Putnu dienas 2018
Latvijas simtgades ietvaros Putnu dienu laikā aprīlī Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) sadarbībā ar Dabas
aizsardzības pārvaldi un citiem partneriem pievērsīs uzmanību labākajām putnošanas vietām visā Latvijā. Lielākā
daļa no vairāk nekā 40 pasākumiem – gan putnu vērošanas ekskursijas, gan radošās un putnu būrīšu darbnīcas –
notiks 7. un 8. aprīlī.
Dalība vairāk nekā 40 Putnu dienu ekskursijās un citās aktivitātēs ir bez maksas, tajās piedalīties tiek aicināts ikviens
interesents. Putnu dienu pasākumi notiks brīvā dabā, tādēļ dalībnieki aicināti padomāt par atbilstīgu apģērbu aprīļa
mainīgajos laikapstākļos. Ieteicami visās ekskursijās ir ūdensizturīgi apavi un vēja noturīga jaka. Lai dabas vērošana
būtu sekmīgāka, aicinām iespēju robežās ņemt līdzi arī savus binokļus un putnu noteicējus, bet būrīšu darbnīcās āmuru. Ekskursijas vadīs pieredzējuši ornitologi un dabas vērotāji, kuri palīdzēs atpazīt dažādās putnu sugas un
stāstīs par to dzīves paradumiem. Pasākumu sarakstu meklē www.putnudienas.lv.
Putnu dienas organizē Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, Rīgas Nacionālo
Zooloģisko dārzu, Jelgavas reģionālo tūrisma centru, Kuldīgas Aktīvās atpūtas centru, Ventspils muzeju, Latvijas
Sarkanā krusta Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu komiteju, Ziemeru pagasta pārvaldi, Alūksnes Tūrisma
informācijas centru, Bērzaines tautas nams, LOB Rīgas vietējo grupu, LOB Jūrmalas vietējo grupu, LOB Cēsu vietējo
grupu, LOB Litenes vietējo grupu un LOB Madonas vietējo grupu. Pasākumus finansiāli atbalsta Latvijas vides
aizsardzības fonds Latvijas simtgades pasākumu ietvaros. Materiālus putnu būrīšu izgatavošanai nodrošina PATA
kokmateriāli.

Pasākumu saraksts *:
Pirmdien, 2. aprīlī, Tīnūžu tautas namā, Ikšķiles novadā plkst. 11.00‒13.00 notiks putnu būrīšu darbnīca. Vēlams
līdzi ņemt darba cimdus un āmuru.
Piektdiena, 6. aprīlis
•

•

Pārgājiens ar putnu vērošanu Tadenavā, dabas lieguma “Eglone” teritorijā (atrodas 1,5 km attālumā no
muzeja), Jēkabpils novadā. Pārgājiena garums: 6 km. Pēc ekskursijas dalībnieki tiks cienāti ar siltu zupu.
Ekskursiju vadīs Dabas aizsardzības pārvaldes vecākais inspektors Dagnis Vasiļevskis. Nepieciešams
pārgājienam dabā un laikapstākļiem atbilstīgs apģērbs un apavi. Pārgājiena laikā būs iespējams veikt radošo
aktivitāti “Vēro dabā, raksti dzejā!” Pieteikšanās pa tālr.: 26011317 (Lelde).
Būrīšu darbnīca Ludzas novadpētniecības muzeja brīvdabas ekspozīcijā (J. Kuļņeva iela 2, Ludza). Papildus
būs izzinošas spēles un uzdevumi par putniem. Īpaši gaidītas ģimenes ar bērniem! Vairāk informācijas: Regīna
Indriķe 29139677.

Sestdiena, 7. aprīlis
Zemgalē:

•

Putnu būrīšu darbnīca nometnes vietā “Lediņi” (Lediņu ceļš 1, Jelgava). Vairāk informācijas Jelgavas
reģionālajā tūrisma centrā (Akadēmijas iela 1), pa tālr. 63005447, tic@tornis.jelgava.lv.

