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NO ORNITOLOĢIJAS VĒSTURES

Dabas pētniekam Georgam Lejiņam – 100

Vienam no pirmajiem LOB Goda 
biedriem – Georgam Lejiņam – šo-
gad atzīmējām 100 gadu jubileju. 
Viņš bija viens no tiem retajiem, kuri 
uzsāka putnu vērošanu un gredzeno-
šanu vēl pirms 2. pasaules kara, pa-
lika Latvijā un turpināja savas aktivi-
tātes nākamos 40 gadus. Pīļu mazuļu 
gredzenošanas metodes izstrādāša-
na, migrējošo pūču ķeršanas metode, 
putnu un sikspārņu preparēšana, 
pirmās stacionārās migrējošo putnu 
uzskaites Kolkā un Papē, daudzu 
retāk sastopamu putnu novērojumi 
ir G. Lejiņa nākamajām paaudzēm 
atstātais mantojums, par kuru gribē-
tos atgādināt šajā pārskatā1. 

Georgs dzimis 1914. gada 31. jūlijā 
Varšavā, kur dienesta gaitās kopā ar 
ģimeni bija nonācis viņa tēvs – Krievi-
jas armijas virsnieks Teodors Akimovs. 
Nākamajos 1. pasaules kara un Krievi-
jas revolūcijas gados ģimene vairākkārt 
mainīja dzīvesvietu plašajā Krievijas 
impērijas teritorijā – caur Maskavu 
uz Sibīriju, tad uz Poliju. 1918. gadā 
viņa tēvs gāja bojā un māte ar diviem 
bērniem atgriezās Latvijā. Ir zināms, 
ka vismaz līdz 1938. gadam Georgs 
lietoja tēva uzvārdu, bet jau 1940. gadā 
dokumentos parādījās mātes uzvārds – 
Lejiņš. 

No 1925. līdz 1931. gadam viņš ap-
meklēja pamatskolas Jelgavā un Bānū-
žos, bet no 1932. līdz 1938. gadam 
mācījās Cēsu un Balvu ģimnāzijās. 
Domājams, ka interese par putniem ra-

dusies jau bērnībā, jo astoņpadsmit gadu 
vecumā (1932.g.) viņš uzsāka gredzenot 
putnus un līdz 1936. gadam Cēsu ap-
kārtnē bija apgredzenojis 21 putnu.2 

1939. gada rudenī Georgs Lejiņš uz-
sāka mācības tikko nodibinātajā Jelgavas 
Lauksaimniecības akadēmijas Mež-
saimniecības fakultātē3, kur iepa zinās 
ar augstskolas pasniedzējiem – Zoo-
lo ģijas katedras vadītāju Egonu Tau-
riņu (1909–1989) un Mežkopības 
katedras vecāko lektoru Kārli Vilku 
(1900–1993).  Ar pārtraukumiem mā-
cības tika turpinātas līdz 1944. gada 
pavasarim, kad viņš piespiedu kārtā 
tika iesaukts dienēt vācu armijā par 
Gaisa spēku izpalīgu (Kampfhelfer der 
Luftwaffe). Pēc kāda laika no dienesta 
viņš dezertēja. Pēc otrreizējās padomju 
okupācijas, 1945. gadā nonāca filtrā-
cijas nometnē Krievijas Ļeņingradas 
apgabalā4. Jāatzīmē, ka G. Lejiņa labās 
prasmes dzīvnieku ķeršanā palīdzēja 
viņam izdzīvot (t.i., nenomirt no bada) 
filtrācijas nometnē. 1946. gadā, sakarā 
ar darbaspēka nepieciešamību Latvijā, 
no filtrācijas nometnēm tika atbrīvoti 
daudzi bijušie vācu armijas karavīri, 
kuri varēja atgriezties dzimtenē. 

