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Attieksme
latviskā gara!
Vislatvijas mednieku sapulcē, kas
notika aprīlī, kopā pulcinot medniekus no visām Latvijas malām, gan
no Daugavpils, gan Liepājas, ne reizi
vien izskanēja atziņa vai drīzāk bažas
par to, ka arvien jaunās vietās tiek izveidoti liegumi, kur noteikti tādi vai
citādi medību ierobežojumi vai pat aizliegumi. Latvijas Mednieku asociācija
apstiprināja, ka ir gatava aizstāvēt
mednieku intereses un nepieļaut jaunu
medību aizliegumu ieviešanu. Lai šo
mērķi varētu īstenot, viens no Medību
saimniecības attīstības fonda finansētā
projekta „Mednieku izglītošana un
medību popularizēšana” uzdevumiem
ir piedalīties darba grupās par medību
un vides aizsardzības jautājumiem.
Ainārs Zvejnieks,
LATMA valdes loceklis
Liela cīņa izvērtās par Lubānas mitrāja
liegumu, un, lai gan galīgā rezultāta vēl
nav, medniekiem bija iespēja paust savu
viedokli par to, ka jebkurš medību aizliegums būtu jāpamato, nevis jāievieš
lobiju, aizspriedumu vai iedomu dēļ,
vai arī tāpēc, ka kādam nepatīk tas, ko
dara mednieki, vai arī tādēļ, kā daži
mednieki izturas pret medījumu vai
medību procesu kopumā.
Vides ministrija šogad izstrādājusi
arī individuālos aizsardzības un
izmantošanas noteikumus aizsargājamo
ainavu apvidū „Ziemeļgauja”, paredzot aizliegt medīt putnus Gaujas upē
un tās tauvas joslā, kā arī Pukšu purvā
visā ainavu apvidus teritorijā, izņemot
neitrālo zonu. Projekta izstrādātāji
minēja vairākus argumentus, lai pamatotu plānoto medību aizliegumu.
Viens no galvenajiem ierobežojumu
ieviešanas iemesliem ir lielās gauras
pēcligzdošanas un migrāciju periodi. Lielā gaura ir īpaši aizsargājama
putnu suga, kurai medības it kā radot
ievērojamu traucējumu. Otrs iemesls

medību aizliegumam ir ūdenstūristu
interešu ievērošana. Projekta autori
uzskata, ka medības Gaujā konfliktē
ar citiem tūrisma veidiem, radot troksni un traucējumu. Turpretim Pukšu
purvs esot nozīmīga apmešanās vieta
migrējošajām zosīm ainavu apvidus teritorijā, tādēļ tā būtu jāsaglabā
kā netraucēta atpūtas vieta putnu
migrāciju ceļā. Interesanta ir arī nostāja,
ka šāviena troksnis izbaidot visus purvā
esošos putnus, arī nemedījamos un
īpaši aizsargājamos, piemēram, dzērvi.

Cīņa pret savējiem

Arī medniekiem un tiem, kas aizstāv
viņu intereses, ir pietiekami daudz
argumentu. Nav zinātniski pierādīts,
ka medības būtu lielāks traucējums
putnu populācijām nekā, piemēram,
ūdenstūrisms. Ja mednieks nomaskējies
gaida medījumu un vienā medību
reizē raida pāris šāvienu, uzskatu, ka
traucējums ir minimāls, salīdzinot ar
neskaitāmām laivām, kas traucas lejā
pa upi, pasažieriem jautri un skaļi
čalojot. Interesantākais ir tas, ka, noskaidrojot ornitologu viedokli, izrādās,
ka lielās gauras lielākais ienaidnieks ir
tieši ūdenstūrisms, jo gaura neglābjas
slēpjoties, bet gan bēgot. Tas nozīmē,
ka gauras mātīte ar visu perējumu,
kas vēl nespēj palidot, peldēs laivām
pa priekšu, mēģinot paglābties. Ja jau
projekta autorus tik ļoti uztrauc lielās
gauras labklājība, ūdenstūrisma aizliegums būtu pirmais solis, lai novērstu
traucējumu šim putnam ne tikai
pēcligzdošanas un migrāciju periodos,
bet arī ligzdošanas laikā.
Vēl viens svarīgs aspekts ir tas, ka
Gauja un tās tauvas josla ir publiskā
ūdenstilpne,
kur
bez
medību
pieteikšanas var medīt jebkurš Latvijas
mednieks.
Noteikumu projektu, visām pusēm izsakot savu viedokli, turpina virzīt uz
priekšu saskaņā ar noteikto kārtību.

LATMA nostāja ir nepārprotama
— medību aizliegumam Ziemeļgaujā
pamatojuma nav. Tam piekrīt arī
Zemkopības ministrija. Taču lielākais
pārsteigums vēl tikai seko. Izrādās
visu šo laiku esam cīnījušies pret tiem,
kuru intereses patiesībā pārstāvam.
Proti, vietējie mednieki publiskās
apspriešanas laikā ir pauduši viedokli, ka labāk vispār nevienam neļaut
medīt Gaujā un tās tauvas joslā, nekā
pieļaut, ka šajā teritorijā laiku pa laikam iebrauc kāds mednieks no malas, izmantojot Medību likuma 18.
pantā noteiktās tiesības. Attieksme
tīri latviskā garā! Arī amatpersonu
nostāja ir saprotama — konflikti nav
pieļaujami.

Jādomā par sekām

Visvairāk sāpina pašu mednieku attieksme. Var jau būt, ka neliels aizliegums vienā vietā vai ierobežojums citā
nekas ļauns nav, taču pašlaik Latvijā
tādi vai citādi medību ierobežojumi
un aizliegumi ieviesti teritorijā, kas
aptver ap 250 tūkstošus hektāru. Kopš
2006. gada medību aizliegumu un
ierobežojumu skaits pieaudzis divas
reizes. Jājautā, kāda būs situācija pēc
vēl diviem gadiem?
Jāņem vērā, ka ar katru aizliegumu
tiek radīts jauns precedents, jauns
pamatojums. Vajadzētu aizdomāties
par to, ka medības tiek atzītas par
likumīgu un nepieciešamu dabas
resursu apsaimniekošanas veidu,
kas nebūt nav jāierobežo un kas pēc
būtības neapdraud nedz medījamās,
nedz aizsargājamās putnu sugas.
Patiesībā šķiet, ka lielākā problēma
pašlaik ir pašu mednieku attieksme
gan pret medījumu, gan pret saviem kolēģiem, gan arī pret pašām
medībām. Žēl tikai, ka daudzi jo
daudzi mednieki neredz tālāk par
savu degungalu un neiedomājas par
savas rīcības sekām.
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Latvijas Republikas
Proklamēšanas
90. gadadienas Kauss
SPORTINGA šaušanā.
Šogad 15. novembrī Viesaku šautuvē notiks Latvijas Republikas proklamēšanas
90. gadadienas kauss sportinga šaušanā.
Sacensību sākums — plkst. 9:30.
Sacensības rīko Latvijas Sportinga
Federācija, kas aicina piedalīties visus
interesentus (vecākus par 12 gadiem)
no Latvijas un citām valstīm.
Katrs dalībnieks pieņem 150 mērķus
(6 sērijas pa 25 mērķiem). Darbosies 6
šaušanas laukumi.
Dalības maksa: Ls 30,00 katram dalībniekam.
Munīcija: patronas līdz 28 gramu svarā,
ne rupjākas kā Nr. 7
Sacensības notiek atbilstoši F.I.T.A.S.C.
sportinga noteikumiem!
Pieteikšanās līdz 31. oktobrim.
Pieteikumi: anna.sporting@latnet.lv,
fakss: 67291006, tālr.: 29221855 (Anna).
Latvijas Sportinga federācija
tālr.: 67291006
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Šogad – jau otrā „Vanaga acs”
Vai pazīstat tādus skolēnus, kuri ar interesi piedalās visās mācību stundās?
Tādi tiešām ir! Par to mums atkal
bija dota iespēja pārliecināties šogad,
izdzīvojot piecas dienas kopā ar pusaugu zēniem un meitenēm jauno mednieku nometnē „Vanaga acs”.
Rudīte Vasile, Vilnis Jaunzems
Straupes mednieku
kluba „Mārkulīči” biedri

Nometne, protams, varēja
notikt, tāpēc...

