Putnošanas gada svētki
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Gada lielākais putnu vērošanas notikums “Torņu cīņas 2017” ir
aizvadīts, un šoreiz arī redakcijas slejā mazs atskats žurnāla redakcijas
locekles acīm, startējot komandas “Himantopus Himantopus” sastāvā.

Komandai “Himantopus Himantopus” šīs “Torņu cīņas” izvērtās ļoti
līdzīgas kā pirms gada, jo izloze krita
uz to pašu Kaņiera torni. Pagājušā gada pieredze sniedza zināmas
priekšrocības, jo zinājām, kuros
kadiķos varētu meklēt akmeņčakstīti,
lukstu čakstīti vai brūno čaksti, ko
pacietīgi sagaidījām tikai svētdienas
rītā, kur sēdēs jūras ērgļi, kur ir vienīgā sērīte, kas piemērota bridējiem
utt. Tomēr vismaz 20 sugas atšķīrās
no iepriekšējā gada, norādot arī uz
mainīgiem apstākļiem. Sacensības
Kaņiera tornī notiek jau astoto gadu,
un prieks, ka arī šogad torņa listei
esam pieplusojuši sešas jaunas sugas:
brūnkakla gārgali, balto stārķi, pupuķi, tītiņu, peļkājīti un purva zīlīti.
Par lielāko mīnusu šim tornim
tiek uzskatīts lielais apmeklētāju
skaits, un šogad tie bija 136 viesi,
taču tas nebūt netraucēja. Tie,
kuri sadūšojās uzkāpt līdz augšai,

bija ļoti pozitīvi un pieklājīgi. Tik
daudz veiksmes vēlējumu nebijām
saņēmuši laikam nevienu citu
gadu. Paldies viņiem par to! Daži
bija dzirdējuši par “Torņu cīņām”,
nāca ar saviem binokļiem, zināja
par Dabasdatiem vai stāstīja, ka
seko līdzi putnu tiešraides kamerām. Daudziem līdzi bija bērni,
un viņu sajūsma par pamanīto
bija īpaši dabiska un skaļa, lai gan
lielo ķīru kņadu tāpat nevarēja
pārspētt. Tā kā šogad komandas
rīcībā bija četri teleskopi, tad droši
varējām vienu nolaist bērniem
piemērotā augstumā un rādīt
putnus, kamēr trīs pārējie komandas biedri turpināja meklēt jaunas
sugas. Jāpiebilst, ka šogad ārzemnieki gan bija mazākā skaitā nekā
pagājušo gadu.
Noslēgumā skaistu punktu uz “i”
uzlika mūsu pēdējās divas sugas,
kas vienkārši uzradās – pupuķis

klusi pielavījās gar ceļmalu līdz
tornim, un labi, ka visi nebijām
piekalti teleskopiem tajā mirklī.
Savukārt brūnkakla gārgali Mārcis
Tīrums atrada tikai kādas 20 minūtes pirms sacensību beigām
vietā, kas jau simtiem reižu bija
pārlūkota iepriekšējās stundās.
To vērojām peldam vien pāris
minūtes, bet vēlme to kādam
parādīt nesekmējās – tā ienira un
pazuda, tieši trīs no komandas to
paspēja novērot. Pēdējās sekundēs
vēl torņa tuvumā uzradās iedzeltenais ķauķis, bet, tā kā to dzirdēja
tikai viens, pārējiem vairs nebija
laika sugu identificēt.
Mūsu komandas panākumus veidoja: teicama izloze, precīzi pārdomāta
taktika, izcils rīts, ilggadēja šādu
sacensību pieredze, komandas disciplīna un sadarbība, ļoti laba optika
un, protams, labas putnu noteikšanas prasmes un zināšanas (tai skaitā
par parastām sugām), kas ļauj tos
ātri atpazīt. Šie ir mūsu putnošanas
gada svētki un ar prieku izbaudījām
katru “Torņu cīņu” mirkli…

Izgriez un atsūti!
Par LOB biedru var kļūt ikviens,
aizpildot biedra anketu un
samaksājot biedru naudu.
Atzīmējiet savu biedra kategoriju
pieaugušais 15,00 €
pensionārs 5,00 €
jaunietis līdz 21 gada vecumam 5,00 €
Saskaņā ar LOB statūtiem personām līdz
16 gadu vecumam, lai iestātos biedrībā,
nepieciešama vecāku vai aizbildņa atļauja.
Šo aili lūdzam aizpildīt jauniešu vecākiem
vai aizbildņiem.

Paraksts / atšifrējums

ģimenes galva 15,00 €
katrs nākamais ģimenes loceklis 1,00 €

Parsksts
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Ģimenes biedri

Ciemiņi Andra Klepera virsvadībā izmēģina “Swarovski Optik” teleskopu.
Datums

Lūdzu, aizpildiet šo anketu www.lob.lv un nosūtiet
Latvijas Ornitoloģijas biedrībai,
Skolas ielā 3, Rīgā, LV-1010
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