Aktivitātes pēckara gados 
(1946–1956)
1946. gadā atgriezies no filtrācijas, G. 
Lejiņš kādu laiku dzīvoja Drustu pa-
gasta “Dārzkalnos”, bet ap 1947. gadu 
devās uz Rīgu, kur mitinājās dažādās 
vietās5. Dienests vācu armijā visai ap-
grūtināja darba gaitas pēckara padomju 
režīmā, jo par to obligāti bija jāraksta 
darba anketās, tāpēc nācās strādāt maz 
atalgotu darbu dažādās ar dabas pētīju-
miem saistītās darba vietās: LPSR ZA 
Eksperimentālās medicīnas institūtā, 
LPSR ZA Mežsaimniecības problēmu 
institūtā, LLA Zooloģijas katedrā, Rīgas 
Zooloģiskajā dārzā, Sanitāri epidemiolo-
ģiskajā stacijā u.c. Jāatzīmē, ka G. Lejiņš 
tā arī nepabeidza studijas augstskolā. 

Paralēli pamatdarbam G. Lejiņš piedalī-
jās dažādās ar putniem saistītās aktivi-
tātēs. Viņš ir atstājis dažādas gadījuma 
ziņas par retāk sastopamajām putnu 
sugām. Piemēram, 1948. gada 25. mai-
jā apsekojot Viļānu apriņķa Gaļānu 
pagastā esošo sūnu purvu, tajā atradis 
lielā piekūna Falco peregrinus ligzdu, 
kurā apgredzenojis trīs mazuļus.6 Tā 
paša gada 19. jūlijā Rīgas pilsētas 2. 
slimnīcas dārzā7 novērojis melnos eric-
kiņus Phoenicurus ochruros, kuri baroja 
vismaz divus izvestus jaunos putnus.8 

Tajos gados tā bija reti sastopama suga 
Latvijā (Вилкс 1953). 1950. gada 20. 
jūnijā Rīgā, Ganību dambja rajonā 
liepā atradis apdzīvotu ģirliča Serinus 
serinus ligzdu ar nesen izšķīlušos ma-
zuli (Вилкс 1953, Виксне 1967), bet 
20.09.1951. Engures ezerā nošāvis 
jauno baltspārnu zīriņu Chlidonias leu-
copterus (Mihelsons 1960). 

1 Daļu no faktiem par G.Lejiņa dzīvi autors ņēmis no J.Vīksnes publicēta nekrologa (Vīksne 1995).
2 LOC sarakstos nav ziņu par G.Akimovu, domājams, ka gredzenus viņš saņēmis no kāda cita gredzenotāja. Viņa gredzenošanas atskaite (1932–1938) LOC 
arhīvā ir ar nr.2703. 
3 No 1940. līdz 1944.g. dzīvojis Jelgavā, Skolas ielā 21-4. 
4 Šajā lēģerī viņš iepazinās ar citu pašmāju putnu gredzenotāju – Uldi Lipsbergu (1926–1997). Kā atceras Ulda brālis, pazīstamais ornitologs Juris Lipsbergs (dz. 
1939.g.), starp cilvēkiem viņš sadzirdējis G.Lejiņa stāstu par vārnu un pienācis klāt, lai aprunātos ar cilvēku, kuram bijušas labas zināšanas par putniem.
5 Ir zināms, ka Rīgā viņš dzīvojis šādās adresēs: Ganību dambī 1a, dz. 1 (1947. gadā), Brīvzemnieka ielā 6, dz.5 (1948.–1950., pie Harija Mihelsona), Dārtas ielā 
52, dz.8 (1951.), Robežu ielā 16, dz.2 (1958.–1960.). 
6 G.Lejiņa gredzenošanas atskaite par 1948. gadu (Gr.57). 
7 Mūsdienās tā ir Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca (Pilsoņu iela 13, Rīgā). 
8 Konkrētā novērojama apraksts glabājas Latvijas PSR Ornitoloģijas stacijas arhīvā LUBIOL.

