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6. LAPPUSE

Mairita Balode

«Šodien tā pavisam nedaudz 
pastaigāju pa savu mīļo Kaltenes 
pludmali, un mana kabata kļu-
va arvien smagāka un smagāka. 
200 metros savācu 260 gramus 
stikla!» 2. martā sociālā tīkla tī-
mekļa vietnē facebook atklāj Kal-
tenes iedzīvotāja Ruta Penēze.

«Krāsainie, jūras nogludinātie 
gabaliņi starp akmeņiem un glie-
mežiem — skaisti saulītē iezaigo, 
un kļūst skumji. Kas tik nenonāk 
jūrā cilvēku nevīžības dēļ. Ja Lat-
vijas jūras robeža ir ap 498 km, tad 
vai pēc katriem vējiem varētu salasīt 
600 kg stikla lausku? Bezjēdzīgi tur-
pināt matemātiku — jo skaidrs, ka 
mūsu pludmale un jūra nomirs netī-
rībā. Vai varam katrs liedagā pacelt 
stikla lausku? Tā ir jūras apskalota, 
neasa, ielikt to kabatā. Mājās sa-
krāt burciņā, pēc tam savāksim tās 
vienuviet, varat sūtīt man un tad no 
sakrātā varētu izgatavot vides objek-
tu «Jūras asara». Sāksim akciju ar 
03.03.2020. un savāksim lauskiņas 
līdz 10.10.2020.! Es par tīru jūru! Un 
tu?» jautā Ruta, un jau pēc trim die-
nām nākamais ieraksts facebook vēs-
tī, ka pirmās stikla lauskiņas ir klāt. 
Kopā ar stikla mākslinieci Ingu Sal-
miņu Ruta sapņo par skaistu sakau-
sējumu mākslas darbam un novēl ik-
vienam brīvdienās skaistas pastaigas.

«Mēs par tīru jūru un turamies 

«Mēs par tīru jūru un 
turamies pretī visām 
likstām!»

Pirmie Rutas Penēzes savāktie stikla gabaliņi, kas deva ieros-
mi vides objektam «Jūras asara».                      Rutas Penēzes foto

pretī visām likstām!» optimistiski 
teic Ruta, kad piezvanu viņai piekt-
dienas rītā pēc dižā vēju pūtiena. 
«Nu jau pēc tiem vējiem jūra būs 
izskalojusi vēl vairāk stikla gabali-
ņu,» viņa pieļauj un atklāj, kā radu-
sies ideja mākslas darba veidošanai. 
«Kad kabatas pilnas un velk uz leju, 
tad jādomā, ko lai ar to dara!» smej 
Ruta. Viņa mēģinājusi sazināties ar 
trim māksliniecēm un visieintere-
sētākā bijusi stikla māksliniece no 
Līvāniem — Inga Salmiņa. Viņa ap-

stiprinājusi, ka ideja ir ļoti pozitīva, 
un piekritusi to īstenot. Pēc pirmā 
ieraksta facebook.lv ar aicinājumu 
vākt no jūras izskaloto stiklu, ar 
spainīti savākto stikla gabaliņu ie-
radusies vietējā Kaltenes meitene, 
kura kopā ar mammu sekojusi Ru-
tas aicinājumam. No jūras izskalotos 
stikla gabaliņus var nodot Rutai vi-
ņas veikaliņā Rojā — «Ķepas un as-
tes». Ruta tos nogādās Līvānos stikla 
māksliniecei, kura pēc rūpnīcas slēg-
šanas joprojām uztur dzīvu Līvānu 

stikla tradīciju, veidojot mākslas 
darbus. Tie jau piedzīvojuši izstādes 
Līvānos un citās Latgales pilsētās — 
arī Rotko mākslas centrā Daugav-
pilī. Izrādās, ne jau visi stikli savā 
starpā «sadzīvo», tāpēc māksliniecei 
nāksies izvērtēt, kas ar ko saderēs, 
lai veidotos piemērots sakausējums 
mākslas darba tapšanai.

Ruta domā, ka vides objektu «Jū-
ras asara» varētu izstādīt Kaltenē vai 
Rojā — kur tieši, par to vēl būtu jāvie-
nojas, protams, iepriekš ieceri saska-
ņojot ar Rojas novada pašvaldību. «Jo 
vairāk stiklu, jo lielāka māksla. Lai tik 
jūra skalo laukā!» smejot teic idejas au-
tore un mudina iesaistīties akcijā visus, 
kas iestājas par tīru jūru un piekrasti.

Mazliet mitrā starpkāpu ieplakā, uz stipri sa-
trūdējuša bērza atrasta jauna sūnu suga — siksn-
veida spuraine.

