Janvāris, 2012.
Aicinām iepazīties ar dabas novērojumu portāla
Dabasdati.lv šā gada janvāra darbības pārskatu.
•

Zīdītāji
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Augi
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Pārējie
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kopsavilkums par ziņotajiem novērojumiem un
lietotāju aktivitāti,
mēneša foto,
interesantākie novērojumi janvārī,
aktivitātes.

•
•
•

2012. gada janvārī Dabasdati.lv:
•
•
•

saņemts 1166 novērojums (sadalījumu pa organismu grupām skatīt pa labi), ņemti vērā tikai janvārī
novērotie,
ievietotas 470 fotogrāfijas,
apmeklētāju skaits - 8093, no tiem 6094 no Latvijas, 1999 - no ārvalstīm.

Vērtē dabas fotogrāfs Uģis Piterāns
Augšā: zaļžubītes, 24.01., Liepāja
Foto: Selga Bērziņa
Apakšā pa kreisi: dzeltenā stērste, 22.01., Ropaži
Foto: Ingmārs Ķiecis
Apakšā pa labi: apodziņš, 28.01., Ādaži
Foto: Igors Deņisovs

Putni
93%
Janvārī ziņoto novērojumu skaita sadalījums pa
grupām
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Putni
Platknābja pūslītis, Phalaropus fulicarius, 10.01., Mangaļsalas mols
Šīs sugas pirmais novērojums ziemas
mēnešos Latvijā.
Ziņoja: Kristaps Vilks
Foto: Uģis Piterāns

Tauriņi
Acainais raibenis, Inachis io, 21.01.,
Ikšķile, Skolas iela
Tauriņš redzēts pie daudzstāvu mājas
ārsienas, kustinot spārnus. Visticamāk
iztraucēts no ziemošanas vietas.
Ziņoja/foto: Andris Krastiņš

Zīdītāji
Vilks, Canis lupus, 14.01., Tukuma
novads, netālu no Lielā Ķemeru tīreļa
Vilks ir ļoti piesardzīgs dzīvnieks un to
novērot dabā gadās tikai retajam.
Ziņoja/foto: Sandris Rabkevičs

Putni
2012. gada janvāris ieies Latvijas ornitoloģijas vēsturē ar
diviem jauniem putnu sugu novērojumiem vienā dienā.
Sandris Rabkevičs 29. janvārī Dabasdatos pievienoja
fotogrāfiju ar nezināmu stērsti, kas vēlāk izrādijās jauna
suga Latvijā – priežu stērste. Tajā pašā dienā ornitologs
Kārlis Millers novēroja vēl vienu jaunu sugu – mazo
jūraskraukli. Šobrīd Latvijas putnu sarakstā pavisam kopā
ir reģistrēta 351 putnu suga.
Priežu stērste, Emberiza leucocephalos, 29.01., Tukuma novads
Ziņoja/foto: Sandris Rabkevičs
Novērota “Kalnāju” fermas pagalmā barā kopā ar
dzeltenajām stērstēm. Atšķirībā no dzeltenās stērstes,
priežu stērsei nav dzeltenā toņa tās vispārējā krāsojumā.
Priežu stērstes tēviņiem uz galvas ir balts “kronis” un
balts vaigs. Mātītes ir pelēcīgākas, kakls un “kronis” viegli
svītrains, uz vaiga balts punkts. Primāro lidspalvu malas
(jeb kantis) ir baltas, dzeltenajai stērstei - dzeltenas.
Mazais jūraskrauklis, Phalacrocorax pygmeus, 01.02.,
Ventspils novads
Ziņoja/foto: Sandris Rabkevičs
Negaidīts viesis ir arī mazais jūraskrauklis, kurš ligzdo
Eiropas dienvidaustrumos un Āzijas dienvidrietumos, bet
Rietumeiropā ielido reti. Latvijā novērots Ventspils novadā
Užavas upes krastā. Salīdzinot ar jūras kraukli tas ir
mazāks, ar garu asti un salīdzinoši īsu kaklu, taču peldot
to var izstiept.
Žurnāla “GEO” janvāra
numurā sadarbībā ar
Dabasdati.lv lasi par
kaiju paradīzi Rīgā.

Janvāris, 2012.
Aktivitātes
Putni
Visu janvāri Dabasdatos tika ziņots par ziemai netipiskiem putnu sugu novērojumiem – platknābja pūslītis
(1x ziemā), pelēkā cielava (2x), peļkājīte (5x), Lapzemes
stērste (5x), ausainais cīrulis (5x), lielais baltais gārnis
(7x) un pelēkā pīle (7x). Visdrīzāk tas skaidrojams ar
silto ziemu, jo kamēr putniem barība ir pieejama nav
iemesla lidot prom. Ja laiks kļūst nepiemērots - vairs nav
pieejama barība, tad putni dodas tālāk.
Pelēkā pīle (Anas strepera), 23.01., Ķengarags, Putnu
tornis
Ziņoja/foto: Uģis Piterāns

Konkurss
Tā kā ziema janvāra sākumā vēl kavējās, Dabasdati izsludināja konkursu “Ziedošie augi janvārī!”. Pavisam kopā
konkursam tika ziņots par 18 ziedošiem augiem no 8 dabas vērotājiem. Balvu - grīšļu ķauķa kalendāru - izlozes kārtībā
ieguva Evija Vaivode par pievienoto sārtās panātres (Lamium purpureum L.) novērojumu Jelgavā! Sārtā panātre parasti
zied no aprīļa līdz oktobrim.
Dabasdati  kalendāru piešķīra arī Julitai Klušai kā aktīvākajai konkursa ziņotājai - pievienoti 8 augu sugu novērojumi
(parastais pelašķis, pļavas āboliņš, tīrumu pēterene, parastā krustaine u.c.)!
Paldies visiem ziņotājiem un aicinām arī turpmāk aktīvi piedalīties Dabasdati.lv konkursos!
Parastā zalktene, 9.01., Ādažu poligons
Ziņoja/foto: Ieva Mārdega

Ilggadīgā mārpuķīte, 7.01., Tūja
Ziņoja/foto: Julita Kluša

Sārtā panātre, 7.01., Jelgava
Ziņoja/foto: Evija Vaivode

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

