
Gaujas Nacionālā parka 
Ceļotāju dienas
14.–15. septembrī Gaujas 
Nacionālajā parkā
www.daba.gov.lv
Gaujas Nacionālajā parkā 
norisināsies pasākums Ceļotāju 
dienas 2019.  Pasākuma gaitā 
notiks dažādas aktivitātes, kā 
orientēšanās spēles, ekskursi-
jas, pārgājieni, velobrauciens, 
dabas taku izstaigāšana, kā arī 
vietējo produktu degustācija un 
daudzi citi pasākumi. Ceļotāju 
dienas notiks sešos novados, 
kurus visus vieno kas kopīgs 
– Gaujas upe un Gaujas Nacio-
nālais parks. Sīkāku informāciju 
par aktivitātēm, laikiem un 
norises vietām var atrast www.
daba.gov.lv.

Gļotsēņu un sūnu izziņas 
pārgājiens uz Seldžu 
ozolu audzi
14. septembrī plkst. 10.30 
Lubānā pie tūrisma centra
www.dabasdati.lv
Lubānas pilsētā ir aicināti 
pulcēties visi tie, kuriem patīk 
un interesē ielūkoties dabā un 
tajā notiekošajā – pētīt, 
izzināt un tuvāk iepazīties ar 
mazpazīstamajām gļotsēnēm 
un sūnu sugām, kas atrodas 
Seldžu ozolu audzē dabas 
lieguma Lubānas mitrājs 
teritorijā. Ar zināšanām 
dalīsies dabas fotogrāfe un 
sēņu pazinēja Julita Kluša, kā 
arī sūnu speciālists Ansis 
Opmanis. Tikšanās pie Lubā-
nas novada tūrisma un kultūr-
vēsturiskā mantojuma centra. 
Pārgājienā nepieciešams līdzi 
ņemt pusdienas, paredzēta 
piknika pauze. Vairāk informā-
cijas mājaslapā www.dabasda-
ti.lv.

Gājiens nākotnei 
20. septembrī plkst. 16.30 
Vērmanes dārzā
https://www.facebook.com/
fridaysforfuturelatvia/
Gājiena mērķis ir pievērst 
mediju un politiķu uzmanību 
klimata krīzei un nepieciešamī-
bai rīkoties. Gājiens nākotnei ir 
daļa no visā pasaulē notiekošās 
Global Strike for Future 
kustības un globālās klimata 
nedēļas – tiek lēsts, ka tajā 
piedalīsies vairāk nekā miljons 
dalībnieku. Šis būs trešais šāda 
veida gājiens Rīgā, un ar katru 
gājienu tiek mainīts sabiedrī-
bas uzskats par klimata problē-
mām, Latvijā strauji pieaugot to 
cilvēku skaitam, kuriem rūp un 
kuri interesējās par klimata 
problēmām. Vairāk informācijas 
par gājienu ej.uz/GajiensNakot-
nei.

Jūrmalas zaļie pārgājieni 
Daba un cilvēks Jūrmalā
21. septembrī Jūrmalā
www.travelnews.lv
Visiem vēstures, kultūras un 
dabas interesentiem biedrība 
Vides aizsardzības klubs 
piedāvā iespēju piedalīties tās 
organizētajos pārgājienos bez 
maksas. 21. septembrī pārgājie-
nā Ragakāpa – kur upe satiekas 
ar jūru. Pārgājiena garums ir 
4–6 km, tas ilgst vidēji trīs 
četras stundas. Pārgājiena 
mērķis ir ne tikai aicināt ceļot 
un pētīt, bet arī kopīgi atklāt ko 
jaunu Jūrmalā un tās teritorijā. 
Katrs pārgājiens būs savā ziņā 
unikāls un liks lielu uzsvaru uz 
jūras un piekrastes aizsardzību, 
dabas daudzveidību un kultūras 
mijiedarbību. Pārgājieniem ir 
iespējams pieteikties, rakstot 
uz e-pastu elita@vak.lv.
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Kitija Balcare

Ja redzi kādu, kurš iet ar 
grābekli pa upi, nedomā, ka 
cilvēks ir dīvains. Iespējams, 
viņš ir ūdeņu eksperts. Lau-
ma Vizule-Kahovska ir sald-
ūdeņu biotopu eksperte, ku-
ra ne tikai piedalās dabas 
skaitīšanā, bet arī raksta 
emuāru Ar laivu pa dzīvi Fa-
cebook lapā. Līdz šim dabas 
skaitīšanā apsekotajās terito-
rijās kvalitātes mērķus sa-
snieguši vien 52% ezeru bio-
topu un 38% upju biotopu. 
Lauma ir pārliecināta, ka 
ūdeņu kvalitāte ir atkarīga 
gan no katra paša, gan visu 
kopīgās attieksmes un rīcī-
bas. 

