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Skatoties uz šo grāmatu, atceros, 
ka 2008. gada vasarā izmisīgi 
mēģināju atrast finansējumu 
2000.–2004. gada Latvijas 
ligzdojošo putnu atlanta 
publicēšanai. Taču drīz pēc 
tam dzīve iegrozījās tā, ka 
bija jādomā par pašas Latvijas 
Ornitoloģijas biedrības (LOB) 
finansiālo izdzīvošanu, un atlanta 
izdošana palika otrajā plānā. 
Tomēr labāk vēlāk nekā nekad, 
tāpēc ir ļoti patīkami redzēt, 
ka šis sapnis pēc 13 gadiem 
ir piepildījies, turklāt ar lielu 
pievienoto vērtību!

Izplatības atlants nav romāns, ko 
lasa no pirmās līdz pēdējai lappusei. 
Tam ir vairāk izziņas funkcija, un 
lasītājs, visdrīzāk, atlantu vispirms 
šķirstīs, lai sameklētu informāciju 
par kādu konkrētu sugu vai sugām, 
nevis sāks lasīt no sākuma. Līdz ar 
to informācijas izkārtojumam jābūt 
loģiskam un lietotājam draudzīgam, 
bet izklāstam – lietišķam un kon-
centrētam. Manuprāt, šī grāmata 
lieliski tiek galā ar savu misiju: tā 
maksimāli izmanto kartes, grafikus 
un tabulas, lai pasniegtu informāci-
ju uzskatāmā veidā. To var teikt ne 
tikai par sugu atvērumiem, bet arī 
par ievadnodaļu par dabas apstāk-
ļiem un to pārmaiņām Latvijā 
pēdējās dekādēs. Sugas atvēruma 
skaidrojumi ir pietiekami, lai visu 
varētu ātri uztvert. Tas, ka “Latvijas 
ligzdojošo putnu atlanti 1980–2017” 
būtībā atspoguļo četru atlantu 
kampaņu rezultātus, nedarīja autoru 
uzdevumu vieglāku, taču ir izdevies 
izstrādāt visai asprātīgu formātu, kas 
vienlaikus ir izklaidējošs, tajā pašā 
laikā saglabā nopietna zinātniska 
izdevuma seju. 

Vienīgais ieteikums būtu – satura 
rādītājā varēja iekļaut arī lappuses, 
kurās atrodami konkrētu sugu atvē-
rumi. Tagad lasītājam vai nu attie-
cīgā lappuse jāmeklē sugu indeksā 
izdevuma beigās, vai arī intuitīvi 
jāšķirsta grāmata, paļaujoties uz 
savām putnu sistemātikas zināša-
nām. Diemžēl sistemātika ir nozare, 
kas pēdējā laikā ir bieži mainījusies, 
un šīs grāmatas autori cītīgi sekojuši 
šīm pārmaiņām. Bet lasītājs, kurš 
varbūt ir palaidis garām kārtējās 
pārmaiņas, būs pārsteigts, neatrodot 
sugas pierastajās vietās, piemēram, 
piekūnus blakus citiem dienas plēsī-
gajiem putniem.

Ļoti laba ideja attiecībā uz fotoat-
tēliem: putns un tam raksturīgais 
biotops. Man ļoti patīk īpaši biotopa 
fotogrāfiju atlase, ko gan ne vienmēr 
varu teikt par putniem. Piemē-
ram, grūti saprast, ar ko fotogrāfiju 
redaktoru uzrunājusi tieši šī vistu 
vanaga fotogrāfija, kurā redzamajam 
jaunajam putnam ap kāju ir dīvains 
priekšmets. Vistu vanags noteikti nav 
suga, kurai nevarētu atrast jēgpilnā-
kas fotogrāfijas. Tomēr tas nebūtu 
jāuzskata par lielu trūkumu, jo diez 
vai šī grāmata būs tas izdevums, 
kur lasītāji primāri vēlēsies baudīt 
fotoattēlus.

