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Eiropas Putnu vērošanas dienas 2014

Oktobra pirmajā nedēļas nogalē, 4. un
5. oktobrī, notika jau 20. Eiropas Putnu
vērošanas dienas Latvijā. Ar Latvijas
vides aizsardzības fonda atbalstu LOB
sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi noorganizēja 25 bezmaksas pasākumus visā Latvijā. Tajos piedalījās un
individuāli vēroja putnus ap 780 putnu
draugu, kuri ziņoja par 91 102 novērotiem putniem no 153 sugām. Savukārt
40 dažādās Eiropas un Centrālāzijas
valstīs EuroBirdwatch 2014 pasākumos
piedalījās vairāk nekā 23 000 cilvēku.

Ekskursija Daugavgrīvā, Rīgā.
Foto: R. Matrozis

Visbagātīgāk Latvijā šogad novēroti mājas
strazdi (18 271), sējas zosis (7947) un ķīvītes
(6718). Visbiežāk ziņojumi saņemti par sīli,
pelēko vārnu un lielo zīlīti. EuroBirdwatch
2014 laikā bija vērojama nozīmīga zvirbuļveidīgo putnu migrācija. Piemēram, Lubāna ezera apkārtnē novēroti milzīgi mājas
strazdu bari (kopā ap 10 000), bet Kolkā
lielā skaitā migrēja žubītes, ķivuļi, zeltgalvīši, zilzīlītes, garastītes, meža un citas zīlītes,
kas skaitāmas simtos un pat tūkstošos.
Tāpat Kolkā novēroti lieli melno un tumšo
pīļu (vairāki tūkstoši putnu), kā arī citu
jūras pīļu bari (vairāki simti putnu).

veltītos pasākumos vairāk nekā 23 000
vērotāju saskaitīja vairāk nekā 2,5 miljonus putnu. Eiropā visbiežāk novērotās
putnu sugas bija mājas strazds, laucis un
meža pīle.

Kā interesantākie novērojumi EuroBirdwatch 2014 laikā minami vidējās
klijkaijas un dzeltensvītru ķauķīša novērojumi Kolkā.

Vairāk par pasākumu (t.sk. videosižetu
un tabulu ar novērotajām putnu sugām
un skaitu) var skatīt LOB interneta vietnē:
http://www.lob.lv/lv/projekti/EuroBirdwatch_2014.php

Visvairāk putnu novērots Nīderlandē –
vairāk nekā miljons. Diemžēl saņemtas arī
skumjas ziņas – Igaunijā pēc ietriekšanās
elektrības vados bojā gājis jauns paugurknābja gulbis. Eiropas Putnu vērošanas
dienas organizēja starptautiskā putnu aizsardzības organizāciju savienība BirdLife
International, ko Latvijā pārstāv LOB.

Šogad Eiropā Putnu vērošanas dienās
895 rudens putnu migrācijas vērošanai

Putnu vērošanas ekskursija Ventspilī.
Foto: I. Ozola

Summary
On October 4 and 5, the traditional EuroBirdwatch 2014 was organized – for the 20th time
already. The Latvian Ornithological Society,
with support from the Nature Conservation
Agency and the Latvian Environmental
Protection Fund, organized 25 excursions and
workshops. This year 780 people participated
and observed 91 102 birds from 153 species.

Vietas ar saņemtajiem ziņojumiem.
Zaļš – LOB organizētās ekskursijas. Pelēks – individuālie ziņotāji.
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