...ka to atbalstīja Medību saimniecības
attīstības fonds un LATMA, kā arī ap
divdesmit dažādu speciālistu, kuri
brīvprātīgi vadīja nometnes nodarbības.
Viņu vidū arī Valsts Meža dienesta
Medību daļas vadītājs Jānis Baumanis, kurš stāstīja par topošo mednieku
ētikas kodeksu, mednieks Jānis Rupmejs, kurš mācīja, kā godināt nomedīto
dzīvnieku, mednieks Otto Abzalons,
kurš ierādīja, kā pareizi izdzenams
masts, savukārt mednieks Uldis Macats
— kā izmērāma trofeja. Ornitologs Oskars Keišs kopā ar bērniem meistaroja
mākslīgos koridorus pīlēm un vadīja
eksāmenu ūdensputnu atpazīšanā,
bet Ziemeļvidzemes virsmežniecības
medību daļas vadītājs Jānis Ročāns un
Zemkopības ministrijas Meža resursu
departamenta vecākā referente Linda
Dombrovska pārbaudīja zināšanas
medību zinībās, liekot katram pašam
radoši domāt par to, kas ir medības.
„Daudz ko darīju pirmo reizi,” bija
gandarīti vairāki dalībnieki, it īpaši pēc
tam, kad bija nācies patstāvīgi orientēties,
šķērsot purvu, noteikt attālumu un siet
mezglu pie medījuma (šajā gadījumā
— bagija), lai to izvilktu ārā no meža.
Protams, bija arī praktiskas apmācības
šaušanā. Sporta kluba „Mārkulīči”
biedri Aigars Legzdiņš un Tomas
Jaunzems skaidroja, kā ar mazkalibra šauteni vai medību bisi efektīvāk
noķert „skrejošu mežacūku”, pagājušā
gada „Vanaga acs” dalībnieks Lauris
Skrastiņš kopā ar tēti Gunti ierādīja, kā
sašaut lidojošus mērķus, Ingemārs Jaunzems pārbaudīja dalībnieku māku šaut
ar pneimatisko ieroci, bet Jānis Bērziņš
un Vitālijs Gormoļovs no Daibes mednieku kolektīva trenēja precīza metiena
iemaņas, metot vikingu cirvi un šaujot
ar šaujamcauruli.
„Vanaga acs” dalībieki labprāt iesaistījās arī dažādās diskusijās. Kopā ar
kinologu Mintautu Kalniņu tika spriests par to, kā audzināt medību suni,
ar Gaujas Nacionālā parka reindžeri
Māri Mitrēvicu — par to, kā notvert
malumedniekus.
Jurists, žurnāla
„MMD” autors Andis Anspoks, loka
šāvēji Vilius Matutis un Jānis Kļaviņš,
kā arī „MMD” redaktors Didzis Pakalns diskutēja par loka izmantošanu
medībās Latvijā. Atļaut vai neatļaut?
Jauniešu domas dalījās — puse bija par,
puse pret. Tika spriests arī par ētikas
jautājumiem. Ko darīt, ja kolektīvā vecie vīri dara un domā citādāk? Vai es
viens varu kaut ko mainīt?

Šogad pieteicās
trīsdesmit dalībnieku...

.. un tas bija tieši tik daudz, cik paredzēts.
Salīdzinot ar pagājušo gadu, vairāk bija
tālumnieku — uz Cēsu rajonu brauca
pat no Medzes pagasta Liepājas rajonā
un Aizputes. Mazāk bija meiteņu

— ja pagājušogad bija uzdrīkstējušās
piedalīties deviņas, šogad jaunās mednieces bija tikai trīs.
Vai tas nozīmē, ka konkursa nebija?
Bija gan, turklāt nopietns. Tikai tas
bija noticis jau iepriekš, kad katram
piedalītiesgribētājam pašam bija jāņem
pildspalva vai jāsēžas pie datora un jāuzdrošinās uzrakstīt motivācijas vēstuli.
Bija jāraksta par to, kā uzlabot medību
saimniecību Latvijā, un šāds jautājums,
iespējams, būtu grūti atbildams pat
daudziem pieredzējušiem medniekiem.

Vai nometne notiks
arī nākamgad?

Mēs, rīkotāji, tikai priecātos, ja nometnes
atbalstītāju skaits nesaruktu. Mūsuprāt,
pieaugušajiem nav ko žēlot savas pūles
šādu bērnu un jauniešu dēļ, kuriem deg
acis, stāstot, kā ar jaku noķerts jenotsuns,
kurš izlicies par beigtu, un kuri stundām
var nosēdēt ar koka bisi rokā, vaktējot
vārnas, īsāk sakot — kuros modusies
interese par medniecību un kuri vēlas
kļūt par prasmīgiem, gudriem, veikliem
un domājošiem medniekiem,. Jārūpējas
vien par to, lai viņiem tiktu piedāvātas

iespējami plašas iespējas piedalīties,
mācīties, izzināt, domāt un analizēt.
Varbūt arī „Vanaga acs” nometnes
kustībai vajadzētu paplašināties, piesaistot iepriekšējo gadu nometnes
dalībniekus vai arī rīkojot papildu
seminārus vai pat medību dienas.
Medību saimniecības attīstības fonda
sēdē izskanēja priekšlikums iesaistīt
„Vanaga acs” dalībniekus „Minhauzena” festivālā. Kāpēc gan ne? Varbūt
„Vanaga acs” nometņotāji varētu startēt
2009. gada „Minhauzenā” ar savu komandu? Mūsuprāt, arī šī, vislielākā,
mednieku pasākuma virsuzdevums ir
nodrošināt profesijas pārmantojamību.
Jau oktobrī mednieku biedrība
„Mārkulīči” uzsāks jaunu aktivitāti
— sāks apmācīt jaunos medniekus un
medību vadītājus, sagatavojot viņus
eksāmenam mednieku apliecības vai
mednieku vadītāju apliecības iegūšanai.
Šaušanas treniņiem un šaušanas
eksāmena kārtošanai tiks piedāvāta
„Mārkulīču” šautuve.
Vairāk informācijas:
www.markulici.lv

Jaunumi noteikumos
Šis gads medniekiem nesis vairākas izmaiņas medību un citos noteikumos. Pirmkārt un galvenokārt, sākot
ar 1. oktobri, dzinējmedību laikā medniekiem pie virsdrēbju augšdaļas jābūt spilgtas krāsas elementiem,
kas izceļas uz apkārtējā fona. Piedzīvots, ka mednieki mēdz kurnēt par jebkāda veida izmaiņām, tomēr
atcerēsimies, ka pašu un citu drošība medībās ir pats galvenais. Jāatgādina, ka pie kaimiņiem Lietuvā šāda
prakse ir spēkā jau pāris gadus. Arī Skandināvijas valstīs šāda prasība ir mednieku ikdiena.
Kā spilgtas krāsas elementu var izmantot, piemēram, oranžu lentu ap cepuri, iespējams iegādāties
arī speciāli šādam nolūkam ražotas galvassegas un šalles spilgtās krāsās, tādējādi apvienojot divas
praktiskas lietas.
Otrs svarīgākais jaunums: no 2009. gada 1. janvāra nodeva par mednieka sezonas apliecību ir 10 latu.
Pensionāriem un studentiem paredzēti atvieglojumi — 3 lati. Saskaņā ar Medību likumā noteikto, šī valsts
nodeva pilnā apmērā nonāk Medību saimniecības attīstības fondā. Jāatgādina, ka šis fonds finansē arī izdevumu „Jakts”.
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Medības Eiropas izpratnē
Piedaloties FACE un CIC, tika izstrādāts
un 2007. gadā apstiprināts dokuments „Eiropas Medību un bioloģiskās
daudzveidības harta”, kas nosaka divpadsmit principus ilgtspējīgu un ētisku
medību organizēšanai. Šos principus
atbalsta Bernes konvencija un Eiropas
Padome. Lai gan šim dokumentam ir
tikai rekomendējošs raksturus, tomēr
šie principi noteikti nav pretrunā ar
ierasto mednieku praksi un to, kā būtu
jāadministrē medību process.
„Jakts” redakcija
• Pirmais princips: dot priekšroku vairāklīmeņu pārvaldībai, kas dod labumu
arī dabas aizsardzībai un sabiedrībai.
Šajā gadījumā mednieku uzdevums ir
pierādīt, ka medības var sniegt un arī
sniedz maksimālu ieguldījumu dabas
aizsardzības mērķu sasniegšanai.
• Otrais princips: nodrošināt to, ka
normatīvo aktu prasības ir saprotamas
un tiek respektētas.
Mednieku uzdevums, ievērojot šo
principu, ir piedalīties normatīvo aktu izstrādē, pašiem ievērot likumu
prasības, piedalīties malumedniecības
apkarošanā.

• Trešais princips: nodrošināt to,
ka medīšanas apjoms ir ekoloģiski
ilgtspējīgs.
Mednieki, īstenojot šo principu,
piedalās dzīvnieku populāciju izpētē un
monitoringā. Medniekiem jāpiedalās
medījamo
dzīvnieku
populāciju
apsaimniekošanā, kā arī jānodrošina,
ka medījamo dzīvnieku skaits ir
optimāls, salīdzinot ar tiem pieejamo
biotopu un bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanas mērķiem.
• Ceturtais princips: nodrošināt vietējo
dzīvnieku sugu savvaļas populāciju
saglabāšanu.
Mednieku uzdevums ir atbalstīt vietējo dzīvnieku sugu populāciju atjaunošanu, kā arī palīdzēt veikt populāciju
ģenētisko īpašību monitoringu.
• Piektais princips: saglabāt vidi,
kas nodrošina veselīgu un spēcīgu
medījamo dzīvnieku sugu populācijas.
Mednieku loma šā principa ievērošanā ir aktīva piedalīšanās biotopu saglabāšanā un atjaunošanā, darot visu, lai nodrošinātu, ka mednieku
aktivitātes kaitīgi neietekmē vidi un
dzīvnieku biotopus lokālā līmenī, kā
arī izmantojot tikai vietējo floru, lai atjaunotu biotopus.

