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4. LAPPUSE

Esmu redzējusi augošus 
dores kokus, arī dores kokus 
Slīterē un Spārē, kas kļuvuši 
par apskates un dravniecības 
vēstures izziņas objektiem, 
bet pirmoreiz piedalījos dores 
koka glābšanas darbos. Tā bija 
Kalnieku dores priedes nozā-
ģēšana un aizvešana uz Spāres 
muižu. 

Sekoju šo darbu iniciatora Agra 
Āboliņa aicinājumam un pieredzē-
ju saspringtu un pozitīvu emociju 
gammu, kādu citur gūt nebūtu ie-
spējams. Kalnieku dižpriede auga 
netālu no Mordangas ceļa un ilgus 
gadus nesa Latvijas lielākās prie-
des godu, tā nokalta deviņdesmito 
gadu sākumā. Tā kā priedes galotne 
bija nolūzusi, tās stumbrā iekļuva 
visi iespējamie nokrišņi un parūpē-
jās, ka stumbra iekšpuse bija krietni 
satrunējusi. Priedes zāģētājs Aivars 
Bergmanis nedeva lielas cerības, ka 
koks paliks vesels, kad tas nokritīs, 
jo pārāk liels esot caurums stum-
bra iekšpusē un, to zāģējot, putekļi 
vien šķīstot. Ar iekšēju spriedzi vē-
rojām, kas notiks, jo gaisā virmoja 
tikai viena doma — kaut priedes 
stumbrs nesadalītos daudzās šķēpe-
lēs! Priede nepievīla, gadu simtiem 
augusi, sasniegusi vairāk nekā čet-
ru metru resnumu, daudzus gadus 
izturējusi dažādas dabas stihijas, tā 
vēlējās sākt jaunu dzīvi un kritie-
nu izturēja godam. Stumbra vienā 

pusē ir izveidojusies plaisa, bet op-
timistiski noskaņotie darboņi Agris 
un Aivars cer rast kādu risinājumu, 
lai arī dižā Kalnieku dores priede 
priecētu interesentus pie Spāres 
muižas.

Kādā sarunā Agris Āboliņš ar 
humora pieskaņu sevi nodēvēja 
par dores koku pansionāta direk-
toru, jo nu jau vairākus gadus viņš 
apkopo informāciju par dores ko-
kiem un cenšas glābt nokaltušos 
kokus ne tikai Kurzemē, bet arī 
citviet Latvijā. Ar Agra līdzdalī-
bu sena dores priede drīz atradīs 
paliekošu mājvietu Salaspils lau-
ku teritorijā pie Daugavas muzeja 
Doles salā. Savukārt koktēlnieks 
Aivars Bergmanis ar smaidu sejā 
izvēlējās šī pansionāta izpilddirek-
tora vietu. Bez amata nedrīkstē-
jām atstāt Spāres muižas vadītāju 
Tabitu Kalniņu, viņa būšot galve-
nā loģistikas speciāliste. Tabita at-
kārtoti pierādīja savas darba pras-
mes šajā jomā un priedes stumbra 
transportēšanai uz Spāres muižu 
bija sarunājusi prasmīgu z/s «Lati» 
darbinieku Daini. 

Kalnieku priedes stumbra daļa 
ar dori siltākus laika apstākļus 
gaidīs pie Spāres muižas, lai kopā 
ar Kaplūzu dores priedi drīz vien 
kļūtu par atraktīvu tūrisma objek-
tu un uzņemtu ieinteresētus viesus 
gan no tuvienes, gan tālienes. 

Māra Kraule
Puzē

Latvijas Ornitoloģijas biedrī-
ba aicina ikvienu putnu draugu 
stundas garumā piedalīties ak-
cijā «Ziņo par putniem dārzā». 
Lai piedalītos, jāizvēlas vieta un 
viena stunda laika posmā no 29. 
līdz 31. janvārim un jāziņo novē-
rojumi portālā Dabasdati.lv. 

