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TEMATS

Zosu medības ir viens no izaicinošā-
kajiem un interesantākajiem medību vei-
diem, ar ko Latvijā aizraujas ne viens vien 
mednieks. Pie mums medījamo dzīvnie-
ku sarakstā iekļautas četras sugas, un, ņe-
mot vērā jaunākos pētnieku novērojumus, 
izskatās, ka tuvāko gadu laikā, ja Latvi-
jas medniekiem nebūs pietiekami daudz 
informācijas un argumentu, kāds varē-
tu rekomendēt pārtraukt sējas zosu medī-
bas un kāds šajās rekomendācijās varētu 
ieklausīties. 

Šā gada februāra numurā rakstījām 
par to, ka sējas zosīm ir divas pasugas – 
tundras un taigas sējas zosis. Atšķirt vie-

nu no otras var tikai labs putnu pazinējs. 
Taigas sējas zosu skaits pēdējo desmit 
gadu laikā ir ievērojami sarucis, pat tik lie-
lā apjomā, ka starptautiskā putnu mīļotā-
ju un mednieku sabiedrība sāk skandināt 
trauksmes zvanus. Skandināvijā jau kādu 
laiku ieviesti ierobežojumi sējas zosu me-
dībām, tāds pats aicinājums varētu sekot 
arī citām valstīm. Latvijā sējas zosis sa-
stopamas pavasaros un rudeņos migrā-
cijas laikā. Latviju šķērso kā taigas, tā arī 
tun dras sējas zosis. Pirmās ir apdraudētas, 
bet otro populācija ir pietiekami bagātīga. 

Tā kā nevienam nav zināms, cik daudz 
taigas un tundras sējas zosu Latvijā nome-
dī zosu medību sezonas laikā no 15. sep-
tembra līdz 30. novembrim, tad brīdī, kad 
kāds aicinās ierobežot zosu medības, Lat-
vijas medniekiem nebūs argumentācijas, 
lai iespējamiem aizliegumiem pretotos. 
Lēš, ka taigas sējas zosis, kad sākusies me-
dību sezona, jau ir aizlidojušas, bet tas ir 

tikai pieņēmums. Lai to pierādītu, ir ne-
pieciešami dati. Šajā gadījumā nevienam 
padomā nav bīdīt zinātni, bet gan apko-
pot informāciju par nomedītajām zosīm, 
lai pārliecinātos, ka pieņēmums ir pareizs. 

Tādēļ Latvijas Mednieku asociācija 
(LATMA) aicina medniekus brīvprātīgi sa-
gādāt nepieciešamo informāciju par to, ku-
ras pasugas sējas zosis medību sezonas lai-
kā nomedītas. Nav jāpilda anketas, nedz arī 
jāraksta gari referāti. Vienīgais, kas med-
niekam visu interešu vārdā būtu jāizdara, –  
jānofotografē nomedītās sējas zoss galva, 
jāatsūta pa e-pastu zosis@latma.lv, norādot 
vietu un datumu, kur un kad zoss nomedī-
ta. Pēc galvas, precīzāk – pēc knābja, ir ie-
spējams identificēt, kurai pasugai konkrē-
tā sējas zoss pieder. Apkopojot iesūtītos at-
tēlus, būs iespējams noteikt nomedīto sējas 
zosu proporcijas pa pasugām. 
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