Kurzemē:
•

•
•

•
•

Putnu vērošana Sātiņu zivju dīķos (ar autobusu). Ekskursiju vadīs Latvijas Ornitoloģijas biedrības goda
biedre Zigrīda Jansone. Tikšanās plkst. 10.00 Saldus autoostā, Jelgavas ielā 2, Saldū. Pieteikšanās: 22497233
(Zigrīda).
Putnu vērošanas pārgājiens Rendā biologa un ornitologa Ritvara Rekmaņa vadībā. Tikšanās pie Rendas
luterāņu baznīcas plkst. 10.00. Pieteikšanās: 28256131, vai rakstot, kurzemesputni@gmail.com.
Putnu vērošanas pārgājiens Kuldīgā biologa un ornitologa Ritvara Rekmaņa vadībā. Tikšanās
plkst. 15.00 pie Alekšupītes (Dzirnavu un Lauku ielas krustojumā). Pieteikšanās pa tālr. 28256131 vai rakstot
uz e-pastu: kurzemesputni@gmail.com.
Ekskursija “Migrējošie putni Liepājā”. Ekskursiju vadīs Dr. biol. Jurģis Šuba. Tikšanās Liepājā plkst. 8.00
stāvlaukumā Ezermalas ielā pie Zirgusalas dambja. Pieteikšanās: 29361851 (Jurģis).
Putnu vērošana Kolkasragā. Par putniem stāstīs un ekskursiju vadīs ornitologs Gaidis Grandāns.
Tikšanās plkst. 9.00 pie Kolkasraga informatīvā centra. Pieteikšanās: 26638608 (Gaidis).

Latgalē:
•

•

•

•

Būrīšu darbnīca dabas parkā “Numernes valnis”. Sākums no plkst. 11.00. Pasākumu vadīs Dabas aizsardzības
pārvaldes darbinieki Dagnis Vasiļevskis un Elīna Tripāne. Tikšanās: ceļu sazarojumā netālu no norādes
“Skatu tornis” (nedaudz nobraucot no ceļa Salnava–Tilža). Koordinātas X-711635, Y-6304927 vai 56.83985
un 27.46979. Pasākuma noslēgumā – silta putra un tēja. Interesentus lūdzam reģistrēties līdz 3. aprīlim, lai
sarūpētu būriem nepieciešamos materiālus. Pieteikšanās: 29327265.
Būrīšu darbnīca Rēzeknē, 10.00 laukumā pie Rēzeknes upes blakus Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP)
Latgales reģionālās administrācijas birojam (“RIMI” un “Citadele” ēka Galdnieku ielā 8, Rēzeknē). Lūgums
iepriekš pieteikties, lai sarūpētu būriem nepieciešamos materiālus. Regīna Indriķe: 29139677.
Putnu iepazīšanas ekskursija Kaunatā, Rēzeknes novadā. Ekskursija paredzēta maršrutā Kaunata–Kaunatas
ezers–Rāznas ezers, to vadīs Vitālijs Ignatjevs. Tikšanās plkst. 10.00 pie Kaunatas kultūras nama (Rāznas iela
14, Kaunata). Pieteikšanās: 26247732 (Vitālijs).
Putnu vērošanas pastaiga un būrīšu darbnīca Šķaunē. Pasākumu vadīs dabas aizsardzības vecākais
speciālists Dainis Tučs. Tikšanās plkst. 10.00 Miera ielā 13, Šķaunē, Dagdas novadā.
Pieteikšanās: Sandra Drozdova, tālr. 22429754.

