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Mudinot izvērtēt ūdensputnu 
barošanas nepieciešamību, Lat-
vijas Ornitoloģijas biedrība aici-
na bērnus un jauniešus ikmēneša 
aktivitātē «Putna stunda» veidot 
skaidrojošu plakātu vai video un 
dalīties ar to ar citiem. 

«Putnu barošana ir vairāk nepie-
ciešama pašam barotājam, tas ir, 
cilvēkam, nevis putnam. Ja tomēr 
ziemā uzsākam barot dārza putnus 
barotavā, tas noteikti jāturpina, 
līdz iestājas siltāks laiks. Nedaudz 
citādi ir ar ūdensputniem, kurus 
piebaro publiskās vietās un kuriem 
būtu bijis jālido prom uz siltākām 
vietām barības meklējumos. Ja cil-
vēki regulāri piebaro, piemēram, 
paugur knābja gulbi, kurš ir tipisks 
gājputns, nav jābrīnās, kāpēc tas 
nelido pārziemot citviet arī tad, kad 
iestājas bargāks aukstums. Putns 
pierod un nemaz nesteidzas doties 
citviet. Šāda cilvēka rīcība zināmā 
mērā apdraud šī putna izdzīvoša-
nu, labu gribot, kaitējot putnam,» 

skaidro Latvijas Ornitoloģijas bied-
rības ornitologs Andris Dekants, 
aicinot paturēt prātā, ka ūdensput-

ni lielākoties barojas ar augu iz-
celsmes barību, tostarp ūdensaugu 
saknēm, lapām, gumiem. 

«Dārzenis vai baltmaize? Jautā-
jums, kurš ir vērtīgāks un veselīgāks, 
ir viennozīmīgi atbildams, izvēloties 

produktus gan cilvēka, 
gan līdzīgi arī ūdens-
putna ēdienkartei. Tas 
arī jāpatur prātā, do-
doties barot ūdensput-
nus.»

Februāra mēneša 
uzdevums 
ir izveidot informatī-
vu plakātu (virtuālu 
vai fizisku) vai izglī-
tojošo video publicē-
šanai tiešsaistē par 
ūdensputnu barošanu. 
Plakātā vai video jā-
skaidro ūdensputnu 
ēdienkarte un tas, kā 
ūdensputnu ietekmē 
barība, kuru tam no-
drošina cilvēks. Par 
paveikto jāpastāsta 
citiem sociālo tīklu 
ierakstā ar tēmturi 

#PutnaStunda vai kā citādi. Kad 
darbs veikts, jāziņo Latvijas Ornito-
loģijas biedrībai, rakstot uz e-pastu 
putni@lob.lv, pastāstot par paveik-
to un norādot uzdevuma veicējus 
un to vecumu, kā arī kontaktinfor-
māciju.

Lai piedalītos aktivitātē «Putna 
stunda», bērniem un jauniešiem 
laika posmā no 2020. gada oktobra 
līdz 2021. gada aprīlim ik mēne-
si jāizpilda tematiskais uzdevums 
par ūdensputniem. Lai palīdzētu 
iepazīt ūdensputnus, kopā ar uz-
devumiem skolēniem būs iespēja 
izmantot izglītojošus materiālus, 
tematiskus video, kā arī būs iespēja 
ielūkoties lielo gauru ligzdošanas 
sekmju uzlabošanas projektā Ik-
šķilē. Noslēdzoties uzdevumu cik-
lam, tiks sumināti gan individuālie, 
gan klašu veikumi dažādās vecuma 
grupās. 

Kitija Balcare, 
Latvijas Ornitoloģijas biedrības 

komunikācijas speciāliste

Ziemīgajā 31. janvārī 
dabas novērojumu portāls 
Dabasdati.lv ir sasniedzis 
apaļu rekordu — tajā reģis-
trēts miljonais dabas novē-
rojums. Tas ir sveiciens no 
vasaras — 2020. ga da 6. jū-
nijā Talsu novadā novēro-
tais mazais svilpis, ko por-
tālā 31. janvārī reģistrējis 
Normunds Zeidaks. 

