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“Dzīvais pavasaris”!
“Dzīvais pavasaris” ir putnu vērošanas
projekts skolēniem. Tas Eiropā norisinās jau devīto gadu. Tajā piedalīties ir
pavisam vienkārši. Iemācies pazīt četras putnu sugas – dzeguzi, bezdelīgu,
svīri un balto stārķi. Dodies laukā,
vēro apkārtni un, kad ieraugi kādu no
šiem putniem, atzīmē savu novērojumu interneta vietnē www.springalive.
net. Kā to izdarīt? Atver interneta
vietni, izvēlies Latvijas karodziņu
un sadaļā “Pievienot novērojumu”
ieraksti prasīto informāciju. Pēc tam
Tu varēsi sekot līdzi, kad un kā citās
Eiropas valstīs atgriežas šie putni un
līdz ar tiem – pavasaris!
Reģistrējot savus putnu novērojumus,
Tu ne tikai piedalīsies Eiropas lielākajā
pavasara putnu vērošanas akcijā, bet arī
palīdzēsi ornitologiem. Pateicoties Tev,
mēs zināsim, kā gadu no gada mainās
putnu atlidošanas datumi, un redzēsim, kā tos ietekmē dažādi faktori
(piemēram, laikapstākļi). Piedaloties
programmā, Tu pats varēsi sekot līdzi
šīm pārmaiņām.

Bezdelīga
Bezdelīgas ir nelieli putni ar tumšu,
zili mirdzošu muguru, sarkanbrūnu
pieri un zodu, baltu vēderu un ļoti
garu, šķeltu asti. Kad bezdelīga lido,
tā var izskatīties pilnīgi melna – tad to
visvieglāk atpazīt pēc garās astes un
ātrā un šaudīgā lidojuma. Bezdelīgas
var sajaukt ar mājas un krastu čurkstēm un svīrēm. Tev uzmanīgi jāvēro
putnu izskats. Gan mājas, gan krastu
čurkstes ir mazākas, ar īsākām un
seklāk šķeltām astēm. Mājas čurkstei
ir balta muguras lejasdaļa (bezdelīgai visa mugura tumša) un baltas,
apspalvotas kājas (bezdelīgai – melnas, neapspalvotas). Krastu čurkstei
mugura un krūtis ir smilšu brūnas,
rīkle un kakla sāni balti. Svīres ir viscaur tumšas, druknākas, ar garākiem,

“Dzīvā pavasara” putni
Baltais stārķis
Baltie stārķi ir lieli putni ar garu kaklu
un garām, sarkanām kājām. Galvas,
kakla un ķermeņa baltā krāsa kontrastē ar melnajām spārnu spalvām, kam
piemīt violets un zaļš spīdums. Abi
dzimumi pēc izskata ir vienādi, tomēr
tēviņi ir nedaudz lielāki. Jaunajiem
putniem ir pelēks knābis un blāvi sarkanas kājas. Latvijā stārķi ierodas aprīlī, bet atpakaļ uz ziemošanas vietām
Āfrikā dodas augustā un septembrī.

sirpjveidīgajiem spārniem. Svīres no
bezdelīgām var atšķirt arī pēc lidojuma – svīres lidojot nekad nepiekļauj
spārnus ķermenim. Latvijā bezdelīgas
var novērot no aprīļa līdz oktobrim.
Rudenī tās migrē uz Āfriku, kur pavada visu ziemu.
Svīre
Svīres ir tumši brūnas, bet pret
debesīm izskatās melnas. Tām ir gari
sirpjveida spārni un īsa šķelta aste. Svarīgi paturēt prātā, ka svīres lidojumā
nepiekļauj spārnus ķermenim. Svīres
ierodas Latvijā maijā, bet atpakaļ uz
ziemošanas vietām dodas augustā–
septembrī. Ziemu tās pavada Āfrikas
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dienvidu daļā. Svīres visbiežāk sastopamas apdzīvotās vietās, kur tās ligzdo
pažobelēs, ēku spraugās, putnu būrīšos
vai koku dobumos. Svīres nekad nenolaižas uz zemes – to ligzdas ir noslēptas
jumtā, un svīres strauji laižas tajās iekšā un ārā. Šie putni nolaižas tikai tādēļ,
lai izdētu un perētu savas olas, un tas
ilgst apmēram trīs nedēļas.
Dzeguze
Neuztraucies, ja Tev nav izdevies
dzeguzi ieraudzīt, to izdarīt nav nemaz
tik vienkārši. Tomēr, iespējams, Tev
gadījies to dzirdēt dziedam. Dzeguzes
balss ir nesajaucama kūkošana “ku–
kū, ku-kū”. Ja Tev paveiksies novērot
dzeguzi, Tu redzēsi baloža lieluma
putnu ar pelēku muguru, tumši svītrotu baltu vēderu un garu asti. Latvijā
dzeguzes var novērot no aprīļa līdz
vasaras beigām. Uz ziemošanas vietām
mūsu dzeguzes sāk doties augustā, bet
dažas aizkavējušās redzētas vēl oktobra
sākumā.
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KONKURSS

