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Ekonomikas attīstības dēļ aizvien vairāk ne tikai tiek sagandēta daba, bet nākas ieguldīt
arī milzīgus finanšu līdzekļus tās pašas ekonomikas radīto vides problēmu risināšanā.
Mūsdienās cilvēki pievērš daudz lielāku uzmanību vides ekonomiskajai vērtībai un
saimnieciskās darbības ietekmei uz vidi. Sabiedrība kļūst prasīgāka, analizējot politiķu
lēmumus un rīcību. Daļēji to nosaka pieaugošais satraukums par tādām vides problēmām
kā klimata pārmaiņas un kultūrvēsturisku dabas ainavu izzušana. Grāmata ir nozīmīgs
ieguldījums gan zinātnes nozares – vides ekonomikas – attīstībā, gan šīs nozares
speciālistu sagatavošanā. Te aprakstītas arī vides ekonomikas vērtības noteikšanas metodes, kas ir viens no jaunākajiem virzieniem vides ekonomikā.
Man visinteresantākā šķita nodaļa «21.gadsimts – jauns skats uz ekonomiku» un raksts
par zaļo ekonomiku.
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Vienkāršs, ērts un pārskatāms izdevums, kas ne tikai studentiem, bet ikvienam
ieinteresētam dabas draugam palīdzēs bez liekas čamdīšanas noteikt abinieka
sugu: šeit aprakstīts lielais un mazais tritons, sarkanvēdera ugunskrupis, kokvarde, brūnais varžkrupis, parastais, zaļais un smilšu krupis, kā arī ezera, zaļā,
dīķa, parastā un purva varde. Sniegti praktiski ieteikumi, kā fiksēt novērojuma
koordinātes un kā datorā veidot savu dabas novērojumu datu bāzi, kas lieti
var noderēt arī zinātniekiem. Un vēl – labā ziņa ir tā, ka autori ieplānojuši sagatavot arī abinieku mazuļu, kurkuļu un olu noteicēju, kā arī balsu noteicēju
tīmeklī. Līdzīgi tiks veidoti arī rāpuļu noteicēji: gan par pieaugušajiem, gan
mazuļiem un olām, kā arī nomesto ādu un pēdu noteicējs.
Šeit vērts pieminēt, ka arī Ingmārs Līdaka gatavo Latvijas abinieku noteicēju
videoformātā: viņa galerijā portālā www.draugiem.lv var novērtēt pirmās
filmiņas par parasto krupi un kokvardēm.
Viss, kas paveikts, aplūkojams vietnē www.life-herpetolatvia.biology.lv tīmeklī
(skat. sadaļu «E-bibliotēka»). Šeit ievietoto noteicēju varat izdrukāt paši, jo tas
diemžēl izdots nelielā tirāžā.
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Neparasts oglala siū indiāņu svētā vīra dzīvesstāsts, kuru Džons G. Neiharts – pazīstams
amerikāņu dzejnieks, rakstnieks un kritiķis –, pierakstījis 1931. gadā, ceļojot pa ASV
Lielajiem līdzenumiem un vācot informāciju episkai poēmai par Amerikas vēsturi. Vieda grāmata, kas atklāj ne tikai indiāņu kultūras garīgo satvaru un ētiskos ideālus, bet
ļauj apjaust ceļu, kādu civilizācija nogājusi kopš laika, kad visi cilvēki dzīvoja saskaņā
ar dabu, līdz brīdim, kad planētas ekoloģiju kopīgiem spēkiem esam samaitājuši. Šis
stāsts atgādina, kas notiek ar cilvēkiem, kad viņi aizmirst, ka Zeme ir viņu māte. Indiāņu
vīra stāsts pierakstīts, cik vien iespējams, precīzi, tāpēc ir ne tikai jauka lasāmviela, bet
arī nozīmīgs avots antropoloģiskiem pētījumiem.
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