G. Lejiņš (no kreisās) un Viktors 
Šmits (dz. 1912.g.), preparējot nošau-
tos putnus. Lubāna ezera apkārtnē, 
1954.g. jūnijs. 
Foto no E. Tauriņa fotogrāfiju arhīva (mūs-
dienās LUBIOL arhīvā)
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Ir zināms, ka no 1948. līdz 1963. 
gadam G. Lejiņš šāva un preparēja 
putnus, izgatavojot ādiņas. Tā bija viņa 
sirdslieta. Viņš veidojis putnu kolekciju, 
kuru 20. gs. 60. gados9 nodevis Latvijas 
Valsts universitātes Zooloģijas muzejam 
(turpmāk – LUZM). Ir zināms, ka G. 
Lejiņš E. Tauriņa uzdevumā veica arī 
morfometriskus mērījumus nošautajiem 
putniem, kuri vēlāk izmantoti mugur-
kaulnieku noteicējā (Tauriņš, Ozols 
1956). Pēc LUZM vadītāja Aivara Petriņa 
sniegtajām ziņām, mūsdienās ir saglabā-
jušās 233 putnu ādiņas no 70 sugām. No 
dažām sugām ir ievākti vairāki eksem-
plāri. Piemēram, 1956. gada maijā Kriev-
upes un Tumšupes mežniecībās, kur tajos 
gados tika veikti dobumperētāju putnu 
pētījumi (Спурис и др. 1958), G. Lejiņš 
ievāca 44 melnā mušķērāja Ficedula hy-
poleuca īpatņus (12 mātītes, 32 tēviņus, 
visus pieaugušos), kuri tika izmantoti 
taksonomiskajai analīzei (Тауриньш и 
др. 1960). No 1952. līdz 1958. gadam 
viņš dažādās Latvijas vietās ievāca 21 
riekstrozi Nucifraga caryocatactes, iespē-
jams, viņš vāca datus pasugu atšķiršanai. 
Savukārt no 1959. līdz 1962. gadam 
Engures ezerā viņš nošāvis un preparējis 
17 niedru lijas Circus aeruginosus – šajā 
gadījumā iemesls varētu būt cīņa pret me-
dījamo putnu (perējošo pīļu) ligzdu pos-
tītājiem. Jāpiebilst, ka šajos gados Engures 
ezerā tika veikta arī niedru liju indēšana 
ar luminālu, ar mērķi būtiski samazināt šīs 
sugas klātbūtni ezerā (Kasparsons 1959, 
1960; Каспарсон 1961). 

Vēl jāpiebilst, ka G. Lejiņš palīdzējis 
arī zīdītājdzīvnieku pētījumos, piemē-
ram, 1952. gada vasarā no Voroņežas 
rezervāta uz Rīgu tika nogādāti pieci 
pāri melno bebru Castor fiber orien-
toeuropaeus, kurus viņš palīdzēja no-
gādāt uz introdukcijas vietām Latvijā 
(Тауриньш 1962). Laika posmā no 
1951. līdz 1960. gadam savācis desmit 
sikspārņu sugu ādiņas un galvaskausus, 
ar precīzām norādēm par atrašanas 
vietu un laiku, un vēlāk tos uzdāvinājis 
LUZM. Pēc sikspārņu pētnieka Viestu-
ra Vintuļa sniegtās informācijas, LUZM 
kolekcijā ir 48 sikspārņu eksemplāri, 
kurus ievācis G. Lejiņš.10 Šajā kolekcijā 
vairākām sugām ir bijuši vienīgie drošie 
pierādījumi par to sastopamību Latvijā. 
Piemēram, ap 1955. gadu Abavas basei-
na alās atrastie seši Naterera naktssik-

spārņa Myotis nattereri eksemplāri bija 
pirmā informācija par iespējamu šīs 
sugas vasaras kolonijas esamību Latvijā, 
savukārt 1956. gada 22. martā Līgat-
nes papīrfabrikas ciematā G. Lejiņš 
ievācis Latvijas faunai jaunu sikspārņu 
sugu – Eiropas platausi Barbastella 
barbastellus, tēviņu, kas bija veiksmīgi 
pārziemojis Latvijā (Buša 1980). Viņš 
piedalījies arī sikspārņu gredzenoša-
nā, piemēram, 1951. gada 12. augustā 
Lilastes jūrmalā priedes dobumā 
savācis 28 rūsganos vakarsikspārņus 
Nyctalus noctula, kurus nākamajās die-
nās (14.–15. augustā) apgredzenojot 
izlaidis Rīgā (pie Māras dīķa un Dārtas 
ielā 52).11 Publicējis nelielu rakstu par 
sikspārņiem (Lejiņš 1967).

