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Edgars Lācis

3. martā atzīmēja Pasaules 
savvaļas sugu dienu. Dabas aiz-
sardzības pārvaldes dabas izglītī-
bas centrs «Slītere» rīkoja pārgā-
jienu «Vilkam kājas nosalušas?», 
kuru vadīja izglītības centra va-
dītāja Andra Ratkeviča un pie-
redzes bagātais dabas pētnieks 
Vilnis Skuja.

Interesentiem bija iespēja doties 
apmēram piecus kilometrus garā 
pārgājienā pa dabas lieguma «Ances 
purvi un meži» teritoriju, izbaudot 
simtgadīga meža šalkas un uzzinot ko 
jaunu par pelēko vilku īpašībām, un 
pat nojaušot pelēko vilku, kā arī citu 
meža dzīvnieku klātbūtni. Nojaust, jo, 
kā Vilnis Skuja brīdināja — «Cerēt 
varam uz kādu pēdu un kādu kaku.»
Pirms pārgājiena
dalībniekiem bija iespēja izdarīt ko 
tādu, kas dabā grūti paveicams, — 
pataustīt lūša un vilka kažoku. «Pa-
saules savvaļas sugu diena veltīta 
Vašingtonas konvencijai, kas pie-
ņemta, lai tiktu ierobežota un regu-
lēta tirgošanās ar dažādiem dzīvnie-
kiem un to izstrādājumiem. Šie divi 
dzīvnieki, kuru trofejas te izliktas, ir 
ļoti labs piemērs, jo abi iekļauti Va-
šingtonas konvencijas sarakstā. Šīs 
trofejas ir legāli iegūtas; ja īpašnieks 
gribētu vest pāri robežai, viņam ne-
būtu problēmu — jāuzrāda tikai 
dokumenti. Taču nelegāli iegūtas 
ir krimināli sodāma un noziedzīga 
rīcība. Kopumā pasaulē sarakstā ir 
arī skaistie papagaiļi, kurus cilvēki 
vēlas iegūt, dažādi izstrādājumi no 
tīģer ādas, degunradžiem, ziloņiem 
utt. Tātad Austrumu, Āfrikas un 
dienvidu zemju eksotika un milzīgā 
dabas daudzveidība cieš no cilvēku 
alkatības. Kā kolēģis Dabas aizsar-
dzības pārvaldē teicis — «Tirgoša-
nās ar dzīvnieku daļām un pašiem 
dzīvniekiem un augiem ir uzreiz 
aiz ieroču un narkotiku kontraban-
das.» Problēma ir ļoti liela,» skaid-
roja dabas izglītības centra vadītāja 
Andra Ratkeviča.

Dabas pētnieks Vilnis Skuja, tur-
pinot Andras stāstīto, pauda: «Šie 
abi dzīvnieki ir aizsargājami visur Ei-
ropā un arī Latvijā. Bet, tā kā vilku 
mums ir daudz, balstoties uz vienu 
no Vašingtonas konvencijas Eiropas 
regulām, vilks ir izņemts no stingrākā 
pielikuma un ielikts medību zvēros, 
tāpēc viņu medījam. Turpretī lūsi 
medīt ir puslegāli, medniekiem katru 
gadu jāizņem atļauja. Lūsis iekļauts 
pielikumā, kur teikts, ka to drīkst 
medīt tikai tad, ja tas apdraud cil-
vēku, nodara postījumus mājlopiem 
vai ir kādas slimības nēsātājs.»

Klātesošajiem tika parādīti abu 
zvēru galvaskausi, un Vilnis pastāstī-
ja arī par tiem: «Par lūša zobiem — 
tipisks kaķis un ideāla plēsēja žokļa 
un galvaskausa uzbūve. Ilkņi — īpaši 
gari, un ir tveramais aparāts, ar ko 
saķert upuri un pēc tam, tā kā zobu 
rinda maza, nokost pa gabalam. 
Kam mājās ir kaķīši, tie zina, ka viņi 
ēdot tikai pažļembā, bet principā rij 
gabaliem.

Vilkam, protams, žokļa aparāts 
arī pietiekami efektīvs. Molāriem 
jeb dzerokļiem virsma ļauj vairāk 
žļembāt. Vilki ēd arī augu barību, 

«Uz veikalu jau vilks neiet»

Vilnis Skuja rāda vilka galvaskausu.                       

Pēdas atstātas vienā tais-
nē — te gājis vilks.

