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Burtnieku ezera labvēlība
ILZE BOJĀRE, 
ilze.bojare@gmail.com

Šķiet, visas komandas šogad būtu gribējušas braukt uz Sātiņu zivju dīķiem testēt jauno torni, kas solīja gan 
interesantu putnošanu, gan potenciālu uzvaru. Taču liktenis un Andra Klepera roka bija lēmusi, ka komanda 
“Himantopus himantopus” dosies pavisam uz citu pusi – uz Burtnieku poldera jeb Andra “mājas” torni. 

Putnu vietu zināšanas, protams, pa-
līdzēja sasniegt lielisko rezultātu. Jau 
turpbraucot izpētījām sarakstu ar 
sugām, kuras bija radījušas pro- 
blēmas citām komandām iepriek-
šējos gados. Sacensības šajā tornī 
notiek jau piekto gadu, bet, piemē-
ram, sīlis līdz šim tika novērots tikai 
vienu reizi. Tā nu īpaši uzmanījām 
Andra ieteikto biotopu virzienu, kas 
deva arī rezultātu.

Iepriekšējā dienā komandas dāmas 
bija devušās uz Kuivižiem, un dažas 
minūtes tornī bija apstiprinājušas 
pārliecību, ka jāgatavojas aukstiem 
un vējainiem apstākļiem. Līdz ar to 
spēcīgais ziemeļu vējš mūs nepār-
steidza nesagatavotus un brīžiem 
pat palīdzēja, kad no attālā meža at-
pūta melnās dzilnas bungošanu vai 
citu skaļāku putnu balsi. Putnošanu 
vēl patīkamāku padarīja viesu nama 
“Enksāre” dāmas, kuras mums torņa 
apakšstāvā uzklāja brīnumgardu 
vakariņu galdu ar līdaku zupu un 
citiem lauku labumiem. 

Mūs īpaši priecēja melnkakla gār-
gale, kas peldēja ezerā un otrā die-

nā pārlidoja iekšzemē uz Z torņa 
augstumā, lauku piekūns, kas lokāli 
uzturējās tuvējās poldera sūkņu sta-
cijas apkārtnē. Savukārt divas purva 
pūces, kas ilgstoši medīja virs tuvē-
jās pļavas saulrietā, bija gluži kā ko-
mandas dalībnieces Ievas dzimšanas 
dienas dāvana. Bija patiesi brīnum- 
skaisti! Krīklis savukārt mūs apbēdi-
nāja, lai gan visus iepriekšējos gadus 
te bija novērots, mēs to neredzējām. 
Prīkšķes vērojām regulāri un vien-
laikus pat vairākus pārus, veltījām 
daudz enerģijas mazāko pīļu skru-
pulozai caurskatei, bet nekā. Arī zī-
līšu fronte palika neiekarota – tā arī 
neviena zīlīšu suga neatrādījās. Lai 
gan Andris zināja precīzi, kur ligzdo 
akmeņčakstīte, tomēr ar to bija par 
maz, jo lielais attālums un priekšā 
augošais bērzs neļāva to ierakstīt 
sacensību protokolā. Apstākļi arī ir 
nedaudz pamainījušies, gar ezera 
krasta bērzu joslu ir izcirsti krūmi, 
un somzīlīte, kas te bijusi visus ie-
priekšējos gadus, tur vairs nav atro-
dama. Tomēr izdevās novērot citas, 
šķietami parastākas sugas, kas bieži 
tā arī parādījās torņa tuvumā tikai 
reizi vai divas.

Viens no prātā paliekošākajiem 
iespaidiem bija baltpieres zoss no-
vērojums poldera zālē, kas kā jauna 
suga raisīja prieka gaviles, taču jau 
dažas minūtes vēlāk to nomedīja 
lapsa. Otrās sacensību dienas rītā 
mums tika pārbaudīts pacietības 
mērs – atradām diezgan patālu uz 
lauka sēdošu liju un bija aizdomas 
par pļavu liju. Tā nu uz maiņām 
ilgāk par stundu vismaz viens no 
komandas visu laiku vaktēja mirkli, 
kad tā celsies spārnos. Nepatīkams 
bija mūsu pārsteigums, kad tas bei-
dzot notika, jo izrādījās, ka tas ir 
nepieaudzis niedru lijas tēviņš.

Visi mūsu komandas biedri atce-
ras laikus, kad, dodoties uz Torņu 
cīņām, priecājāmies par vienu tele-
skopu uz komandu. Tagad sacensī-
bas bez teleskopa katram komandas 
dalībniekam nav iedomājamas. 
Šogad divi no komandas telesko-
piem bija augstākās klases, kas deva 
dažas sugas plusā, citus plusus ļāva 
sasniegt komandas disciplīna un sa-
darbība. Sakām paldies visiem iein-
teresētajiem 26 putnu draugiem (arī 
kompānijai no Igaunijas un viesim 
no Vācijas), kuri, spītējot auksta-
jam vējam, uzkāpa pie mums tornī. 
Esam lepni par Latvijas jubilejas 
gadā sasniegtajām 100 sugām, kas 
gan kā šāds mērķis pat īsti netika 
apspriests.

Burtnieka, kā putnu vērošanas 
vietas, kvalitāte ir respektējama, jo 
trīsciparu skaitli līdz šim bija izde-
vies sasniegt tikai pie jūras Kuivižu 
tornī (2006., 2016. un 2017. gadā). 
Pie Burtnieka ir arī otrs putnu vē-
rošanas tornis (šogad atgriezās sa-
censībās pēc ilgāka pārtraukuma un 
pārbūvēts). 2007. gada Torņu cīņās 
komanda "Trīs siventiņi" uzvarēja ar 
Burtnieka Vīsraga tornī novērotām 
90 putnu sugām.

Komanda "Himantopus himantopus" Burtnieku ezera poldera tornī. 
No kreisās: Ilze Bojāre, Mārcis Tīrums, Ieva Mārdega, Andris Klepers.
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