē? Medību sunim, ar kuru medī putnus,
dzinējsunim, kas pa pēdām uziet zvēru, nepieciešama laba oža. Deguns ir putnu suņa
un dzinējsuņa nozīmīgākais darbarīks. Šo
šķirņu suņi var būt ar vāju redzi, var būt pavisam kurli, un tomēr tie strādās labi.
Laikai turpretī nepieciešami trīs „darba
instrumenti”: smalka oža, vērīgas acis un
dzirdīgas ausis. Suns strādā ar visiem šiem
trim instrumentiem reizē. Pareizāk sakot, tie
nav viņa instrumenti, bet gan trīs kalpi.
Tikko vāvere paskrāpē zaru ar nadziņiem,

allaž stāvu saslietās suņa ausis jau čukst savam saimniekam: „Te ir zvēriņš!” Pazib vāveres ķepiņa skujās – acis saka: „Vāvere ir te!”
Vējš atpūš lejā vāveres smaržas plūsmiņu –
deguns ziņo: „Vāvere tur!”
Uzgājis ar šo savu triju kalpu palīdzību
kokā zvēriņu, suns padevīgi nodod saimniekam – medniekam sava ceturtā kalpa pakalpojumu – savu balsi.
Labs suns nemēģina lēkt kokā, kur atradis zvēru vai putnu, neskrāpēs stumbru ar
nagiem, jo tā var aizbiedēt noslēpušos medījumu. Labs suns nosēžas zem koka un,
nenovēršot acis no vietas, kur paslēpusies
vāvere, ausīdamies pa brītiņam ierejas. Koku
tas neatstāj, kamēr pienāk saimnieks vai arī
to pasauc.
Vāveru medības pašas par sevi ir ļoti vienkāršas: suns zvēriņu atradis un saistījis tā uzmanību, medniekam atliek vienīgi klusi, ātri
pienākt un labi notēmēt.
Ja sniegs nav pārāk dziļš, mednieks medī
vāveres visu ziemu. Pavasarī vāvere met spalvu, un tad to vairs neaiztiek līdz vēlam rudenim, kamēr tā atkal ietērpjas kuplajā, zilganajā ziemas kažociņā.

Medības mēnesgaismā
Augusts Ragainis
Gadi un veselība vairs neļauj caurām naktīm
sēdēt tornī un mēnesgaismā gaidīt mežacūkas,
bet agrāk gan, kad vien bija brīvāks brīdis, tā
devos uz mežu. Biju iemācījies pielavīties dzīvniekam tā, kas tas neko nedz mana, nedz nojauš. Ne vienmēr šāvu, citreiz pietika ar to, ka
dzīvnieku nobiedēju. Arī kļūdas gadījās, kā nu
ne! Jauns biju tik pašpārliecināts par savām spējām un māku, ka bieži vien ignorēju vienkāršus
drošības noteikumus. Atceros, gandrīz sataisīju
tādas ziepes, ka jāpriecājas, ka tiku cauri tikai ar
iedragātu pašlepnumu.
Kādā pilnmēness naktī nolēmu apmest loku
pa tuvējiem mežiem un pļavām, lai paskatītos, kādi dzīvnieki staigā un kur pārvietojas.
Nonācu pļaviņā, kur kaimiņš mēdza ganīt savas govis. Medniekiem viņa lopiņi nepatika, jo
mēdza aizklīst no ganībām, izēst mūsu baro-
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tavas un pieķēzīt mežu. Arī tajā vakarā govis
bija ganībās, skaidri redzēju to apveidus mēness
gaismā. Skaidrs – ja jau tās tur ir, tad diez vai
pļavā nāks kāds meža iemītnieks. Vismaz man
to būs grūti saskatīt starp tumšajiem govju siluetiem. Biju sašutis par kaimiņa govīm.
Pārlaidu vēl skatu pāri laukam un pagriezos,
lai dotos prom, kad nostāk no govīm pamanīju
nelielu, tumšu apveidu. Mežacūka? Nevar būt!
Ieņēmis partizāna cienīgu stāju, lēnām sāku
virzīties tuvāk tumšajam apveidam. Soli pa solim, sirdij strauji dauzoties un jau sajūtot ceptu
mežacūkas aknu garšu mutē. Taču aizdomīgi,
ka mežacūka nemaz nekustas, tikai stāv uz vietas. Vai mežacūka tā mēdz uzvesties? Šaubas
ātri vien aizgaiņāju, jo skaidri savā priekšā redzēju mērķi. Vēl sevi paslavēju par māku klajā
pļavā pieiet klāt dzīvniekam, to neaizbiedējot.
Biju piekļuvis pietiekami tuvu, pacēlu plinti, lai notēmētu, taču pirms šāviena kaut kas

man lika vēl mirkli pagaidīt. Labi vien bija,
mednieka intuīcija mani nepievīla. Pēkšņi iedomātais mežacūkas apveids manā acu priekšā
sakustējās un izauga divas reizes lielāks. Alnis?
Šādā vietā? Beidzot sapratu, kas par lietu. Viena govs, pagājusi gabaliņu tālāk no citām, bija
atgūlusies pļaviņā vakariņu pārstrādei, bet es to
ragulopu biju noturējis par mežacūku. Govs lēnām pieslējās kājās, lai paskatītos, kas traucē tās
naksnīgo mieru.
Man atlika noplātīt rokas. Kā tas nācās, ka
līdz pēdējam brīdim biju gatavs noticēt, ka redzu mežacūku? Varbūt tik ļoti gribēju to nomedīt, ka redzēju tikai to, ko gribēju redzēt.
Labi, ka to govi nenošāvu, citādi būtu bijusi
liela brēka un šausmīgs kašķis. Kopš tās reizes
medībās man pirmais un svarīgākas noteikums
ir šaut tikai pa skaidri redzamu mērķi, kad
esmu pārliecināts par to, ko redzu.
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