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Putni dabā 2015/1

IN MEMORIAM

Dr.biol. Jānis Vīksne (1936–2015)

2015. gada 13. februāra rīts sākās 
ar skumjām ziņām – mūžībā aiz-
gājis LOB dibinātājs, pirmais pre-
zidents un goda biedrs Dr. biol. 
prof. Jānis Vīksne.

Jānis Vīksne dzimis 1936. gada  
18. septembrī. Bijis LOB prezidents 
kopš tās dibināšanas 1985. gadā līdz 
2008. gadam. Par LOB goda biedru 
ievēlēts 2008. gadā. Devis lielu iegul-
dījumu putnu izpētē un aizsardzībā, 
kā arī sabiedrības izglītošanā. 

Līdz ar viņa aiziešanu mūžībā bei-
dzas arī vesels laikmets Latvijas 
ornitoloģijā – viņš ir pēdējais no 
vecās lielo putnu vīru gvardes, kurš 
aktīvi darbojās no 20. gs. 50. gadiem 
līdz pat pēdējam laikam. Tāda lielas 
komandas kopdarbošanās gara, ko 
Bioloģijas institūta “Putnu kantorī” 
gadu desmitiem vislielākajā mērā 

uzturēja tieši Jānis, acīmredzot vairs 
nebūs. Viņam bija tik daudz, ko pa-
stāstīt citiem! Īpaši jau par Enguri, 
kas bija tik nozīmīga viņa dzīvē no 
galīga puikas gadiem līdz pat pēdējai 
vasarai. Patlaban grūti iedomāties 
Enguri bez Jāņa... Bez viņa jociņiem, 
bez atbalsta visdažādākajās lietās un 
vietās. Profesionālis no galvas līdz 
papēžiem, pētnieks pēc rakstura un 
dabas dotajām spējām, ar nerimtīgu 
interesi gan par dabu, gan cilvēkiem 
– Jānis savu darbu gandrīz vienmēr ir 
uzskatījis par pašu svarīgāko pasaulē, 
un tāpēc viņam piemita spēja iepa-
tikties un aizraut praktiski jebkuru, 
pat nejauši satiktu cilvēku neatkarīgi 
no valsts piederības un profesijas. 
Kaut sen jau pensijas gados, nespējām 
viņu iedomāties, vienkārši atpūšamies 
cauru dienu pie televizora vai kā citā-
di vaļojamies. Gan dienu, gan arī vēlu 
vakaros viņam vajadzēja “pagrauzt 

papīrus”, bija iesākti pētījumi pīļu 
jomā; arī laboratorijas vadīšana, kas 
viņam tik ļoti nepatika, paņēma savu 
daļu laika. 

Viņam ir draugi visās pasaules malās, 
un viņi, tāpat kā mēs, ir satriekti par 
Jāņa pārāk ātro aiziešanu. Brīnišķīgs 
cilvēks un izcils ornitologs – tie ir 
galvenie vārdi, ko šobrīd cieņā un 
mīlestībā atkārto daudzi jo daudzi 
Jāņa kolēģi no visas pasaules.

Viena no Jāņa lielākajām rūpēm bija 
par ornitoloģijas nākotni Bioloģijas 
institūta Ornitoloģijas laboratorijā 
un Latvijā vispār. Viņš ļoti cerēja savā 
darbavietā redzēt jaunus, enerģiskus, 
idejām bagātus cilvēkus. Varbūt no 
mākoņa maliņas viņš tādus drīzumā 
arī saskatīs? 
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