Senā dravas priede un izveidotie caurumi bišu 
stropam.

Šīs zīmes pali-
kušas no 80. ga-
diem, kad veikta 
sveķošana.            
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Vien retais dzīvē redzējis savvaļas lūsi. 
Nu bija iespēja pat tam pieskarties.

Tā dara tikai alnis — nolauzis kociņu un ēdis zarus. Šī 
priedīte noteikti ir ļoti garšīga, jo var redzēt, ka ap to dzīv-
nieki ņēmušies jau agrāk.

labprāt dažādas ogas, 
arī bumbierus, ābolus. 
Tikai, protams, laikā, 
kad maz iespēju ko 
nomedīt, uz veikalu 
jau viņi neiet (sme-
jas — E. L.). Sagitālā 
šķautne uz galvaskau-
sa ir vieta, kur piestip-
rinās košanas muskuļi. 
Jo lielāka šķautne, jo 
vairāk muskuļu var 
piestiprināties, attiecī-
gi stiprāks sakodiens. 
Smadzeņu kapsula nav 
pārāk liela, bet tai pašā 
laikā tādam lielam dzīvniekam kā al-
nim smadzenes arī nav daudz lielākas, 
lai gan galvaskausa izmērs liels.»

Uzsākot pārgājienu, dabas pēt-
nieks pastāstīja sīkāk par abu plēsēju 
uzturu: «Lūsim pamatbarība Latvi-
jā ir stirna, tādējādi viņi ir ļoti lielā 
mērā saistīti ar stirnu populāciju. 
Bet, protams, viņi medī arī ko citu, 
sevišķi vasarā, kad ir 
daudz sīko dzīvnieku 
un jaunu, neuzmanī-
gu putnu. Tāpat arī 
vilks — ziemā medī 
lielākus dzīvniekus 
(garšīgākais medī-
jums vilkam ir meža-
cūka), vasarā — sīku-
miņus. Kad daudz peļu, viņš peļo uz 
lauka. Ances mežsargs redzējis, ka 
varžu riesta laikā vilks iekāpj peļķē 
un tik kampj vardes.»
Pēc brīža atrodam pirmos 
pierādījumus
par vilku klātbūtni: apspricētu koku 
un pēdas sniegā. «Redzat to taisni — 
skaidrs, ka gājis vilks. Ja vilks iet 
slaidā riksī, tad pēdas paliek gandrīz 
vienā taisnē,» atklāja Vilnis. «Pēc 
nospieduma nevar pateikt, vai tas ir 
vilks vai suns, jo suņi ir dažādas šķir-
nes. Bet, ja redzat taciņu un pēdas ir 
gandrīz uz vienas taisnes, tad tas ir 
bijis vilks. Pie tam nesen viesojies! 
Andra noteikti pasūtījusi, lai atnāk 
un uzčurā (smejas — E. L.)!»

«Kā noteikt, cik sen atstātas pē-
das? Temperatūra zem sniega ir ne-
daudz siltāka. Ja sniegs tiek rakts vai 
kā citādi atsegts, tad temperatūras 
svārstību dēļ rodas kondensāts. Ap-

tuveni pusstundu pēc tam, ieliekot 
pēdā roku, sniegs būs mīksts. Bet, ja 
vēlāk par pusstundu, — var just, ka 
sniegs paliek ciets. Citādi tikai pēc 
tā, kad pēdējoreiz snidzis. Ja mēs 
būtu suņi, kam ir baigā oža, tad mēs, 
tās čuras paostot, varētu noteikt, vai 
tās atstājis suns vai kucīte.»

«Apzīmētas tiek ne tikai robežas, 
kas, protams, ir ļoti 
svarīga lieta. Svarīgi 
arī atstāt teritorijā 
zīmi, kas nozīmē — 
es te biju. Katram 
dzīvniekam smaka 
atšķiras, un, to paos-
tot, acu priekšā pa-
rādās tēls. Mums tā 

būtu tikai smirdīga čura, bet viņiem 
ir skaidrs — vai tā ir kuce vai vilks, 
vai jaunais, vai vecais.»

