
TREŠDIEN, 2016. GADA 2. NOVEMBRĪ

4. LAPPUSE

«Re!» — izsauciens, kas māca kļūt vērīgākam dabā
Elīna Lāce

Gatavojoties «Lielā Jēkaba» 
balvas pasniegšanai, pagājušajā 
nedēļā komisija, kurai jāizvērtē 
pretendenti nominācijā «Dižais 
Kurzemes dabas gids 2016», ap-
ciemoja dabas pētnieku Vilni 
Skuju. Iepriekš brīdinājis, ka 
oktobrī mežā neesot daudz ko re-
dzēt, viņš tomēr viešņām sniedza 
brīnišķīgu dabas zinību stundu 
rudenīgajā Slīteres nacionālā 
parka mežā.

Šoreiz vērtēšanas komisiju veido 
Talsu novada tūrisma informācijas 
centra direktori Inese Roze, Talsu 
tautas nama direktora vietniece ad-
ministratīvajos jautājumos Lolita 
Neilande-Frīdenberga un Talsu no-
vada kultūras, sporta un tūrisma cen-
tra vecākā kultūras speciāliste Sanita 
Arciševska. Kas attiecas uz Vilni, 
viņš mūs smīdina, jautājot un atbil-
dot pats par sevi: «Kur tu strādā? 
VARAM DAP KRA!» Protams, šim 
burtu virknējumam ir arī atšifrējums: 
Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrijas Dabas aizsardzī-
bas pārvaldes Kurzemes reģionālā 
administrācija. Vilnis ir eksperts, un 
sava amata saistībā min mugurkaul-
niekus, čūsku un sikspārņu monito-
ringu. Mēs gan erudīto vīru uzlūko-
jam kā vienu no Kurzemes dižajiem 
dabas gidiem, bet viņš neslēpj, ka 
tūristu vadāšana neesot prioritāte. 
Var manīt, ka arī nominācija Vilnim 
ne glaimo, ne liek uztraukties par to, 
ka īstais apciemojuma iemesls tiek 
atklāts tikai pēc komisijas ierašanās. 
«Es parasti nebraucu uz tādām sa-
iešanām. Es neesmu izkustināms,» 
viņš rimti saka.

Ceļā Vilnis piepeši izsaucas: «Re, 
ērglis aizlidoja! Tas droši vien bija 
jūras ērglis. Ā, re, tur, priekšā, arī 
viens!» Tūlīt tiek atvērti automašīnas 
logi, lai kaut ko redzētu arī aizmugu-
rē sēdošie. «Šajā laikā viņi pārsvarā 
meklē maitu vai medību atliekas. Tur 
nekas nav jādara, gaļiņa jau ir saga-
tavota. Vasarā, redz, tā ļoti ātri bojā-
jas, tajā iemetas mušas, mušu kāpuri 
ņudz, tiem ir izdalījumi, kas silda 
maitu, lai viss ātrāk pūst, un ko tādu 
neviens negrib ēst. Tagad tā ir apmē-
ram tāda pati mazliet iesmirdusi gaļa 
kā mums ledusskapī. Vilki pa nakti 
paēd, bet, kas paliek, to nākamajā 
dienā ērgļi ēd,» gids skaidro.
Tuvojamies Slīteres
nacionālā parka teritorijai, un Vil-
nis rāda jaunos kociņus, kas stādīti 
pēc lielā ugunsgrēka 
1992. gadā. Parkā me-
žam ļāva atjaunoties 
dabiski, un tik daudz-
viet joprojām redzami 
nomelnējuši stumbri. 
«Lielās priedes izdzī-
voja — mums ir tādas 
priedes, kas izdzīvo-
jušas jau kādus čet-
rus ugunsgrēkus! Ar 
ugunsgrēkiem ir tā — 
normāli priežu mežā 
ir ļoti plāna nedzīvā 
zemsedze. Kad ik pa 
laikam dabiskā priežu mežā notiek 
ugunsgrēks, uguns ātri pāriet pāri, 
priedei ir bieza miza kā izolators, kā 
korķis, un priede tam ir gatava. Kad 
mēs mežu sargājam, tad zemsedze 