Autori diskusijas nodaļas sākumā 
norāda, ka izplatības datiem, kas 
vākti pēc atlanta metodikas, ir sava 
specifika. Daudz kas ir atkarīgs gan 
no dalībnieku skaita, gan laika, kas 
tiek pavadīts, veicot putnu reģistrāci-
ju. Manuprāt, zīmīgs to apstiprinošs 
elements katras sugas atvērumā ir 
krāsainās kartes, kur tiek salīdzināti 
kvadrāti, kas ziņoti 2000–2004 un 
2013–2017 atlanta laikā. Varētu gai-
dīt – ja sugas tendence ir sarūkoša, 

tad kartē vajadzētu dominēt sarka-
najai krāsai, ja stabila – dzeltenajai, 
bet, ja pieaugoša – zilajai. Tomēr 
šādu sugu ir pārsteidzoši maz, un 
vairākums karšu ir ļoti raibas: tajās 
pārstāvētas visas pieminētās krāsas 
un nav izteiktas dominances nevie-
nai no tām. Dažreiz pat liekas, ka 
putni vienkārši masveidā pārcēlušies 
no viena atlanta kvadrāta uz citu. 
Protams, visdrīzāk tā nav, un šeit pa-
rādās dalībnieku skaita un aktivitātes 
īpatnību efekts. 

LOB prezidente Antra Stīpniece 
grāmatas ievadā piemin paaudžu 
maiņu. Taču mainījušies ir ne tikai 
cilvēki, bet arī viņu aprīkojums un 
uzvedība. Pirmā Latvijas ligzdojošo 
putnu atlanta datu vākšanas laikā 
novērotāji lielākoties pārvietojās ar 
sabiedrisko transportu un kājām un 
viņu teju vienīgais aprīkojums bija 
binoklis (kādu mūsdienās neviens 
sevi cienošs ornitologs kaklā nekār-
tu), piezīmju grāmatiņa un pusle-
gālas pārfotografētas apvidus kartes 
ar kvadrātu robežām lielā mērogā. 
Pēdējā atlanta laikā lielais vairākums 
pārvietojas ar privāto automašīnu, 
izmanto interaktīvās karšu aplikāci-
jas ar dažādiem telpiskās informāci-
jas slāņiem viedtālruņos un novēro-
jumus reģistrē Dabasdati.lv portālā. 
Ornitokomplektā mūsdienās, ja 
neskaita kokākāpējus, bez binokļa 
bieži ir teleskops, GPS, putnu balsu 
atskaņotājs, fotoaparāts ar teleobjek-
tīvu un pat drons. 

Pirmajās atlantu kampaņās, manu-
prāt, novērotāji vairāk meklēja putnu 
ligzdas, lai pierādītu ligzdošanu; 
LOB ligzdu kartīšu programma 
noritēja rokrokā ar atlanta kampaņu. 
Tas attiecīgi prasīja doties lielākos 
džungļos. Arī tāpēc, ka bija mazāk 
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informācijas par gaidāmo biotopu 
vai ainavu un līdz ar to, kurās vietās 
kādus putnus varētu sagaidīt. Man, 
kas putnus apguva pagājušā gadsimta 
80. gados, “atrast ligzdu” nozīmēja, 
ka es par šo sugu jau kaut ko zinu. 
Šodien, kad, pateicoties ekipējumam 
un labākai informācijai, daudz vairāk 
par putniem strādājam vai vienkār-
ši priecājamies no distances, šādas 
tieksmes laikam tiktu uzskatītas par 
dīvainām.

Cik ticams, ka šie visai atšķirīgie 
cilvēki no dažādām paaudzēm 
novērotu tās pašas sugas vienādos 
apstākļos? Negribot spekulēt, uz šo 
jautājumu atbildēt ļaušu katram pa-
šam. Mēs visu laiku runājam par put-
nu sugu pārmaiņu tendencēm, bet ir 
skaidrs, ka paši ornitologi ir mainī-

Summary
A dream of 13 years has come true.  
The Breeding Bird Atlases of Latvia  
1980-2017 have been published.  
/Otars Opermanis/
The breeding bird atlases show large-scale 
long-term changes in the distribution of 
the breeding birds. This book presents the 
result of the research carried out in Latvia 
for four national-level breeding bird atlases: 
(1) The First Latvian Breeding Bird Atlas 
(1980-1984; Priednieks, Strazds et al. 1989); 
(2) The First European Breeding Bird Atlas 
(1985-1989; EBBA1; Hagemeijer, Blair 
1997); (3) The Second Latvian Breeding Bird 
Atlas (2000-2004; LBBA2; unpublished);  
(4) The Second European Breeding Bird 
Atlas (2013-2017; EBBA2; Keller et al. 2020).

jušies ne mazākā mērā. Šajā grāmatā 
labi ir tas, ka sugu atvērumos autori 
nekomentē to, kas redzams kartēs no 
dažādiem ligzdojošo putnu atlantu 
gadiem, bet ļauj lasītājam pašam 
spriest par to, ko viņš redz, un izdarīt 
secinājumus.