• Sestais princips: veicināt tādu dabas
resursu izmantošanas veidu, kas ekonomiski motivē saglabāt dzīvo dabu.
Mednieki ir gatavi sniegt ieguldījumu,
lai saglabātu un apsaimniekotu medījamos dzīvniekus un to biotopus,
novērtējot dabas resursu ekonomisko
vērtību.
• Septītais princips: nodrošināt, ka nomedītais tiek pilnībā izmantots.
Mednieku uzdevums ir rūpēties par to,
ka medījuma gaļa tiek patērēta uzturā,
iespēju robežās pilnībā izmantojot visu
iegūto medību produkciju.
• Astotais princips: ļaut medniekiem rīkoties, vienlaikus uzņemoties at-bildību.
Šis princips paredz to, ka mednieki var
izmantot savas zināšanas, aktīvi piedaloties medījamo dzīvnieku populāciju
apsaimniekošanā, vienlaikus sadarbojoties ar citām ieinteresētajām pusēm,
piedāvājot labākos risinājumus.
• Devītais princips: dabas resursu
izmantotājiem jābūt zinošiem un atbildīgiem.
Mednieki ne tikai pārzina dzīvo dabu
un likumu prasības, atbildīgi izmanto
medību ieročus un rīkus, bet arī regulāri
uzlabo savas zināšanas un šaušanas
prasmes, mācot arī jaunos medniekus.

• Desmitais princips: līdz minimumam samazināt iespēju, ka dzīvnieki
cieš nevajadzīgas sāpes.
Mednieku uzdevums ir izrādīt cieņu
pret medījumu, pielietojot dzīvnieku
nogalināšanā visefektīvākās metodes
un nodrošinot to, ka ievainoti dzīvnieki
tiek atrasti.
• Vienpadsmitais princips: veicināt
sadarbību starp dažādām ieinteresētām
pusēm medījamo dzīvnieku sugu un
biotopu apsaimniekošanas jomā.
Medniekiem
jāveicina
maksimāli
efektīva dzīvnieku populāciju un biotopu apsaimniekošana, pēc iespējas
sadarbojoties ar citiem interesentiem
arī lokālā līmenī.
• Divpadsmitais princips: veicināt
sabiedrības akceptu un izpratni par to, ka
ilgtspējīga dabas resursu izmantošana
ir viens no dabas aizsardzības instrumentiem.
Medniekiem
jārespektē
vietējo
iedzīvotāju intereses un kultūras īpatnības, ar ētiskas rīcības piemēriem
jāveido medību tēls, jāciena privātīpašums un dažādi vietējie ierobežojumi,
jāinformē citi interesenti par medībām
kā ilgtspējīgu resursu izmantošanas
veidu.

foto: Dainis Tučs

Savvaļas dzīvnieku labturība?
FACE (Eiropas Savienības Medību un
dabas aizsardzības asociāciju federācija)
ir izdevusi 2007./2008. gada darbības
pārskatu. FACE aktīvi darbojas
dažādās jomās gan Eiropas Parlamenta, gan Eiropas Komisijas līmenī, taču
viens no pēdējā laika pretrunīgākajiem
jautājumiem ir savvaļas dzīvnieku
labturība — jēdziens, kas, loģiski
spriežot, nav reāli piemērojams dzīvē.
„Jakts” redakcija
Ņemot vērā to, ka dažādu „zaļo” lobiju
ietekmē Eiropas Komisija mēģinājusi
izstrādāt un ieviest noteikumus,
kas kontrolētu „savvaļas dzīvnieku
labturību”, FACE ne reizi vien ir
uzsvērusi, ka ES kompetencē ir ieviest
normatīvos aktus attiecībā uz dzīvnieku
labturību tikai lauksaimniecības, transporta, iekšējā tirgus un izpētes jomās.
Eiropas Kopienas līgums tādējādi
nenodrošina nekādu likumīgu pamatojumu ieviest speciālas likumu normas ar nolūku uzlabot tieši savvaļas
dzīvnieku labturību. Tomēr tas nav bijis

pietiekams arguments, lai EK atturētu.
Pagājušā gada sākumā ES Vides
komisārs Stavros Dimas uzdeva Eiropas
Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA)
veikt pētījumu par dzīvnieku labturības
aspektiem attiecībā uz roņu medībām.
Tas uzskatāms par diezgan dīvainu soli,
jo, pirmkārt, ES nav nekādas juridiskās
kompetences attiecībā uz dzīvnieku
labturību, otrkārt, EFSA nedz legāli,
nedz tehniski nav tā organizācija, kura
varētu to izdarīt. Šis bija pietiekams
pamats, lai FACE mēģinātu iesaistīties
šajā procesā. Galvenās bažas ir par to,
ka nav tālu līdz brīdim, lai sāktos debates par citām medījamo dzīvnieku
sugām — briežiem, lapsām, putniem…
EFSA sasauca īpašu darba grupu, lai
tā sagatavotu ziņojumu par dzīvnieku
labturības aspektu ievērošanu, medījot
roņus. Lai ziņojuma tapšanas procesā
iesaistītu dažādas ieinteresētās puses
un nevalstiskās organizācijas, Itālijā
norisinājās sanāksme, kurā piedalījās
40 lūgto dalībnieku. FACE pārstāvēja
ģenerālsekretārs Īvs Lekoks. Tā kā
ziņojumā tika iztirzāti dažādi roņu

medību aspekti, piemēram, metodes,
šaujamieroču izmantošana, mednieku
apmācība, FACE pārstāvja klātbūtne
bija pamatota. Jaunas iniciatīvas
sanāksmē netika apspriestas, un bija
skaidrs, ka nav pamatotu kritēriju,
kas noteiktu dzīvnieku „novēršamo
ciešanu” apjomu un koncepciju.
Šis process turpinājās arī 2008.
gadā, kad komisārs Dimas, lai gūtu
„sabiedriskā viedokļa” atbalstu un
pamatojumu likumu normu ieviešanai
ar nolūku regulēt roņu medības,
uzsāka publisko apspriešanu, kuras mērķis bija „uzsākt detalizētu
potenciālās ietekmes novērtējumu
attiecībā uz centieniem regulēt importu un tirdzniecību ar produktiem
no roņveidīgajiem”. Balstoties uz
apspriešanas rezultātiem, komisārs
Dimas vēlāk publiski paziņoja, ka
EK nolēmusi aizliegt tirdzniecību ar
produktiem no roņveidīgajiem, kas
nav nogalināti saskaņā ar stingrām
dzīvnieku labturības prasībām.
Pagājušā gada septembrī tika pieņemta
Komisijas jaunā Dzīvnieku veselības

stratēģija. Lai gan stratēģijas pamatuzdevums ir dzīvnieku slimību kontrole, tomēr tajā ir skarti arī dažādi
dzīvnieku veselības aspekti, ieskaitot
dzīvnieku labturību. Šās stratēģijas
izstrādāšanas un pieņemšanas rezultātā
tapa ES Dzīvnieku veselības likums.
EK arī plāno ierīkot Eiropas Dzīvnieku
labturības centru.
FACE tomēr uzskata, ka Eiropas
Savienībai nav ne pamatojuma, ne
nepieciešamības
uzsākt
darbību
dzīvnieku labturības jomā. Dzīvnieku
labturība ir svarīgs jautājums, kas ir katras atsevišķas dalībvalsts kompetencē.
FACE pauž bažas arī par ieinteresētu
grupu pastāvēšanu, kas būtu gatavas
darboties, lai panāktu tādu medību
veidu aizliegumu, kas, viņuprāt, ir
nežēlīgi. Diemžēl šo pieņēmumu un
pārliecības pamatā nav fakti, bet gan
tikai un vienīgi emocijas, kas draud ES
iznīcināt neskaitāmas medību tradīcijas.
Tādēļ FACE ir gatava darboties, lai to
nepieļautu.
Informācija: FACE
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Piemirstas
medību
tradīcijas

Šīs
aizraujošās
aļņu baura
medības
Gada garumā dalos atmiņās par
iepriekšējā gada rudens aļņu baura
medībām un piedzīvojumiem un skaitu
mēnešus un dienas, kad atkal būs klāt
šis satraucošais un medību adrenalīnu
uzdzenošais laiks. Lai arī pārejā laika
periodā alnim ir izteikti laba oža un
dzirde un tas spēj saost mednieku un
atšķirt zem mednieka soļiem lūstošos
zarus, tomēr kāzu laikā alnim katrs
lūstošs zars liek domāt par sāncensi.
Kad naktis kļūst garākas un vēsākas,
bērziem parādās pa kādai dzeltenai
lapai, alni sāk pārņemt nemiers un
tas dodas meklēt kādu sāncensi, lai
parādītu, ka ir spēcīgākais savas sugas
turpinātājs.
Dainis Tučs, mednieks
Lai medītu alni baura laikā, ir jābūt
klusam vakaram vai rītam, tad aļņa
īdēšana dzirdama pat 500 metru
attālumā. Vissekmīgākās aļņu medības
baura laikā ir „uz piesaukšanu”, atdarinot aļņa īdēšanu. Ja alnis īd no mednieka 300-500 metru attālumā, tad pēc
katras aļņa īdēšanas atdarināšanas
iespējams ar viņu „sarunāties” un,
konstatējot viņa īdēšanas kulmināciju,
satracināt tik ļoti, ka alnis, brēkdams
un zarus lauzdams, dodas mednieka
īdēšanas virzienā. Svarīgākais tomēr
ir noteikt attālumu starp mednieku un
alni, lai pārtrauktu pieīdēšanu.
Mežā, izcirtumā vai krūmainā pļavā alnis uz īdēšanu nāk drošāk.
Lai alni izvilinātu no meža uz pļavu,
nepieciešama pacietība un jāzina, kurā
brīdī atdarināt aļņa īdēšanu.
Alni var medīt, arī neatdarinot tā
īdēšanu, no medību torņa vai kanceles
gaidot, kad tas iznāks izcirtumā vai
meža pļavā, bet jāatzīst, ka tā ir drīzāk
laimes spēle. Baura laikā alnis ir aktīvs
un daudz pārvietojas. Ja labi pārzina
medību iecirkni un zina aļņu pārejas
vietas, tad, dzirdot tā īdēšanu un
pārvietošanās virzienu, iespējams arī
aiziet tam priekšā.
No ekipējuma pats svarīgākais ir kluss,
nečaukstošs apģērbs, kas nešvīkst
pret krūmiem un zāli. Medījot alni ar

īdēšanu un pieejot, nav jācenšas iet klusi, labāk pārlauzt sausu zaru, lai tam
nerodas aizdomas par „kluso” alni. Lai
medības būtu sekmīgas, dažreiz pietiek
ar medību dievietes Diānas labvēlību
būt pareizajā vietā un pareizajā laikā,
un medījums pats atnāks pie mednieka.
Par aļņu pieīdēšanas mākslu jāpateicas
Jānim Grēvelim, kurš tagad pāragri
medī citos medību laukos.