«Dabasdati.lv jau vairāk 
nekā divpadsmit gadus ir Lat-
vijā lielākais dabas novēro-
jumu portāls — tā ir iespēja 
jebkuram dabas vērotājam 
iesaistīties sabiedriskajā zi-
nātnē, ar saviem novēroju-
miem sniedzot vērtīgus datus 
pētniekiem. Dabas izpētei, 
izpratnei un aizsardzībai pat 
ļoti parastu sugu novērošana un zi-
ņošana dod būtiskus datus, tāpēc 
tieši sabiedriskajai zinātnei ir tik 
nozīmīga loma. Priecājamies par 
miljono novērojumu un sakām pal-
dies visiem Dabasdati.lv ziņotājiem 
un brīvprātīgajiem ekspertiem, kas 
devuši lielu ieguldījumu sabiedriskās 
zinātnes darbā Latvijā,» saka Ģirts 
Strazdiņš, Latvijas Dabas fonda di-
rektors. 

Miljonā ziņojuma autors dabas 
vērotājs Normunds Zeidaks stāsta: 
«Dabasdati.lv izmantoju, lai ziņotu 
ligzdojošo putnu atlanta un ziemo-
jošo putnu uzskaišu datus. Portāls 
dod iespēju datus uzreiz iesniegt 
formātā, kas ļauj tos vieglāk apkopot 
un analizēt, datu ievade ir ērta un sa-
protama, var izmantot arī aplikāciju 
telefonā.»

Portālu Dabasdati.lv 2008. gadā 
izveidoja Latvijas Dabas fonds un 
Latvijas Ornitoloģijas biedrība, lai 
veicinātu Latvijas dabas vērtību ap-
zināšanu un sabiedrības iesaisti. Šo-
brīd portālā reģistrēti vairāk nekā 
miljons dabas novērojumi, kurus 

iesnieguši  gandrīz 4000 ziņotāji. Por-
tālā ziņots par vairāk nekā 7000 su-
gām, un visbiežāk ziņotā sugu grupa 
ir putni, tiem seko tauriņi un augi. 
Portālā reģistrējušies vairāk nekā 
6000 ziņotāji — gan cilvēki, kuru 
ikdienas darbs ir saistīts ar dabu, 
gan tādi, kuriem dabas vērošana ir 
hobijs, arī skolēni un studenti. Savu-
kārt kā brīvprātīgie portālā darbojas 
vairāk nekā 20 dažādu nozaru dabas 
eksperti, nosakot sugas un komentē-
jot novērojumus. 

Dabasdati.lv reģistrētie dati tiek 
izmantoti dabas aizsardzībā — īpaši 
aizsargājamo sugu un invazīvo sugu 
atradņu apzināšanā, īpaši aizsargā-
jamo teritoriju dabas aizsardzības 
plānos, kā arī pētniecībā, vides izglī-
tībā. Dati arī izmantoti sugu izpla-
tības atlantu veidošanā, piemēram, 
Latvijas un Eiropas ligzdojošo putnu 
atlantos, kā arī citos sugu izplatības 
pētījumos Latvijā. 

Liene Brizga-Kalniņa,
Latvijas Dabas fonda 

komunikācijas vadītāja

Sākta īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju apmeklētāju uzskaite

Dabas aizsardzības pārvalde 
(turpmāk — pārvalde) sadar-
bībā ar Vidzemes Augstskolu ir 
uzsākusi visaptverošu īpaši aiz-
sargājamu dabas teritoriju ap-
meklētāju uzskaiti, liekot pama-
tus ilgtermiņa monitoringam.

