Vēro putnus Embūtē
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Kur vērot? Kāpēc vērot?
Embūtes senlejas teritoriju var uzskatīt par vienu no
ainaviskākajām Latvijas teritorijām. Tas ir pateicoties lielajam
pauguru un gravu skaitam dabas parka teritorijā. Dabas parka
galvenā dabas vērtība ir izcilais gravu un nogāžu mežu
komplekss ar avotiem un tur sastopamo augu, dzīvnieku un
putnu sugām. Meži aizņem lielāko daļu dabas parka. Embūtes
dabas parka teritorijā konstatēti putni no 83 sugām. No tām 9
putnu sugas iekļautas Latvijas Sarkanajā grāmatā, no šīm 9
aizsargājamām putnu sugām Latvijā 5 putnu sugas ir Eiropas
Apdraudēto sugu sarakstā. 3 putnu sugas iekļautas Baltijas
reģiona un Ziemeļvalstu Sarkanajā grāmatā: zivju dzenītis;
baltmugur-dzenis; vidējais dzenis. Viena suga - grieze iekļauta
Pasaules Apdraudēto dzīvnieku Sarkanajā sarakstā.

Putnu vērošana ir lielisks brīvā laika pavadīšanas un savu zināšanu par
dabu pilnveidošanas veids. Par putnu vērotāju var kļūt ikviens
neatkarīgi no vecuma, dzimuma, izglītības vai nodarbošanās. Ir tikai
viens nosacījums – jābūt interesei par dabu un putniem. Un, kas ir
pats labākais, putnus var vērot vienmēr un visur. Ja sāksi vērot putnus,
pats nemanīsi, ka, iegūstot zināšanas, kļūsi par labu putnu pazinēju un
tavā ekipējumā būs ne tikai binoklis, bet arī vērtīgas grāmatas par
putnu noteikšanu, putnu balsu ieraksti, speciāls apģērbs iešanai dabā,
kur tu sev visapkārt saskatīsi un saklausīsi daudz vairāk nekā citi. Un
varbūt kādā brīdī putnošana kļūs par tavu dzīvesveidu, tu tos pazīsi tik
labi, ka arī savu profesionālo izaugsmi saistīsi ar lidoņu izpēti. Putnu
vērotājs, darot citas lietas, vienmēr pamanīs, saklausīs un, pats
galvenais, pazīs putnus sev apkārt.
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Vienmēr ievēro!
Mēs esam saudzīgi pret dabu!
Mēs vērojam dabu, bet neiejaucamies tās norisēs.
Mēs esamu piesardzīgi putnu ligzdošanas vietās- neejam klāt
ligzdām, neaiztiekam olas un putnu mazuļus.
Mēs nepiesārņojam dabu, tā ir ikdienas dzīves vide daudzām
dzīvām radībām.
Mēs nelaužam un nepostām.
Mēs netraucējam zvērus, putnus un kukaiņus, neaiztiekam un
nebojājam dzīvnieku mājvietas.
Mēs neizbraukājam mežus, pļavas un kāpas ar automašīnām,
kvadracikliem un motocikliem, braukšanai izmantojam tikai ceļus.
Mēs vienmēr savācam aiz sevis visus atkritumus, lai pašiem gribētos
šeit atgriezties vēl un vēl.
Mēs kuram ugunskuru tikai speciāli sagatavotās vietās.
Mēs nemetam zemē izsmēķus un sērkociņus.
Mēs netrokšņojam skaļāk par pašu dabu.

Brauciet!
Iepazīstiet!
Izziniet!
Vērojiet!
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