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Atklāj putnu burvību rudenī!
Tuvojoties putnu rudens migrācijas laikam, Latvijas Ornitoloģijas
biedrība iesniedza projekta pieteikumu Latvijas vides aizsardzības
fondam par Eiropas Putnu vērošanas dienu pasākumu rīkošanu. Šoreiz vēlējāmies iedzīvotājus iesaistīt arī praktiskās nodarbēs, tāpēc
projekta ietvaros bez bezmaksas
putnu vērošanas ekskursijām aicinām iedzīvotājus iesaistīties arī
putnu būrīšu tīrīšanā.

LOB vietējās grupas un putnu rudens migrācija
Projekts tika atklāts ar LOB vietējo
grupu semināru Papē 2015. gada
5.–6. septembrī. Seminārā LOB
vietējās grupas no Rīgas, Jūrmalas,
Cēsīm un Litenes ne tikai savstarpēji
dalījās ar savu līdzšinējo pieredzi, bet
arī vienojās par savu līdzdalību kampaņā “Atklāj putnu burvību rudenī!”
– putnu būrīšu tīrīšanu un ligzdotāju
ziņošanu portālā Dabasdati.lv, kā arī
pasākumiem Eiropas Putnu vērošanas dienu ietvaros 3. un 4. oktobrī.
Dalībnieki pārsprieda arī aizvadītās
sezonas Eiropas ligzdojošo putnu
atlanta rezultātus un iepazina putnu
un sikspārņu rudens migrāciju – kur
gan vēl labāk, ja ne Papē?... Dalībniekiem bija iespēja iesaistīties arī praktiskā migrācijas pētījumu darbā – novākt Papes lielo sikspārņu ķeršanas
murdu, jo sikspārņu ķeršanas sezona
beidzās. Pēc lielā sikspārņu murda
noņemšanas tika uzlikts mazais putnu ķeršanas murds, jo putnu ķeršanas
sezona murdā tikai sākās. Vairāk par
semināru varat izlasīt LOB interneta
vietnē: http://lob.lv/lv/aktualitates.
php?id=492

Putnu būrīšus tīra rudenī –
arī Tu!
Kampaņas ietvaros īpašu uzmanību vēlamies pievērst putnu būrīšu
tīrīšanai rudenī. Putnu būrīšu gatavošanas un izlikšanas pasākumi
pavasarī, t.sk. Putnu dienu ietvaros,
ir ļoti populāri, un ar katru gadu
interese par tiem aug. Tomēr tiek
piemirsts, ka izliktie putnu būrīši ir
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jātīra un par tiem jārūpējas. Parasti
putni savus būrīšus netīra, bet katru
gadu būvē jaunu ligzdu virsū vecajai.
Tāpēc izliktais putnu būrītis vairs
nav piemērots ligzdošanai jau pēc
apmēram trim gadiem. Turklāt vecajā ligzdas materiālā savairojas dažādi
kukaiņi, kas rada papildu grūtības
jaunajiem putnēniem izaugt. Rūpējoties par putnu būrīti katru gadu, tā
kalpošanas ilgumu var pagarināt pat
vairāk nekā trīs reizes, un tas būs izmantojams pat 10 gadus. Vajadzības
gadījumā veicot būrīša remontu, –
pat vairāk nekā 10 gadus.

Savukārt Eiropā un Centrālāzijā
vairāk nekā 25 000 cilvēku no 41
valsts kopā novēroja ap 4,3 miljonus
putnu.
Projektu “Atklāj putnu burvību rudenī!” ﬁnansiāli atbalsta Latvijas vides
aizsardzības fonds.

LOB vietējo grupu iesaiste tiek
veikta projekta “LOB: putniem un
Putnu būrīšu apsekošana ligzdošanas cilvēkiem no Latvijas novadiem līdz
sezonas laikā vai pat ligzdas bijušā
pasaulei” ietvaros, kuru ﬁnansiāli
īpašnieka pierakstīšana būrīša tīrīša- atbalsta Islande, Lihtenšteina un
nas laikā dod ieguldījumu zinātnisku Norvēģija. Projekta līdzﬁnansējums
datu ievākšanā. Tāpēc kampaņas
piešķirts no Eiropas Ekonomikas zoietvaros ir izveidota īpaša sadaļa
nas ﬁnanšu instrumenta 2009.–2014.
portālā Dabasdati.lv, kurā iespējams gada perioda programmas “NVO
ziņot par putnu būrīšiem un tajos
fonds” apakšprogrammas “NVO
notiekošo. Sadaļas Dabasdati.lv/buri darbības atbalsta programma”. 95%
princips ir līdzīgs balto stārķu ligzdu programmas līdzﬁnansējuma tiek
sadaļai, kad katram būrītim (ligzpiešķirti no Eiropas Ekonomikas zodai) nākamajās reizēs ir iespējams
nas ﬁnanšu instrumenta, un 5% – no
pievienot klāt ziņojumu ar aktuālo
Latvijas valsts budžeta.
informāciju.
Aicinām ikvienu iedzīvotāju iesaistīties kampaņā un rudenī iztīrīt
būrīšus, kā arī ziņot par būrītī notiekošo Dabasdati.lv/buri! Arī rudenī
var pateikt, kas būrītī, visticamāk, ir
ligzdojis. Šī būs vērtīga informācija
turpmāko pētījumu gaitā.

AGNIS BUŠS,
agnis@putnidaba.lv

Eiropas Putnu vērošanas
dienas 2015
Šogad jau 22. reizi Eiropā un Centrālāzijā tika rīkotas Eiropas Putnu
vērošanas dienas jeb EuroBirdwatch
2015. 3. un 4. oktobrī visā Latvijā
notika 25 bezmaksas pasākumi, ko
organizēja Latvijas Ornitoloģijas
biedrība sadarbībā ar Dabas aizsar
aizsardzības pārvaldi un ar Latvijas vides
aizsardzības fonda ﬁnansiālu atbalstu. Tajos piedalījās un individuāli
vēroja putnus ap 900 putnu draugu,
kuri ziņoja par 109 045 novērotiem
putniem no apmēram 150 sugām.

Summary:
Discover the marvels of birds
in autumn! //A gnis Bušs/
During the project Discover the marvels of
birds in autumn! (funded by the Latvian
Environmental Protection Fund) several
activities were organized – a seminar
for LOB local groups in Pape, nestbox
cleaning and EuroBirdwatch 2015
events. The participation of LOB local
groups in these activities is supported
by Iceland, Lichtenstein and Norway
in a project LOB: for birds and people
from Latvia’s regions to the world.

