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NO LAUKA PIEZĪMĒM

Torņu cīņas 2013 “Zaļknābju” skatījumā
2013

“Zaļknābjiem” Torņu cīņas 2013.
gadā izvērtās atšķirīgas no iepriekšējiem gadiem gan sastāva, gan
norises ziņā. Trīs dalībnieki bija nemainīgi – Gaidis Grandāns, Andris
Avotiņš juniors un Mārtiņš Platacis.
Viens no pastāvīgajiem komandas
dalībniekiem – Dāvis Drazdovskis –
šobrīd uzturas Jaunzēlandē, un
viņa vietā sacensībās piedalījās Ieva
Grīnerte. Mārtiņš savukārt bija nolēmis ar vienu šāvienu nošaut divus
zaķus un nākamās dienas rītā doties
uz Rīgu skriet Nordea maratona
pusmaratona distanci.

Torņu izlozē izvilkām olu ar Kaltenes
torni. Kā jau visās šādās sacensībās,
sākumā novēroto putnu saraksts
pildījās diezgan strauji ar ierastajām
jūras sugām. Otrajā stundā Gaidim
izdevās saskatīt mūsu interesantāko
novērojumu – ragaino dūkuru pāri.
Tie bija patālu no krasta, laiks mākoņains, un pēc stundas tie no redzesloka pazuda. Tad vēlreiz uzradās pievakarē pēc vairākām stundām. Tajā
brīdī spīdēja vakara saule un ragainos
dūkurus riesta tērpā teleskopā varēja
labi nopētīt.
Vakara gaitā putni pamainījās, kāds
uzradās, kāds devās prom. Redzējām
samērā maz plēšputnus. Brīžiem, medījot virs jūras, no kokiem iznira zivju ērglis, bet jūras ērgli nesagaidījām.
Līdz naktij bijām savākuši apmēram
60 sugas. Pēdējais putns, kas demonstratīvi vokalizēja pirms gulētiešanas
(mēs to uztvērām kā ar labu nakti
vēlējumus), bija meža tilbīte.

Ceru ķauķis pie Sedas torņa.
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No rīta modāmies pusčetros. Pārsteigumu nebija, Mārtiņš lēmumu
nemainīja un ap sešiem devās prom
Rīgas virzienā. Palikām trijatā. Sākumā “izgājām” uz meža putnu dziesmām, bet, kad tās apsīka, tad sākām
teleskopā skenēt tālāk esošos kokus
un krūmus. Skatu priecēja Sāmsalas
dižpīles, kas par labu pulcēšanās vietu
bija izvēlējušās netālu esošās pamestās
mājas šķūņa jumtu. Ap vienpadsmitiem jau kļuva fiziski smagi. Jaunas
sugas faktiski vairs klāt nenāca, dažas
stundas miega pie nemainīgās ainavas sāka nemitīgi par sevi atgādināt.
Akmeņos tika pamanīta pēdējā mūsu
Kaltenes torņa suga – akmeņčakstīte.
Un tad mūs “uzmodināja” dāņu putnu
vērotāja Krisa Keho (Chris Kehoe)
zvans no Kolkas, kurā pieredzējušais
putnu vērotājs starp daudziem citiem
migrējošiem plēšputniem novērojis
vidējo ērgli un pundurērgli.
Kārdinājums bija pārāk liels, pametām torni divas stundas pirms noteiktā laika un devāmies uz Kolku vērot
plēšputnu migrāciju. Abus retumus
gan neredzējām, bet lielā daudzumā
zemu lidojošus ķīķus, lielo piekūnu
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un klinšu ērgli gan. Šīs pāris stundas
Kolkā bija intensīva mācību stunda
plēšputnu noteikšanā. Varēja apbrīnot Krisa zināšanas un pārliecinošo
putnu atpazīšanu no attāluma bez
binokļa.
Torņu cīņas noslēdzām ar 85 Kaltenes tornī novērotām putnu sugām.
Par vienu sugu uzlabojām iepriekšējo
labāko torņa rezultātu un par 16 sugām pārspējām vidējo torņa rādītāju.
Lai gan neuzvedāmies priekšzīmīgi,
torni pametot ātrāk, un mūsu komandas mērķis šogad nebija uzvarēt,
apstākļu sakritība un skaitļi mums

nodrošināja uzvaru. Torņa potenciāls
ir lielāks, jo dažus putnus neizdevās
redzēt visiem, dažus saucienus un
dziesmas es (Ieva) nevarēju atpazīt –
man šīs bija pirmās torņu cīņas.
Daži putni ar mums spēlējās. Piemēram, melno mušķērāju varēja dzirdēt
ikviens, kad dabisku vajadzību spiests
izgāja blakus esošajos krūmos. Taču
distanci melnais mušķērājs ievēroja
precīzi tā, lai šo dziesmu ne reizi pārliecinoši nevarētu sadzirdēt no torņa.

Ieva Grīnerte,
ieva.grinerte@gmail.com

Uzvarētāju komanda “Zaļknābji”
Kaltenes tornī. No kreisās: Ieva
Grīnerte, Gaidis Grandāns, Andris
Avotiņš jun. un Mārtiņš Platacis.

Atjaunotais tornis Sedas tīrelī.

Putnu vērošanas sacensībās Torņu cīņas 2013 (18.–19.
maijā) uzvaru guva komanda “Zaļknābji” (Andris Avotiņš, Gaidis Grandāns, Ieva Grīnerte un Mārtiņš Platacis), kura cīnījās Kaltenes tornī. Uzvaru kategorijā
“Interesantākais novērojums” ieguva komanda “M-ērgļi”
(Jānis Ķuze, Māris Strazds un Normunds Zeidaks), kura
novēroja jaunu putnu sugu Latvijā – garstilbi Himantopus himantopus – no Lubāna–Zvidzes kanāla torņa. Par
draudzīgāko komandu tika atzīta komanda “Himantopus
fārmklubs” (Ilze Bojāre, Ivars Brediks, Vilnis Gremze un
Edijs Haberkorns) Kaņiera tornī. Sacensībās tika iekļauta
arī “Tautas klase”, kurā uzvaru guva komanda “APLA
(Avotiņa Putnu Lekciju Absolventi)” (Andris Dekants,

"Tautas klases" uzvarētāju komanda
"APLA (Avotiņa Putnu Lekciju
Absolventi)". No kreisās: Guna
Roze, Andris Dekants, putnu lekciju
vadītājs Andris Avotiņš jun. un Laura
Romanovska. Fotografēšanās brīdī
nebija klāt Elīzes Spridzānes.

Laura Romanovska, Guna Roze un Elīze Spridzāne)
Daugavgrīvas tornī. Savukārt ikvienam interesentam
bija iespēja piedalīties “Brīvajā klasē” – t.i., doties uz
jebkuru torni un ziņot par saviem novērojumiem portālā
Dabasdati.lv. Jaunums šajās sacensībās bija iespēja kļūt
par torņu krustvecākiem, un šo iespēju izmantoja “3
pavāru restorāns” (Kuivižu tornim), karšu izdevniecība
“Jāņa sēta” (Lubāna D dambja tornim), SIA “Motacilla”
(Kaņiera tornim) un portāls Draugiem.lv (Ķengaraga
tornim).
Vairāk par Torņu cīņu rezultātiem iespējams uzzināt
Putnidaba.lv sadaļā “Torņu cīņas” – http://putnidaba.lv/
tornu-cinas/
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