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Piedalies ar
savu fotostāstu
Vai atceries, kad ar aizrautību
lasīji kādu fotostāstu žurnālā “Putni
dabā”? Diemžēl drukātā žurnāla
lapaspusēs nav iespējams publicēt tik daudz fotostāstu, cik mēs
vēlētos. Par laimi, mūsdienās ir arī
citas iespējas, un vieni no tiem ir
arī sociālie tīkli. Arī žurnāls “Putni dabā” ir pārstāvēts sociālajos

Seko mums draugiem.lv/putnidaba

tīklos, t.sk. arī Latvijā populārākajā
sociālajā vietnē Draugiem.lv. Arvien
vairāk lapas www.draugiem.lv/
putnidaba sekotāju atzinīgi novērtē
tajās esošās putnu bilžu galerijas,
tāpēc žurnāls “Putni dabā” sadarbībā ar portālu Draugiem.lv piedāvā
ikvienam piedalīties lapas galerijās
ar saviem fotostāstiem.

Sūti savas bildes uz agnis@putnidaba.lv ar nelieliem aprakstiņiem, lai
veidotos fotostāsts, un ar “Putni dabā”
redaktora palīdzību (un ieteikumiem,
ja vajadzīgs) galerija tiks publicēta.
Vienā fotostāstā optimālais attēlu
skaits ir 3–10, bet izskatīsim arī īsākus
vai garākus fotostāstus. Labākie un
interesantākie fotostāsti tiks publicēti
arī žurnālā “Putni dabā”.

Peldošs vistu vanags no Ilzes Priednieces fotostāsta “Putni dabā” 2012/3–4 numurā.

Runde – putnu sala Norvēģijā
Rundes sala mūsu ģimenes atvaļinājuma Norvēģijas maršrutā iekļuva
nejauši, neko par to daudz nezinot.
Tas ir viens no tālākajiem Norvēģijas rietumu punktiem jūrā un tur
ligzdo daudz jūras putnu. Apmēram
tik daudz mēs zinājām.
Rundes salas un tās putnu apskati
uzsākām ar laivas braucienu apkārt
salai. Augusta vidū Rundes salas
putnu sezona ir praktiski beigusies,
bet, neskatoties uz to, izdodas sastapt
neredzētus putnus. Kā pirmie pāris
metru attālumā uz mums vienaldzīgi
noraugās uz klintīm sasēduši cekulainie jūras kraukļi Phalacrocorax
aristotelis. Nedaudz vēlāk virs jūras
sāk lidināties nelieli Atlantijas tuklīšu
Fratercula arctica bari. Daļa laivas
pasažieru nebija redzējuši jūras ērgļus
Haliaeetus albicilla. Kapteinis cītīgi
rāda vietas, kur dažādos gados ērgļu

pāris ligzdojis, līdz viens pieaugušais
putns sāk glīti riņķot virs klints.
Kamēr citi vēl priecājās par jūras ērgli,
es jau pamanu savas pirmās ziemeļu
sullas Morus bassanus. Lēnām tuvojamies klintīm, kur tās ligzdojušas.
Skats ļoti iespaidīgs. Viena klints
nogāzē kā nolipināta ar ziemeļu
sullām. Daļa lidinās virs jūras. Kad
piebraucam tuvāk, lido arī zemu virs
mums. Tuvumā tie ir ļoti skaisti un
skaļi putni. Aizrāvusies ar sullām,
nemaz nemanu, ka esam gandrīz
iebraukuši grotā, kur ligzdojušas
trīspirkstu kaijas Rissa tridactyla.
Dažas vēl tup uz klintīm.
Pilnu rakstu lasi:
http://putnidaba.lv/2013/09/
runde-putnu-sala-norvegija/
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