Aļņu populācija Latvijā

Aļņu populācija ir stabila, dažviet
Latvijā tā pat iet uz augšu. Lai alnis
uzturētos medību platībās un būtu
skaita pieaugums, jābūt pietiekami lielai barības bāzei, kas tieši mūsu medību
objektā ir ļoti laba. Vairs nav meža politikas, kas katrā slapjā izcirtumā lika
stādīt egli vai priedi. Tagad izcirtumus
atstāj dabiskam atjaunošanās procesam,
kur līdz sastāva kopšanai alnim ir pieejamas jauno koku svaigās atvases.
Mūsu kolektīvs jau daudzus gadus
nemedī aļņu govis, lai veicinātu aļņu
skaita pieaugumu. Daži saka, ka,
tā medījot, aļņu govīm nebūs teļu.
Muļķības! Alnis ir poligāma suga,
un es savā mednieka pieredzē līdz
dzinējmedību
sākumam
neesmu
redzējis nevienu aļņu govi bez teļa,
izņemot pērnā gada vai vecu aļņu
govi.
Kamēr kaut viens alnis dzīvos mūsu
mežos, tikmēr būs arī postījumi,
atšķiras tikai to apjoms. Pēc maniem
novērojumiem, viena aļņu govs ar
teļu var nodarīt redzamus postījumus
apšu jaunaudzei, nolaužot galotnes.
Taču dabīgā atjaunojamā izcirtumā bez
apsēm iesējas arī bērzs un melnalksnis,
kas nodarītos postījumus līdzsvaro.

Aļņu uzskaite

Iepazīstoties ar „Medījamo dzīvnieku
uzskaites un limitēto medījamo
dzīvnieku nomedīšanas lielākā pieļaujamā apjoma medību platībās aprēķināšanas metodiku”, kas izdota
saskaņā ar Medību likuma 20. panta
trešo daļu, alni var uzskaitīt pēc četriem
uzskaites veidiem:

1) uzskaite pēc dzīvnieku pēdām sniegā
— pēc manām domām un pieredzes,
vienīgais precīzais uzskaites veids;
2) uzskaite ar dzīvnieku dzīšanu — šī
uzskaite dod iespēju uzskaitīt vienus
un tos pašus dzīvniekus daudziem
medību kolektīviem, jo nevienam
medību iecirknim nav apvilkts žogs;
3) uzskaite pēc ziemas ekskrementiem
— iespējams, veiksmīgs veids;
4) uzskaite barošanās un piebarošanas
vietās — samērā precīza, ja to veic pēc
dzinējmedību sezonas beigām;
5) uzskaite pēc vizuālajiem novērojumiem — lai arī es katru dienu eju
mežā, nespēju gūt priekšstatu, kā
medību iecirknī iespējams uzskatīt
dzīvnieku pēc šādas metodes.
Ļoti pozitīvi vērtēju vilku un lūšu
uzkaiti Latvijā, kas ir noteikta
vienā dienā visā Latvijas teritorijā.
Kāpēc nevarētu veikt šajā dienā arī
aļņu, staltbriežu un mežacūku uzskaiti? Sniegs, pēdas. Vienkārši un
precīzi! Uzskatu, ka šī uzskaite dotu
iespēju sasniegt objektīvu dzīvnieku
populācijas uzskaiti.

Vilki un aļņi

Vai vilks ir konkurents medniekam?
Atsevišķām medījamo dzīvnieku
sugām noteikti. Vilki Murmastienes mednieku kolektīva iecirknī
novērojami regulāri, taču neesmu
novērojis, ka tie būtu ietekmējuši
kādas dzīvnieku sugas būtisku skaita samazinājumu. Vismaz aļņiem
un briežiem teļi ir dzīvi, un neesmu
konstatējis nevienu plēsumu. Pie
lielā mežacūku un stirnu blīvuma
šie plēsumi nav būtiski pamanāmi.
Vienīgi ilgstoša vilku uzturēšanās
vienā meža nogabalā gan ļoti būtiski
ietekmē dzīvnieku skaitu, kas arī
šogad Murmastienes medību iecirknī
tika novērots. Pēc vilku ekskrementiem novērots, ka to pamatbarība ir
bebri, kā arī mežacūkas. Pašreizējais
vilku blīvums būtiski nevar ietekmēt
Latvijā medījamo dzīvnieku skaitu,
un mēs varam lepoties, ka mums ir
tāda dzīvnieku suga kā vilks, kuru
mēs varam arī medīt.

Vāveru,
caunu
un ūdeļu
medības ar
laikām
Taigas medniekiem, kas izaudzējuši
laikas, galvenie medījumi ir vāveres,
caunas, sabuļi un ūdeles. Laikām
ir iedzimta tieksme šos dzīvniekus
izsekot un apriet. Jāpiezīmē, ka laikas,
kuras piedalījušās vāveru un caunu
medībās, tikpat kā nav derīgas aļņu un
mežacūku medībām, jo tās nepievērš
šiem dzīvniekiem vērību.
Vāveres ieteicams medīt divatā. Laika
pēc pēdām, nobirumiem, svaigiem
grauzumiem atrod vāveri un sāk to
apriet. Vāvere cenšas paslēpties kādā
skuju koka vainagā. Viens no medniekiem ar ieroci rokā vēro laikas
aprietā koka vainagu, otrs ar kārti dauza egles stumbru, lai vāvere pārvietotos
un kļūtu redzama. Noder arī „kaķene”,
ar ko apšauda aizdomīgās vietas koku
vainagā.
Laikas, kuras medī vāveres, bez
sevišķas apmācības iet arī pa svaigām
caunas pēdām, tomēr parasti medniekam nākas palīdzēt sunim tikt
skaidrībā ar caunas nakts pēdām,
kas reizēm ir krietni sajauktas. Izmantojot nobirumus no zariem,
pieredzējusi laika spēj izsekot caunu,
kas pārvietojusies pa kokiem. Gadās,
ka suns panāk caunu uz zemes un
uzdzen to kokā. Šādos gadījumos laika dzīvnieku aprej sevišķi azartiski un
seko tai no koka uz koku.
Laikas izmanto arī ūdeļu, ūdru un
bebru medībās. Šos dzīvniekus gan
var sekmīgi medīt arī ar alu suņiem.
Medībās jādodas pēc iespējas agrāk,
lai varētu pārtvert nakts pēdas.
Pa svaigām pēdām suns ātri atrod dzīvnieka mitekli un sāk ap to
kārpīties. Lai medījums neizbēgtu
ūdenī, pret alu izejām vaļīgi novelk
kaprona tīklu. Mednieka rīcībā jābūt
arī sešus līdz astoņus milimetrus resnam un 1,5 m garam metāla taustam,
lai pārbaudītu alu virzienu un, izdurot zemē caurumu, ļautu sunim labāk
noteikt medījuma atrašanās vietu. Kad
suns sāk kādā vietā riet un kārpīt zemi,
jāpalīdz tam alu atrakt.
Šādi medību padomi atrodami 1984.
gadā izdotajā grāmatā „Medības
Latvijas PSR”. Lai gan pagājuši tikai nepilni 25 gadi, tomēr būtiskas
izmaiņas skārušas tieši atļautos
medījamos dzīvniekus. Atgādinām,
ka vāveres un ūdri vairs nav medījami.
Meža caunas, akmens caunas, seskus
un ondatras medī no 1. oktobra līdz
31. martam, bebrus — no 1. augusta
līdz 31. martam, bet Amerikas ūdeles
— visu gadu.

