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Sāncensība izpētē 
turpinās

Latvijas Universitātes 
Astronomijas institūta direk-
tors Ilgmārs Eglītis teic, 
ka Mēness ir izpētīts visai 
pamatīgi. – Pasaulē šobrīd 
lielākoties pēta Mēness reālo 
virsmu. Interesantākie, pro-
tams, ir tie pētījumi, kuros 

mēģina noskaidrot ūdens 
klātbūtni uz Mēness, – stāsta 
I. Eglītis. – Aktuāli ir apzi-
nāt Mēness neredzamo pusi. 
Tāpat arī Mēness dzīļu izpēte.

Pirms diviem gadiem ASV 
kosmosa izpētes aģentūra 
NASA, skaidrojot, ka Mēness 
virsma ir sausāka par ikvie-
nu tuksnesi uz Zemes, tomēr 
apgalvoja – ūdens uz Mēness 

ir atrasts. 2009. gada septem-
brī ASV kosmosa pētnieki 
žurnālā "Science" publicēja 
pētījumu, kurā bija teikts, ka 
viena tonna Mēness virskār-
tas varētu saturēt nepilnu 
litru ūdens. 

"Ja ūdens molekulas ir 
kaut vai uz pusi tik mobi-
las, kā mēs uzskatām, ūdens 
var atrasties arī tajos Mēness 

apgabalos, kas pastāvīgi atro-
das ēnā un kā izpēte vēl jāat-
tīsta," rakstīja Rodailendas 
Brauna universitātes planētu 
ģeologs Karls Pīterss.

Dažādas Mēness misijas 
lielvalstis īstenojušas jau 
kopš 1959. gada, un lielāko 
valstu valdības ik gadu savos 
budžetos atvēl ievērojamu 
summu Visuma izpētei. Kopš 
1969. gada 20. jūlija, kad 
pirmo reizi uz Mēness kāju 
spēra cilvēks – amerikānis 
Nīls Ārmstrongs –, sāncen-
sība Mēness apguvē kļuvusi 
aizvien nopietnāka. 

Ķīnieši cer jau nākam- 
gad uz Mēnesi nosūtīt savu 
robotu "Chang’e 3", kura 

uzdevums būs līdz 2017. 
gadam savākt dažādus 
Mēness virsmas paraugus, 
lai vēlāk analizētu. Līdzīgi 
plāni nākamajā gadā ir arī 
indiešiem. Tikmēr Japānas 
kosmosa izpētes aģentūra 
apņēmusies līdz 2020. gadam 
uz Mēnesi nosūtīt savus 
kosmonautus, bet līdz 2030. 
gadam uz Zemes pavadoņa 
ierīkot izpētes staciju, kuru 
apsaimniekotu uz Mēness 
izvietotie Japānas zinātnieki. 

Visuma izzināšanā 
nesnauž arī Krievija. Tās 
kosmosa izpētes aģentūra 
"Roscosmos" jau nākamgad 
atsāks iepriekš apturēto 
Mēness izpētes programmu 
"Luna-Glob". Arī krievi izplā-
nojuši, ka uz Mēness varētu 
ierīkot savu izpētes staciju. 
Tiesa, atšķirībā no japāņiem 
tā tiktu vadīta no Zemes, un 
cilvēkus uz Mēness Krievija 
nesūtītu. Bāzes būvi "Roscos-
mos" cer sākt 2020. gadā, bet 
pabeigt 2037. gadā.

Tikmēr ekonomisko apsvē-
rumu dēļ taupības pasā-
kumus ASV kosmosa izpē-
tes aģentūrai NASA notei-
cis ASV prezidents Baraks 
Obama. Pērn viņš paziņoja, 
ka NASA pilnībā izbeidz 
Mēness izpētes programmu 
un turpmāko Zemes pava-
doņa izpēti valdība uzticēšot 
privātajam sektoram. 

Kad Zeme klausa 
pavadoņa diktātam...

Pētot Mēness ietekmi uz 
Zemi, zinātniekiem šaubu 
nav – ietekme ir ļoti liela. 
Mēness ietekmē jūru un  
okeānu bēgumu un paisu- 
mu, reizēm izraisa plūdus. 
"Gravitācijas efekts ir tik 
stiprs, ka mūsu planētas 
garoza paisuma un bēgu-
ma dēļ ik dienas tiek staipī-
ta," raksta zinātnes portāls 
"LiveScience.com". Interneta 
vietnes autori skaidro, ka 
plašie plūdi skaidrojami ar 
lielajām gravitācijas atšķirī-
bām, kas novērojamas Mēne-
sim tobrīd tuvākajā un tālā-
kajā Zemes puslodē.

