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Tik smieklīgi un slapji

Lielais medījums

Šis gads paliks mums atmiņā ar 
ļoti garu un karstu vasaru, kas gan 
cilvēkus, gan arī putnus mudināja 
mesties veldzējošās ūdenstilpēs. 
Palīdzēt izbaudīt karsto vasaru 
putniem vari arī tu, ierīkojot putnu 
dzirdinātavu. Dabas fotogrāfs  
VIKTORS IVANOVS šovasar iemū-
žinājis skaistus, smieklīgus un slap-
jus dzirdinātavas apmeklētājus. 

Viktors stāsta, ka katrs no mums 
ir redzējis, kā putni dzer ūdeni vai 
mazgājas peļķēs un cik smieklīgi 
amizanti viņi pēc peldes izskatās. 
Tas arī pamudinājis atrast piemēro-
tu vietu piemājas dārzā, kur ierīkot 
putnu dzirdinātavu. Ūdenstilpes 
izmēram neesot nozīmes, bet vēlams, 
lai ūdens dziļums būtu dažāds – sā-
kot no viena līdz 4–6 centimetriem. 
Tas piesaistīs dažāda izmēra putnus, 
sākot ar vismazākajām zīlītēm un 
beidzot ar baložiem. Un, protams, 
pats galvenais – neaizmirstiet pieliet 
ūdeni ik pa laikam. Ja netālu no dzir-
dinātavas uzstādīsiet slēpni (pietiek 
ar visparastāko telti), kur novietot 
fotoaparātu vai videokameru, tad 
aukstos ziemas vakaros pie datora 
vai televizora ekrāna ar karstu tējas 
krūzi rokās varēsiet atcerēties skaisto 
un karsto vasaru.

Gaujas grīva putnu fotogrāfam 
IGORAM DEŅISOVAM ir viena 
no iecienītākajām fotografēšanas 
vietām, un arī 2018. gada 1. augus-
tā viņš bija devies turp, lai fiksētu 
kādu skaistu vai interesantu mir-
kli no putnu dzīves. Igors stāsta, 
ka viņa uzmanību piesaistījis liels 
uztraukums pelēko vārnu Corvus 
cornix barā. Izrādījies, ka vistu va-
naga Accipiter gentilis mātīte augstu 
debesīs uzbrukusi vārnām un vienu 
putnu arī noķērusi. Ar savu medī-
jumu putns nolaidies krūmos tieši 
blakus fotogrāfam, kur arī tapa šie 
interesantie kadri. Vanags esot kādu 
mirklīti domīgi pasēdējis un tad 
aizlidojis meža virzienā.

Mājas zvirbulis Passer domesticus. 

Melnais mežastrazds Turdus merula.
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Ar    atzīmēto fotogrāfiju noskenē ar Overly mobilo lietotni un noskaties video!

Baltā cielava Motacilla alba.

Žubīte Fringilla coelebs. 

Erickiņš Phoenicurus phoenicurus.

Dadzītis Carduelis carduelis.