Vidzemē:
•

•

Putnu vērošanas ekskursija Rīgā un tās apkārtnē (ar autobusu). Ekskursijas laikā ar mikroautobusu dosimies
uz vairākām ūdenstilpēm un iepazīsimies ar tur ligzdojošām un caurceļojošām putnu sugām. Tikšanās plkst.
8.00 pie Latviešu biedrības nama (Merkeļa iela 13, Rīga). Pasākumu vadīs Ruslans Matrozis.
Pieteikšanās Latvijas Ornitoloģijas biedrībā pa e-pastu putni@lob.lv vai pa tālr. 67221580 (darba dienās plkst.
10.00‒16.00).
Ķemeru nacionālajā parkā:
o Putnu vērošanas ekskursija uz Kaņiera ezeru un Dunduru pļavām – 9.00 (ar autobusu) pieredzējušā
ornitologa Jāņa Ķuzes vadībā. Pulcēšanās plkst. 9.00 pie “Meža mājas” (Ķemeros). Pieteikšanās,
zvanot DIC “Meža māja” Aijai Balandiņai: 29149365.
o Putnu vērošanas dienas Ķemeru nacionālajā parkā (meža māja). No plkst. 11.00 bērni un pieaugušie
varēs piedalīties sejas apgleznošanas darbnīcā, kā arī darboties dažādās izzinošās aktivitātēs un
iepazīt putnus Latvijas Ornitoloģijas biedrības radītajās spēlēs. Būs iespēja darināt putnu būrīšus, kā
arī piedalīties nodarbībā, kurā varēs iepazīt putnu balsis un paradumus. Papildu informācija:
29149365 (Aija Balandiņa).
o Putnu vērošanas ekskursija uz Kaņiera ezeru un Dunduru pļavām – 14.00 (ar autobusu) pieredzējušā
ornitologa Jāņa Ķuzes vadībā. Pulcēšanās plkst. 14.00 pie “Meža mājas” (Ķemeros). Pieteikšanās,
zvanot DIC “Meža māja” Aijai Balandiņai: 29149365.

•

•

•

•

•

•

Putnu vērošanas pārgājiens Carnikavā. Pārgājiens noritēs pa Piejūras dabas parku līdz Gaujas grīvai, pa ceļam
vērojot ne tikai putnus, bet arī citus pavasara vēstnešus mežā un kāpās. Pārgājienu vadīs Marina Šiļina.
Tikšanās plkst. 9.00 Atpūtas ielas galā (pie Gaujas). Pieteikšanās: 20083318 (Marina).
Būrīšu darbnīca Līgatnes dabas takās. Ikvienam būs iespēja pašam izgatavot putnu būrīti strazdiem un citiem
putniem, piedalīties radošajās darbnīcās. Sākums plkst. 12.00 Līgatnes dabas takās pie dabas izglītības
centra “Pauguri”. Tālrunis informācijai: 26433668 (Anda).
Putnu vērošana Daibes dīķos (ar autobusu). Brauciens Cēsis–Daibes dīķi–Cēsis, pa ceļam apstājoties arī citās
putnu vērošanas vietās. Tikšanās plkst. 8.00 Uzvaras bulvārī 22, “Smilšu laukumā”, Cēsīs. Ekskursiju vadīs
Mārtiņš Platacis. Pieteikšanās (rakstot īsziņu): 26857059 vai agnesei.gailei@gmail.com.
Putnu vērošanas pārgājiens Litenē. Pārgājienu vadīs Latvijas Ornitoloģijas biedrības Litenes putnu grupas
vadītājs Elvijs Kantāns. Pulcēšanās plkst. 10.00 pie bijušās Litenes mežniecības. Pieteikšanās: 26264611
(Elvijs).
Putnu vērošanas pastaiga Palsmanes parkā, Smiltenes novadā. Aicinām izmantot iespēju kopā ar
ornitologu Mārci Tīrumu skatīties un klausīties putnus Palsmanes muižas parkā un pēc tam kopā doties gar
Palsas upi pa Palsas dabas taku. Tikšanās plkst. 9.00 pie Palsmanes kultūras nama. Pieteikšanās: Rūta Zepa,
26361362, ruta.zepa@daba,.gov.lv.
Putnu vērošana dabas liegumā “Randu pļavas”. Pasākuma vadītājs: Dagnis Mukāns. Tikšanās plkst. 10.00
stāvlaukumā pie Randu pļavu norādes (šoseja A1, Salacgrīvas novads, aiz Kuivižiem). Pieteikšanās: 29216431
(Dagnis).

