Fotostāsts

Kā lietot binokli?

Kad pirmoreiz dodies vērot putnus, tev nav
nepieciešams dārgs ekipējums. Ja būsi vērīgs,
pārvietosies klusu, putnus novērosi tāpat.
Taču, ja nolemsi ar putnošanu nodarboties
pamatīgāk, būs jāpadomā par palīgrīkiem.

Fotoaparāts
iemūžināšanai

Kā izvēlēties binokli?

 Palielinājums no 7x–10x.

Kad doties vērot?

Ērtas
drēbes, kas
nečaukst

O, re, kur
aizlidoja zivju
gārnis!

Putnu sugu
noteicējs ar
attēliem un
aprakstiem

Sugu uzmeklēšana

Tālskatis
tālu esošiem
putniem

Viedtālrunis ar
lietotnēm, karti,
ierakstīšanas
funkciju

Binoklis
tuvākai
aplūkošanai

Novērojumus tu vari pierakstīt
blociņā vai meklēt lietotni
dabasdati.lv . Tajā varēsi atzīmēt
precīzas koordinātas, piezīmes, pievienot balss
ierakstu vai pat fotogrāfiju un reģistrēt visu
portālā dabasdati.lv. Tas palīdzēs gan citiem
putnotājiem, gan tev pašam – tavi novērojumi
glabāsies vienuviet.

Līdzko ieraudzīts kāds putns,
vērotājs to vispirms aplūko
binoklī, bet tad steidzas
vērojumu nobildēt. Pēc
tam uzņemto fotoattēlu
var uzmeklēt putnu sugu
grāmatā.

Ņem talkā
tālskati!

Ja izvēlies putnot plašā
vietā, piemēram, pie
mola, ņem talkā
tālskati un novēro
putnus tālienē.

Grāmata, kas noder

Silti, klusi
apavi

Šo grāmatu ļoti augstu vērtē putnotāju
aprindās. Tajā ir zīmējumi, nevis foto,
tādēļ precīzāk var saskatīt dažādas spalvu
krāsojumu nianses un novēroto putnu atpazīt.

FOTO: MATĪSS MARKOVSKIS, LOB MATERIĀLI, ANDRA DEKANTA, Raimonda sīmaņa, baibas kaškinas, rusiana matroža PERSONĪGIE FOTO

Putnotāja ekipējums

Kur pierakstīt?

Vai arī tev gadījies raudzīties binoklī un apskatāmo
objektu ilgi meklēt? Lai tā nenotiktu, vispirms
skaties uz objektu un tad, nekustinot ne galvu, ne
acu zīlītes, pieliec binokli. Būsi trāpījis tieši mērķī.

Vislabāk izvēlies rudeni vai pavasari, jo tad
sākusies putnu migrācija. Rudenī labi vērot, jo
varēsi pamanīt dažādas sugas, kā arī lidoņiem
netraucēsi, jo būs beigusies ligzdošanas sezona.
Savukārt vasara ir klusais periods, kad putni
audzina mazuļus un cenšas būt nemanāmi.

Visskaistākās
dziesmas parasti
ir visnecilākajiem
putniem.

Putnotājs
Andris atdarina
pūces saucienu.

Daiļo balsu īpašnieki

Varbūt sākumā varētu šķist, ka putnu balsi atpazīt
var tikai talantīgie, taču patiesībā tas ir pa spēkam
ikvienam. Ja spēj atpazīt populāru dziesmu radio,
arī putnu balsis iemācīties nebūs grūti. Ja dzirdi
kādu balsi dabā, ieraksti telefonā un pēc
tam to meklē putni.lv vai ievieto dabasdati.lv
ar atzīmi “ nezināms”. Cits lietotājs to noteiks.

Kur vērot?

 Rudenī laba izvēle būs
ūdenstilpes piekraste, jo
putni lidojot vadās pēc
krasta līnijas.
 Pirmajiem putnošanas
mēģinājumiem noderēs
klusāks parks vai ciems.
 Meklē vietas, kur
satiekas dažādas dzīvotnes,
piemēram, pļava, krūmājs
un ciemats, – tur atradīsi
lielu sugu dažādību.
 Labas vietas: Kolkas
rags, Mangaļsalas mols,
Daugavas krasts, zivju dīķi.

Putnošanas
ētikas
kodekss

Kāpēc putnot?

Trenē atmiņu
Iepazīsti dabu

Putnojot iepazīsi tādas
vietas, kurās pirms tam
nekad nebūsi bijis.
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Īsti putnotāji ar laiku
iemācās pazīt dažnedažādu
sugu izskatu, balsis un
pat lidojumu. Trenējot šīs
iemaņas, uzlabosi arī atmiņu.

Palīdzi zinātnei

Visi tavi novērojumi, ko
ziņo portālam dabasdati.lv
iegūst zinātnisku nozīmi
un tiek izmantoti
dažādiem projektiem.

Kļūsti par rekordistu

Putnotāji bieži veido savus sugu
sarakstus – gada, reģiona vai pat visa
mūža. Latvijā kopā novērots 362 sugu,
bet labākajiem putnotājiem individuāli
izdevies novērot mazliet pāri 300.
Varbūt vari viņus pārspēt?

Atklāj jaunas
sugas

Īpaši liels gandarījums
putnu vērotājiem ir tad,
kad tie ieraudzījuši un
bildē iemūžinājuši kādu
sugu, kas pirms tam
Latvijā nav novērota.

Šķir tālāk!

 Netraucē – nevajag
censties putnam pieiet pēc
iespējas tuvāk. Baudi tā
skaistumu no tālienes.
 Esi kluss – mācies
pārvietoties klusi.
 Nekaitini – lai arī
cik kārdinoši būtu ar
saucieniem pievilināt
putnus, nedari to!
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