Visbeidzot jāuzsver, ka šī grāmata 
nav tikai izplatības atlants, vairāku-
mam sugu tā apvieno arī citas LOB 
programmas – parasto ligzdojošo 
putnu uzskaišu – rezultātus, kas 
lieliski papildina izplatības kartes. 
Lai gan nedrīkst nenovērtēt grā-
matas autoru nopelnu, būtībā šis ir 
kopdarbs, ko radījuši daudzi simti 
LOB biedru no dažādām paaudzēm. 
Apsveicu visus ar šo lielisko grāma-
tu, un paldies par pacietību, to tik 
ilgi gaidot!

B R Ū N Ā  Č A K S T E

BRŪNĀ 
ČAKSTE
Lanius collurio
Red-backed Shrike
Жулан

Foto – Jānis Jansons, Andris Klepers

STĀVOKLIS UN AIZSARDZĪBA

EI
RO

PĀ Apdraudētība IUCN LC
Populācijas lielums 7 440 000–14 300 000 pāru
Tendence stabila

LA
TV
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Ā

Apdraudētība IUCN VU
Populācijas lielums 34 608–90 346 pāri
Īstermiņa pārmaiņa samazinās
Ilgtermiņa pārmaiņa samazinās
Ligzdo krūmos
Sastopamība tālais gājputns
Vidēji atlido 8. maijā

Normatīvie akti
Putnu direktīvas I pielikuma suga
Bernes konvencijas II pielikuma suga
Īpaši aizsargājama suga

Nevienā periodā izplatība nav būtiski mainījusies. 
Populācijas tendence gan kopš 1995., gan 2005. gada 
uzrāda mērenu samazinājumu. Populācijas sarukumu 
varētu skaidrot ar lauksaimnieciskās darbības intensitātes 
palielināšanos.

No significant change in distribution. The population trend 
shows a moderate decline both since 1995 and 2005. The 
negative population trend may be explained by the increase 
of intensification of agriculture.
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SUGAS ATVĒRUMA PASKAIDROJUMI EXPLANATIONS FOR THE SPECIES ACCOUNTS
Sugu secība un zinātniskie nosaukumi atbilstīgi BirdLife Internationall 
sistemātiskajam sarakstam (Handbook of the Birds of the World and 
BirdLife International 2019).
The order of the species and their Latin names are given according to 
the Handbook of the Birds of the World and BirdLife International digital 
checklist of the birds of the world. Version 4 (2019).
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Reģistrētie sugas novērojumi sadalīti pa ligzdošanas ticamības 
pakāpēm. Pelēki iezīmēti attiecīgajā periodā neapsekotie kvadrāti 
(t. i., tie kvadrāti, kuros nav reģistrēta neviena suga).  
Sk. apakšnodaļu “Novērojumu reģistrēšana”.
The highest recorded category of breeding probability in each of 
the atlas squares: light green - possible breeding, medium green 
- probable breeding, dark green - confirmed breeding, grey - 
unsurveyed squares (no species recorded).

Pirmais Latvijas ligzdojošo putnu atlants.
The First Latvian Breeding Bird Atlas.

Pirmais Eiropas ligzdojošo putnu atlants.
The First European Breeding Bird Atlas.

Otrais Latvijas ligzdojošo putnu atlants.
The Second Latvian Breeding Bird Atlas.