“Dzīvais pavasaris” izsludina zīmējumu
konkursu “Kāpēc man patīk “Dzīvā
pavasara” putni?”. Konkursā var piedalīties skolēni vecumā līdz 16 gadiem.
Zīmējumā jābūt attēlotai kādai no četrām putnu sugām – baltajam stārķim,
bezdelīgai, dzeguzei vai svīrei. Tajā
jāatspoguļo kāda skolēnam interesanta
šā putna dzīves daļa – kukaiņu ķeršana,
ligzdas veidošana, tālais migrācijas ceļš
– vai kāds ar šo putnu saistīts notikums, kas skolēnam šķitis iedvesmojošs. Zīmējumi jāsūta uz e-pasta adresi
freiberga.inga@gmail.com vai pa pastu
LOB (a.k. 105, Rīgā, LV-1046, Rīga),
norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu,
vecumu, adresi, telefona numuru un
e-pastu. Katrs dalībnieks drīkst iesūtīt
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tikai vienu darbu, un tas jāizdara līdz
10. jūnijam. Visi korekti izpildītie
darbi tiks nosūtīti projekta “Dzīvais pavasaris” žūrijai un vērtēti trīs vecuma
grupās: 0–9 gadi, 10–12 gadi un 13–16
gadi. Protams, būs arī balvas, tās tiks
piešķirtas katrā vecuma grupā pirmo
triju vietu ieguvējiem Eiropā.
Projektu “Dzīvais pavasaris” koordinē starptautiskā dabas aizsardzības
organizāciju savienība BirdLife International, ko Latvijā pārstāv Latvijas
Ornitoloģijas biedrība.
Informāciju no springalive.net
sagatavoja Inga Freiberga

Ziņo par
gājputnu
atlidošanu!
Par gājputniem var ziņot

www.dabasdati.lv
vai aizpildot šo anketu!

Gājputnu reģistrācijas anketa
Aizpildi šo anketu un līdz
šā gada 1. jūlijam iesniedz to
Latvijas Ornitoloģijas biedrībai!
Pasta adrese: A.k. 105, Rīga, LV-1046

Gads
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Putna suga

Aicinām ziņot arī par visu
gājputnu novērojumiem
2014. gada pavasarī!
Pienācis kārtējais pavasaris, un tas
nozīmē, ka no savām ziemošanas vietām ierodas gājputni. Daļa gājputnu
jau to ir paspējuši izdarīt. Iestājoties
izteikti siltam laikam februāra vidū,
Latvijas DR daļā manītas pirmās
zosis, dzērves, ķīvītes un lauku cīruļi.
Pirmais migrācijas vilnis aizsākās
16.–18. februārī. Ziņas no Centrālās
Eiropas liecina, ka sākusies aktīva
dzērvju migrācija un Vācijas vidieni
jau sasnieguši vairāki tūkstoši putnu.
Atšķirībā no 2013. gada, šogad
pavasara migrācija ir sākusies krietni
agrāk, tā ka 2014. gadu, visticamāk,
varēsim ieskaitīt pie agriem pavasara
gadiem. Izteikti agri pavasari līdz
šim vēl ir bijuši 1987., 1997., un
2007. gadā. Salīdzinājumam 2013.
gadā intensīva gājputnu atlidošana
sākās tikai aprīļa pirmajās dienās,
kad lielākajā daļā valsts teritorijas vēl
bija saglabājusies stabila sniega sega.
Vairāk par 2013. gada pavasara gājputnu atlidošanas gaitu varēsiet lasīt
nākamajā “Putni dabā” numurā.

Pēdējos gados novērotāju aktivitāte
ir kļuvusi stabili zema. Lielā mērā to
ietekmē fakts, ka novērojumu anketa
vairs netiek nogādāta līdz ziņotājam,
bet tā tiek publicēta žurnālā “Putni
dabā”.
Lai nākamajos gados gājputnu atlidošanas datus varētu interpretēt
daudz kvalitatīvāk, ļoti liels lūgums –
turpmākajos gados aktīvāk ziņot par
gājputnu atlidošanu pavasarī. Sevišķi
vēlētos, lai gājputnu atlidošanas
reģistrācijas programmā vairāk piedalītos LOB biedri, kuri katru gadu
saņem gan žurnālu, gan arī Gājputnu
atlidošanas reģistrācijas anketu. Aicinu visus izmantot iespēju un ziņot
par saviem novērojumiem portālā
www.dabasdati.lv.

Mārcis Tīrums,
Gājputnu atlidošanas reģistrācijas
programmas koordinators
marcis@lob.lv

Novērošanas
datums

Mēnesis

Novērošanas
datums

Mēnesis

Mājas strazds
Lauku cīrulis
Ķīvīte
Dzērve
Žubīte
Baltais stārķis
Lauku balodis
Baltā cielava
Dzeguze
Bezdelīga
Mājas čurkste
Lakstīgala
Vālodze
Grieze
Svīre
Sarkanrīklīte
Čuņčiņš
Zivju gārnis
Ziemeļu gulbis

Citas sugas
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