Vilki dzīvojot baros, bet tāpat kā 
cilvēki — ir vientuļnieki un ir, kas 
dzīvo ģimenēs. «Bet pārsvarā dzīvo 
ģimenēs, jo vilku bars pēc būtības 
ir ģimene. Tajā ir vecais pāris, ir šī 
gada bērni un ir puikas no iepriek-
šējiem gadiem, jo kuces ir ļoti dus-
mīgas uz savām meitām, greizsirdī-
gas un tās padzen. Pie tam visas nē, 
ja barības ir daudz,» skaidro Vilnis. 
«Riesta laikā klasiski ir, ka vairojas 
tikai veco vilku pāris — alfa pāris. 
Bet, jo vairāk pēta, jo izrādās — 
kāda no iepriekšējo gadu meitām 
arī var palikt grūsna. Jo var gadīties, 
ka vecā vilcene tiek nomedīta, un 
labi, ka rezervē ir jaunā un tai būs 
kucēni.»
«Kad vilki skrien 
medījumam pakaļ, tas nenotiek, 

kā rāda filmās 
par Āfriku, kad 
lielie kaķi me-
tas virsū me-
dījumam, ātri 
skrienot. No-
skatot upuri, 
vilki sāk to dzīt, 
tas ir kā maratons. Viņi neskrien 
ar pilnu spēku, bet tas nabags, kas 
mūk, gan skrien, cik vien var, un 
vilki, neatlaidīgi sekojot, to būtībā 
nodzen. Un tad vienkārši noķer. 
Reizēm, kad upuris ir briedis vai 
alnis, tie cenšas bēgt ūdenī — upē 
vai jūrā. Ja briedis ar garajām kā-
jām iebrien jūrā, vilkam jāmetas 
peldus. Briežiem un aļņiem priekš-
kājas ir nāvīgs rīks — ja viņi trāpa 
vilkam pa galvu, tad galvaskauss 
var neizturēt. Tāpēc, ja jāpeld klāt 
pie kāda, kam jāpārkož rīkle, un 
tas kāds stāv stabili, tas nevienam 
nepatīk,» Vilnis skaidroja par vilku 
īpatnībām medījot.

Andra Ratkeviča atklāja, ka, ja ir 
vēlme redzēt Slīteres vilkus, nepie-
ciešams apmeklēt interneta vietni 
www.youtube.com un, ierakstot mek-
lētājā «Vilki Slīterē», ir iespējams 
noskatīties pirms pieciem gadiem 
filmētu video ar vietējiem vilkiem. 
«Mums bija projekts, kad likām ka-
meru mežā, lai filmētu savvaļas zvē-
rus. Tad atklājās, ka netālu no Puteru 
ezera vilki nokoduši briedi, cilvēki 
vilkus iztraucējuši, un briedis tur 
gulēja beigts. Novietojām kameru 
un gaidījām, kad vilki nāks pie sava 
medījuma. Ilgu laiku nenāca, bet pēc 
tam parādījās un nofilmējās. Smuks 

video. Bija aprīļa sākums, saulīte, 
dzērves vēl fonā staigāja,» stāstīja 
Andra.
«Ja ir vēlēšanās dzīvē vilku 
redzēt,
tad jāiet vienam mežā. Ir reizes, kad 
dzīvnieku var pamanīt, bet tomēr 
vilks mūs pamana pirmais, jo viņam 
oža, dzirde un arī redze labāka. No 
uzbrukuma baidīties nevajadzētu, jo 
pēckara gados nav bijis gadījuma, ka 
vilks būtu uzbrucis cilvēkam, ja tas ir 
vesels, ne traks,» stāstījumu papildi-
nāja Vilnis.

Pārgājiena laikā netrūka arī citu 
dzīvnieku pēdu — sniegā varēja 
manīt gan aļņu, gan stirnu pēdas. 
Netrūka arīdzan caunu, vāveru un 
mežirbju atstātie pēdu nospiedumi.

Dabas liegums «Ances purvi un 
meži» ir arī īpašs ar to, ka šeit dabā 
var redzēt vienu no retajām dravas 
priedēm, kas ir gandrīz 300 gadu 
veca un kurā turētas bites. Uz prie-
dēm redzamas arī vēl no padomju 
laikiem atstātas zīmes, kas radušās 
sveķu iegūšanas rezultātā.

Noslēgumā dalībniekiem bija ie-
spēja sasildīties un cept līdzi paņem-
tās desiņas pie ugunskura Puteru 
ezera krastā, baudot skaisto apkārt-
nes ainavu un pavadot laiku kopīgās 
sarunās par dabu.

Tirgošanās ar 
dzīvnieku daļām un 

pašiem dzīvniekiem un 
augiem ir uzreiz aiz 
ieroču un narkotiku 

kontrabandas.


