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Putnu vērošana – wtf is it..?

• Jauks brīvā laika pavadīšanas veids, vērsts uz personīgo izaugsmi;

• Vēlme “kolekcionēt sugas” (sugu saraksti dažādos mērogos);

• Intereses atšķiras putnu vērotājiem no dažādām valstīm (parasti 
interesē sugas, kas pašu mājās ir retas vai nav sastopamas);

• Grupas var būt ar dažādu “smaguma pakāpi”;

• Putni parasti ir prizma, caur ko tiek iepazītas svešas valstis.



Latvija kā putnu vērotāju galamērķis īsumā:
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• Neizmantots potenciāls;

Ļoti daudzveidīgas un bagātas dabas teritorijas, kas savas vērtības ziņā ir 
ar potenciālu līdzināties Belovežas gāršai; 

Iespējas netiek novērtētas pašu mājās; vērtības tiek uzskatītas par 
pašsaprotamām un pierastām, tādām, ar ko nav vērts lepoties;

Rezultātus vēlamies uzreiz un tagad, aizmirstot, ka atpazīstamības 
veidošana prasa ilgu un smagu darbu.
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• Neizmantots potenciāls;

• Dabas vērtības, kas ir nozīmīgas Eiropas mērogā: daudzveidīgas 
dabas teritorijas, nozīmīgas galvenajām mērķauditorijām (zviedri,     
somi, briti) interesējošu sugu populācijas;

Pie mums it kā pierastas sugas var būt ar augstu potenciālu kā resurss 
putnu vērotājiem (grieze, baltais stārķis, brūnā čakste);

Ainavas, kas mums liekas “depresīvas” daudzos gadījumos ir bioloģiskās 
daudzveidības krātuves (piem., bebraines kā dzeņu ligzdošans vieta).
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• Viegli sasniedzamas (ērti lidojumi uz Rīgu, salīdzinoši īsi 
pārbraucieni uz vietas);

Tuvākās nozīmīgās putnu vietas atrodas tikai pusstundas brauciena 
attālumā no Rīgas – Babītes ezers, Ķemeru nacionālais parks
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• Joprojām maz piemērotas infrastruktūras (torņu, speciālu maršrutu);

Vairumā no labākajām putnu vietām nav pieejama informācija un 
infrastruktūra (torņi, takas).
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• Mazs, bet augošs vietējo putnu vērotāju skaits;

Aktīvo vietējo putnu vērotāju skaits – ap 50. Latvijas apstākļiem adekvāts 
mērķis – vismaz 1000. Skaitam ir būtisks efekts, nodrošinot apritē esošās 
aktuālās novērojumu informācijas daudzumu.



Latvija kā putnu vērotāju galamērķis īsumā:

• Neizmantots potenciāls;

• Dabas vērtības, kas ir nozīmīgas Eiropas mērogā: daudzveidīgas 
dabas teritorijas, nozīmīgas galvenajām mērķauditorijām (zviedri, 
somi, briti) interesējošu sugu populācijas;

• Viegli sasniedzamas (ērti lidojumi uz Rīgu, salīdzinoši īsi 
pārbraucieni uz vietas);

• Joprojām maz piemērotas infrastruktūras (torņu, speciālu maršrutu);

• Mazs, bet augošs vietējo putnu vērotāju skaits;

• Netiek pienācīgi reklamēta 

British BirdFair no Latvijas pagaidām neviens dalībnieks ar stendu..



Melnais stārķis (500-700 pāri)

• Ligzdo g.k. lielos un maz traucētos   
meža masīvos

• Atlido aprīlī, aizlido septembrī
• Iespējama vieta – Dunduru pļavas



Jūras ērglis (80-100 pāri)

• Ligzdo galvenokārt pie zivīm un 
ūdensputniem bagātiem ūdeņiem;

• Skaits būtiski pieaudzis 20. gs. laikā;
• ĶNP – Kaņiera ezers, Dunduru pļavas;
• Caurceļošanas laikā lielajos zivju dīķos;
• Ziemā pie barotavām



Mazais ērglis
(2800-5200 pāri)

• Latvijā ap 10% pasaules populācijas;
• Ligzdo g.k. mozaīkveida ainavā;
• Atgriežas aprīļa vidū, aizlido 
augustā – septembrī;

• ĶNP – Dunduru pļavās.



Dīķa tilbīte
(10-30 pāri)

• Ligzdo aizaugušās ūdenstilpēs (g.k. 
Zivju dīķos Lubān ezera apkārtnē);

• Atgriežas aprīlī, aizlido jūlijā –
augustā.



Apodziņš
(1000-2500 pāri)

• Ligzdo g.k. lielos meža masīvos, 
“atkalatklāts” 2000. gadu sākumā;. 

• Bieži aktīvs dienas laikā;

• ĶNP 60-100 pāri



Urālpūce
(1500-2500 pāri)

Ligzdo lielos meža masīvos Latvijas 
austrumu daļā, vietām biežāk 
sastopamā pūču suga



Baltmugurdzenis
(2000-2500 pāri)

Atrodams vecos, sausokņiem 
bagātos lapukoku mežos, bieži 
vietās, ko nopludinājis bebrs;

Bungo marta beigās – aprīlī.



Trīspirkstu dzenis
(1500-2500 pāri)

Galvenokārt sastopams vecos egļu 
mežos;

Bungo aprīlī – maijā.



Labākās putnu vērošanas vietas Latvijā

Avots: www.putni.lv



Ķemeru
nacionālais
parks



Engures ezers



Lubāna ezers



Kolka











Latvijas Ornitoloģijas biedrība 

Latvijā pārstāv BirdLife International (starptautisku putnu 
aizsardzības organizāciju savienību;

Organizē pavasara un rudens putnu vērošanas dienas un putnu 
vērošanas sacensības “Torņu cīņas”

LOB uzņēmums “Motacilla” nodarbojas ar putnu vērošanas 
ekskursiju organizēšanu

www.lob.lv www.motacilla.lv

http://www.lob.lv/
http://www.motacilla.lv/


Paldies par uzmanību!
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