5

Āpšu
medību lieta
Katrs laiks nāk ar savu pasaules uztveri, ar savām tradīcijām un savām
problēmām. R. Šīmanis 1932. gada
novembrī žurnālā „Mednieks un
makšķernieks” rakstīja par āpšu
medībām un, viņaprāt, nepamatoti ieviestajiem āpšu medību
ierobežojumiem.
Ir mednieki, kas izvairās no katrām
medībām, kur „jāpieliek kauli pie darba”, tāpat ir mednieki, kam patīkamas
tikai putnu medības. Katrām medībām
piemīt kaut kas īpatnējs — vienam
pretīgs, otram tieši pa garšai. Īsts mednieks tomēr ar kaislību nodosies katram medību veidam, sākot ar bekasu un beidzot ar medņu gaili. Mūsu
apstākļos tas citādi arī nemaz nav
domājams. Mums nevar būt runas ne
par briežu, ne stirnu medniekiem, jo
nav te ne tik daudz stirnu, ne zaķu, ne
putnu, lai medītu speciāli tikai vienu
sugu vien. Mums jāizlieto tas, kas ir
pieejams, normējot un ar saudzēšanu,
barošanu un sargāšanu pret kaitēkļiem
un plēsoņiem jācenšas vairot derīgo
medījumu skaitu, lai būtu ko šaut tagad
un lai atliktu vēl vairāk, ko medīt, arī
nākotnē.
Tāpēc tagadējais āpšu medīšanas aizliegums (izrakšanas ceļā) ir vairāk nekā
nesaprotams, jo āpsis kārtīgā medību
saimniecībā ir un būs tikai kaitēklis,
kas stiprā mērā palīdz iznīcināt mūsu
medību putnus — rubeņus, slokas,
mežirbes un citus zemē perētājus. Tad
jau būtu jāaizliedz arī vilkus medīt —
tas taču pie mums arī ir rets dzīvnieks.
Tik daudz saprotams, ka jānodrošina
āpšu eksistence, lai tas no mūsu
mežiem galīgi neizzustu, bet noliegt
āpšu medības nav nekādā ziņā pareizi.
Tās taču nevar skaitīt vairs par āpšu
medībām, kad dažreiz gluži nejauši rītā
agri vai vakarā vēlu iznāk āpsi nošaut, jo
āpsis ir gandrīz pilnīgi nakts dzīvnieks.
Medīšana tagad var iznākt vienīgi uz
gaidi pie alām jeb uz takām krēslas
stundās, bet to taču nekādā ziņā nevar
atzīt par pieļaujamāku nekā medības
izrokot. Pie tam šāda veida medības
(uz gaidi) medību nomas līgumos nav
nemaz paredzētas.
Tagad āpšus medīt var tikai malu
mednieki un mežu resoru darbinieki.
Kamdēļ šīs medības ir liegtas organizēt
medniekiem? Ja gribam āpsi saglabāt

kā faunas priekšstāvi, tad būtu pilnīgi
pietiekami, ja katrā mežniecībā
nodrošinātu neaizskaramību alām
konkrētās vietās, piemēram, vienai
āpšu saimei. Āpši katru gadu vairojas, neskatoties uz to, ka daži „klusās
puses speciālisti” nomedī tos katru gadu dučiem. No medību putnu
labklājības viedokļa varētu šiem malu
medniekiem novēlēt labas sekmes arī
turpmāk, bet no otras puses jāvaicā
– kāpēc organizētiem medniekiem
āpšu medīt liegts? Agrākos baronu
laikos āpšus centās iznīcināt, kur vien
iespējams, tomēr tie kā bija, tā bija atrodami, lai gan mazā skaitā. Toties putnu
bija daudz.
Kas attiecas uz pašu āpšu alu izrakšanu,
tad katrā gadījumā brīvi rīkoties
nevarēs, bet priekš tam taču var izdot
zināmus noteikumus, lai netiktu tīši
nopostīti koki vai lai nenotiktu zināma
veida „izdemolēšana”. Katrs mežzinis
un arī daudzi mednieki zinās it labi, kur
var un kur nevar rakt. Parasti mežos ir
vienkāršās un nepieejamās āpšu alas.
Pēdējās atrodas augstās gravās vai
pakalnos, stāvos upju krastos, iet ļoti
dziļi zemes iekšienē, alu rajons ir plašs
un alas zemē sabūvētas kārtu kārtām.
Tādas alas izmedīt vai izrakt ir pilnīgi
neiespējami.
Dažādās pieejamās alas atrodas šur
tur mežos vai purvos kādā nelielā
uzkalniņā, nav diez cik plašas un dziļas,
un ar nedaudz lāpstas dūrieniem viegli
atrokamas. Pie tam jāatrok taču tikai
dažas vietas, lai āpsi savaņģotu vai
nošautu. Atrokamās vietas uzrāda āpšu
suņi, takši, bez kuriem āpšu medības
izrokot nemaz nav domājamas. Medību
nomas līgumos biedrībām noteikts,
ka medībās var lietot vienīgi taksīšus,
tāpēc nesaprotami, kāpēc šos suņukus
nevarētu pielietot to tiešajā nozīmē – tieši
medījot āpšus alās? Šīs neievērojamās
alas, kas bieži izkaisītas par labākajām
rubeņu un citu putnu galvenajām
uzturas vietām, ir medību putniem
viskaitīgākās, jo šo alu iemītnieki apsiro savu rajonu regulāri katru nakti un
iznīcina katru atrasto ligzdu. Arī mazie cālēni tiek iznīcināti, un te āpsis ir
nelietīgāks postītājs nekā lapsa. Pēdējo
perētāja rubeņu vai mežirbes mātīte
prot aizvilināt no ligzdas vai mazuļiem,
izliekoties par slimu vai ievainotu, pie
kam lapsa pa lielākai daļai mēģina

„slimo” putnu saķert. Āpsis turpretim
ir gauss, lempīgs flegmātiķis, un viņam
nenāk prātā lēkt vai dzīties pakaļ putnam. Kā smalks ošanas lietpratējs tas
tomēr mazuļus zemē neatstās, lai cik
nesaredzami tie būtu noslēpušies.
Tāpēc visas daudzās āpšu alas visos
medību putnu apdzīvotos mežos ir stipri vien jāpatukšo.
Āpsis nav vērtīgs medījums, pie mums
tā nomedīšana bieži nav „to moku
vērta”, tomēr medības paliek medības.
Izmedījot mazās alas un tās kārtīgi
nolīdzinot, un saudzējot nedaudzos
lielos „cietokšņus”, katru nākoši pavasari daudzās rudenī izmedītās alās āpši
atkal apmetīsies no jauna un būs ko
medīt nākamajā rudenī.
Vācijā starp medniekiem agrākos laikos valdījis maldīgs uzskats, ka āpsis
vairāk ir derīgs nekā kaitīgs, un āpsim
bijis desmit mēnešu ilgs taupāmais
laiks. Tagad arī vācu mednieki atzinuši,
ka āpsis ļoti kaitīgs ne tikai medību
putniem, bet arī dzīvniekiem, jo bijuši
gadījumi, kad novērots, ka āpsis saplēš
pat mazus stirnēnus, par zaķēniem
nemaz nerunājot.
Vācu mednieki ir vispār lieli praktiķi
un atzīst āpsi par diezgan vērtīgu
medījumu, kā gaļa nebūt neesot
smādējams cepetis, tauki tiekot labi pirkti aptiekās un āda noderot
kamandeķiem un tepiķiem. Mēs
gan laikam izmantojam tikai ādu un
ar taukiem labākā gadījumā ratus
iesmērējam. Tomēr kaut kur esmu
dzirdējis, ka āpša „šķiņķi” tikuši arī
izlietoti cepetim.
Nevar teikt, ka āpšu medības nebūtu
interesantas. Latviešu mednieki, kas
Krievijā piedalījušies lāču medībās,
saka, ka tur nekā sevišķa neesot — „kaujot lāčus kā teļus” — nogaidot, kamēr
no migas iztraucētais uzbrūkošais lācis
saslejoties pakaļkājās, un tad iešaujot
lodi noteiktā vietā. Mēdz teikt, ka āpšu
medības izrokot esot tāda pati „teļu
kaušana”. Tā nebūt nav. Lūk, viens
piemērs.
Jauka rudens diena, mežs rāms, aicināt
aicina medniekus viesos. Barons St.
uz ātru roku sadomājis iztaisīt uzbrukumu āpšiem. Alas — neliels uzkalniņš
lielajā silā, — no vienas puses tikko
paceļas pār apkārtni, bet otrā pusē
stāvus nolaižas padziļa grava. Alu caurumi iet gan iestāvus no augšas, gan