Svētdiena, 8. aprīlis
Zemgalē:
•

Putnu vērošana Svētes palienē. Sadarbībā ar Jelgavas reģionālo tūrisma centru piedāvājam putnu
vērošanu Svētes palienē kopā ar pieredzējušu putnu vērotāju Mareku Kilupu vai velobraucienu kopā ar gidi
Zani Gravu. Ekskursijas sākums kopā ar Mareku Kilupu plkst 9.00 pie sūkņu stacijas Svētes palienē.
Vairāk informācijas un pieteikšanās Jelgavas reģionālajā tūrisma centrā, pa tālr. 63005447.
Velobrauciena cienītāji plkst. 9.30 tiekas pie Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa, Akadēmijas ielā 1.
Dalība velo ekskursijā 1 eiro. Vairāk informācijas un pieteikšanās pa tālruni 29733112 (Zane).

Kurzemē:
•

•

•

Putnu vērošanas pārgājiens Talsos (10.00) biologa un ornitologa Ritvara Rekmaņa vadībā. Tikšanās Pilsētas
laukumā pie Talsu tautas nama plkst. 10.00. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta! Pieteikšanās pa tālr.
28256131 vai e-pastā: kurzemesputni@gmail.com.
Putnu vērošanas pārgājiens Talsos (14.00) biologa un ornitologa Ritvara Rekmaņa vadībā. Tikšanās Bērnu
laukumā (Krasta ielā) plkst. 14.00. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta! Pieteikšanās pa tālr. 28256131 vai epastā: kurzemesputni@gmail.com.
Putnu vērošanas ekskursija Mērsragā (ar autobusu). Putnu vērošanas ekskursija gar Rīgas jūras līci (ar
autobusu) kopā ar putnu ekspertu Edgaru Lediņu! Vietu skaits ierobežots! Tikšanās plkst. 8.00 pie Rīgas
Latviešu biedrības nama (Merķeļa iela 13). Pieteikšanās Latvijas Ornitoloģijas biedrībā, rakstot uz e-pastu
putni@lob.lv vai pa tālr. 67221580 (darba dienās plkst. 10.00‒16.00).

Latgalē:
•

Putnu vērošanas eksursija Dvietes palienē (ar autobusu), baudot pavasara putnu migrāciju un Dvietes palieni.
Tikšanās plkst. 10.00 Bebrenē, Putnu salā, pie Dvietes palienes dabas parka informācijas centra “Gulbji”. Pēc
ekskursijas pusdienas “Gulbjos” no lielā zupas katla! Ekskursijas vadītāja Ilze Priedniece. Pieteikšanās un
plašāka informācija 26562163 (Ilze).

Vidzemē:

•

•
•

•

•

•

Putnu vērošana Kaņiera ezerā. 10.00 Aicinām doties vērot putnus no “CEMEX” putnu torņa (Kaņiera ezera
Riekstu pussalā) eksperta Viestura Vintuļa vadībā. Papildu informācija: Agnese Balandiņa tālr.: 371
67146824, mob. tālr. 26424972, e-pasts: agnese.balandina@daba.gov.lv.
Putnu vērošana Jaunogrē (pastaiga). Sākums plkst. 8.00 Jaunogres dzelzceļa stacijā. Pārgājienu vadīs
ornitoloģe Antra Stīpniece (Latvijas Ornitoloģijas biedrība). Pieteikšanās pa tālruni 26542733 (Antra).
Putnu vērošanas brauciens apkārt Lubāna ezeram (ar autobusu), baudot pavasara putnu migrāciju un dabas
liegumu Lubāna mitrājs. Tikšanās plkst. 9.00 Saieta laukumā, Madonā, vai plkst. 9.25 Barkavas DUS.
Ekskursiju vadīs Andris Dekants (Latvijas Ornitoloģijas biedrība).Pieteikšanās pa tel.: 29234956 vai
lubanamitrajs@gmail.com (Ilze, Līga). Vietu skaits ierobežots.
Putnu būrīšu darbnīca pie Lubāna mitrāja informācijas centra. Aicinām ģimenes ar bērniem uz putnu būrīšu
darbnīcu! Darbnīcas laikā izgatavosim vislabāko putnu būrīti, ko novietot savā dārzā vai pagalmā!
Darbošanās no plkst. 11.00–14.00 pie Lubāna mitrāja informācijas centra. Darbnīcu vadīs Dagnis Vasiļevskis.
Informācija pa tālruni: 29234956 (Ilze, Līga) vai lubanamitrajs@gmail.com.
Būrīšu darbnīca Svētciemā, Salacgrīvas novadā. Aicinām piedalīties putnu būrīšu gatavošanā un spēlēs par
putniem! Sākums plkst. 11.00 Svētciemā, Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības
centrā “Ziemeļvidzeme”. Papildu informācija: 26329412 (Inta Soma).
Putnu vērošana jūras līča piekrastē Ainažos. Pasākuma laikā Dagņa Mukāna pavadībā dosimies putnu
vērošanas ekskursijā gar veco ostu vai molu. Tikšanās Ainažos plkst. 10.00 Parka un Kuģu ielas krustojumā.
Pieteikšanās: 29216431 (Dagnis).