No 1953. līdz 1956. gadam G. Lejiņš 
kā asistents piedalījies vairākās Egona 
Tauriņa vadītajās ornitoloģiskajās 
ekspedīcijās uz tālākajiem Latvijas re-
ģioniem. Piemēram, 1953. gada 12.–18. 
jūnijā apmeklēts Lubāna ezers, bet 
1954. gada 2.–11. jūnijā latviešu un 
igauņu ornitologu kopīgajā purvu ek-
spedīcijā veikti putnu novērojumi Olga 
purvā, Teiču purvā un Lubāna ezerā. 
1955. gadā piedalījies trijās ekspedīci-

jās: no 27. aprīļa līdz 8. maijam veikti 
putnu vērojumi Liepājas mežniecībā, 
tajā skaitā Papes un Liepājas ezeros, no 
20. maija līdz 11. jūnijam apmeklēta 
Latgale, bet no 15. līdz 20. jūnijam 
veikti novērojumi Salacgrīvas piekrastē 
un Burtnieku ezerā.12 Savukārt 1956. 
gada 15.–16. jūnijā apmeklēts Babī-
tes ezers, bet no 16. līdz 21. jūnijam 
veikti novērojumi Liepājas, Papes un 
Tašu ezeros. Vēlāk, pamatojoties uz 
šo ekspedīciju laikā iegūtajiem rezul-
tātiem, publicēts nozīmīgs pārskats 
par Latvijas augsto purvu ornitofaunu 
(Тауриньш 1961).

1955. gadā pēc igauņu ornitologa Ērika 
Kumari (1912–1984) ierosinājuma tika 
nodibināta Baltijas putnu migrācijas 
izpētes komisija (Прибалтийская 
комиссия по изучению миграций 
птиц, darbojās līdz 1991. gadam), kura 
1956. gada rudenī (15.09.–14.10.) 
rīkoja stacionārās migrējošo putnu 
uzskaites Baltijas jūras austrumu un 
dienvidu piekrastē (Kумари 1961). 
Tieši G. Lejiņš bija pirmais no Latvijas, 
kas norādītajos laikos veica migrējošo 
putnu uzskaites Bigauņciema jūrmalā 
(Tauriņš, Švarcbergs 1960).

9 Nav precīzas informācijas par laiku, kad G.Lejiņš dāvinājis savu putnu un sikspārņu kolekciju šim muzejam. Ņemot vērā apstākli, ka pēdējie putni vākti 1963. 
gadā, tas ir noticis nākamajos gados.
10 Jāatzīmē, ka ne visi LUZM fondos esošie G. Lejiņa kolekcijas sikspārņi iekļauti šajā uzskaitījumā.  
11 Informācija no G.Lejiņa gredzenošanas atskaites par 1951. gadu. 
12 Vairāk par šīm ekspedīcijām sk. žurnāla “Putni dabā” 2008/3 numurā (Matrozis 2008). 

Andris Zīverts (LLA Mežsaimniecības fakultātes students (dz. 1932.g.), no krei-
sās), nezināms (pa vidu) un G. Lejiņš melno bebru introdukcijas laikā Latvijā. 
1952. gada vasara. 
Foto no E. Tauriņa fotogrāfiju arhīva (mūsdienās LUBIOL arhīvā)
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Darbība Bioloģijas institūta 
Ornitoloģijas laboratorijā 
(1957–1976)
1957. gadā, paplašinoties Latvijas PSR 
ZA Bioloģijas institūta Ornitoloģijas 
laboratorijas štatam, G. Lejiņš tika 
pieņemts darbā par vecāko laborantu. 
Turpmākos 20 gadus viņa aktivitātes 
bija saistītas ar laboratorijas galvena-
jiem putnu pētījumu virzieniem. 