Ko nozīmē būt saldūdeņu 
biotopu ekspertei? 
Atceros, ka skolas laikā vēlē-
jos būt veterināre, pēc tam – 
ainavu arhitekte. Taču studi-
ju virzienu izvēlējos vidus-
skolā. Mani interesēja daba. 
Sākumā biju plānojusi studēt 
bioloģiju, taču vides zinātne 
šķita plašāka joma, un tā iz-
rādījās īstā. Ūdeņu lauciņā 
nonācu, pateicoties praktis-
kajam darbam, kad bija jā-
vērtē upes kvalitāte pēc 
ūdensaugiem. Aizrāvos un 
izvēlējos par to rakstīt maģis-
tra darbu. Tolaik Latvijas Vi-
des, ģeoloģijas un meteoro-
loģijas centrs meklēja ek-
spertu ūdensaugu monito-
ringam Lietuvā, bet pirms di-
viem gadiem piepulcējos da-
bas skaitīšanas komandai kā 
saldūdeņu biotopu eksperte 
kontroliere.

Darba gads man dalās di-
vos blokos – ir kamerālais 
darbs rudens, ziemas un pa-
vasara sezonā un darbs dabā 
vasarā. Uz mana darbagalda 
nonāk dati par visiem Latvi-
jas ūdeņiem. Izskatu aizpil-
dītās biotopu inventarizāci-

jas anketas, salīdzinu ar kar-
togrāfisko materiālu un da-
tubāzēm. Savukārt vasarā 
veicu upju un ezeru apseko-
jumu dabā, pārbaudot gan 
izlases veidā atlasītos objek-
tus, gan problēmgadījumus. 

Kā notiek apsekošana 
ūdeņos?
Ezerus un lielās upes apseko 
ar laivu, savukārt mazās un 
vidēji lielās upes apseko, iz-
brienot kājām. Katrā objektā 
nosakām biotopa veidu, kva-
litāti, ūdensaugu sugu sastā-
vu un sastopamību, vides 
faktorus, piemēram, grunts 
sastāvu, ūdens krāsu, ja uz 
vietas iespējams novērtēt – 
arī problēmas un ietekmes. 
Tas viss tiek sarakstīts bioto-
pu inventarizācijas anketā. 

Lai saprastu, kas aug upē 
vai ezerā, augi sākumā jāie-
vāc. Ir trīs lielas ūdensaugu 
grupas – virsūdens augi, pie-
mēram, niedres, peldlapu 
augi, piemēram, lēpes, un ie-
grimušie augi, piemēram, 
glīvenes. Iegrimušie augi var 
sasniegt pat 10 metru dziļu-
mu. Tam izmantojam grā-

bekli un «kaķi» jeb garā auklā 
iesietu skrāpi. Ar izvelkamo 
grābekli var darboties līdz 
četru metru dziļumam, savu-
kārt dziļumā izmantojam 
«kaķi». Grābeklis ir arī neat-
sverams palīgs upēs gultnes 
pārbaudīšanai, jo upes ir ļoti 
mānīgās, vietām seklas un 
smilšainas, bet vietām jau 
dūņas līdz dibenam. 

Kas cilvēkam jāzina par 
ūdeņu kvalitāti?
Viss uz zemes ir vienota sis-
tēma, un ikviena darbība ie-
tekmē pārējo. Tas attiecas arī 
uz ūdeņiem. Upju un ezeru 
kvalitāte ir atkarīga no saim-
nieciskās darbības veida un 
intensitātes to sateces basei-
nā. Cilvēks ar savu darbību 
var labvēlīgi vai nelabvēlīgi 
ietekmēt ikvienu saldūdeņu 
biotopu, kaut vai to tieši ne-
redzam un neapzināmies. 
Būtībā it viss, ko darām gan 
mājās, gan pie dabas, gan 
tas, ko dara pašvaldības, rūp-
nīcas, uzņēmumi, ietekmē 
ūdeņu stāvokli.  

 Jā, Latvija ir ūdeņiem ba-
gāta zeme. Upju kopgarums 
ir gandrīz 40 000 kilometru, 
ezeru skaits – vairāk nekā 
2000. Taču kvalitāte Latvijas 
saldūdeņos pieklibo. Līdz 
šim pārbaudītajās teritorijās 
kvalitātes mērķus sasnieguši 
vien 52% ezeru biotopu un 
38% upju biotopu. Aptuveni 
trešā daļa no Latvijas upju 
kopgaruma tikusi iztaisnota, 
padziļināta, pārveidota ar 
grāvjiem, kas vispār neatbilst 
īpaši aizsargājamam ES no-
zīmes biotopam. 

Labvēlīgs saldūdeņu bio-
topu aizsardzības stāvoklis 
atbilstoši Biotopu direktīvai 
vai laba ekoloģiskā kvalitāte 
atbilstoši Ūdens struktūrdi-
rektīvai nav tikai abstrakts jē-
dziens vai formālas prasības. 
Tas ir tāds ezeru stāvoklis, 

kādā to vēlamies redzēt ik-
viens no mums. Upe un ezers 
labā kvalitātē spēj nodroši-
nāt ne tikai rekreāciju, bet arī 
resursu mājsaimniecībā un 
ražošanā, dzīvesvietu un 
migrācijas koridorus, pašat-
tīrīšanos, klimata un plūdu 
regulēšanu. 

