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Noteikti izlasai visu tēmā iekļauto informāciju, lai varētu iegūt iespējami 
vairāk zināšanas! 



1. VERSIJA

MEDĪBU TRADĪCIJAS

Medības bez tradīcijām nav iedomājamas. Tradīcijas ir vēsturiski izveidojušās sociālā un kultūras
mantojuma elementi, kuri noteiktā cilvēku kopā pāriet no paaudzes paaudzē. Var uzskatīt, ka tieši
saikne ar mūsu senčiem ir svarīgākais medību tradīciju aspekts. Būt vienotiem cauri paaudzēm.

Mednieku kopienā ir pat savi ticības elementi. Vēsturiski par medību dievieti tiek uzskatīta Diāna.
Tiek uzskatīts, ka Diānai pirms medībām ir jāklanās, jo tad labāk veiksies medībās. Medībām arī ir
savs aizbildnis – svētais Huberts.

Agrāk mednieku komunikācijā tika izmantota medību taure. Tas bija ērts saziņas līdzeklis. Medību
taures medībās mūsdienās izmanto ļoti reti, jo zudusi to nozīme kā saziņas līdzeklim. Tomēr
taures skaņas mežā rada īpašu svētku un svinīguma noskaņu. Ir īpaši gadījumi, kuros medībās
izskan arī taures skaņas.

Latvijā lielākā daļa mednieku tradīciju ir aizgūta no Vācijas. Vācijā ir ļoti vēsturiski spēcīgas
medību tradīcijas. Svarīgi, ka kopumā mednieki lielākajā daļā Eiropas valstu medības uzskata ne
tikai par hobiju, bet arī par dzīvesveidu un misiju. Arī Latvijas mednieku sabiedrība ir daļa no
Eiropas mednieku kopienas. Kopumā visā Eiropā ir aptuveni 6,7 miljoni mednieku.

Veiksmīgo mednieku godināšana ir viena no tradīcijām, kuru Latvijā var uzskatīt kā samērā bieži
piekoptu. Tradicionāli veiksmīgajam medniekam pieņemts pasniegt egles zariņu, ko piespraust pie
cepures. Egļu zariņu jānolauž tā, lai tas sastāvētu no trim atvasēm. Atšķiras tas cik svinīgi šī
tradīcija tiek piekopta. Zariņu var pasniegt rindā nostādītiem medniekiem vai tas var būt ātri
paveicams pienākums pirms došanās tālākās medībās.

Pastāv tradīcija, ka medību noslēgumā pirmie gaļas porciju izlozē medījumu autori. Gaļas porcijas
lozē arī dzinēji, kuri piedalījās dzinējmedībās.

Kolektīvajās medībās daži mednieku klubi tradicionāli pūdelētājiem pasniedz smilgu. Mednieki ļoti
augstu vērtē mednieka māku precīzi šaut.

Pastāv tradīcija ar lauztu egļu zariņu godināt nomedīto dzīvnieku, uzliekot to medījumam uz
šāviena brūces un mutē. Šo tradīciju bieži izmanto mednieki, kuri vēlas nofotografēties pie
medījuma. Ar egļu zariņu var noslēpt ievainojumu un asinis. Šādi fotoattēli tradicionāli tiek
uzskatīti par ētiskākiem. Vēl izplatīta medību tradīcija ir egles vai ozola zariņu ielikt medījumam
mutē simbolizējot tā pēdējo maltīti.

Ir medību kolektīvi kuros šīs mednieku stāvvietas dzinējmedībās tiek lozētas. Tā tiek uzskatīta par
godīgu rīcību, lai nodrošinātu visiem medniekiem līdzvērtīgas iespējas gūt medījumu.

Neparasta mednieku tradīcija ir pacelt cepuri, kad, dodoties uz medībām, suns nokārtojas, ticot,
ka tad būs veiksmīgas medības.

Par plaši izplatītu tradīciju var uzskatīt aknu cepšanu. Šī tradīcija vieno Latvijas mednieku
sabiedrību, jo tiešām tiek piekopta bieži. Gatavots tiek pēc īpašas kāda mednieka receptes vai arī
vairākiem medniekiem kopā darbojoties. Šī tradīcija šķiet tiešām pozitīva, jo mednieku kolektīvs
tiek saliedēts pusdienojot vai vakariņojot kopā. 

Tradicionāli Latvijas mednieki arī pulcējas mednieku festivālā “Minhauzens”. 
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Medību tradīciju ievērošana ir mednieku rokās. Daži tās ievēro, bet citiem tas liekas lieki vai pat
muļķīgi. Parasti mednieki, kuri ievēro medību tradīcijas, ļoti ievēro arī medību ētikas aspektus.
Tomēr viss ir ļoti individuāli. Noteikti ir tādas Eiropas valstis, kurās tradīcijas ir spēcīgākas nekā
Latvijas mednieku kopienā, bet par tradīcijām ir svarīgi runāt, tāpēc tās ir iekļautas šajās medību
teorijas mācībās.

Jāpiebilst, ka tradicionālo medījuma aknu cepšanas vietā var tikt gatavota arī medījuma fileja jeb
"zaķīši". Dzirdēts, ka tas tiek darīts, jo mednieku kolektīvā ir biedri, kuri nelieto uzturā dzīvnieku
aknas. Svarīgākais, lai tradīcija vieno kolektīvu.

Par tradīciju nu jau uzskata arī Latvijas staltbriežu piebaurošanas čempionātu. Čempionāts notiek
arī Eiropas līmenī. Tas ir savs veids kā tiek izzināta daba.

Par tradicionālu mednieka apģērba elementu var uzskatīt mednieka hūti. Tai ir noteikts izskats,
kas to padara par daļu no mednieka tēla. Pie hūtes var likt klāt nozīmītes. Kopumā daudzās
Eiropas valstīs ir daudz dziļākas mednieku apģērbu tradīcijas. Mēdz būt pat mednieku formas.

Nopietna tradīcija Latvijas mednieku vidū ir ierinda. Medniekus tajā noteikti nostāda un instruē
par medību norisi medību rīta. Atsevišķos kolektīvos ierindu nostāda pēc katra izdzītā masta.

Tradīcijas veido medību kultūru Latvijā. Tradīcijas medību pieredzi bagātina.
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