no paša gravas dibena — horizontāli
zemē iekšā. Suņi rej nikni uz vietas, bet,
tikko sāk rakt — āpsis pārvietojas, un
suņi rej atkal citur. Paiet ilgāks laiks,
āpsi dzenājot, ir jau izrakņātas vairākas
bedrītes, pārraktas vairākas nedziļi
ejošas alas, bet āpsi kā nevar, tā nevar
iedzīt „maisā”. Beidzot gluži negaidot
parādās āpša purns kādā pārraktajā
alas caurumā. Tūliņ norīb šāviens no
paša St. bises. Laimīgais mednieks metas bedrē, sagrābj āpsi un grib izvilkt to
no alas ārā. Tas tomēr nav iespējams, jo
ala aizbērta smiltīm un āpša ķermenis
ir pakaļpusē stipri vien resnāks. Ala iet
pie tam iestāvus zemē iekšā.
Nospriež norakt alas zemi āpša garumā
un āpsi izvilkt ārā. Tas tiek izdarīts. Bet
kad smiltis notīrītas, izrādās, ka āpsis
„nogrimis” atkal dziļāk un atrodas uz
mata tikpat nesasniedzamā stāvoklī kā
iepriekš, tikai agrāko 2 pēdu vietā jau
apmēram 4 pēdas dziļi. Kas par vainu?
Izrādās, ka viens taksis pielīdis āpsim
un plūc un rauj savu ienaidnieku no
pakaļpuses.
„Saķersimies visi četri un āpsi izvilksim!” liek priekšā medību rīkotājs. Bet
kā? Žigli tas noraisa savai dārgajai
trīsstobrenei skaisto siksnu, apmet
āpsim ap apakšžokli un aicina mūs visus talkā. Izsaku dibinātu brīdinājumu,
ka vērtīgā siksna mūsu visu atspērienu
neizturēs, tomēr tumsa nāk virsū un
melnā naktī pa biezu mežu rudens
dubļos nav diez cik patīkama
pastaigāšanās. Saķeramies visi četri
siksnā — barons St., es, barona svainis,
mežsargs kā pēdējais, un, kā iestiepjamies, tā — pliukšķ! — siksna pušu gan
un mēs visi rindā — kā toreiz tie krievu
mužiki lielo rāceni raujot — gar zemi
gan!...
Satumsa melna nakts, kamēr tikām
galā. Vispirms gan draudiem, gan
glaimiem piespiedām suni atmest āpša
plucināšanu, pēc tam vēl divus āpša
garumus atrokot, beigto āpsi izvilkām
no apmēram 7 pēdu dziļuma laukā.
Visi bijām vienos sviedros. Un kur vēl
mājās… sevišķi man, kā tālākajam!...
Bet vai tas ko nozīmē medniekam?
Dažs jautās — vai tas viss ir pielikto moku
vērts? Zināms, tajā vai otrā dienā, vai pat
nedēļā gan nekāda prieka nebūs ķerties
vēlreiz pie āpša rakšanas, bet, kad kādu
gadu vai ilgāk neesi āpšus medījis, tad
tā vien prāts nesas skaistā rudens dienā
izbraukt ar taksīšiem uz kādu zināmu
klusu meža kaktu, palaist suņus alā un
klausīties, kā tie strādā! … Ļaut kādu laiku biklo, bet nikno rūkšķi padzenāt, un,
kad tas novietojies savā „drošajā maisā”,
— atrakt un izmēģināt roku. Nekad nevar zināt, uz kādiem trikiem strīpainais
purns sagatavojies, kamdēļ bise jātur
pastāvīgā gatavībā. Alas pēc rakšanas
kārtīgi jāaizber un jānolīdzina, tad drīz
vien tās būs atkal apdzīvotas.
Rudens ir klāt. Āpši atkal vairojušies. Ko
ar tiem darīsim un iesāksim — neko vai
taču ko? Savas domas esmu izteicis un
sagaidu atļauju izlietot reiz brīvā valstī
brīvas medību tiesības arī uz āpšiem.
Kas visos laikos ir medīts, pie tam stipri
medīts, un nav iznīcināts, to taču varētu
medīt arī tagad, kur medības ir regulētas
noteiktos rāmjos. Veselu medību veidu
anulējot par postu skaistiem medību
putniem — ir ļoti apšaubāma lieta, kaut
arī faunas kuplināšanas nolūkā ar „retu
dzīvnieku”.
„Jakts” redakcija atgādina, ka šodien
āpši medījami no 1. oktobra līdz 31. decembrim.
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Regula,
kas
apdraud
medību
tradīcijas
Eiropā
Pašlaik asas diskusijas notiek ap topošo
regulu par aizliegumu tirdzniecībai
ar izstrādājumiem, kas iegūti no
roņveidīgajiem. It kā jau uz Latvijas
medniekiem šis jautājums neattiecas,
jo mēs roņus nemedījam, taču jāņem
vērā, ka šim dokumentam ir daudz
plašākas sekas, nekā to varētu sākotnēji
iedomāties.
Jānis Kļaviņš,
redaktors
Regulas pamatā ir pieņēmums, ka
Kanādā un arī citās valstīs roņus nogalina (medī) nehumānām metodēm, sagādājot šiem dzīvniekiem nevajadzīgas
ciešanas. Eiropas Savienībai, aizliedzot
tirdzniecību ar produktiem, kas iegūti
no roņveidīgajiem, tiktu likvidēts tirgus un arī motivācija roņveidīgos
nogalināt.
Tomēr pirmkārt jānorāda, ka šī regula ir tikai un vienīgi „zaļo” organizāciju lobijs, kas ir balstīts uz
emocijām, nevis uz pamatotiem faktiem. Kanādā roņu medības ir stingri
uzraudzīts un regulēts pasākums,
kā arī iztikas avots neskaitāmiem
Kanādas iedzīvotājiem. Otrkārt, kā
norāda Zviedrijas mednieki, regulas ieviešana novedīs pie tā, ka
roņus kā zivsaimniecības kaitēkļus
turpinās nogalināt tajās valstīs, kur
tas darīts pirms tam. Sekas būs masveida malu medības, nepatērējot
neko no medību produkcijas, ko
var iegūt no roņveidīgajiem. Šāds
rezultāts būtu pretrunā ar jebkādiem
medību ētikas principiem, kā arī
neveicina ilgtspējīgu medību resursu izmantošanu, kas pēc Eiropas
Savienības uzstādījuma ir viens no
svarīgākajiem aspektiem.
Regula paredz izņēmumus, proti,
kritērijus, kurus ievērojot, tirdzniecība
ar produktiem no roņveidīgajiem
varētu turpināties. Tomēr šie kritēriji
ir tik nesamērīgi un pat muļķīgi,
ka ne tikai neuzlabos situāciju, bet
padarīs roņu medības par praktiski
neiespējamām.
Lielākais satraukums ir par to, ka
ar šīs regulas ieviešanu būtu radīts
precedents likuma normām attiecībā
uz savvaļas dzīvnieku labturības
prasībām. Kas tad būtu nākamais solis
-- mežacūku medības ar dzinējsuņiem,
slazdošana, dzinējmedības kā tādas?
Daudzas mednieku organizācijas
visā Eiropā uzskata, ka šā regula ir liels drauds medību tradīciju
turpināšanai.

Krievu Aļaska
Nedaudz vairāk par mēnesi ir pagājis,
kopš es atgriezos no ceļojuma pa
vietām, kurās vēl šodien medības ir
joprojām tikpat nozīmīgs dzīvības
uzturēšanas avots, kā tas ir bijis daudzu
tūkstošu gadu garumā. Divu mēnešu
laikā mēs veicām 1973 kilometrus lejup
pa Jukonas upi, cauri Atabasku indiāņu
teritorijām, līdz pat Beringa jūrai, kur
pamatiedzīvotāji ir jupikeskimosi.
Vietas, kuras 19. gadsimta beigās
kļuva par zelta meklētāju paradīzi,
kur pirmatklājēji ir devušies pretī
nezināmajam tūkstošiem kilometru pa
bangojošām upēm un necaurejamām
slīkšņām, vietas, kur vēl šodien dzīvo
indiāņi un eskimosi, kuri daudzviet
izmanto medībām ļoti senus medību
rīkus.
Aļaska mūsdienās ir 49. Amerikas
Savienoto Valstu štats, taču pirmie no
baltajiem to atklāja krievi, kad 1741.
gadā veiksmīgi noslēdzās Vitusa
Beringa vadītā ekspedīcija. Krievu
saimniekošanas laiks Aļaskā nebija ilgs,
jau 1867. gadā amerikāņi nopirka šo
tālo teritoriju par 7,2 miljoniem dolāru,
taču iemesls, kāpēc šis reģions visos
laikos ir interesējis baltos, ir savvaļas
dzīvnieku bagātība. Cariskās Krievijas
laikos tie galvenokārt bija kažokzvēri
— bebri, ūdri, sabuļi, sermuļi, kas ienesa valstij milzīgus ienākumus. Šodien
kažokādu tirgus visā pasaulē ir sabojāts
līdz nepazīšanai, patērētāju sabiedrība
labprātāk izvēlas apģērbus, kuri ražoti
no pārstrādātām plastmasas pudelēm,
tomēr Aļaska vēl joprojām saglabā savu
pirmatnību.
Mūsdienu Aļaskas iedzīvotāji joprojām
dzīvo pēc naturālās saimniecības
principiem, un, kaut arī veikalā
var iegādāties 21. gadsimta preces, izdzīvošanas minimuma grozu
sastāda medību produkcija. Katram
iedzīvotājam ir atļauts nomedīt vienu
alni gadā, un tas ir būtiskākais guvums ģimenes uzturēšanai visa gada
garumā. Aļņu medības ir atļautas no
1. septembra līdz 1. oktobrim, kā arī
vēlāk decembrī vēl uz mēnesi. Šogad
tika atļauts medīt tikai aļņu buļļus;
medību procesam nopietni seko līdzi
vietējie kārtības sargi jeb trūperi, kuri
ar hidroplānu var jebkurā laikā nolaisties visneparedzamākajās vietās.
Šajā reģionā medības galvenokārt
tiek veiktas no motorlaivām, jo
staigāšana pa purvainajiem apvidiem

