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JAUNUMI

Torņu cīņu sveicieni Natura 2000 dienai
Maijs putnu dzīvē ir ļoti aktīvs
mēnesis. Taču šogad tas izvērtās
aktīvāks nekā parasti – vismaz LOB
dzīvē noteikti. 17. un 18. maijā
norisinājās diennakts putnu vērošanas sacensības “Torņu cīņas 2014”,
21. maijā – Natura 2000 diena, bet
24. maijā visiem Latvijas pilsoņiem
bija iespēja un pienākums izdarīt
izvēli Eiropas Parlamenta vēlēšanās
un noteikt Latvijas kursu Eiropas
Savienībā nākamajiem pieciem
gadiem, t.sk. arī par dabas un vides
jautājumiem.

Gada notikums putnu
vērošanā

Jau 11. sacensībās “Torņu cīņas 2014”
deviņas pieredzējušās putnu vērotāju
komandas (pavadot torņos 24 stundas,
36 dalībnieki) un trīs “Tautas klases”
komandas (pavadot torņos 4 stundas,
11 dalībnieku) kopā novēroja 175 putnu sugas un ļāva 245 torņu apmeklētājiem iepazīties ar apkārtnē esošajām
putnu sugām un uzzināt vairāk par
sacensībām un putnu vērošanu.
Interesantākā novērojuma kategorijā
kvaliﬁcējās retās stepes lijas Circus
macrourus novērojumi divos torņos – Burtnieku polderu un Lubāna D
dambja tornī. Pēc diskusijām balva tika
piešķirta komandai “Zaļknābji” (Dāvis
Drazdovskis, Gaidis Grandāns, Mārtiņš
Platacis, Mārtiņš Zilgalvis) par stepes
lijas novērojumu no Burtnieku polderu
torņa, jo šis putns bija grūtāk nosakāms
(otram novērojumam uzreiz varēja
noteikt, ka tas ir pieaugušais tēviņš).

Par draudzīgāko komandu tika atzīta
komanda “LOB” (no kreisās: Laura Jukāme, Viesturs Ķerus, Ginta
Sirmane, Ruslans Matrozis), kura SIA
“Motacilla” atbalstītajā Kaņiera tornī
uzņēma 69 apmeklētājus.
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Pirmo vietu ieguva komanda “Himantopus himantopus” (Andris Klepers,
Mārcis Tīrums, Mārtiņš Vimba, Arno Klevinskis) no Karšu izdevniecības
“Jāņa sēta” atbalstītā Lubāna D dambja torņa. Šī komanda novēroja 90 putnu
sugu, kas ir par 13 sugām vairāk nekā šā torņa vidējais rādītājs (77). Arī šogad
uzvarētāji saņēma īpaši darinātas porcelāna krūzītes ar Māra Strazda zīmēto
2014. gada putnu – pupuķi. Šīs krūzītes izgatavotas tikai četros eksemplāros
(katram komandas dalībniekam pa vienam), un arī šis Māra Strazda zīmējums vairs nekur netiks publicēts. Karšu izdevniecība “Jāņa sēta” nodrošināja
papildu balvu – jauno karšu sēriju “Ar karti dabā”, kas tieši paredzēta ņemšanai līdzi dabā ceļojumos pa Latviju (sk. 33. lpp.).

Otrajā vietā ierindojās komanda
“M-ērgļi” (no kreisās: Māris Strazds,
Ieva Mārdega, Jānis Ķuze, Viesturs
Vintulis) Kaņiera pilskalna tornī, kura
novēroja 84 putnu sugas 24 stundu
laikā. Tā kā šis tornis sacensībās tika
iekļauts pirmo reizi, salīdzināšanai
izmantots visu iepriekšējās sacensībās
piedalījušos torņu vidējo rezultātu vidējais, un tas šogad bija 74 putnu sugas.
“Tautas klasē” uzvarēja komanda
“Ķauķīši” (no kreisās: Margarita Baltā,
Gunita Beleviča, Jānis Zariņš, Paula
Zariņa), kas Daugavgrīvas tornī novēroja 40 putnu sugu četru stundu laikā.
Galveno balvu – īpašu putnu vērošanas un mācīšanas ekskursiju Edgara
Lediņa vadībā – “Tautas klases” uzvarētājiem nodrošina SIA “Motacilla”.