Otrdien, 10. aprīlī, notiks putnu dienas Ventspils Livonijas ordeņa pilī “gada putns – pļavu tilbīte”. Aicinām uz Dabas
aizsardzības pārvaldes vecākā eksperta zoologa Viļņa Skujas lekciju par gada putnu pļavu tilbīti Tringa totanus: dzīves
cikls, izskats, balss un citas nianses. Tikšanās plkst. 17.30 Livonijas ordeņa pilī (Jāņa iela 17, Ventspils). Papildu
informācijai: 28385025 (Andra Ratkeviča).
Piektdien, 13. aprīlī, Litenē, Gulbenes novadā notiks putnu būrīšu darbnīca un izglītojoša lekcija par putnu
mākslīgajām ligzdvietām. Tikšanās plkst. 16.00 pie Litenes pagasta pārvaldes. Pasākumu vadīs Latvijas Ornitoloģijas
biedrības Litenes putnu grupas vadītājs Elvijs Kantāns. Pieteikšanās un papildu informācija: 26264611 (Elvijs).
Sestdien, 15. aprīlī, aicinām uz putnu dienām Slīterē. Būs iespēja gatavot putnu būrīšus, spēlēt spēles par putniem,
mācīties putnu balsis un doties pārgājienā. Sākums plkst. 11.00 pie dabas izglītības centra “Slītere”. Papildu
informācija: 28385025 (Andra).
Svētdien, 15. aprīlī, Zosēnos, Jaunpiebalgas novadā, notiks informatīva lekcija par putnu mākslīgajām ligzdvietām un
putnu migrāciju. Sākums plkst. 12.00 Zosēnu kultūras namā. Pasākumu vadīs Latvijas Ornitoloģijas biedrības Litenes
putnu grupas vadītājs Elvijs Kantāns. Vairāk informācija un pieteikšanās 26264611 (Elvijs).
Trešdien, 18. aprīlī 10.00, tiks atzīmētas Putnu dienas rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavā “Babīte”.
Piedāvājam pastaigu pa rododendru audzētavu zinoša gida pavadībā un iemācīties konstatēt, kas iepriekšējā gadā
ligzdojis izliktajos putnu būrīšos. Dalībnieki varēs izgatavot arī jaunus putnu būrīšus un piedalīties dažādās
interesantās aktivitātēs! Papildu informācija: Anna Aristova 67913107.
Sestdien, 21. aprīlī, notiks putnu vērošanas ekskursija Sātiņu zivju dīķos (ar autobusu). Sātiņu zivju dīķi ir
daudzveidīga un saistoša putnu vērošanas vieta, kur piestāj baroties liels daudzums migrējošo putnu. Izbrauciens uz
zivju dīķiem ar autobusu. Ekskursiju vadīs Latvijas Ornitoloģijas biedrības goda biedre Zigrīda Jansone. Tikšanās plkst.
10.00 Saldus autoostā, Jelgavas ielā 2, Saldū. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta! Pieteikšanās un papildu
informācija pa tālr.: 22497233 (Zigrīda).

* Aktuālais pasākumu saraksts 2018. gada 04. aprīlī
Papildu informācija:
Andris Dekants, pasākumu koordinators, andris.dekants@lob.lv, 67221580 (Latvijas Ornitoloģijas biedrība).