«Akcijas dalībnieka uzdevums ir 
vienas stundas laikā kādā no akcijas 
dienām saskaitīt, cik un kādu sugu 
putni uzturas dārzā, parkā vai pat 
kapsētā — jebkur, kur barojas putni. 
Lai veiktu šos novērojumus, nav ob-
ligāti jādodas ārpus telpām. Putnus, 
piemēram, putnu barotavā var vērot, 
arī lūkojoties pa logu,» skaidro akci-
jas koordinators Agnis Bušs, piebil-
stot, ka šai akcijā pastāv iespēja arī 
ieraudzīt laukirbi, ko Latvijas Orni-
toloģijas biedrība šogad atzinusi par 
Gada putnu 2021 un kura mēdz ba-
roties dārza putnu barotavu tuvumā, 
uzlasot no zemes uz tās nobirušos 
graudus un sēklas. 

Putnu vērotājiem 29., 30. vai 31. 
janvārī jāizvēlas precīzi viena stunda, 
kad nav nekādu citu pienākumu. Jā-
pieraksta katras novērotās putnu su-
gas lielākais skaits, kas vienlaikus re-
dzams vienā vietā. Neskaitiet putnus 
kopā! Tad sanāks, ka esat vairākkārt 
skaitījis vienus un tos pašus putnus. 
Neskaitiet tos putnus, kas pārlido 
pāri vai palido garām, bet neapstājas 
dārzā vai pie barotavas. Piedalīties 
var ikviens, kurš pazīst putnus vai 
vēlas iemācīties tos pazīt. Ja nepazīs-

Latvijas Ornitoloģijas biedrība 
aicina gan bērnus, gan pieaugušos 
līdz 31. maijam piedalīties Gada 
putna zīmējumu konkursā «Lauk-
irbe», atainojot savā darbā laukirbi. 
Iedvesmojot citus, zīmējumu kon-
kursa dalībnieki aicināti savus ra-
dītos darbus uzreiz publicēt sociā-
los tīklos ar tēmturi #GadaPutns.

Darbi tiks vērtēti divās kategori-
jās: bērnu (līdz 17 gadu vecumam) un 
pieaugušo (no 18 gadiem). Jāiesniedz 
jebkādā tehnikā veikts zīmējums — 
ne lielāks par A2 formātu —, kurā at-
tēlota laukirbe. Katrs dalībnieks var 
iesniegt tikai vienu zīmējumu.

Iesniedzot zīmējumu, obligāti 
jānorāda autora vārds, uzvārds, ve-
cums un kontaktinformācija: e-pasta 
adrese, telefona numurs un pasta ad-
rese. Darbu var iesniegt elektroniski, 
sūtot uz e-pastu putni@lob.lv vai pa 
pastu: Gada putna zīmējumu kon-
kursam, Latvijas Ornitoloģijas bied-
rība, Skolas iela 3, Rīga, LV-1010, 
vai nogādājot Skolas ielā 3, Rīgā, 1. 
stāvā, iepriekš vienojoties par laiku. 

Darbus izvērtēs Latvijas Ornitolo-
ģijas biedrības veidota žūrija. Galvenā 
balva, ko saņems vismaz trīs labāko zī-
mējumu autori, būs īpaša putnu vēro-
šanas ekskursija. Zīmējumi pēc autoru 
vēlēšanās tiks izsniegti atpakaļ, kad 
konkurss būs noslēdzies, bet to digitā-
lās versijas var tikt publicētas Latvijas 
Ornitoloģijas biedrības informatīvos 
materiālos vai internetvietnēs, atsau-
coties uz autoru un konkursu.

Top dores koku pansionāts

Ne tikai dore, bet pat atras-
tais vaska šūnu gabaliņš lie-
cina, ka Kalnieku priede bija 
bišu koks; par to priecājas Ag-
ris Āboliņš            Autores foto

Priede drīz sāks 
ceļojumu uz 

Spāres muižu.