JAUNUMI
Trešo vietu ieguva “Skaidrie okulāri”
(Valdis Ādamsons, Māris Jaunzemis,
Sandris Rabkevičs, Jānis Jansons)
Dvietes Skuķu ezera (otrajā) tornī.
Ceturto – “Zaļknābji” (Dāvis Drazdovskis, Gaidis Grandāns, Mārtiņš
Platacis, Mārtiņš Zilgalvis) Burtnieku
polderu tornī. Piektajā vietā nokļuva komanda “Naktsputni” (Edgars
Lediņš, Edgars Laucis, Ivo Dinsbergs,
Ēriks Tempelfelds), kas "3 pavāru
restorāna" atbalstītajā Kuivižu (Randu
pļavu) tornī novēroja visvairāk putnu
sugu šajās sacensībās – 92.
Pilnus rezultātus var skatīt sacensību
Torņu cīņas interneta sadaļā: http://
putnidaba.lv/tornu-cinas. Šajā sadaļā
apskatāma arī karte ar vairāk nekā
40 torņiem visā Latvijā. Lai arī balvas
diennakts sacensību dalībniekiem ir
pasniegtas, pašas sacensības turpinās
brīvajā klasē – līdz pat nākamajām putnu vērošanas sacensībām “Torņu cīņas
2015” ikviens var turpināt vērot putnus
jebkurā no šiem torņiem un par novērojumiem ziņot portālā Dabasdati.lv.
Diennakts putnu vērošanas sacensības
“Torņu cīņas 2014” organizēja Latvijas Ornitoloģijas biedrība sadarbībā
ar "3 pavāru restorānu", Karšu izdevniecību “Jāņa sēta”, SIA “Motacilla”,
portālu Draugiem.lv, Māri Strazdu,
iGoTerra.com un Dabas aizsardzības
pārvaldi.
Nākamās sacensības “Torņu cīņas
2015” notiks 2015. gada 16. un
17. maijā.
Foto no komandu arhīviem.
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Vienkāršs tauriņa vēziens var
mainīt pasauli
Īsi pēc Torņu cīņām tika svinēta Eiropas Natura 2000 diena. Tā ir kampaņa,
kurā tiek aicināts piedalīties ikviens
iedzīvotājs, sniedzot atbalstu unikālajam Eiropas īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju tīklam Natura 2000 (Latvijā
atrodas 333 šādas teritorijas). Natura 2000 ir Eiropas Savienības valstu
aizsargājamo dabas teritoriju tīkls, kura
izveidošanas pamatnosacījums ir visā
Eiropā retu un apdraudētu augu un
dzīvnieku sugu un to dzīvotņu aizsardzība. Kampņas ietvaros ikviens varēja
augšuplādēt interneta vietnē www.
natura2000day.eu un/vai ievietot sociālajos tīklos (pievienojot mirkļbirku
#Natura2000Day) fotogrāﬁju.
Kopā šogad kampaņai tika iesniegtas
3946 fotogrāﬁjas, no kurām 1027 –
sociālajos tīklos. No Latvijas vietnē
www.natura2000day.eu tika augšuplādēta 31 fotogrāﬁja. Īpašs paldies
Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijai par
vislielākajiem sveicieniem Natura
2000 dienai! Savukārt Tvitterī tika
ievietoti 34 vēstījumi.

Vilnis Skuja @SkujaVilnis May 21
sveicieni #natura2000day
no Slīteres Undžavas!

Mareks MatisonsTM @marruciic May 21
sveicieni ar vispasaules #natura2000day
tauriņa pašiņu. Uzzini vairāk natura2000day.eu

Nāc. Runā. Panāc.
Dabas aizsardzībā Eiropas Savienībai ir
ļoti liela nozīme, jo tā ļāvusi nosargāt
daudzas Latvijas dabas vērtības. Tāpēc
arī LOB uzdeva jautājumus Eiropas
Parlamenta deputātu kandidātiem, lai
ikviens vēlētājs varētu labāk saprast,
cik ļoti katrs kandidāts plāno strādāt
vides labā, ja tiks ievēlēts Eiropas Parlamentā. Atbildes saņēmām no Kristīgi
demokrātiskās savienības un Zaļo
un Zemnieku savienībā ietilpstošās
Latvijas Zaļās partijas. LOB uzdotos
jautājumus un partiju atbildes varat
aplūkot LOB interneta vietnē: http://
lob.lv/lv/Eiroparlaments2014.php.
Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultāti
jau ir zināmi, un jaunie deputāti sāk
iepazīties ar saviem jaunajiem pienākumiem. Cerams, ka ievēlētie deputāti domās arī par vides jautājumiem,
bet mēs – vēlētāji – būsim aktīvi
rudenī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās
un ievēlēsim tos spēkus, kuri ieklausās
LOB viedoklī.

Agnis Bušs,
agnis@putnidaba.lv

LOB @LOB_lv May 21
#Natura2000day RT @AnitraTooma:
Šodien #natura2000 diena.
Piebiedrojos tauriņiem un alnīšiem :)

Summary
Greetings of Battle of Towers for
Natura 2000 Day /Agnis Bušs/
May this year was very active – on May 17
& 18 birdwatching competition “Battle of
Towers” was organized, on May 21 Natura
2000 Day celebrated, but Europarliament
on May 24 was elected. Winners of
“Battle of Towers” was team “Himantopus
himantopus”, winners of hobby class was
team “Kauķīši” (“Warblers”), winners of
“Most interesting observation” – “Zaļknābji”
and the most friendly team – “LOB”.
During the Natura 2000 Day campaign on
site www.natura2000day.eu from Latvia
was uploaded 31 gestures of butterﬂy,
but on Twitter published 34 photos.
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