Otrais Eiropas ligzdojošo putnu atlants.
The Second European Breeding Bird Atlas. Salīdzinājums starp reģistrēto sugas izplatību Otrajā Latvijas ligzdo-

jošo putnu atlantā (2000–2004) un Otrajā Eiropas ligzdojošo putnu 
atlantā (2013–2017). “Sarūk” – vismaz iespējama ligzdošana sugai 
reģistrēta tikai pirmajā periodā, “Pieaug” – tikai otrajā periodā, “Sta-
bila” – abos. Jāņem vērā, ka šajā kartē nav atspoguļota apsekotības 
atšķirību ietekme (sk. apakšnodaļu “Izplatības pārmaiņu novērtēša-
na”), tāpēc šķietamās izplatības pārmaiņas var neatbilst faktiskajām, 
un karte jāskata kopā ar tekstu par sugas izplatības pārmaiņām. 
The apparent change in distribution from The Second Latvian Breeding 
Bird Atlas (2000-2004) and The Second European Breeding Bird Atlas 
(2013-2017): sarūk - species recorded only in 2000-2004, pieaug - 
species recorded only in 2013-2017, stabila - species recorded in both 
periods. It must be noted that changes in survey effort are not shown 
on the map, therefore, also the text in the species account should be 
consulted for interpretation of this map.

Populācijas pārmaiņu indekss (relatīvais lielums salīdzinājumā ar 
populācijas lielumu atskaites gadā) pēc putnu fona monitoringa 
datiem (Avotiņš 2019, Auniņš, Mārdega 2019, Keišs 2019), 
mazajam ērglim – pēc sugas aizsardzības plāna (Bergmanis 2019). 
Zem grafika norādīta indeksa tendence (S) un tās standartkļūda.
Population indices (the relative population size in comparison to 
the reference year) according to the monitoring data (Avotiņš 2019, 
Auniņš, Mārdega 2019, Keišs 2019), for Lesser Spotted Eagle - after 
the species conservation plan (Bergmanis 2019). The slope (S) and 
standard error of the trend is shown below the graph.

Atzīmēts, vai suga iekļauta Putnu direktīvas I pielikumā, Bernes 
konvencijā (I, II vai III pielikumā ), kā arī atzīmēts, vai tā iekļauta 
Latvijas īpaši aizsargājamo sugu sarakstā un vai tās aizsardzībai 
veidojami mikroliegumi.
Legislative documents in which the species is listed: īpaši 
aizsargājama suga - specially protected species in Latvia, Bernes 
konvencijas I (or II or III) pielikuma suga - Annex I (or II or III) of 
Bern Convention, mikrolieguma suga - micro-reserves can be 
established for the protection of this species, Putnu direktīvas  
I pielikuma suga - Annex I of Birds Directive.

Raksturīgs sugas ligzdošanas biotops.
A breeding habitat typical for the species. 

Apdraudētība, populācijas lielums un tendences saskaņā ar 
BirdLife International sagatavoto Eiropas putnu Sarkano sarakstu 
(BirdLife International 2015).
Threat status, population size and trend according to the European 
Red List of Birds (BirdLife International 2015). Population trend 
(tendence): neskaidra - uncertain, nav zināma - unknown, pieaug 
- increasing, samazinās - declining, stabila - stable, svārstās - 
fluctuating. Threat status (Apdraudētība IUCN): CR - critically 
endangered, EN - endangered, VU - vulnerable, NT - near 
threatened, LC - least concern, DD - data deficient.

Izplatības un skaita pārmaiņu raksturojums. Iespējamie pārmaiņas 
ietekmējošie faktori. Šeit raksturotās izplatības pārmaiņas daļā 
gadījumu neatbilst kartēs redzamajam, jo balstītas uz analīzi, kurā 
ņemtas vērā atšķirības apsekotības līmenī.
Description of the changes in the distribution and population. The factors 
possibly causing the change. In some cases, the changes described 
here do not correspond to what can be seen in the maps, as the text is 
based on the analysis of only the sufficiently surveyed squares.

Latvijā ligzdojošās populācijas apdraudētība atbilstīgi IUCN 
kritērijiem: RE – reģionā (Latvijā) izzudusi, CR – kritiski 
apdraudēta, EN – stipri apdraudēta, VU – jutīga, NT – 
gandrīz apdraudēta, LC – droša, DD – trūkst datu, NA – nav 
attiecināms. Sk. apakšnodaļu “Apdraudētības stāvoklis”.
Threat status in Latvia according to the criteria by IUCN  
(IUCN 2012b): RE - regionally extinct, CR - critically endangered,  
EN - endangered, VU - vulnerable, NT - near threatened,  
LC - least concern, DD - data deficient, NA - not applicable.