Mēness ietekmē arī dzīv-
nieku uzvedību. Piemēram, 
ik gadus pāris naktis pēc 
pilnmēness īpaši aktīvi ir 
koraļļi. 2007. gadā publicē-

tajā pētījumā žurnālā "Scien-
ce" skaidrots, ka jo sevišķi 
pilnmēness ietekmējot kādu 
koraļļu sugu, kuras latīnis-
kais nosaukums ir Acropo-
ra millepora. Šiem koraļļiem 
esot kāds gaismas jutīgs 
gēns, un tas aktivizējoties 
pilnmēness naktīs, liekot 
koraļļiem vairoties krietni 
aktīvāk nekā citkārt. 

Tāpat kāda zinātnieku 
grupa pērn noskaidroja, ka 
pilnmēness naktīs aktīvāki 
kļūstot Azaras pūču pērtiķi, 
kas galvenokārt mīt Latīņ-
amerikā. Turklāt naktīs 
pēc pilnmēness tie parasti 

aizguļoties. Savukārt jauna 
mēness laikā šīs pērtiķu 
sugas pārstāvji ilgi esot 
nomodā, gaidot rītu. 

Noskaidrots arī, ka piln-
mēness laikā plēsoņas ir 
mazāk aktīvas un nedodas 
medībās. Žurnāls "Behavi-
oral Processes" 2006. gadā 
publicēja kādas zinātnieku 
grupas pētījumu. Pētnieki 
novērojuši vilku darbības 
pilnmēness un jauna mēness 
naktīs. Pēcāk zinātnieki 
secināja – pilnmēness nak-
tīs vilki klejo krietni mazāk, 
iespējams, tādēļ, ka pilnmē-
ness radītajā gaismā vilku 
upuriem plēsoņas ir vieglāk 
pamanīt.

Kam pieder Mēness?

1967. gadā Apvienoto 
Nāciju Organizācija pieņēma 
hartu "Vienošanās par Mēne-
si un citiem kosmiskajiem 
objektiem". Tajā noteikts, ka 
nevienai nācijai nevar pie-
derēt Visuma objekti. 1980. 
gadā amerikānis Deniss 
Houps, pamanījis nepilnības 
šajā hartā, pieteica savas 
pretenzijas uz Mēnesi. Proti, 
hartā bija teikts, ka Mēness 
nevar piederēt valstīm, taču 
tajā nebija ne vārda par pri-
vātu vai juridisku personu 

īpašumtiesī-
bām uz mītu, 
leģendu un 
zinātniskās 
s ā n c e n s ī -
bas apvīto 
Zemes pava-
doni. 

Tāpēc D. 
Houps ASV 
valsts iestādēm 
iesniedza nepiecie-
šamos dokumentus, lai 
reģistrētu savas īpašum-
tiesības uz Mēnesi. Pēcāk par 
šādu soli viņš informēja vado-
šās kosmosa izpētes valstis 
– ASV, Ķīnu, bijušo Padomju 
Savienību, kā arī ANO. 

Savā īpašumā iegūstot šo 
Visuma objektu, D. Houps 
pēc trim gadiem uzsāka 
savdabīgu biznesa projek-
tu. Nosakot cenu trīsdesmit 
dolāri par vienu akru (jeb 
divdesmit lati par nedaudz 
vairāk kā četriem tūkstošiem 
kvadrātkilometru), D. Houps 
sāka izpārdot Mēnesi. Kaut 
arī šāds pirkums varētu šķist 
šaubīgs no tiesiskā viedokļa, 
tomēr tā nav. Mēness nepie-
der valstīm, un tādējādi tām 
nav nekāda pamata, piemē-
ram, no Mēness īpašniekiem 
iekasēt nekustamā īpašuma 
vai zemes nodokli. 