ir ļoti sarežģīta, arī nomedītā dzīvnieka
iznešana ir praktiski neiespējama.
Upe te ir vienīgais ceļš. Aļaska ir
slavena ar spēcīgu aļņu populāciju.
Izvērsums starp ragiem aļņu bullim
nereti sasniedz 1,2 metrus, taču mūsu
novērojumi liecina, ka vietējie tomēr
cenšas medīt jaunākus dzīvniekus, jo
tie esot garšīgāki, savukārt trofejas te
nevienu neinteresē. Galvenā veiksmes
atslēga šādās medībās ir motorlaiva un
pietiekoši daudz degvielas; dzīvnieka
pievilināšanu ar balsi pieprot teju vai
katrs mednieks, taču balsi pārsvarā izmanto, medījot zosis vai gulbjus.
Jā, lai cik pārsteidzoši tas nebūtu, arī
ziemeļu gulbis šeit ir medījams dzīvnieks,
turklāt arī pavasara pārlidojumā. Jau
vēsturiski lielāko ēdienkartes daļu šeit
sastādījušas zivis un putni, jo lielie
zīdītāji šajos neaptveramajos plašumos ir
retāk sastopami, tāpēc septembra beigās
aktuālas kļūst Kanādas zosu medības,
kuras debesīs ir redzamas ik pēc pāris
stundām, nesteidzīgi pulcējoties baros,
lai dotos uz dienvidiem. Zosu medības
līdzinās Latvijā piedzīvotajām — tāpat
mednieks noslēpjas un, atdarinot zosu
balsis, mēģina tās pievilināt pēc iespējas
tuvāk, taču interesanta bija kāda indiāņa
atziņa: kopš Amerikā ir atļauta tikai
tērauda munīcija, ūdensputnu medības
esot kļuvušas sarežģītākas, jo putns vairs
nekrīt tik labi kā agrāk, tāpēc daudzviet
mednieki izmanto sentēvu metodes,
izliekot slazdus jau iepriekš noskatītās
putnu barošanās vietās.
Medības vijas cauri it visam. Pat bērni
jau skolas solā tiek iepazīstināti ar dabas procesiem un kopā ar skolotājiem
dodas mežā, kur ne vien pavada nedēļu
teltīs, bet arī paši medī un no nomedītā
pārtiek. Vēl vairāk, atgriežoties ciemos, kur iedzīvotāju skaits parasti
nepārsniedz 200 cilvēku, viņi paši sadala medījumu un porcijas godīgi nogādā
ciema vecajiem, vientuļām mātēm,
bet pārpalikums tiek lietots skolas
vajadzībām. Vai nav labs piemērs, kā
iesaistīt jauniešus?
Rodas loģisks jautājums, kā vietējie
saglabā, piemēram, 400-500 kilogramu
nomedītās produkcijas. To laikam
mums nekad neizdosies izmēģināt,
jo Aļaskā vidējais mitruma koeficents
ir 40%, turpretī Latvijā 90%. Liela
daļa aļņa gaļas un lašu, kas ir pirmā
būtiskākā izdzīvošanas sastāvdaļa,
tiek vītināti vējā, un ne mušas, ne mi-

trums neapdraud gala produkciju.
Tā no viena kilograma svaigas gaļas
tiek iegūti aptuveni 200 grami kaltēta
produkta, kurš ir tikpat uzturvērtīgs,
taču daudzkārt vieglāks un labi kalpo
garajos pārgājienos.
Bet tas viss Aļaskas vidienē. Jo tuvāk
Beringa jūrai, jo mitrāks klimats, un tur
arī sākas jupikeskimosu teritorijas.
Kaut pirmajā mirklī vizuāli viņus nevar atšķirt no atabaskiem, tomēr ik dienas iezīmējas jūtamas atšķirības gan
izskatā, gan attieksmē pret cilvēkiem
un darbiem. Protams, eskimosi ir vairāk
saistīti ar jūras dzīvi, tādēļ parādās citi
medījamie dzīvnieki. Lielu daļu iztikas sastāda roņu medības, izmantojot
pilnīgi visas medījuma sastāvdaļas,
bet mums izdevās pieredzēt vēl ko
eksotiskāku.
Jukonas delta ir ļoti plaša, daudzas straumes ir atradušas savu ceļu uz jūru, tāpēc
pat 25 kilometrus no krasta jūras ūdens
ir salds un dziļums ir tikai 1,5-2,5 metri. Paisuma laikā līdz ar ūdens līmeņa
pacelšanos upē iepeld roņi, zivis un pēc
tām tīkojošie Belugas vaļi. Ja laiks ir
mierīgs un jūra ir kā spogulis, var sākties
vaļu medības. Arī mums tajās bija iespēja
piedalīties. Vispārsteidzošākais bija
medību ierocis —tieši tāda pati harpūna,
kādu lietojuši arī viņu senči. Harpūna ir
aptuveni trīs metrus gara, veidota no
koka, kam piestiprināti peldoši atsvari,
bet harpūnas galā ir metāla uzgalis, kurš
ar kātu ir saistīts ar striķi. Motorlaivas
vadītāja uzdevums ir pievest mednieku
maksimāli tuvu valim, bet medniekam
ar precīzu dūrienu ir jāietriec harpūna
vaļa mugurā. Ūdens līmenis nav
dziļš, tāpēc koka kāts vienmēr norādīs
dzīvnieka atrašanās vietu, dodot iespēju,
ja nepieciešams, piešaut ar karabīni.
Medību process tiešām bija aizraujošs,
un kaut arī netikām vaļiem tuvāk par
10 metriem, tomēr pats medību process
bija ļoti interesants un vienreizējs. Arī
belugas vaļa produkcija tiek izmantota
pilnībā — gan ēdiena gatavošanai, gan
apģērba darināšanai, gan arī rotaslietu
izgatavošanai.
Tāda nu ir šī krievu Aļaska šodien,
ir pagājuši gadu simti, ir mainījušies
valdītāji un iekārtas, taču cilvēciskās
vērtības un nepieciešamības ir saglabājušas savu pirmatnību.
Jānis Kļaviņš
„Jakts“redaktors
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Domājot par
briežu populācijas
kvalitāti
Šajā lapā ir aplūkojami Latvijā
un Lietuvā nomedīti briežu buļļi
un sniegti speciālistu komentāri
par trofeju kvalitāti.

Nr.1.

No labās puses, medīt nedrīkst. Nomedīju deviņdesmitajos gados, jo man
iestāstīja katas ir dūrējs.
Vidējie ragi, labais rags ļoti labs, kreisais ļoti īss, tieva arī pamtne zem
raga tievāka nekā labajam ragam, labi ka nomedīts, tur nekas labāks
nebūtu veidojies.
Īsais špīsers. Garums tikai 14cm. Uzskatu ka šādi ir selektīvi jāmedī.

Nr. 4

Jauns bullis, žuburi vidēji, vienīgais mīnuss – vainags – mazs
trīniecīņš plus divi, ja salīdzina ar
ragiem bildē Nr. 3, tad selektīvi
varētu medīt.

Nr. 5

~ 7 gadi. Nomedīts šogad, sudrabs, žuburi vidēja garuma, roze
neliela, resnums vidējs. Nolauzti
žuburi: labais acu žuburs un kreisais visus žuburs, aktīvs bullis,
bet vērtējumam tas ir slikti, ragu
garums 1m, vainags ļoti skaists,
vajadzēja vēl pāris gadiņus augt.

Lietuvas eksperta pamatojums, kāpēc staltbriedis
nomedījams selekcijas nolūkos
Galvenās pazīmes, kurām jāpievērš uzmanība, ņemot vērā to, ka
dzīvnieks ir apmēram piecus gadus vecs:
1) kreisais rags ir bez pilnvērtīga kroņa, jo tam ir tikai divi žuburi;
2) ragu formai ir svarīga nozīme. Šajā gadījumā abi ragi veido
taisnleņķa trīsstūri, kaut gan tiem vajadzētu būt četrstūrim.

Nr. 2.

Viena vecuma buļļi , attēlā abus
augšējos
nedrīkstētu
medīt,
apakšējais selektīvi atšaujams,
sociālismā visi šie tika uzskatīti par
krūmu buļļiem kuri ir atšaujami.

Nr. 6

~ 7 gadi. Nomedīts šogad. Sudrabs. Žuburi īsi, resnas roze, labi
apkārtmēri, garums labs, vipār
selektīvi atšaujams, jo vainagā trī
plus 2.

Nr. 3 un 4.

Viena vecuma buļļi.

Nr. 3

Jauns bullis, žuburi veidojas ļoti
labi, 15. žuburi Šādu bulli šinī
vecumā medīt nedrīkst.

Nr. 7

Bulis~ 9 gadi. Zelts. Gari žuburi,
resnas rozes, labi apkārtmēri, garums labs, vainags vidējs.
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Medības ūdensputnus neapdraud!
Šogad ar Vides ministrijas un Latvijas
Ornitoloģijas biedrības atbalstu ir izdots
rakstu krājums „Aktuālā savvaļas sugu un
biotopu apsaimniekošanas problemātika
Latvijā”. Lai gan nosaukums var šķist
sarežģīts un vienkāršam medniekam nesaprotams, tomēr šajā izdevumā medniekiem
interesants būs Jāņa Vīksnes, Māras Janaus
un Andra Stīpnieka raksts „Ūdensputnu
medības Kaņiera ezerā 1993. – 2005.
gadā — dabas resursu nenoplicināšanas
izmantošanas piemērs”.
„Jakts” redakcija
Lai gan rakstu izraibina neskaitāmas
tabulas un grafiki, kas varētu samulsināt lasītāju, tomēr autoru vairāku
gadu garumā veiktais pētījums un
secinājumi runā par labu medniekiem.
Rakstā sniegtā informācija ir ļoti plaša.
Tiek runāts par pētījuma vietu un
medību organizāciju, par medījumu
pārbaudēm, ligzdojošo pīļu uzskati, arī
par medību slodzi, medību sekmēm,
nomedīto putnu vecumu un dzimumu sastāvu, vietējo un caurceļojošo
ūdensputnu populācijām un to medībām. Šajā kontekstā arī jānorāda,
ka pašlaik ūdensputnu medības
Kaņiera ezerā ir aizliegtas un pētījumu
„Nomedīto ūdensputnu monitorings”
nav iespējams turpināt.
Mazliet par Kaņiera ezera vēsturi.
Ezera līmeni sešdesmito gadu vidū
pacēla, pirms tam ezerā izveidojot
piecas mākslīgās salas ūdensputnu
ligzdošanai. Ūdens līmeņa pacelšanas
mērķis bija atjaunot ezeru kā ūdensputnu
dzīves vietu un izmantot to medībām
un makšķerēšanai, šai nolūkā veidojot
valsts medību saimniecību. Visbiežāk
piekoptie medību veidi ezerā bija
„uz gaidi” no augājā paslēptas laivas,
lietojot māņu pīles un māņu svilpes.
Medības „uz celšanu”, stumjoties ar
laivu, plašāk piekoptas tikai līdz 1999.
gadam, toties strādājoši putnu suņi
bijuši tikai atsevišķiem medniekiem.