Ligzdojošās populācijas lielums atbilstīgi Latvijas 2019. gada ziņojumam 
par Putnu direktīvas īstenošanu 2013.–2018. gadā (European Environ-
ment Agency 2020). Atkarībā no sugas populāciju lielumu aplēsēm 
izmantota kāda no divām pieejām: 1) kur iespējams, populācijas lieluma 
aplēses 95% ticamības intervāls, kas rēķināts no uzskaišu programmās 
iegūtajiem datiem (var atpazīt pēc nenoapaļotiem skaitļiem), un 2) citi 
intervāli (bez noteiktas statistiskās ticamības), kas nāk no atlantu da-
tiem. Pirmajā gadījumā norādītais intervāls rāda iegūtās aplēses 95% 
ticamības intervāla augšējo un apakšējo robežu. Tas nozīmē, ka ar 95% 
varbūtību patiesā populācijas lieluma vērtība ir starp abiem norādīta-
jiem skaitļiem, nevis, ka tā svārstās šajā intervālā. Varbūtība, ka popu-
lācijas lielums atbilst minimālajam vai maksimālajam skaitlim ir niecīga. 
Patiesā vērtība, visdrīzāk, atrodas starp šiem skaitļiem, tuvāk minimā-
lajai aplēsei, jo populāciju aprēķini tiek veikti logaritmiskajā skalā. Ga-
dījumos, kad norādītais intervāls ir ļoti plašs, tas liecina, ka aprēķiniem 
pieejamā datu kopa ir bijusi maza vai heterogēna. Otrajā gadījumā 
intervāls balstīts ekspertu vērtējumā, ja nepieciešams, izvērtējot visus 
zināmos ligzdošanas gadījumus vai ekstrapolējot no limitētiem datiem.
The size of the breeding population according to the national  
2019 report on the implementation of the Birds Directive in 2013-2018 
(European Environment Agency 2020). Depending on species, two 
types of estimates have been used to provide population sizes:  
1) where possible, 95% confidence intervals of the estimate derived 
from spatially and temporally replicated bird counts (given as exact 
numbers) and 2) other intervals without statistical confidence derived 
from atlas data. In the first case, the indicated interval shows the upper 
and lower limits of the 95% confidence interval of the obtained estimate. 
In the second case, the interval was based on expert judgment by 
assessing all known nesting cases or extrapolating from limited data.

Populācijas lieluma pārmaiņas atbilstīgi Latvijas ziņojumam par Putnu 
direktīvas īstenošanu 2013.–2018. gadā (European Environment 
Agency 2020), izņemot gadījumus, kad jaunākie monitoringu rezultāti 
(Avotiņš 2019, Auniņš, Mārdega 2019, Keišs 2019) likuši mainīt ten-
denci. Periods, uz kuru pārmaiņas attiecas, dažādām sugām atšķiras 
atkarībā no pieejamajiem datiem, taču ilgtermiņa pārmaiņas visbiežāk 
raksturotas no 1980. vai 1991. gada, īstermiņa – kopš 2005. gada.
Short-term (īstermiņa pārmaiņa) and long-term (ilgtermiņa pārmaiņa) 
trend in population, according to the national report on the 
implementation of the Birds Directive in 2013-2018 (European 
Environment Agency 2020), unless more recent monitoring data 
(Avotiņš 2019, Auniņš, Mārdega 2019, Keišs 2019) show a different 
trend: neskaidra - uncertain, nav zināma - unknown, pieaug - increasing, 
samazinās - declining, stabila - stable, svārstās - fluctuating.

Ligzdas iespējamā atrašanās vieta, kā arī tas, vai suga ligzdo  
izteiktās kolonijās. 
Typical location of the nest and if the species breed in colonies: alās 
- burrows, alās atsegumos - burrows in vertical banks, atsegumos - 
vertical banks, būvēs - buildings, citu putnu ligzdās - nests of other 
birds, grīšļu ciņos - sedge tussocks, izgāztu koku saknēs - roots of 
fallen trees, kokos - trees, koku dobumos (pusdobumos) - holes in 
trees, kolonijās - colonies, krūmos - shrubs, lakstaugos - herbaceous 
plants, lakstaugos tuvu zemei - close to the ground in herbaceous 
plants, niedrēs - reeds, niedrājos - reedbeds, peldošas ligzdas - floating 
nests, slīkšņās - swamps, spraugās - cavities, stumbeņos - high tree 
stumps, tuvu zemei - close to the ground, uz speciālām platformām - 
artifical nest platforms, uz stabiem - on poles, uz zemes - on the ground.