Mājās notvertajai dzeltenkakla pelei lemts 
doties atpakaļ mežā.

pa simts gadiem aug un aug, jo šajā 
laikā jau vajadzēja būt diviem, ja ne 
trim ugunsgrēkiem! Beigās nedzīvā 
zemsedze ir tik bieza, ka, ja tagad 
uguns nāk, tad tā aiziet pāri diezgan 
ātri, bet zemsedze gruzd trīs dienas 
un izcep koku saknes. Tad gan ir bei-
gas,» dabas paradoksu atklāj Vilnis.

No jaunā ceļa tālāk pārceļamies uz 
veco. Ceļi mežu safragmentējot, pa-
darot vilkiem vieglākas medības, tai 
pašā laikā arī medniekiem padarot 
vieglākas vilku medības. Kur ir ceļi, 
tur viegli var izbraukt un redzēt, vai 
ir pēdas. «Man jaunie ceļi nepatīk, jo 

tie pat ar labu mašīnu 
ļauj iebraukt tādās 
vietās, kur agrāk cil-
vēks būtu padomājis 
— braukt vai ne. Bet 
laiks iet uz priekšu, 
un nekur jau mēs ne-
paliksim — tajā bedrē 
mums ir jāiekrīt. Cil-
vēks jau nemācās no 
citu kļūdām! Acīmre-
dzot mums pašiem jā-
iziet cauri noteiktām 
stadijām,» nopūšas 
dabas pētnieks.

Kad esam sasnieguši mērķi, Vil-
nis vispirms apgriež automašīnu. To 
viņam esot iemācījis kāds čūsku pēt-
nieks — nekad taču nezini, kādā stā-
voklī būsi, kad vajadzēs braukt prom!

«Re, te brieži ir 
gājuši!»
Vilnis pēc brīža 
iesaucas, un pa-
tiesi — smiltīs 
redzam nepārpro-
tamas pēdas. Glu-
ži tāpat kā mēs, 
briedis ir gājis pa 
ceļu. Ērtības pa-
tīk visiem! «Viņš 
varbūt uz ceļa 

nejūtas pilnīgi drošs, tomēr kājas nav 
pa viršiem jāvalkā,» iztēlojas zoologs. 
Viņš rāda arī uz bedrēm sūnās. Tādas 
atstājot āpši. «Viņi spēj saost zem ze-
mes slieku arī desmit centimetru dzi-
ļumā, tāpēc šādi izrakā zemi. Varbūt 
tur bija paslēpusies kāda racējlapsene 
vai kas cits. Āpšiem kājas ir diezgan 
īsas, tāpēc arī viņiem ir ērta iešana pa 
ceļu un atrod, ko rakt, pa labi un pa 
kreisi no ceļa,» Vilnis stāsta.

Uz ceļa pamanām sarkanu plast-
masas dakšiņu. Diez vai āpsis ar to 
būs uzkodis slieku… Vilnis dakšiņu 
paceļ, lai aizvestu prom no meža. 
Cilvēki jau visur atstāj zīmes, un arī 
mēs no tā nevarēšot izvairīties. «Pie-
mēram, vāvere vai cauna pārvietojas 
pa kokiem, bet vienalga zemē birst 
mazas miziņas vai zariņi, kam ir viņu 
smaka klāt. Mums vienkārši deguns 
ir tik slikts, ka to nesaožam, bet dzīv-
nieki saož visu,» salīdzina dabas gids.

Mēs tagad atrodamies zonā, kur 
aizliegts atrasties no 1. marta līdz 1. 
augustam, lai netraucētu ligzdojoša-
jiem putniem. Aptuveni četru kilo-
metru attālumā esot Rīgas jūras līcis, 
līdz dižjūrai — pieci seši kilometri. 
Senos laikos Bažkangars bijis līdzīgs 
Kuršu kāpai — strēle, kas ievirzās 
jūrā. «Aiz meža, lai cik tas jocīgi ne-
būtu, ir bijušais ezers, kas savu izcels-
mi sāka kā lagūna. Tas bija liels ezers 
— septiņus kilometrus garš un pusot-

ru kilometru plats platākajā vietā. To 
nosusināja 19. gadsimta vidū,» atklāj 
Vilnis. Tas darīts, lai iegūtu zemi, to-
mēr tālākie gadi rāda, ka tā nav seviš-
ķi lietderīgi izmantota.