Briežu gaļas
tīteņi,
tautā saukti
rolmopši

Liela laivu biezība

Būtisks apstāklis, kas padarīja iespējamu
pilnīgu nomedīto putnu reģistrāciju —
ieeja ezerā medniekiem bija atļauta tikai
no vienas laivu bāzes, kas ļāva vienam
vai diviem pārbaudītājiem aptvert visu
mednieku guvumu. Pavisam nomedītie
ūdensputni pārbaudīti 187 no 191
medību reizes. Interesants secinājums,
kas varbūt liks aizdomāties tiem,
kas mēģina ieviest dažādus medību
ierobežojumus. Proti, kopš 2000. gada,
kad lieguma dēļ uz pusi samazinājās
medībām atļautās platības, ievērojami
pieaugusi mednieku laivu biezība
ezerā, līdz ar to jāapsver, kas ir labāk
— pa retam medniekam lielā platībā,
vai daudz mednieku vienā konkrētā
teritorijā, tādējādi palielinot iespēju, ka
konkrētajā vietā tiks nomedīts lielāks
putnu skaits.
Kaņiera ezerā piecpadsmit pētījuma
gadu laikā pavisam reģistrēti 14658
nomedītie putni. No reģistrētajiem
putniem 99,3% ir tādi, kuru medības
Latvijā attiecīgajā laikā bijušas atļautas
(kopā 20 sugas). Pārējie 0,7 % pieder
14 sugām, kuru medības nav bijušas
atļautas. No 108 medīt aizliegtajiem,
bet nošautajiem putniem visvairāk ir
mazo gauru, cekuldūkuru, lielo gauru,
jūrmalas dižpīļu, pelēkvaigu dūkuru,
tumšo tilbīšu, mazo dūkuru, kā arī pāris
sudrabkaiju. Lai arī mednieki iebildīs,
ka procentuāli nelikumīgi nomedīto
ūdensputnu skaits ir niecīgs, tomēr
jebkurš putnu draugs un medību pretinieks norādīs, ka kļūdas pēc mednieki
tomēr nošauj aizsargājamus putnus,
tādējādi gūstot argumentus medību
ierobežošanai vai aizliegšanai. Tādēļ
par sliktu nenāks lieku reizi atgādināt,
ka jāšauj pa skaidri redzamu mērķi tikai tad, ja ir mednieks pārliecinājies, ka
stobra galā tiešām ir medījams putns.
Lai labāk izdotos putnus identificēt,
joprojām viens no labākajiem informācijas avotiem ir Jāņa Vīksnes sa-

Lai šo ēdienu pagatavotu, nepieciešams
brieža gurna gabals, ko sagriež šķēlēs.
Šķēles ieliek starp pārtikas plēvi un
izdauza, līdz tās ir plānas. Tādā veidā
iespējams panākt vienmērīgu šķēles
biezumu. Pēc tam gaļu apsmērē ar
sinepēm un atstāj ievilkties.
Nepieciešama arī malta sivēna gaļa,
kurā iejauc sasmalcinātu un apceptu
sīpolu un ķiploku. Jauku pikantumu
dos arī sēnes (kas var būt marinētas vai
sālītas, tām nav jābūt svaigām). Ja tās
ir svaigas, mazliet jāapcep. Nedrīkst
aizmirst par plānām kūpināta bekona
šķēlītēm, kā arī žāvētiem tomātiem, kas
ēdienu padara īpaši gardu. Garšvielas
— pēc garšas.
Izdauzītās brieža gaļas šķēlītes izklāj,
virsū liek bekona šķēlīti, tad nedaudz
siera, žāvēta tomāta pusīti un maltās

gatavotais
noteicējs”.

„Medījamo

ūdensputnu

Medības tikai viens no
faktoriem

Viens no svarīgākajiem raksta un
arī pētījuma secinājumiem: medības
ir tikai viens no ļoti daudziem faktoriem, kas ietekmē ūdensputnu
populācijas. Aizvien retāk tajās saskata
galveno apdraudējumu kādas putnu
populācijas eksistencei. Ja medību
ietekme ir apdraudoša, tad šādas sugas
(populācijas) tiek svītrotas no medījamo
sugu sarakstiem. Šis ir lielisks arguments gadījumos, kad tiek ierosināti
dažādi medību aizliegumi, aizbildinoties ar to, ka medības apdraud dažādu
putnu sugu eksistenci.
Raksta autori arī secinājuši, ka jebkura
dzīvās dabas resursa izmantošanas
pieļaujamība var tikt apšaubīta, ja
šī resursa izmantošana apdraud tā
atražošanas spējas. Kaņiera ezerā
pieejamā informācija par medījamo
putnu nomedīšanas apjomiem, vietējo
ligzdojošo populāciju stāvokli un to
skaitlisko pārmaiņu tendencēm nedod
pamatu uzskatīt, ka medības tajos apjomos, kādos tās tika praktizētas ezerā 15
gadu laikā, būtu pārsniegušas to robežu,
aiz kuras populācijas atražošana kļūst
problemātiska. Uzskatām, ka Kaņiera
ezera pīļu „labklājības” noslēpums
slēpjas ideālā ligzdošanas biotopa
struktūrā, kas nodrošina pietiekami augstas ligzdošanas sekmes pat
apstākļos, kad ezerā netika veikta praktiski nekāda pīļu dējumu un perējošo
mātīšu apdraudošo dzīvnieku skaita
ierobežošana.
Tādēļ varbūt būtu vērts padomāt
par to, kā atjaunot vai uzlabot biotopus, iesaistīt medniekus mazo plēsēju
skaita ierobežošanā, nevis censties aizliegt darbības, kas ne mazākā mērā
neietekmē putnu populācijas stāvokli
kopumā.

sivēna gaļas pikuci. Katru atsevišķo
šķēlīti sarullē un apsien ar kulinārijas
diegu. Kad visi rolmopši tādā veidā sagatavoti, tos mazliet apcep.
Čuguna katlā sagatavo mērci. Sasmalcina sīpolus, sarīvē burkānus un apcep.
Blanšē tomātus, tos mazliet virspusē
iegriežot, aplejot ar karstu ūdeni, paturot 5 līdz 10 minūtes, uzlejot aukstu ūdeni un novelkot tiem nost plāno
miziņu. Pēc tam tomātus sagriež un
liek katlā. Lietojot tomātus mērcē, nav
atsevišķi jālej klāt ūdens, jo šķidrums
rodas tieši no tomātiem. Katliņā saliek
rolmopšus, liek cepeškrāsnī un sautē,
kamēr gaļa ir mīksta. Pirms celšanas
galdā tīteņiem noņem diegu.
Pasniedz ar krāsnī ceptiem āboliem,
kas pildīti ar plūmēm. Interesanta piedeva var būt arī kuskuss.

Nākotnes spogulī.
Nu jau ir pagājuši trīs gadi, kopš
klajā nāca dokuments, kas apkopoja informāciju par situāciju medību
saimniecībā Latvijā un sniedza ieteikumus iespējamai nākotnes attīstībai.
„Medību saimniecības attīstības stratēģija“ tika nodota Zemkopības ministrijai tālākai apstrādei. Dažas stratēģijā
minētās idejas jau veiksmīgi realizētas
dzīvē, un ministrija ir spērusi nākamo
soli, proti, sagatavojusi Medību
saimniecības attīstības pamatnostādnes
2008. - 2012. gadam, kuras tuvākajā
laikā iesniedzamas Ministru kabinetā.
Visas minētās darbības ir vērstas uz
vadlīniju definēšanu, kādā virzienā
Latvijas medību saimniecība attīstīsies
nākotnē, tieši ietekmējot mūsu medību
ikdienu. Ko nozīmē ilgtspējīga attīstība
un kā mēs, mednieki, varam to
ietekmēt?
Pasaules Vides un attīstības komisijas ziņojumā 1987. gadā pirmoreiz
tika starptautiski definēta ilgtspējīga
attīstība kā nepārtraukts, apzināts un
loģiski vadīts sabiedrisko pārmaiņu
process pasaules, reģionālajā un vietējā līmenī, tās mērķis ir nodrošināt
šodienas cilvēku vajadzības, neradot
draudus nākamo paaudžu vajadzību
apmierināšanai.
Diezgan cēls un pietiekoši saprotams
formulējums, kā realizācija beigu beigās
balstīsies tikai un vienīgi uz konkrētiem
cilvēkiem. Bet Latvijas situācijā tie nevar būt kādi sveši gudrinieki, kuri zina
labāk, tie varam būt tikai mēs.
Šobrīd vēl notiek diskusijas par
pamatnostādņu būtību, tāpēc ir īstais
laiks aktīvi iesaistīties. Es vēlreiz un
vēlreiz jūs mudinu rakstīt, sniegt idejas
un ieteikumus, kā jūs redzat un kādu
gribat redzēt mūsu nākotni.
Vēl ir laiks rīkoties……………
„Jakts“redaktors
Jānis Kļaviņš
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