Uz Mēness savs zemes 
gabaliņš nu ir virknei starp-
tautiskajā sabiedrībā zināmu 
cilvēku – bijušajam ASV pre-
zidentam Bilam Klintonam, 
Holivudas zvaigznēm Nikolai 
Kidmenai, Harisonam For-
dam, Tomam Krūzam un 
virknei citu pazīstamu perso-
nu. Vairākus zemes gabalus 
uz Mēness nopirkuši pasau-
lē pazīstamā viesnīcu tīkla 
"Hilton" darbinieki, iespē-
jams, cerot, ka kādu dienu 
viesnīcu bizness sekmēsies 
arī uz Mēness.

Popularizējot savu projek-
tu, D. Houps sāka pārstāv-
niecību atvēršanu citās val-
stīs. Kopš 2007. gada arī Lat-
vijā ir Mēness vēstniecība, 
un tās vadītājs ir Aleksandrs 
Kukels, kurš vienlaikus ir 
Mēness vēstniecības pārstā-
vis visā Baltijā. – Pašam jau 
sen šī joma interesē. Daudz 
lasīju par kosmosu, Visuma 
izpēti, astronomiju. Nejauši 
uzzināju, ka uz Mēness tiek 
tirgoti zemes gabali. Šķita ļoti 

interesanti, tāpēc sazinājos ar 
amerikāņiem, un tā pama-
zām nonācām līdz līgumam, 
pārstāvniecībai, – stāsta A. 
Kukels.

Uz Mēness savs īpašums ir 
nepilnam tūkstotim Baltijas 
valstu iedzīvotāju. 

– Mums pašiem īpašum-
tiesību uz Mēness nav. Esam 
tikai pārstāvji. Cilvēkiem 
palīdzam noslēgt līgumus ar 
galveno mītni ASV, – stās-
ta A. Kukels. – Apmēram 
pieci procenti klientu zemi uz 
Mēness pērk kā investīciju 
sev, bet pārējie kā dāvanu 
radam, draugam vai paziņai. 

Katrai valstij vai reģio-
nam uz Mēness ir iedalīta 
sava platība. Tāpēc pircējam 
nav lielu iespēju izvēlēties, 
kurā vietā uz Zemes pava-
doņa viņš vēlētos iegādāties 
īpašumu. – Mums ir iedalī-
ti 22 tūkstoši zemes gabalu. 
Kad beigsies, protams, pie-
šķirs vēl, – skaidro Mēness 
vēstniecības pārstāvis Lat-
vijā. Viņš stāsta, ka nesen 
bijis projekts ar vienu Lietu-
vas autotirgotāju, kurš gri-
bējis veidot savu ciematu uz 
Mēness, un katram mašīnas 
pircējam, pērkot automašīnu, 
tika dāvināts zemes gabals 
uz Mēness.

Iespējams, ka lielvalstu 
piekāpība Mēness iztirgošanā 
ierindas iedzīvotājiem apsīks, 
ja uz tā tiks atrasts kaut kas 
vērtīgs. – Pagaidām tas šķiet 
ļoti tālu. Bet, kad mums cilvē-
ki prasa, vai ar šiem sertifikā-
tiem, kas liecina par viņu īpa-
šumtiesībām uz Mēness, viņus 
kādu dienu "nepasūtīs bekot", 
atbildam – bez papīriem jūs 
"pasūtīs" vēl tālāk, – secina A. 
Kukels. 

SAGATAVOJIS 
JĀNIS KRĒĶIS

Mēness – 
starp zinātni, mītiem 
un avantūru

19. martā Mēness Zemei bija tik tuvu, ka, šķiet, pilnīgi precīzi atbilda dzejnieka 
Aleksandra Čaka kādreiz rakstītajiem vārdiem – "sēdēs uz tuvākā skursteņa malas 
un skatīsies pavarda pelnos uz dziestošām oglēm". Par sevi, pietuvojoties Zemei, 
Mēness atgādina regulāri – ik pēc 27 dienām, taču pēdējo reizi tik milzīgu to novē-
roja pirms 18 gadiem. Daudzās kultūrās mītu apvīts, mūsdienās šis nakts spīdeklis 
zinātnieku darba kārtībā kļuvis par vienu no aktuālākajiem Visuma objektiem.

Uz Mēness savs 
īpašums ir gandrīz 
tūkstotim Baltijas 
valstu iedzīvotāju.

19. martā Mēness, pietuvojies Zemei, iespīdēja arī Madrides Almudenas katedrāles 
logos. Iepriekš tik milzīgs Mēness bijis skatāms pirms astoņpadsmit gadiem. 
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