Bažu purvs mūs apbur ar ļoti 
skaistām krāsām. Vilnis piekrīt, ka 
rudenī purvs ir īpaši skaists. Arī tāds 
miers un klusums purvā esot tieši šajā 
gadalaikā. Rags agrāk bijis te, tāpēc 
Bažu purva pamatni veido saskalotās 
smiltis. «Ja kāds gribētu noslīcināties 
Bažu purvā, viņam ļoti būtu jāmeklē 
piemērota vieta. Tad labāk runāt ar 
mani — es parādītu, kur to var, jo ir 
dažas dziļākas vietas, 
kur tiešām viss šūpo-
jas un līgojas,» mūs 
atkal smīdina Vilnis. 
Citviet pa šo purvu 
varot iet droši.

Šobrīd tas ir ļoti 
sauss, un Vilnis pa-
manījis, ka gadu des-
mitu griezumā purvā 
izteikta sausuma pe-
riodi mijas ar izteiktu 
slapjumu, kura laikā 
noslīkst priedes, un šī 
iemesla dēļ vigas neaizaug, pat ja cil-
vēks neiejaucas.
Sūnās brīnišķi mirdz brūklenes,
un dabas pētnieks iesaka mums tās 
nobaudīt, pirms viņš ir izstāstījis, kā-
pēc ārzemnieki mūsu ogām pat klāt 
neskaras! Izrādās, viņiem bail dabūt 
lenteņus! Kamēr Vilnis stāsta, kā 
tas iespējams, mēs dūšīgi turpinām 
ņammāt tik garšīgās ogas. Vai nu 
tādi briesmu stāsti atturēs latvieti 
no ogām?! Zoologs arī saka — len-
teņa oliņas esot tik smalkas kā pu-
tekļi, tāpēc, ejot pa mežu, īpaši gar 
ceļu, kur lapsas ir izkārtojušās, teo-
rētiski oliņas var palikt uz kurpēm 
un vienalga nonākt cilvēka organis-
mā. «Zinot, cik daudz ogu latvieši 

apēd, mums visiem jau vajadzētu 
būt mirušiem! Bet kādi 20 gadījumi 
gadā Latvijā esot,» viņš zina teikt.

Ārzemnieki baidoties no visa. 
Viņu grāmatiņās rakstīts arī, ka 
zaķskābenes ir indīgas. «Viņiem par 
visu rakstīts, ka tas ir indīgs! Mēs 
varam būt laimīgi, ka neesam vēl tik 
tālu no dabas aizgājuši,» vērtē Vilnis.

Ceļā sastopam mazītiņu ozoliņu. 
«Jūs jau zināt, kas tos stāda — sīļi! 
Tuvākais ozols ir kaut kur Dūmelē 
aptuveni trīs kilometru attālumā. 
Ozolam gan šādās smiltīs izaugt ir 
bezcerīgi, bet cenšas. Kādreiz iz-
aug arī cilvēka augumā un lēnām 
nonīkst. Arī brieži tos apkož un ap-
berž,» mūsu gids atklāj.

Pēc brīža Vilnis vērš mūsu uzma-
nību uz kociņu, pie kura stirnu āzis 
nāk kasīties. «Te viņš gar koku berž 
ragus un ar kājām izkasa zemi, ie-
zīmējot savu vietu. Viņam starp na-
giem ir dziedzeri, kas atstāj smaržu, 
un arī uz ģīmja ir dziedzeri, kas ļauj 
uz koka atstāt smaržu. Jebkurš jauns 
āzis, kurš meklē sev vietu, kur kasī-
ties, paož un konstatē, kas te ir bijis. 
Var arī gadīties tā, ka viņš paož, uz-
zina: «Ā, tas kaut kāds vecs perdelis! 
Lai nāk izkauties!» un mierīgi kasās! 
Bet, ja saož, ka šis stirnu āzis vēl ir 
žirgts diezgan, tad izvairās no kauti-
ņa,» smejas dabas pētnieks.