Šeit atzīmēts, vai suga ir sastopama visu gadu vai ir gājputns.  
Sk. apakšnodaļu “Sastopamība”.
Migration strategy of the species: daļējs tuvais gājputns - partial 
short-distance migrant, lielākoties nometnieks - mostly resident, 
nometnieks - resident, tālais gājputns - long-distance migrant, 
tuvais gājputns - short-distance migrant.

Vidējais atlidošanas datums 2009.–2019. gadā.  
Sk. apakšnodaļu “Vidējais atlidošanas datums”.
Average arrival date of the species in 2009-2019.
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STĀVOKLIS UN AIZSARDZĪBA

EI
RO

PĀ Apdraudētība IUCN VU
Populācijas lielums 1 590 000–2 580 000 pāru
Tendence samazinās

LA
TV

IJ
Ā

Apdraudētība IUCN LC
Populācijas lielums 135 521–187 177 pāri
Īstermiņa pārmaiņa stabila
Ilgtermiņa pārmaiņa stabila
Ligzdo uz zemes
Sastopamība tuvais gājputns
Vidēji atlido 27. februārī

Normatīvie akti Bernes konvencijas III pielikuma suga

ĶĪVĪTE
Vanellus vanellus
Northern Lapwing
Чибис

Foto – Aivars Petriņš, Andris Klepers

Starp 1980.–1984. un 2000.–2004. gadu izplatība būtiski 
samazinājusies, bet starp 2000.–2004. un 2013.–2017. gadu 
nav būtiski mainījusies. Populācija stabila gan kopš 1995., 
gan 2005. gada. Izplatības sarukumu varētu skaidrot 
ar lauksaimniecības zemju samazināšanos pēc PSRS 
sabrukuma un pārmaiņām lauksaimniecības struktūrā.

The distribution declined significantly from 1980-1984 to 
2000-2004, but there was no significant change in distribution 
from 2000-2004 to 2013-2017. The population has been 
stable both since 1995 and 2005. The decline in distribution 
may be explained by decrease of agricultural land after the 
collapse of the USSR and changes in the structure  
of agriculture.

 Iespējama 550
 Ticama 529
 Pierādīta 374
 Kopā 1453

2013–2017 5x5 km

 Sarūk 530 
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1985–1989 10x10 km
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 Kopā 385

1980–1984 10x10 km
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MAZAIS ĒRGLIS
Clanga pomarina
Lesser Spotted Eagle
Малый подорлик

Foto – Peter Wernicke, Uģis Bergmanis

STĀVOKLIS UN AIZSARDZĪBA

EI
RO

PĀ Apdraudētība IUCN LC
Populācijas lielums 16 400–22 100 pāru
Tendence stabila

LA
TV

IJ
Ā

Apdraudētība IUCN LC
Populācijas lielums 3753–4914 pāri
Īstermiņa pārmaiņa pieaug
Ilgtermiņa pārmaiņa stabila
Ligzdo kokos
Sastopamība tālais gājputns
Vidēji atlido 7. aprīlī

Normatīvie akti

Putnu direktīvas I pielikuma suga
Bernes konvencijas II pielikuma suga
Īpaši aizsargājama suga
Mikroliegumu suga

Starp 1980.–1984. un 2000.–2004. gadu izplatība būtiski 
pieaugusi, bet starp 2000.–2004. un 2013.–2017. gadu 
nav būtiski mainījusies. Izplatības pieaugumu laikā starp 
20. gadsimta 80. gadiem un 90. gadu beigām varētu 
skaidrot ar lauksaimniecības intensitātes mazināšanos un 
pieaugušu mežu platības palielināšanos.

The distribution increased significantly from 1980-1984 to 
2000-2004, but there was no significant change in distribution 
from 2000-2004 to 2013-2017. The increase in distribution 
from 1980s to 2000s may be explained by the decrease in 
the intensity of agriculture and increase in the area of mature 
forests.

 Iespējama 392
 Ticama 162
 Pierādīta 94
 Kopā 648

2013–2017 5x5 km

 Sarūk 405 
 Pieaug 416
 Stabila 232
 Kopā 1053

2000–2004 5x5 km
2013–2017

1985–1989 10x10 km
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