GADA PUTNS

Iepazīsim dižraibo dzeni kopā

ANDRIS
DEKANTS
Šogad aprit 20 gadu kopš Latvijas
Ornitoloģijas biedrība pirmo reizi
izvēlējās gada putnu. 1996. gadā
tā bija grieze, bet šogad – dižraibais dzenis Dendrocopos major.
“Gada putna” akcijas būtība ir
palikusi nemainīga – pievērst sabiedrības uzmanību kādai putnu
sugai vai sugu grupai. Arī šogad
paredzēti vairāki sabiedrības iesaistes veidi, kuros aicināts piedalīties ikviens.

Kāpēc?

Šajā reizē par gada putnu izvēlēts
samērā parasts putns, bet ar lielu
nozīmi. Dižraibais dzenis ir viens
no meža “lietussarga” sugām, jo tā
izkaltie dobumi noder ne tikai paša
ligzdai, bet pēc tam arī citām putnu
sugām, piemēram, zīlītēm, un citiem
dzīvniekiem. Turklāt dabas aizsardzības uzdevums ir ne tikai uzlabot reti
sastopamu sugu stāvokli, bet arī nodrošināt to, lai bieži sastopamu sugu
stāvoklis nepasliktinātos.

Ziņo portālā Dabasdati.lv

Šogad ievāktie dati noderēs ne tikai
vienas sugas izplatības noskaidrošanai, bet arī Eiropas ligzdojošo putnu
atlanta (ELPA) vajadzībām (lasi
vairāk 20.–21. lpp.). Tāpēc aicinām
ziņot ne tikai par dižraibo dzeni, bet
arī par pārējiem dzeņiem un mežu
putniem. Šobrīd ziņot portālā Dabasdati.lv iespējams pat trijos veidos.
1. Caur Dabasdati.lv “parasto” versiju
ar datora palīdzību.
2.Vietnes sadaļā Dabasdati.lv/putnuatlants, uzreiz ziņojot par visām
konstatētajām putnu sugām kādā
no 5x5 km atlanta kvadrātiem.
3. No notikuma vietas ar viedtālruni
un mobilo lietotni Dabasdati.lv.

Foto no LOB arhīva

Uzzīmē dzeni un atsūti
mums

Gada putna zīmējumu konkursā aicināti piedalīties bērni līdz
18 gadu vecumam ar saviem jebkādā tehnikā zīmētiem dižraibajiem dzeņiem (līdz A2 lapas lielumam). Darbu iesniegšanas termiņš
ir 2016. gada 31. maijs, tos nosūtot pa pastu LOB (a.k. 105, Rīga,
LV-1046) vai nogādājot LOB birojā – Skolas ielā 3, 4. stāvs, Rīgā
(darba dienās plkst. 10.00 –16.00).
Balvās pārsteigumi no LOB un
Motacilla.lv. Konkursa nolikumu
skatīt www.lob.lv.

Dzeņu vērošanas ekskursijas

Šā gada laikā paredzētas vairākas
dzeņu vērošanas ekskursijas. Sekojiet līdzi informācijai www.lob.lv un
www.motacilla.lv. Pastāv iespēja,
ka dzeņu vērošanas ekskursiju noorganizē arī kāda no LOB vietējām
grupām. Piesakieties arī paši noorganizēt dzeņu ekskursiju! Rakstiet uz
atlants@lob.lv.

Fotokonkurss
“Latvijas bungotāji”

Jau iepriekšējos “Putni dabā” numuros un citur aicinājām ikvienu
piedalīties fotokonkursā “Latvijas
bungotāji”. Konkursam 28 dalībnieki
iesniedza 142 darbus. Paldies visiem
dalībniekiem par dalību! Konkursa
rezultāti ar uzvarētāju sarakstu tiks
publicēti atsevišķi.

Mācīsimies kopā pasākumos

Esat laipni aicināti uz LOB pasākumiem, lai par dzeņiem uzzinātu
vairāk,– Dabas koncertzālē 18. jūnijā un 1. jūlijā, LOB Ģimeņu dienās
2.–3. jūlijā un citur.
Autora adrese:
atlants@lob.lv
Summary
Let’s get to know the Great Spotted
Woodpecker //Andris Dekants/
In Latvia Bird of the Year 2016 is the GreatSpotted Woodpecker Dendrocopos major. All
year long various activities have been planned –
observation reporting in Dabasdati.lv, a drawing
contest for kids, excursions, a photo contest and
educational activities.
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