Februāris, 2012.
Aicinām iepazīties ar dabas novērojumu portāla
Dabasdati.lv februāra darbības pārskatu.
•

Zīdītāji
10%

Pārējie
3%

Putni
87%

kopsavilkums par ziņotajiem novērojumiem un
lietotāju aktivitāti,
interesantākie novērojumi februārī,
mēneša foto.

•
•

2012. gada februārī Dabasdati.lv:
•
•
•

pievienoti 724 novērojumi, no tiem 399 novēroti
laika posmā no 1.-29. februārim, pārējie 325
iepriekšējos mēnešos,
ievietotas 522 fotogrāfijas,
apmeklētāju skaits - 8153, no tiem 6219 no Latvijas, 1934 - no ārvalstīm.

Februārī ziņoto novērojumu (novēroti 1.29.02.) skaita sadalījums pa grupām

Konkurss
Februāra konkursam “Interesantākais viesis manā putnu
barotavā” tikai iesūtītas 25 fotogrāfijas, par kurām varēja
balsot Dabasdati.lv reģistrētie lietotāji. Visvairāk balsis
tika bildei ar lielo čaksti, kuru iesūtīja Vaira Zauere.
Lielā čakste pie putnu barotavas ir patiešām īpašs un
interesants viesis, jo tā nemēdz apmeklēt barotavas. Bildes autore rakstīja, ka “izskatījusies ļoti izsalkusi, ka pat
ļāva sevi aplūkot un fotogrāfēt no neliela attāluma”.
Aicinām arī turpmāk aktīvi piedalīties Dabasdati.lv
konkursos!

Dzeltenkakla klaidoņpele un lielās zīlītes.
Foto: Mārīte Keiša

Zvirbuļu vanags. Foto: Selga Bērziņa
Lielā čakste. Foto: Laura Rastina

Februāris, 2012.

Sila cīrulis, Lullula arborea, 4.02.
Liepāja un 11.02. Druva
Reti novērots ziemas mēnešos, tikai 11
reizes.
Ziņoja: Mareks Kilups, Jānis Jansons
Foto: Mareks Kilups

Paugurknābja gulbis, Cygnus olor,
3.02., Rīga, Dārziņu atteka
Uzturas 99 gulbji, kas ir lielākais skaits
februārī šajā attekā kopš 1994. gada,
gaisa temperatūra laukā - 24C.
Ziņoja/foto: Ruslans Matrozis

Lielā zīlīte, Parus major, 2.02.,
Gulbenes novads, Stāmeriena
Lai ziemā nenosaltu, zīlītes nakšņo pat
skursteņos, kur ir sodrēji, kas iekrāso to
apspalvojumu melnu.
Ziņoja/foto: Nezināms

Somzīlītes (Remiz pendulinus) lietota
ligzda, 9.02., Lapmežciems, Kaņieris
Ligzdu būvē tēviņš no kārklu, papeļu,
vilkvālīšu u.c. augu ziedpūkām.
Ligzdošanas sezonā parasti būvē
vairākas šādas ligzdas, pat 6-7.
Ziņoja/foto: Valters Pranks

Ūdensvistiņa, Gallinula chloropus,
5.02., Salaspils novads, Dārziņi
Gājputns – ziemo R un C Eiropā.
Atsevišķi īpatņi ziemo Latvijā.
Ziņoja/foto: Uģis Piterāns

Sīlis, Garrulus glandarius, 20.02.,
Ogres novads, Glāzšķūnis
Daļēji albīns sīlis novērots šajā vietā jau
kopš rudens.
Ziņoja/foto: Sintija Romanovska

Ausainā pūce, Asio otus, 8.02., Rīga, Kundziņsala
Ziņoja: Mārcis Tīrums, foto: Sandris Rabkevičs (03.06.2011.)
Novērotas 12 ausainās pūces vienkopus, kas ir lielākais zināmais skaits ziemas
mēnešos Latvijā.
Ausainā pūce ir viena no biežāk sastopamajām pūcēm Latvijā, otrā vietā aiz meža
pūces. Ligzdo atklātā ainavā ar nelieliem mežiem, parkiem, alejām. Ligzdošanai
izmanto vecas vārnu, žagatu u.c putnu ligzdas. Katru gadu ziemot lido uz
Rietumeiropu un var arī neatgriezties atpakaļ, jo paliek vietā, kur attiecīgajā gadā
ir vairāk peļveidīgo grauzēju. Tomēr siltākās ziemās ausainās pūces nereti paliek
arī Latvijā un reizēm ziemo kopā nelielās grupiņās.
Žurnāla “GEO” februāra numurā
sadarbībā ar Dabasdati.lv lasi
par divām jaunām putnu sugām
Latvijā.
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Vērtē dabas fotogrāfs Uģis Piterāns

Dumbrcālis, 12.02., Ādažu poligons
Foto: Ingmārs Ķiecis
“Izdevies foto priekš putna, kuru parasti grūti ieraudzīt, kur
nu vēl nofotogrāfēt.”

Lielā gaura, 15.02., Iecavas upe parkā
Foto: Edgars Laucis
“Jauks putna tuvplāns. Lielās gauras ir diezgan tramīgi
putni, kas fotogrāfu pārāk tuvu parasti nelaiž.”

Zaļžubītes, 9.02., Liepāja
Foto: Selga Bērziņa
“Kadrā nav citu traucējošu putnu, forša gaisma, laba
kompozīcija.”

Mazais jūras krauklis, 1.02., Užavas upe
Foto: Sandris Rabkevičs
“Patīk putna poza, kompozīcija un ziemas saulīte.”

Dabasdati.lv ir divu sabiedrisku dabas aizsardzības organizāciju - Latvijas Dabas fonda
un Latvijas Ornitoloģijas biedrības - sadarbības programma. Dabasdati.lv aicina ikvienu
dabas draugu ziņot par novērojumiem dabā - Latvijas savvaļas augu un dzīvnieku sugām.
Ikviens var arī ievietot šeit dabā nobildēto, lai ar ekspertu palīdzību atpazītu novēroto. Tas
ir interesanti pašam un lietderīgi dabas aizsardzībā strādājošajiem.
Dabasdati.lv mērķis ir veicināt Latvijas dabas vērtību apzināšanu un aizsardzību,
izglītot sabiedrību un veicināt tās dialogu ar zinātniekiem un dabas aizsardzības
speciālistiem.
Sazinies ar mums - Latvijas Dabas fonds, tālr.: 67830999, e-pasts: ldf@ldf.lv, dabasdati@ldf.lv,
adrese: Dzirnavu iela 73-2 (3. stāvā), Rīga, internetā: www.ldf.lv
Pārskats sagatavots 2012. gada februārī