Laika posmā no 1956. gada rudens līdz 
1960. gada rudenim Latvijas piekrastē 
notika migrējošo putnu uzskaites, pēc 
Baltijas putnu migrācijas izpētes komi-
sijas izstrādātas metodikas. 1957. gadā 
(23.–29.09.) Igaunijas Puhtu ornitolo-
ģiskajā stacijā (dib. 1946.g.) notika se-
minārs, kas bija veltīts migrējošo putnu 
uzskaišu metodiskajai pusei un praktis-
kajām putnu uzskaitēm. Šajā seminārā 
piedalījās arī vairāki Latvijas ornito-
logi – Harijs Mihelsons (1930–1981), 
Ģirts Kasparsons (dz. 1933.g.), Jānis 
Vīksne (dz. 1936.g.), Igors Stolbovs 
(1912–1995) un G. Lejiņš (Jogi 1958; 
Kasparsons 1999). Nākamajos gados G. 
Lejiņš vairākas sezonas veica stacionā-
rās putnu uzskaites: 1958. gadā no 16. 
līdz 30. maijam Kolkas ragā (Леинь, 
Каспарсон 1961), bet 1958. un 1960. 
gada rudenī Papes ciemā (Mihelsons 
u.c. 1960; Леиньш 1966), atklājot abu 
šo vietu nozīmi migrējošajiem put-
niem. Faktiski 1966. gada rudenī, kad 
Papē notika pirmā migrējošo putnu 
gredzenošanas akcija, tieši G. Lejiņa uz-
skaišu rezultāti tika ņemti par pamatu 
izvēles izdarīšanai par gredzenošanas 
stacionāra ierīkošanu (Baumanis 1986). 

1957. gadā ZA Bioloģijas institūta orni-
tologi izpētīja vismaz 14 Latvijas eze-
rus nolūkā atrast labāko vietu ūdens-
putnu pētījumu stacionāra ierīkošanai 
(Spuris 1958). Par piemērotāko tika 
izvēlēts Engures ezers, kurā 1958. gadā 
ierīkoja Engures eksperimentālo bāzi. 
G. Lejiņš bija viens no pirmajiem darbi-
niekiem, kuri šajā ezerā uzsāka regulā-
rus putnu pētījumus un turpināja līdz 
pat 1976. gadam13. Pirmajos gados šajā 
ezerā veiktas ligzdojošo pīļu uzskai-
tes, pētījumi par pīļu ligzdu bojāejas 
iemesliem, veidoti labvēlīgāki apstākļi 
pīļu ligzdošanai, mazināta plēsēju 
ietekme. Laika posmā no 1959. līdz 

1972. gadam, lielākoties kā līdzautors, 
G. Lejiņš publicēja 25 rakstus par pīļu 
ekoloģiju, populācijas dinamiku, bio-
tehnisko pasākumu ieviešanu, migrāci-
ju un citiem jautājumiem (sk. G. Lejiņa 
publikāciju sarakstu)14. Visos šajos pētī-
jumos viņš ieguldīja savu darbu. 

