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Putni dabā 83 (2018/3)

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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Izbaudām pārmaiņas 
un pavasari
ILZE BOJĀRE,  
žurnāla galvenā redaktore
ilze@putnidaba.lv

Piekritīsiet taču, ka desmit gadi vienā 
amatā ir ilgs periods. Tieši tik ilgi 
Agnis Bušs tika turējis žurnāla stūri 
savās rokās, un tie laiki nebija no 
vienkāršākajiem. Paldies viņam par 
izturību un prasmi rast kompromisu 
jebkurā situācijā. Taču šis gads ir 
atnācis ar pārmaiņām, un žurnāla 
vadību esmu pārņēmusi savās rokās, 
savukārt Agnis strādās tepat līdzās – 
redkolēģijā.

Putnotāju sabiedrībā mani pazīst kā 
Ilzi no Himantopu kompānijas, bet 
mana darba dzīve jau vairāk nekā 
20 gadus ir saistīta ar žurnālu izgata-
vošanu. Esmu strādājusi gandrīz visās 
lielākajās Latvijas žurnālu (un nu jau 
arī dažās ļoti lielās ārzemju) izdev-
niecībās kopā ar izciliem un dažkārt 
ne tik izciliem vadītājiem un kopā ar 
gudriem un profesionāliem žurnā-
listiem. Mana atbildība gan ir vairāk 
saistīta ar to, kā žurnāls izskatās un 
cik viegli ir uztverama informācija, 
bet ir bijušas reizes, kad pašai jāraksta 
vai jāorganizē arī rakstu darbi. Šo 
gadu laikā man ir bijis pilnīgi skaidrs, 
kādam jābūt labam galvenajam 
redaktoram, bet, tikai nonākot šādā 
situācijā, sapratu, ka no otras puses 
viss izskatās mazliet savādāk… 

Arī gada putna titula stafete no pļavu 
tilbītes ir pārgājusi pie mežirbes. 
Protams, žurnāla varone gan uz vāka, 
gan iekšlapās ir tieši viņa, un Viestura 
Ķerus rakstā varēsiet izlasīt, kā tad 
viņai klājas un kādi plāni tiek loloti, 
lai viņu aizsargātu labāk un efektīvāk. 

Man ir liels prieks, ka šajā numurā sa-
nāca īstenot vienu manu senu ieceri, 
ka būtu jāaktualizē tēma par kaķiem 
un putniem. Laikam pārliecība, ka 
tas ir nepieciešams, pie manis atnāca 
reizē ar draudzenes atsūtītu fotogrāfi-
ju, kur uz virtuves grīdas bija pārpa-

likums no laukirbes un lepns kaķis. 
Inga Freiberga ar prieku uzņēmās 
atrast un apkopot informāciju par šo 
tēmu no ārzemju zinātniskajiem žur-
nāliem, un to varat izlasīt 18. lappusē. 
Pieci ieteikumi noteikti būtu jāizlasa 
jebkuram esošam vai topošam kaķa 
īpašniekam. Ceru, ka kaķu mīļotāji 
tiešām izlasīs un ieklausīsies.

Savukārt Oskars Keišs no Nīderlan-
des ir atvedis lielu, smagu un ļoti 
skaistu Nīderlandes Putnu atlantu, 
un recenziju par to varat izlasīt 
26. lappusē. Ļoti ceru, ka šī gada 
nogalē savās rokās turēsim jauno 
Latvijas ligzdojošo putnu atlantu, kas 
varbūt nesvērs gluži 3,7 kilogramus, 
bet būs ļoti, ļoti gaidīts. Novēlu, lai 
tā pirmo tirāžu izpērk tikpat ātri kā 
Nīderlandes Putnu atlantam.

Lasot Andra Klepera rakstu par 
sarakstu veidošanu (22. lpp.), atmiņā 
atausa mani ķeksētāja gadi, kad entu-
ziasma, piedzīvojumu un arī vilšanos 
bija ļoti daudz. Nekad jau nevar īsti 
zināt, ko sanāks ieraudzīt, pat ejot 
pēc kādas konkrētas sugas. Tā manā 
pašatrasto sugu sarakstā pavisam 
nesen ielidoja jeb – precīzāk – ielēca 
divi delfīni, kaut plānā bija vēlreiz 
dzīvē apskatīt Stellera pūkpīli, kas 
šoziem mūs jau ilgi priecē tepat pie 
Mangaļsalas mola.

Paldies visiem, kas piedalījās šī 
žurnāla numura tapšanā un Latvijas 
vides aizsardzības fondam par finan-
siālo atbalstu!

Iesim dabā un izbaudīsim šo burvīgo 
pavasari un putnu migrāciju!
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