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Izgriez un atsūti!
Par LOB biedru var kļūt ikviens, 

aizpildot biedra anketu un 
samaksājot biedru naudu.

Atzīmējiet savu biedra kategoriju

  pieaugušais 15,00 €      

  pensionārs 5,00 €

  jaunietis līdz 21 gada vecumam 5,00 €

Saskaņā ar LOB statūtiem personām līdz 
16 gadu vecumam, lai iestātos biedrībā, 
nepieciešama vecāku vai aizbildņa atļauja. 
Šo aili lūdzam aizpildīt jauniešu vecākiem 
vai aizbildņiem.

Paraksts / atšifrējums

Ģimenes biedri

  ģimenes galva 15,00 €

  katrs nākamais ģimenes loceklis 1,00 €

Paraksts

Datums

Lūdzu, aizpildiet šo anketu www.lob.lv un nosūtiet  
Latvijas Ornitoloģijas biedrībai,  

Skolas ielā 3, Rīgā, LV-1010

Cīņa (p)ar putniem – 
purva un pelēkā zīlīte

AGNIS BUŠS, 
agnis@putnidaba.lv

Dzīve nav viegla. Ne putniem, ne 
cilvēkiem. Patiesībā tā ir viena 
vienīga cīņa. Nav viegli atzīt, 
ka pasaulē miers nemaz nav 
iespējams. Gribētos jau tā kārtīgi 
pastrādāt un visu atlikušo dzīvi 
atpūsties un neko nedarīt. Tas ir 
iespējams tikai vienā gadījumā –  
kad esi miris… Jāiemācās vien 
izbaudīt ikdienas cīņu, jāiemācās 
mācīties katru dienu un jāiemācās 
ieplānot un izbaudīt tos dažus 
atelpas brīžus, lai būtu spēks un 
saprašana cīnīties tālāk.

Putniem šobrīd lielākā cīņas daļa 
paiet barības meklējumos skarbajos 
ziemas apstākļos. Savukārt putnu 
draugiem, bez visām citām problē-
mām, pie barotavas parādās vēl vie-
na – kā lai atšķir pelēko zīlīti Poecile 
montanus no purva zīlītes Poecile 
palustris? Tās taču ir teju vienādas 
pēc izskata, tomēr dažādas sugas un 
ar atšķirīgu balsi. Vēl lielāku nozīmi 

šo sugu noteikšanā piešķir tas, ka 
abas ir samērā bieži sastopamas 
(arī pie barotavām ziemā), turklāt 
līdzīgā skaitā. Apskatīsim, kāds ir 
katras sugas pazīmju komplekts. 
Visvienkāršāk pie katras pazīmes 
pielikt ķeksīti un tad saskaitīt, kurai 
sugai konkrētais putns vairāk atbilst. 
Tomēr var gadīties, ka līdz sugai 
tomēr putnu neizdosies noteikt...

Purva zīlīte
Poecile palustris

Pelēkā zīlīte
Poecile montanus

Vairāk brūna Krāsa Pelēka

Spīdīga Galva Matēta

Divās krāsu daļās Vaigs Viss viendabīgi balts

Mazāka Izmērs Lielāka

Aiziet tikai līdz kaklam Melnums no galvas Aiziet vairāk uz muguras

Parasti vienā krāsā Spārns Bieži gaiša svītra (panelis)

Parasti mazāka Pakaklīte Platāka, trijstūrveida

“Līdzenāka” Forma “Spuraināka”, druknāka,  
salīdzinoši lielākas galvas dēļ

Mazs balts punktiņš pie knābja

Straujš “či-dededede”, “pitčou” u.tml. Balss Stiepts “Pē-lē-kā”
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Vēstures 
kārtainā 
kūka

ILZE BOJĀRE,  
žurnāla galvenā redaktore

ilze@putnidaba.lv

Šis numurs iznācis ar tādu vēstu-
res elpu. Brīžiem tālāku, brīžiem 
tuvāku. Ruslans Matrozis savā 
rakstā (26. lpp.) aizved mūs uz 
1992.–1994. gadu, kad viņš kopā ar 
citiem entuziastiem pētīja sudrab-
kaijas Getliņu izgāztuvē. Tagad esam 
pieraduši ieģērbties no moderniem 
audumiem darinātās un ērtās drēbēs, 
iesēsties auto un likt pie acīm labu 
optiku, bet toreiz viss bija pavisam 
citādi. Izkāpt no vilciena kopā ar 
dīvaina paskata labumu meklētājiem, 
gar grāvi ierasties izgāztuvē un pava-
dīt tur dienu, ķerot un gredzenojot 
putnus, kā arī guļot atkritumu kaudzē 
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un mēģinot izvairīties no traktoriem. 
Aizraujošs, entuziasma pilns pētī-
jumu stāsts ar detektīva cienīgiem 
momentiem. Noteikti izlasiet!