Apmeklētāju skaits ir viens no 
galvenajiem monitoringa rādītājiem, 
lai identificētu cilvēku pārvietošanos 
un dabas tūrisma infrastruktūras 
noslogojumu. Viens no ērtākajiem 
apmeklētāju uzskaites veidiem, kas 
tiek plaši izmantots dabas teritorijās 
visā pasaulē, ir apmeklētāju uzskai-
tes iekārtu izvietošana dabas tūrisma 
objektos. Pagājušā gada nogalē pār-
valde iegādājās 18 jaunus stacionā-
ros apmeklētāju skaitītājus, lai piln-
veidotu to izvietojuma tīklu un liktu 
pamatus visaptverošas aizsargājamo 
dabas teritoriju apmeklētāju uzskai-
tes sistēmas veidošanai. 

Jaunie skaitītāji patlaban tiek 
uzstādīti visos reģionos. Iegūtie uz-
skaites dati sniegs informāciju par 
apmeklētāju plūsmas dinamiku, in-
vestīciju atdevi, ilgtspējīga tūrisma 
risinājumiem, antropogēno slodzi 
un vides izglītības potenciālu. 

Lai nodrošinātu pēc iespējas 
pilnvērtīgāku un daudzpusīgāku 
iegūto datu analīzi, pārvalde ir vie-
nojusies par sadarbību ar Vidzemes 
Augstskolu, tādējādi apvienojot abu 
institūciju resursus kopīga mērķa 
sasniegšanai. Iegūtie dati sniegs 
priekšstatu par situāciju visā Latvijā 
un palīdzēs ikdienā pieņemt pama-
totus lēmumus, kā arī rast ilglaicīgus 
risinājumus efektīvākai apmeklētāju 
plūsmas vadībai aizsargājamajās da-
bas teritorijās.

Līdzšinējais apmeklētāju skaitītā-
ju izvietojums bija nevienmērīgs un 
nepietiekams, lai vērtētu situāciju 
kopumā — līdz šim iegūtie dati pār-
svarā atspoguļoja situāciju atseviš-
ķos dabas objektos. Piemēram, pa-
gājušā gada dati rāda, ka 2020. gada 
vasarā apmeklētāju skaits ievēroja-
mi palielinājies dabas tūrisma ob-
jektos Latgalē, kā arī populārākajos 
dabas tūrisma objektos Gaujas Na-
cionālajā parkā. Turklāt  atsevišķos 
objektos apmeklētāju skaits būtiski 
pārsniedza izveidotās infrastruktū-
ras kapacitāti. 

«Negatīva tendence ir cilvēku 
tieksme atklāt jaunus maršrutus, kas 
nav speciāli izveidoti un labiekārto-

ti dabā ar atbilstošu infrastruktūru. 
Tas veicina jaunu taku izmīdīšanu 
un vides piesārņojumu vietās, kas 
nav piemērotas tūrismam specifisko 
dabas vērtību, biotopu vai tur mīto-
šo dzīvnieku un augu dēļ. Aizvien 
biežāk tiek pārkāptas dabas liegu-
mu zonas, kurās cilvēka klātbūtne ir 
aizliegta. Diemžēl šādiem pārkāpu-
miem nereti mudina tūroperatori, 
piedāvājot saviem klientiem GPX 
koordinātes maršrutiem, kas ved 
cauri dabas rezervātiem vai liegu-
mu zonām, tādējādi savus klientus 
padarot par likuma pārkāpējiem,» 
skaidro pārvaldes komunikācijas un 
dabas izglītības nodaļas vadītāja Elī-
na Ezeriņa. 

Pārvalde aicina, dodoties dabā, 
neveidot jaunus maršrutus, bet gan 
izmantot vietas, kurās ir iekārtota in-
frastruktūra. Plānojot atpūtu dabā, 
pārvalde iesaka apmeklēt lietotni 
«Dabas tūrisms», kur ir pieejama in-
formācija par vairāk nekā 500 dabas 
tūrisma galamērķiem un labiekārto-
tiem maršrutiem.

Maija Rēna, 
Dabas aizsardzības pārvaldes 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Miljonais novērojums

Kā miljonais novērojums reģis-
trēts mazais svilpis. 
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Februārī skolēnus aicina pētīt ūdensputnu barošanas jautājumu
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