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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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Paldies par 
atgriezenisko saiti!

Šoruden LOB biedrus aicinājām 
aizpildīt žurnāla “Putni dabā” novēr-
tēšanas anketu (tās izsūtījām vai nu 
elektroniski, vai pa pastu) un jautā-
jām gan par diviem pirmajiem šīgada 
numuriem, gan par to, ko gribētu 
vai – gluži pretēji – negribētu lasīt 
vispār, gan par to, vai žurnālam būtu 
jāturpina iznākt papīra formātā. Liels 
paldies visiem, kas atrada laiku tik 
skrejošajā ikdienas ritmā atbildēt uz 
mūsu jautājumiem.

Esam apkopojuši atbildes līdz 
25. novembrim tiešsaistē aizpildīta-
jām anketām. Pilnīgi visi piekrituši 
apgalvojumam, ka “Putni dabā” ir 
nozīmīga LOB un tās biedru identi-
tātes daļa, bez kā biedrība daudz ko 
zaudētu. Abus šīgada numurus esat 
novērtējuši ļoti atzinīgi: pirmo (ar 
mežirbi uz vāka) par vērtīgu atzinuši 
71,4% respondentu, bet otro (ar 
smilšu tārtiņu uz vāka) – 57,1%.  
Kā jau mežirbes gadā pieklājas, 

ILZE BOJĀRE, žurnāla galvenā redaktore
ilze@putnidaba.lv

populārākais raksts tajos abos ir bijis 
“Kā mežirbei klājas Latvijas mežos”. 
Interesanti, ka pirmajā numurā otro 
vietu dala uzreiz trīs materiāli: die-
nas putnu monitorings, par kaķiem 
un putniem, kā arī par putnu vēro-
šanas saraksta veidošanu. Savukārt 
otrajā numurā par interesantākajiem 
atzīta Mārtiņa Brieža migrācijas 
tēma un Ritvara Rekmaņa raksts 
par nozīmīgākajiem putnu novē-
rojumiem Latvijā 2018. gadā. Te 
var arī redzēt kopējo tendenci, ka 
lasītāju intereses un komentāri ir ļoti 
dažādi, un mūsu uzdevums nākotnē 
ir sabalansēt gan zinātniski pētnie-
ciskos materiālus, gan populārzināt-
niskos un izklaidējošos.

Paldies par daudzajiem labajiem 
vārdiem, konstruktīvo kritiku un 
ieteikumiem. Tā ir ļoti svarīga in-
formācija mirklī, kad nākamā gada 
finansiālās iespējas vēl ir neskaid-
ras. Diemžēl skaista un kvalitatīva 
žurnāla izdošana papīra formātā ir 
dārgs prieks; ņemsim vērā, ka ļoti 
daudzi respondenti ir atbildējuši, ka 
arī turpmāk žurnālu vēlētos saņemt 
tieši drukātā formā. Liels paldies par 
iedvesmojošiem vārdiem un īpaši 
lasītājam, kurš atbalstījis mūsu darbu 
ar ziedojumu!

Ikvienam, kas vēl nav paspējis aiz- 
pildīt anketu, ir iespēja to izdarīt  
līdz 2020. gada 1. janvārim tieš - 
saistē http://ejuz.lv/anketa2019  
vai atsūtīt anketu pa pastu Latvijas 
Ornitoloģijas biedrībai (Skolas ielā 3, 
Rīgā, LV-1010).

Strādājam arī pie putnidaba.lv mājas-
lapas uzlabojumiem, un 2019. gada 
beigās tā kļūs pārskatāmāka. Daļu 
rakstu esam sākuši publicēt tikai 
mājaslapā – tā vasarā izveidojām 
elektronisko pielikumu par Torņu cī-
ņām, tāpēc arī šajā drukātajā numurā 

šo tēmu neesam skatījuši. Komandu 
piedzīvojumu aprakstus meklējiet 
mājaslapā!

Īsi minēšu divas, manuprāt, svarīgā-
kās tēmas, kam gribu pievērst īpašu 
uzmanību šajā numurā. Laidiena fo-
kusā šoreiz mikroliegumu tēma: gan 
vispārīgi – Ģirta Baranovska rakstā 
(10. lpp.) varat izlasīt, kas tas tāds, 
kurš un kā to var izveidot; gan kon-
krēti – Jāņa Ķuzes rakstā (12. lpp.) 
par problēmām ar mikroliegumu 
ieviešanu mazā ērgļa projektā. Šajā 
gadalaikā, kad kokiem lapas ir nobi-
rušas un ligzdas ir saskatāmas daudz 
vieglāk, ejot mežā, atcerieties, ka arī 
jūs varat dot ieguldījumu dabas aiz-
sardzībā. Ar mikroliegumu taču tiek 
aizsargāta ne tikai konkrētā putnu 
suga, bet visa ekosistēma kopumā, 
kas ļoti daudzām sugām dod iespēju 
turpināt dzīvot, mijiedarbojoties savā 
starpā, un visiem dabiskajiem proce-
siem noritēt bez cilvēka iejaukšanās. 

Savukārt otra tēma – Ingas 
Freibergas pētījums (28. lpp.), kā 
elektrības vadi palīdz un arī kaitē 
putniem gan Latvijā, gan ārzemēs. 
Vairāki lasītāji jautāja par elek-
trolīnijām, kas arvien vairāk tiek 
pārveidotas par kabeļu līnijām, un 
nu jau nevajadzīgajiem demontēja-
miem balstiem, arī ar balto stārķu 
ligzdām uz tiem. Kā mums skaidroja 
AS “Sadales tīkli”, īpašniekam (neat-
karīgi no tā, vai tas ir privātīpašnieks, 
valsts vai pašvaldība) ir iespēja par 
nelielu samaksu tos atpirkt.

Paldies visiem, kas palīdzēja šim 
žurnāla numuram tapt tik skaistam 
un informatīvi izsmeļošam. Īpašs 
paldies Agrim Krustam par burvīgo 
medņa vāka bildi.

Laimīgu, saticīgu un putniskiem pie-
dzīvojumiem bagātu 2020. gadu!


