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Triju Zvaigžņu ordenis LOB goda biedram
Jānim Vīksnem
Ar Ordeņu kapitula paziņojumu
Nr. 19 Latvijas Republikas prezidents Andris Bērziņš darīja zināmu,
ka Ordeņu kapituls 2013. gada
10. oktobrī nolēma par nopelniem
Latvijas valsts labā piešķirt Triju
Zvaigžņu IV šķiras ordeni ilggadējam Latvijas Universitātes Bioloģijas
institūta Ornitoloģijas laboratorijas
vadītājam un vadošajam pētniekam,
Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķim, profesoram, Dr.biol. Jānim
Vīksnem. Apsveicam!
Jānis Vīksne ir LOB biedrs kopš tās
dibināšanas 1985. gadā un ir bijis arī
ilggadējs LOB prezidents no 1985.
līdz 2008. gadam. Par LOB goda
biedru ievēlēts 2008. gadā. Devis
lielu ieguldījumu putnu izpētē un
aizsardzībā, kā arī sabiedrības izglītošanā.
Kopš 1953. gada J. Vīksne strādā
Latvijas Universitātes (agrāk – Zinātņu akadēmijas) Bioloģijas institūta
Ornitoloģijas laboratorijā (šobrīd –
vadītājs). Viņa pētījumi saistīti gk. ar

putnu populāciju ekoloģiju (modeļsuga – lielais ķīris), migrācijām, sugu
dzīvesvietu ietilpības palielināšanas
problēmām.
J. Vīksne ir Starptautiskās Ornitoloģiskās Komitejas loceklis (kopš
1994. g.), Wetlands International
Latvijas Republikas delegāts (kopš
1991. g.), Baltijas putnu migrāciju
pētniecības komisijas priekšsēdētāja
vietnieks (no 1978. līdz 1995. g.),
Ziemeļeirāzijas Ornitoloģiskās komitejas loceklis (kopš 2001. g.).
Sarunu ar Jāni Vīksni varat lasīt
žurnāla “Putni dabā” 16.3 numurā
(Gulbe 2006).

Agnis Bušs,
agnis@putnidaba.lv
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Jānis Vīksne 2013. gada augustā pie
Engures ezera.

Ēģiptes putni caur fotoobjektīvu
Kopš mana pirmā brauciena uz
Ēģipti pagājis nepilns gads1, un
atkal jau, sievas laimīga vinnesta rezultātā, mēs abi lidojam uz Hurgadu, lai tur pavadītu nedēļu karstajā
ziemas saulē (no 2009. gada 13.
līdz 20. janvārimArī iepriekšējā
braucienā putnu fotografēšana
palīdzēja – tiesa jau mājas apstākļos
un ar noteicējiem, – noteikt vairākas
man nezināmas putnu sugas, kuras
ekskursiju laikā parādījās manā
redzeslokā tikai uz īsu brīdi. Šajā
aprakstā pievērsīšu uzmanību tieši
putnu fotografēšanas niansēm.
Ņemot vērā Hurgadas pilsētas biotopu mākslīgo izcelsmi, sauszemes
ziemojošo putnu fauna ir diezgan
nabadzīga. Lielākā putnu daudzveidī-

ba ir vērojama dārgo viesnīcu rajonos
(El Dahar, El Hadaba un Sigala), kur
ir daudz vairāk apzaļumotu teritoriju. Pie mūsu viesnīcas vairāku dienu
laikā nobildēju simtiem kadru ar
pārlidojošajām kaijām, bet lielāko
daļu no tiem vēlāk nācās izdzēst,
jo attālums tomēr bija par lielu, lai
sanāktu labas bildes. Labu un no tuva
attāluma uzņemtu kaiju fotogrāfiju
trūkumu man pilnā mērā kompensēja
divi braucieni ar ekskursiju kuģiem,
kur kaijas ilgstoši sekoja kuģim un
ļāva sevi bildēt.
Pilnu rakstu lasi: http://putnidaba.
lv/2013/10/egiptes-putni-caur-fotoobjektivu/

Ruslans Matozis,
matruslv@inbox.lv

Pirmā Ēģiptes brauciena apraksts publicēts
žurnālā “Vides vēstis” (nr.9, 2008, 50.–55.lpp).
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Palmu ūbele Streptopelia senegalensis.