Sākot ar 1959. gadu, pēc G. Lejiņa 
iniciatīvas tika meklēti veidi, kā va-
rētu apgredzenot nesen šķīlušos pīļu 
mazuļus, jo pieaugušo putnu gredzeni 
mazuļiem nederēja. Nošautajām pīlēm 
G. Lejiņš mērīja kājas izmērus, meklējot 
piemērotāko gredzena formu, kādu va-
rētu izmantot mazuļiem. Pēc vairākiem 
neveiksmīgiem eksperimentiem, 1961. 
gada sezonā, piedaloties arī jaunajam 
ornitologam Viesturam Klimpiņam (dz. 
1937.g.), tika izstrādāti gredzeni, kuri 
derēja gan mazuļiem, gan pieauguša-
jiem putniem. Princips bija vienkāršs – 
gredzens tiek veidots ar plastilīna slāni 

iekšpusē, pielāgojot to mazuļa kājas 
izmēram. Mazuļa kājai augot, plastilīna 
slānis nodilst. Pilnveidotā pīļu un lauču 
mazuļu gredzenošanas metodika no 
1963. līdz 1966. gadam tika publicēta 
trijās valodās (Леиньш 1963; Leins 
1964; Леиньш и др. 1965; Lejinsch 
et.al. 1966), kā arī 1966. gadā reģistrēta 
PSRS Patentu birojā. Mazuļu gredze-
nošanas metodes ieviešana palīdzēja 
iegūt ļoti plašu zinātnisku materiālu 
par pīļu un citu ūdensputnu ekoloģiju, 
demogrāfiju un migrāciju (Михельсон 
и др. 1986). 

Faunistiski novērojumi. Informācija par 
Latvijas putnu sugu sastāvu, sastopa-
mību, fenoloģiju un skaita pārmaiņām 
20. gs. 50. gadu beigās un 60. gados 
tika iegūta lielākoties gadījuma pēc, 
citu ornitoloģisko pētījumu laikā. Šajā 
periodā G. Lejiņš turpināja vākt putnus, 
nošaujot arī pa kādam retākam putnam: 

13  Kā atceras Jānis Vīksne (intervija šo rindiņu autoram, 09.08.2011.), par dalību vācu armijas spēkos 20. gs. 50. gadu beigās G.Lejiņu gribēja atlaist no darba 
(tika izdots rīkojums par atlaišanu), bet institūta Komunistiskās partijas sekretāre Laima Tabaka (1924–2000) personīgi apmeklēja toreizējo LPSR Valsts 
drošības komitejas vadītāju Jāni Vēveru (1899–1978) un, paskaidrojot G. Lejiņa biogrāfijas datus, panāca, ka viņu atstāj darbā. 
14  Pēc G. Lejiņa laika biedru atmiņām, viņam pašam nepatika rakstīt rakstus, bet viņš labprāt pārlasīja citu kolēģu uzrakstītus rakstus un sniedza savus kri-
tiskus komentārus. 

Latvijas ornitologi putnu migrācijas seminārā Puhtu stacijā Igaunijā, 1957. gada 
septembrī. No kreisās: Igors Stolbovs, igauņu pētnieks Ēriks Kumari, Harijs 
Mihelsons, Georgs Lejiņš un Jānis Vīksne. 
Foto: Ģ. Kasparsons
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14.06.1957. Lubāna ezerā – pieaugušo 
baltspārnu zīriņu Chlidonias leucopterus, 
08.09.1957. Engures ezerā – šaurknābja 
pūslīti Phalaropus lobatus, 23.07.1959. 
Engures ezerā – vistilbes Lymnocryptes 
minimus pieaugušo tēviņu, 13.08.1958. 
Zvidzes ezerā – trīs pelēkās pīles Anas 
strepera, 28.06.1960. Engures ezera 
Kazrovā – vidējo ērgli Aquila clanga 
un 20.08.1961. Engures ezerā – jaunu 
mazo dūkuri Tachybaptus ruficollis. 
07.09.1958. Engures ezerā viņš nošā-
va kukaiņu piekūnu Falco vespertinus 
(jaunais tēviņš), bet gadu vēlāk veica 
novērojumus par šīs sugas invāziju un 
25.08.1959. papildināja savu kolekciju 
ar diviem šīs sugas tēviņiem (Transehe 
196515). 1961. un 1962. gada vasarā 
Mērsraga ostā novēroja dziedošu melnā 
erickiņa Phoenicurus ochruros tēviņu 
(Виксне 1967). Visi minētie putni tajos 
gados bija samērā reti sastopami Latvijā. 

