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Mani piedzīvojumi putnu vērošanas un 
fotografēšanas sacensībās “Putnu EkoFoto 2015”

Latvijā jau daudzus gadus notiek 
dažādas putnu vērošanas sacensī-
bas, piemēram, “Torņu cīņas” un 
gada īsākās dienas putnu vēroša-
nas izaicinājums. Šovasar 15. au-
gustā pirmo reizi tika organizēts 
pasākums, kurā dalībnieku mērķis 
bija, manuprāt, vēl interesantāks –  
nofotografēt iespējami vairāk put-
nu sugu. Turklāt pārvietoties bija 
atļauts tikai kājām vai ar velosipē-
du.

Cilvēku, kas aizraujas ar putnu 
vērošanu un bildēšanu, Latvijā pē-
dējos gados nav maz, tādēļ bija liels 
pārsteigums, ka no “putniniekiem” 
biju pieteikusies vienīgā. Līdz ar to 
“meistaru” grupā konkurences nebija. 
Lai vai kā, bija interesanti izmēģināt, 
cik sugas atvēlēto astoņu stundu 

laikā izdosies “noķert” un kas iznāks 
no idejas doties kājām uz Sātiņu dī-
ķiem – labāko putnu vietu Saldus 
apkārtnē (lietošanas kārtībā esoša 
divriteņa man šobrīd nav). Ceļa-
biedrs un uzticams palīgs šajā gājie-
nā bija mans vīrs Jānis.

Reģistrējušies sacensību vietā pie 
Saldus 2. vidusskolas, plkst. 7.00 
startējām – sākām ar sugu “vākšanu” 
vēl klusajā un mierīgajā Saldus pil-
sētā. Šeit izdevās iemūžināt kaņepīti, 
gaišo ķauķi, lauku balodi, pelēko 
strazdu, visur esošos krauķus, kā arī 
vairākas citas putnu sugas. Nelielā 
dīķī, kas ir slavens ar ūdensvistiņām 
un zivju gārni, šie putni tik tiešām 
gaidīja bildēšanos. Saldus kapsētā ne-
izdevās ieraudzīt cerēto sarkanrīklīti, 
žubīti un melno meža strazdu (šīs 
sugas tā arī neiekļuva manā sarakstā 
arī vēlāk), taču egļu zaros rosījās 
purva zīlīte.

Tāls ceļš vēl bija priekšā, tāpēc ne-
steidzīgi, apkārt lūkodamies, devā-
mies ārā no pilsētas Sātiņu-Sesiles 
ūdenskrātuves virzienā, ik pa laikam 
iegūstot kādas jaunas sugas bildi. 
Pati ūdenskrātuve bija patukša, tikai 

cekuldūkuri tālumā. Toties turpat 
netālu “dabūjām” niedru liju un 
mazo ērgli. Kādam bezdelīgu pie-
kūnam gan izdevās aizlidot, atstājot 
bildē tikai savu pakaļgalu, pēc kura 
pat nebija pierādāms, ka tas bija 
piekūns.

Tālākais ceļa posms līdz Silzemju 
dīķim bija vistukšākais un garlaicī-
gākais. Dīķim piegājām no tuvākās – 
ziemeļaustrumu puses, jo negribējās 
tērēt laiku iešanai apkārt. Dīķī peldē-
ja cekulpīļu un paugurknābja gulbju 
ģimenes un lauči. Silzemju dīķis ir 
liels un krasti aizauguši, tāpēc grūti 
pārskatāms. Pārējie peldošie objekti 
bija par tālu. 

Šeit arī pieņēmām lēmumu nedo-
ties tālāk dabas liegumā, lai pietiktu 
laika atceļam, un apmeklēt turpat 
netālu esošos Sesiles dīķus. Par tiem 
bija ziņas, ka tie ir nelieli un tiem 
var labi piekļūt. Tas bija pareizs 
lēmums, jo nāca klāt virkne jaunu 
sugu. Paguvām aplūkot tikai daļu 
dīķu, taču viens no tiem bija ļoti 
interesants – ar smilšainu sērīti kras-
tā, kur pastaigājās ķīvītes, tilbītes, 
gugatņi un lielie baltie gārņi. Šajā 

Sesiles dīķos izdevās nofotografēt ķīvītes, tilbītes, gugatņus un lielos baltos gārņus. Attēlā atzīmēti A
tikai vēlāk, caurskatot bildes, ieraudzītie mazie dūkuri Tachybaptus ruficollis.
Foto: I. Priedniece
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vietā mēģinājām apēst līdzpaņemtās 
pusdienas, taču ik palaikam kaut 
kas iztraucēja – te klijāns, kas vajāja 
mazo ērgli, te krīkļi. Pavisam drīz 
pulkstenis jau rādīja 13.00 (divas 
stundas līdz finiša laikam), un nekas 
cits neatlika, kā pamest šo vietu līdz 
galam neizpētītu. Tikai vēlāk, pār-galam neizpētītu. Tikai vēlāk, pārgalam neizpētītu. Tikai vēlāk, pār
skatot bildes, izrādījās, ka šeit esmu 
nobildējusi retāko no šīs dienas su-
gām – mazo dūkuri.