Taka, pa kuru tobrīd ejam, esot 
cilvēku iestaigāta. «Bet skaidrs, ka 
arī visi tie mīkstpēdiņi — lapsas un 
jenotsuņi — to izmanto,» piebilst Vil-
nis. Viņš tūlīt atkal kaut ko pamana: 
«Re, te ir svaigāka stirnas guļvieta! 
Stirniņas nokasa sūnas divu iemeslu 
dēļ: lai nav jāguļ mitrumā, jo zem sū-
nām vienmēr ir sausāks; un vēl, guļot 
ar krūtīm pie zemes, viņas jūt vibrāci-
jas, ja kāds tuvojas.»

«Šis ar aļņa dārziņš,» Vilnis rāda 
citā vietā. Šādi priedītes laužot tikai 
alnis.
Atzīstos, ka man bieži,
staigājot pa mežu, bijis jādomā, kur 
dzīvnieki šajā laikā slēpjas. Tepat jau 
vien esot! Mēs gan ejam, skaļi pļāpā-

dami, tāpēc ir skaidrs, 
ka nevienu dzīvnieku 
nesatiksim, bet Vilnis 
rīta agrumā pieredzē-
jis, piemēram, ka pre-
tī nāk vilks. «Zvēri ne 
vienmēr kaut kur aiz-
skrien — reizēm viņi 
uz mums noskatās. Ja 
ogu vai sēņu laikā viņi 
no katra cilvēka muk-
tu kā negudri, tad 
būtu galīgi noskrē-
jušies! Sevišķi alņi tā 

dara. Alnis ir liels, kāpēc viņam kaut 
kur mukt? Vienkārši stāv un skatās,» 
skaidro Vilnis.

1984. gadā te manīts arī lācis. Pēc 
20 gadiem cits šurp pārpeldējis no 
Roņu salas, bet vēlāk aizgājis Lietu-
vas virzienā. «Iespējams, ka viņš kādā 
pirtī ir vēl aizvien — uz grīdas vai pie 
sienas,» ironizē dabas pētnieks.

Mūsu jaukās pastaigas beigās Vil-
nis atminas, ka automašīnā līdzi ir 
vēl viens pasažieris — dzeltenkakla 
pele, ko viņš notvēris mājās un atve-
dis uz mežu, lai palaistu brīvībā. Tā, 
izlaista no sprostiņa, aizskrien viršos. 
Mums, pilsētniecēm, gan laiks no 
dabas mācības stundas atgriezties ik-
dienas darbos.

Vilnis rāda Inesei Rozei kociņu, pie kura stir-
nu āzis kasās. «Te viņš gar koku berž ragus un 
ar kājām izkasa zemi, iezīmējot savu vietu. Vi-
ņam starp nagiem ir dziedzeri, kas atstāj smar-
žu, un arī uz ģīmja ir dziedzeri, kas ļauj uz koka 
atstāt smaržu,» stāsta pētnieks.

Viršos un ogulājos Vilnis Skuja pamana ēr-
gļa spalvu.                                      Autores foto

Jebkurš jauns āzis, 
kurš meklē sev vietu, 
kur kasīties, paož un 

konstatē, kas te ir bijis. 
Var arī gadīties tā, 

ka viņš paož, uzzina: 
«Ā, tas kaut kāds 

vecs perdelis! Lai nāk 
izkauties!» un mierīgi 

kasās! Man jaunie ceļi 
nepatīk, jo tie pat 

ar labu mašīnu ļauj 
iebraukt tādās vietās, 
kur agrāk cilvēks būtu 
padomājis — braukt 
vai ne. Bet laiks iet uz 
priekšu, un nekur jau 

mēs nepaliksim — tajā 
bedrē mums ir jāiekrīt.