Savukārt veseli četri raksti atskatās 
uz 2018. gadu un tajā iespēto. Pirm-
kārt, jau naktsputnu monitorings, 
kurš pēta, kā klājas naktī dziedo-
šajiem putniem jau no 1989. gada, 
kad ievākti pirmie dati par griezēm. 
Neskatoties uz ilgtermiņa tenden-
ci (1989–2018), kas griezei Latvijā 
ir mēreni pieaugoša, pēdējo gadu 
(2013–2018) straujais samazinājums 
liek domāt, ka sugas aizsardzībai lau-
ku ainavā ir jāpievērš īpaša uzmanī-
ba. Monitorings arī parāda, ka kārklu 
ķauķis ir vienīgā no pētītajām 11 su-
gām, kam šajā laikā kopš 2006. gada 
fiksēts straujš skaita samazinājums.

Piekrastes putnu monitorings 
salīdzinājumā ar naktsputniem ir 
vēl bērna autiņos, un secinājumus 
pēc viena gada un tik neliela skaita 
pārbaudīto teritoriju nevar izdarīt. 
Tāpēc ir skumji skatīties kartē, kur 
arī šogad ir aizņemti tikai 19 no 
46 maršrutiem. Turklāt šis monito-
rings neprasa agru celšanos no rīta 
vai naksnīgu izvairīšanos no nikniem 
suņiem. Varbūt ir vēl kāds putnu 
pazinējs, kam būtu laiks pastaigai gar 
jūru jūnijā un jūlijā – ja ne šogad, 
tad varbūt nākamgad, lai neaizņemto 
maršrutu kļūtu arvien mazāk?

Komplicētākais un laikietilpīgākais 
raksts žurnālā atskatās uz intere-

santākajiem novērojumiem Latvijā 
2018. gadā (16. lpp.). Lai arī gads 
Latvijai nenesa jaunas putnu sugas, 
tomēr tas bija gana interesants un 
retu novērojumu pilns. Kopā pērn 
Latvijā novērotas 287 putnu sugas. 
Paldies Ritvaram Rekmanim par 
ieguldīto laiku, novērojumus apko-
pojot un atlasot, kā arī visiem raksta 
konsultantiem. 

LOB Cēsu vietējā grupa jau vairākus 
gadus rīko sacensības par garāko 
putnu gada sarakstu bijušajā Cēsu 
rajona teritorijā. Trīs aizrautīgu 
putnotāju savstarpējā cīņa dod ļoti 
pārsteidzošus rezultātus. Tā pagā-
jušajā gadā šajā teritorijā novērotas 
200 sugas, kas ir lielisks rezultāts, 
ņemot vērā ģeogrāfisko vietu.

Liels prieks, ka jaunie ornitologi, 
kas vēl nesen ķēra un pētīja putnus 
Papē, izmanto mūsdienu iespējas un 
tagad strādā Eiropas ornitoloģijas 
institūtos. Manuprāt, migrācija ir ļoti 
interesanta un aizraujoša pētniecības 
tēma, turklāt modernās tehnoloģijas 
dod iespējas ievākt aizvien vairāk 
datu. Mārtiņš Briedis 12. lpp. stāsta 
par Šveices Ornitoloģijas institūtā 
pētīto tēmu: atšķirīgu migrācijas laiku 
tēviņiem un mātītēm.

Liels paldies visiem – rakstu auto-
riem, fotogrāfiem, angļu valodas 
tulcei, literārajai redaktorei un red-
kolēģijai, kuri piedalījās šī numura 
tapšanā laikā, kad migrācija un lauka 
sezona rit pilnā sparā.