Atceļā uzņēmām ātrumu un soļojām 
Saldus virzienā, gandrīz neko vairs 
pa ceļam nenobildējot. Pie Saldus 
pašvaldības satikām putnu bariņu, 
kurā ietilpa arī ilgi meklētais pelēkais 
mušķērājs. Finiša vietā ieradāmies 10 
minūtes pirms trijiem, bija noieti ap-
mēram 20 km (mērot kartē – 19,7). 
Kaut vienas minūtes nokavēšana 

nozīmētu soda punktu – par vienu 
sugu mazāk sarakstā. 

Caurskatot bildes, izrādījās, ka bija 
nobildētas 57 sugas – manuprāt, 
diezgan pieticīgs skaits. Tomēr ganda-
rījums par labi pavadīto dienu bija.

Vai es otrreiz darītu citādāk? Ļoti 
iespējams, ka, paliekot Saldus pilsētā 
un tās tuvumā un pacietīgi gaidot sar-un tās tuvumā un pacietīgi gaidot sarun tās tuvumā un pacietīgi gaidot sar
kanrīklītes no krūmiem izlienam un 
melngalvas ķauķus galvas pabāžam, 
skaitliskais rezultāts būtu labāks, to-
mēr šaubos, vai būtu bijis interesantāk. 
Protams, ar divriteni pārspēt manu 
šā gada rezultātu būtu pavisam vieg-
li – netiktu tērēts laiks garlaicīgiem 
šosejas posmiem un varētu apbraukāt 
“putnīgākās” vietas, ieskaitot Sātiņu 
dabas lieguma labākos dīķus.

Raksta autore Ilze Priedniece ar savu vīru Jāni, 

sākot sacensības. 
Foto: A. Mankus / ainars.net

Rīta agrumā Saldū 
bildētais gaišais 
ķauķis Sylvia 
curruca guva 
žūrijas atzinību 
kā trešā skaistākā 
sacensību laikā 
uzņemtā bilde. 
Foto: I. Priedniece

Pasākuma noslēgumā tika apskatītas 
visas sacensību laikā uzņemtās foto-
grāfijas. Likās, ka dalībniekiem, kam 
agrāk ar putniem ir bijusi neliela 
saskare un kas piedalījās “iesācēju”, 
“jauniešu” un “bērnu” grupās, šīs sa-
censības radīja īstu azartu un arī ik-
dienā viņi vairāk uzmanības pievērsīs 
putniem. 

Es pasākumu izbaudīju kā ļoti labu 
izklaidi un iemaņu trenēšanu, tādēļ 
ļoti ceru, ka šī iniciatīva neizsīks un 
nākotnē dalībnieku skaits arī “meista-
ru” grupā būs kupls. 

ILZE PRIEDNIECE, 
ilze.priedniece@lu.lv

“Putnu EkoFoto” sacensībās pie-
dalījās 16 dalībnieki, no kuriem 
meistaru grupā viens dalībnieks 
(Ilze Priedniece), jauniešu gru-
pā – pieci dalībnieki (uzvarēja 
Oskars Didrihsons ar 27 nofoto-
grafētām sugām), iesācēju grupā 
– septiņi dalībnieki (uzvarēja 
Vera Panasina ar 24 sugām), bet 
bērnu grupā – trīs dalībnieki 
(uzvarēja Monika Markovska un 
Annija Mankus ar 9 nofotografē-
tām sugām). Sacensības atbalstīja 
CEMEX iespēju fonds, SIA “Ga-
rants BPTS”, Saldus 2. vidusskola 
un OK Saldus.

Summary:

My adventures in Bird EcoPhoto 2015, 
a bird watching and photography 
competition  /Ilze Priedniece/

In Latvia we have all kinds of bird watching 
competitions, but this summer was special – 
a new bird watching and photography contest 
was held on 15 August. The main objective 
was to take photos of as many various bird 
species as you could. It was a big surprise 
for me when I realized that I was the only 
ornithologist taking part in this competition. 
In eight hours we completed 20km and I 
captured 57 bird species. I really enjoyed the 
competition and found it was good practice.