Ko aicini mainīt sabiedrī-
bas rīcībā, lai uzlabotu ūde-
ņu kvalitāti?
Pie ūdeņiem jāatpūšas atbil-
dīgi: nevajag tur ne mazgā-
ties pašam, ne mazgāt savu 
suni vai mašīnu, ne arī atstāt 
ūdeņos savus vielmaiņas ga-
laproduktus. Neveido upes 
vai ezera aizsargjoslā kom-
posta kaudzes vai sausās tu-
aletes. Jāpārdomā savi para-
dumi virtuvē un vannas ista-
bā, jāpārskata izmantotie 
mazgāšanas līdzekļi. Ja mā-
jās nav centralizētās kanali-
zācijas sistēmas, jādomā par 
individuālo kolektoru uzstā-
dīšanu. 

Kā motivēt sabiedrību 
līdzdarboties vides, arī ūde-
ņu, sakopšanā? 
Jāsaprot, ka ir lietas, ko va-
ram un ko nevaram paši ie-
tekmēt. Ūdeņu apsaimnie-
košanā patiešām milzīga no-
zīme ir integrētai pieejai un 
sadarbībai blakus esošo 
saimniecību, pašvaldību un 
novadu līmenī, jo tikai tādā 
veidā var panākt ievērojamus 
uzlabojumus, un arī nopietni 
risinājumi ūdeņu kvalitātes 
jautājumos ir veicami aug-
stākā līmenī, piemēram, laba 
lauksaimniecības prakse, vi-
dei draudzīga meliorācija, 
efektīvas notekūdeņu attīrī-
šanas iekārtas, spēcīgāka vi-
des izglītība, dabas aizsardzī-
bas izvirzīšana par augstāku 
prioritāti. Šīs minētās lietas 
viens pats cilvēks nevar ie-
tekmēt. 5

Ar grābekli upē
Pieci jautājumi saldūdeņu biotopu ekspertei Laumai Vizulei-Kahovskai

0  «atceros, ka skolas laikā vēlējos būt veterināre, pēc tam – ainavu arhitekte. Mani interesēja daba. Sākumā biju plānojusi 
studēt bioloģiju, taču vides zinātne šķita plašāka joma, un tā izrādījās īstā,» saka Lauma Vizule-Kahovska, saldūdeņu biotopu 
eksperte, kura ne tikai piedalās dabas skaitīšanā, bet arī raksta emuāru Ar laivu pa dzīvi. F o t o – K r i s tA p s K A l n s , D i e na s m e D i j i

Inga Melberga

Veselīga uztura entuzias-
tiem aktuāli ir iekļaut ēdien-
kartē dažādus superfood jeb 
īpaši vērtīgus, vitamīniem un 
minerālvielām bagātus pro-
duktus. Liela daļa no tiem at-
ceļojuši no tālām zemēm, ta-
ču arī tepat pie mums Latvi-
jas dabā superproduktu ne-
trūkst, vienīgi daži no tiem 
nav tā īsti novērtēti. Piemē-
ram, pīlādžogas, kas ir ļoti 
vērtīgs C vitamīna avots, ta-
jās sastopams arī A vitamīns 
un citi antioksidanti. Kā vis-
labāk tās lietot uzturā? Pro-
tams, svaigas! Taču tās ir visai 

specifiskas garšas ziņā un, ja 
vien netiek pievienotas svai-
gajiem kokteiļiem, ne visiem 
var šķist tīkamas. Pīlādžogas 
var saglabāt arī ziemai, tās 
izkaltējot augļu žāvētājā 45 
grādu temperatūrā – tādā 
ēdienus gatavo svaigēdāji, jo 
tiek uzskatīts, ka tā ir maksi-
mālā pieļaujamā temperatū-
ra, kurā produkts nezaudē 
savas veselīgās īpašības. 5

dari pats

Pīlādžogu sukādes

0 ParastI pīlādžu ogas vāc līdz septembra beigām, 
nogriežot ar visu ķekaru, lai ogas labāk uzglabājas. Notīrītas 
ogas sajauc ar cukuru, notur ledusskapī 24–48 stundas, 
pēcāk notecina sulu un cukuru un augļu žāvētājā 45 grādu 
temperatūrā žāvē diennakti. Uzglabā sausā vēsā vietā.

Nepieciešams:

5  1 kg pīlādžogu;
5  500 g cukura.

pie ūdeņiem 

jāatpūšas 

atbildīgi: 

nevajag tur ne 

mazgāties 

pašam, ne 

mazgāt savu 

suni vai 

mašīnu!
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