Atrada Ansis Opmanis.
Publicitātes foto

Dabas skaitīšanas trešās sezo-
nas laikā ir aizpildīti 37 tūkstoši 
anketu par biotopiem, kurās fik-
sēti vairāk nekā 20 tūkstoši pie-
zīmju par jauniem objektiem vai 
reto sugu jaunām atradnēm.
Trijās sezonās

Latvijā ir atklātas divas līdz šim 
nezināmas alas, divas jaunas augu, 
piecas sēņu, piecas sūnu un četras 
ķērpju sugas, kā arī daudz jaunu 
atradņu citām retām sugām. Starp 
pārsteidzošākajiem atklājumiem 
minams arī kāds ne gluži botānisks 
objekts — jauns, līdz šim nezināms 
pilskalns Kurzemē. Trešajā dabas 
skaitīšanas sezonā gan Vidzemē, 
gan Latgalē konstatēts jauns savva-
ļas ziedaugs — smaržīgais ancītis, 
divas jaunas piepju, viena ķērpju un 
trīs sūnaugu sugas, arī vēl viena lie-
lās kosas atradne.

Dabas skaitīšanas eksperti, ap-
sekojot biotopus, anketās fiksē tajā 
sastopamās sugas. Pateicoties viņu 
zināšanām, vērībai un profesionali-
tātei, tiek pamanīti dabas retumi, no 
kuriem daži ir vien pāris milimetru 
lieli, piemēram, ķērpji.

«Jaunas atradnes par izzudu-
šām vai ļoti retām uzskatītām augu 
sugām ir nenovērtējami atradumi 
ar lielu zinātnisku un praktisku 
nozīmi, vienlaikus apliecinot da-
bas skaitīšanā iesaistīto speciā-
listu augsto profesionālo raudzi. 
Lai arī gads ir tikko sācies, mūs 
jau ir pārsteigusi ziņa par jaunu 
Latvijā pirmoreiz konstatētu sēņu 
sugu, ko atklājuši alu un atsegu-
mu pētnieki. Aprīlī un maijā, kad 

Dabas skaitīšanā atklāj jaunas sugas, alas un pilskalnu

tiks uzsākta arī citu biotopu gru-
pu apsekošana, varam sākt gaidīt 
jaunu Latvijas dabas dārgumu 
atklājumus,» pauž Dabas aizsar-
dzības pārvaldes ģenerāldirektors 
Andrejs Svilāns.

Līdz šim visās dabas skaitīšanas 
sezonās fiksētos dabas dārgumus 
iespējams skatīt virtuālas prezen-
tācijas formātā dabas skaitīšanas 
skaitīkļos, kas līdz rudenim izvie-
toti Nacionālajā botāniskajā dārzā.

Ja atradums Latvijā fiksēts pir-
mo reizi, auga parauga izpēti veic 
nozares zinātnieks. Tā kā šo sugu 
padziļināta analīze aizņem laiku, 
iespējams, nākamajos gados uzzi-

nāsim par vēl lielāku dabas skai-
tīšanas laikā atklāto atradumu 
skaitu.
Dabas inventarizācija
jeb dabas skaitīšana Latvijā tiek veik-
ta kopš 2017. gada, kad eksperti pie-
krastē, pļavās, mežos, purvos, upēs 
un ezeros, alās, un iežu atsegumos 
pēta Eiropas Savienības nozīmes 
aizsargājamo biotopu izplatību un 
kvalitāti. Biotops ir teritorija, kuru 
apdzīvo kādas konkrētas dzīvnieku 
vai augu sugas, kas piemērojušās 
noteiktiem dzīves apstākļiem. Dabas 
skaitīšanas kontekstā ar to saprot 
Eiropas Savienības nozīmes aizsar-
gājamos biotopus jeb tādas dzīvot-

nes, kas nav bieži sastopamas, tajās 
koncentrējas daudzveidīgas augu un 
dzīvnieku sugas, kā arī tās atbilst no-
teiktiem kvalitātes kritērijiem.

Dabas skaitīšanas jeb Eiropas 
Savienības Kohēzijas fonda pro-
jekta «Priekšnosacījumu izveide 
labākai bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai un ekosistēmu aiz-
sardzībai Latvijā» visas paredzētās 
aktivitātes tiks īstenotas līdz 2023. 
gadam. Plašāka informācija pie-
ejama vietnē www.skaitamdabu.
gov.lv un www.daba.gov.lv.

Ilze Reinika, 
Dabas aizsardzības pārvaldes 

dabas skaitīšanas vadītāja asistente

Jauna atradne (Latvijā tikai piektā) Eiropā 
ļoti retai un apdraudētai baltdzeltenajai egļ-
piepei, kuru kā pārtikas avotu izmanto vairā-
kas vaboļu sugas.

Atrada Ivars Leimanis.

Jauna atradne ļoti retai su-
gai — Bohēmijas gandrenei, 
kuras ziediem piemīt speci-
fisks aromāts. Sēklu dīgšanu 
stimulē uzkarsēšana, tādēļ 
augs sastopams degumos ot-
rajā, trešajā gadā pēc meža 
ugunsgrēka.

Atrada Solvita Rūsiņa.