1962. gadā G. Lejiņš Latvijas putnu fau-
nas sarakstu papildināja ar divām jaunām 
putnu sugām: 18. maijā Krievragciemā 
novērojis gredzenūbeli Streptopelia 
decaocto – jaunu ienācēju no Dienvidei-

ropas, kura šajos gados stipri izplatījusies 
ziemeļu virzienā (Виксне 1967; Nowak 
1989), bet 22. septembrī Engures ezerā 
nošāvis akmeņu čipstes Anthus petrosus 
jauno mātīti (Редерс 198316). 

Migrējošo pūču ķeršanas metodika. 
1974. gadā G. Lejiņš ieteica jaunajam 
ornitologam Guntim Graubicam (dz. 
1948) veidu, kā varētu ķert migrējošās 
pūces, izmantojot speciālu pievilināša-
nas metodi – pie tīkliem vai Papes lielajā 
murdā ar bērnu rotaļlietu atdarinot pe-
les pīkstienu (Граубиц 1976, Graubics, 
Keišs 2002). Migrējošo pūču ķeršanai šo 
metodi izmanto vēl šodien.

Putniskās aktivitātes pensijas 
gados (1976–1994)
Sešdesmit divu gadu vecumā G. Lejiņš 
aizgāja pensijā. Turpmākajos gados viņš 
vairs aktīvi nenodarbojās ar putnu pētī-
jumiem. Ir zināms, ka viņš sniedza gadī-
juma ziņas Latvijas Sarkanās grāmatas 
veidošanai (1978–1982) un pirmajam 
Latvijas ligzdojošo putnu atlantam 
(1980–1984), bet 1982. gadā pārbaudī-
ja monogrāfijas par Latvijas putniem 

manuskriptu, papildinot vairāku sugu 
tekstus ar saviem vēsturiskajiem novē-
rojumiem (Виксне 1983). 

Kā raksta Jānis Vīksne: “Jorģis bija 
teicams dabas pazinējs. Viņam pie-
mita apskaužama spēja it kā iejusties 
pētāmā objekta ādā un paskatīties uz 
lietām ar tā acīm. Tāpēc daudziem šo-
brīd pusmūža vecuma pētniekiem viņš 
ierādījis vienu otru “knifu”, kā pārspēt 
viltībā dažu izcili piesardzīgu putnu 
vai zvēru. Acīmredzot, varam runāt par 
zināmu Jorģa pedagoga talantu – arī 
vecumdienās viņu mēdza apciemot 
pavisam jauni cilvēki, kas saslimuši ar 
“putnu trakumu” (Vīksne 1995). Vēl 
2003. gadā lielākajā pašmāju avīzē 
“Diena” tika aprakstīts G. Lejiņa “varoņ-
darbs”, kad viņš Rīgā piemājas dārzā 
Pārdaugavā bija izķēris 17 kaķus, lai 
dārzā ligzdotu lakstīgala (Zirnis 2003). 

1985. gada 17. februārī Latvijas Ornito-
loģijas biedrības dibināšanas kopsapulcē 
trīs pašmāju ornitoloģijas veterānus – 
Kārli Vilku, Egonu Tauriņu un Georgu 
Lejiņu – ievēlēja par šīs organizācijas 

15  Savā vēstulē (datēta ar 31.01.1960.) baltvācu putnu pētniekam Nikolajam fon Tranzē (Nikolai von Transehe, 1886–1969), G.Lejiņš aprakstīja kukaiņu 
piekūna invāziju Engures ezerā 1959. gadā, savukārt to N. fon Tranzē publicēja savā grāmatā (Transehe 1965).  
16  Konkrētais novērojums pirmoreiz publicēts tikai 1983. gadā ar zinātnisko nosaukumu – akmeņu čipste Anthus spinoletta. Ar laiku mainoties putnu 
klasifikācijai, ir izdalītas divas sugas – ūdeņu čipste un akmeņu čipste. 2004. gadā tika veikta konkrētā putna ādiņas pārbaude LU Zooloģijas muzeja fondos un 
noteikts, ka tā ir akmeņu čipste Anthus petrosus (Jaunzemis 2005).