No kreisās — Agris Āboliņš un Aivars Bergmanis.

Stundas garumā aicina skaitīt 
putnus pie barotavām

Iespēja piedalīties Gada 
putna zīmējumu konkursā

Gada putns — 
laukirbe.

Publicitātes 
attēls

tat putnu un nevarat atrast to putnu 
noteicējā, ziņojiet to kā «Putns (ne-
noteikts)» un, ja iespējams, pievie-
nojiet fotoattēlu! Novērojumu kvali-
tātei ir liela nozīme.

Putni nav obligāti jāvēro apa-
ļā stundā, piemēram, no 13.00 līdz 
14.00, bet vienas stundas periodā, pie-
mēram, no 13.07 līdz 14.07. Ja skaitāt 
parkā vai kapsētā, nestaigājiet pa visu 
parku, bet izvēlieties teritoriju, kuras 
robežās skaitīsiet. Ja atrodaties dār-
zā, skaitīšanas teritorija atbilst dārza 
izmēram. Dārzā/parkā/kapsētā drīkst 
skaitīt tikai vienu reizi trīs dienu laikā. 
Vairākkārtīga skaitīšana vienā vietā 
sagroza datus, jo skaitīsiet vienus un 
tos pašus putnus. Otro, trešo vai ce-
turto reizi skaitiet putnus citā vietā!

Arī nulle ir rezultāts. Šīs nav sa-
censības, kurš novēros visvairāk put-
nu. Mērķis ir noskaidrot, cik putnu 

dzīvo dārzos ziemā. Putnus dārzos 
šai nedēļas nogalē skaitīs gan kai-
miņvalstīs pēc vienotas metodikas, 
gan citviet Eiropā.

Par novērojumiem jāziņo dabas 
novērojumu portālā Dabasdati.lv. Ja 
neizmantojat internetu, rezultātus va-
rat sūtīt pa pastu Latvijas Ornitoloģijas 
biedrībai, Skolas ielā 3, Rīgā, LV-1010.

Akcijas laikā no 2020. gada 24. 
līdz 26. janvārim Latvijā putni skai-
tīti 40 vietās, kopumā novērojot 
2025 putnus no 45 sugām. Visbiežāk 
ziņots par lielo zīlīti, zilzīlīti un lau-
ku zvirbuli. Vidēji vienā dārzā tika 
novērots 51 putns no septiņām su-
gām. Vislielākais putnu sugu skaits, 
kas 2020. gadā akcijas laikā novērots 
vienā uzskaites vietā, ir 22.

Kitija Balcare, 
Latvijas Ornitoloģijas biedrības 

komunikācijas speciāliste 

Lai mudinātu sabiedrību aizdo-
māties par videi draudzīgu saimnie-
košanu laukos, Latvijas Ornitoloģijas 
biedrība par 2021. gada putnu izvē-
lējusies lauku putnu sugu — laukirbi 
(Perdix perdix). Laukirbe ir izteikta 
nometniece, kas paliek ziemot Lat-
vijā. Laukirbe ir rūsgani brūni raibs, 
drukns baloža lieluma putns ar samē-
rā īsām, spēcīgām kājām un īsu asti. 
Laukirbes sastopamas laukmalās, 
grāvmalās, mežmalās, krūmājos, pļa-
vās, ganībās, labības laukos, ziemā arī 
apdzīvotu vietu tuvumā. Tā kā lauk-
irbe ir samērā grūti konstatējama 
slēptā dzīvesveida dēļ, īpaši svarīga 
ir šīs sugas novērojumu ziņošana. 
Par saviem laukirbes novērojumiem 
ikviens aicināts ziņot portālā vai mo-
bilajā lietotnē Dabasdati.lv. 

Kitija Balcare, 
Latvijas Ornitoloģijas biedrības 

komunikācijas speciāliste 

Lielā zīlīte.
Selgas Bērziņas foto


