Cīņa (p)ar putniem –
purva un pelēkā zīlīte
AGNIS BUŠS,
agnis@putnidaba.lv
Dzīve nav viegla. Ne putniem, ne
cilvēkiem. Patiesībā tā ir viena
vienīga cīņa. Nav viegli atzīt,
ka pasaulē miers nemaz nav
iespējams. Gribētos jau tā kārtīgi
pastrādāt un visu atlikušo dzīvi
atpūsties un neko nedarīt. Tas ir
iespējams tikai vienā gadījumā –
kad esi miris… Jāiemācās vien
izbaudīt ikdienas cīņu, jāiemācās
mācīties katru dienu un jāiemācās
ieplānot un izbaudīt tos dažus
atelpas brīžus, lai būtu spēks un
saprašana cīnīties tālāk.

šo sugu noteikšanā piešķir tas, ka
abas ir samērā bieži sastopamas
(arī pie barotavām ziemā), turklāt
līdzīgā skaitā. Apskatīsim, kāds ir
katras sugas pazīmju komplekts.
Visvienkāršāk pie katras pazīmes
pielikt ķeksīti un tad saskaitīt, kurai
sugai konkrētais putns vairāk atbilst.
Tomēr var gadīties, ka līdz sugai
tomēr putnu neizdosies noteikt...

Putniem šobrīd lielākā cīņas daļa
paiet barības meklējumos skarbajos
ziemas apstākļos. Savukārt putnu
draugiem, bez visām citām problēmām, pie barotavas parādās vēl viena – kā lai atšķir pelēko zīlīti Poecile
montanus no purva zīlītes Poecile
palustris? Tās taču ir teju vienādas
pēc izskata, tomēr dažādas sugas un
ar atšķirīgu balsi. Vēl lielāku nozīmi

Purva zīlīte

Pelēkā zīlīte

Poecile palustris

Poecile montanus

Vairāk brūna

Krāsa

Pelēka

Spīdīga

Galva

Matēta

Divās krāsu daļās

Vaigs

Viss viendabīgi balts

Mazāka

Izmērs

Lielāka

Aiziet tikai līdz kaklam

Melnums no galvas

Aiziet vairāk uz muguras

Parasti vienā krāsā

Spārns

Bieži gaiša svītra (panelis)

Parasti mazāka

Pakaklīte

Platāka, trijstūrveida

Forma

“Spuraināka”, druknāka,
salīdzinoši lielākas galvas dēļ

Balss

Stiepts “Pē-lē-kā”

“Līdzenāka”

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.
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Par LOB biedru var kļūt ikviens,
aizpildot biedra anketu un
samaksājot biedru naudu.
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Straujš “či-dededede”, “pitčou” u.tml.

Izgriez un atsūti!
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Mazs balts punktiņš pie knābja

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

Paraksts
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Paraksts / atšifrējums

Datums

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