Latvijas ornitologi 3. PSRS ornitoloģiskaja konferencē Karpatos 1962. gada septembrī. No kreisās: Pēteris Blūms, Ieva 
Vilka (dz. 1932.g.), Harijs Mihelsons, Jānis Vīksne, Viesturs Klimpiņš un Georgs Lejiņš. 
Foto no Aivara Medņa arhīva
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G. Lejiņš (no labās) un Harijs Mihelsons, fotografējot nesen izlidojušās plankumainās spāres Libellula quadrimaculata 
Papes ezerā 24.05.1957.  
Foto: J. Štenbergs (no LUBIOL arhīva)

1961. gada telegramma Latvijas Valsts universitātes Bioloģijas fakultātes absolventiem Pēterim Blūmam (dz. 1938.g.), 
Viesturam Klimpiņam (dz. 1937.g.) un Aivaram Mednim (dz. 1938.g.) no citiem ornitologiem – Harija un Vijas Mihel-
soniem, Georga Lejiņa, Vara Liepas un Gunāra Vītola. 
Dokuments no Aivara Medņa arhīva

NO ORNITOLOĢIJAS VĒSTURES
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Goda biedriem. Līdz mūža beigām G. 
Lejiņš apmeklēja LOB kopsapulces.

Georgs Lejiņš miris 1994. gada 13. jūni-
jā Rīgā, apglabāts Ziepniekkalna kapos.

Pateicības
Jāatzīmē, ka G. Lejiņš nav rakstījis 
dienasgrāmatas, informācija par viņa 
aktivitātēm nāk no publikācijām, pri-
vātajiem fotoarhīviem, gredzenošanas 
atskaitēm, LUZM fonda un atmiņām. 
Tāpēc autors pateicas mūsu ornitolo-
ģijas vecmeistariem un G. Lejiņa laika 
un darba biedriem – Ģirtam Kaspar-
sonam, Jānim Vīksnem, Aivaram Med-
nim un Jurim Lipsbergam par atmiņu 
stāstiem, kā arī par iespēju šajā apskatā 
izmantot fotogrāfijas no viņu arhīviem. 
Paldies LUZM vadītājam Aivaram 
Petriņam un Viesturam Vintulim par G. 
Lejiņa putnu un zīdītāju kolekcijas ap-
rakstu un par vērtīgajiem komentāriem 
raksta tapšanas laikā. 

Ruslans Matrozis,

matruslv@inbox.lv

1963. gadā publicētas 
pīļu mazuļu gredze-
nošanas metodes 
apraksta zīmējums.

Ārpus lauka pētījumiem G. Lejiņš veica dokumentu kārtošanu par gredzeno-
tajiem putniem. Attēlā viņš kopā ar jauno putnu gredzenotāju Vari Liepu (dz. 
1940.g.). BIOL, 1958.g. janvāris. 
Foto: Ģ. Kasparsons

Summary
Commemorating the 100th birthday of the natural scientist Georgs Lejiņš /Ruslans Matrozis/

In 2014, we commemorate the 100th birthday of Georgs Lejiņš (31.07.1914.–13.06.1994.), one of the first honorary members 
of the Latvian Ornithological Society. He started bird watching & bird banding in 1930-ties, stayed in Latvia and continued 
these activities for the next 40 years. Developing a method for banding of ducklings, practical application of method for catching 
migrating owls, collecting of skins  of birds and bats, first stationary field of migratory birds in Kolka and Pape, many obser-
vations of rare birds – that is the legacy left by G. Lejiņš for the next generations that we would like to commemorate.

Georgs Lejiņš ar ūpja Bubo bubo ma-
zuli Engures ezera apkārtnē.  
1972. gada jūlijs. 
Foto no BIOL arhīva

NO ORNITOLOĢIJAS VĒSTURES
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