Putnu vērošanas sacensību “Rīgas putnu cīņa 2017” nolikums
Pamatinformācija
1. Putnu vērošanas sacensības “Rīgas putnu cīņa” (turpmāk – sacensības) notiek 2017.
gada 21. oktobrī Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežās.
2. Putnu vērošanas sacensības “Rīgas putnu cīņa” organizē Latvijas Ornitoloģijas
biedrības (LOB) Rīgas vietējā grupa.
3. Sacensību mērķis: 8 stundu laikā Rīgas pilsētā novērot un reģistrēt pēc iespējas vairāk
putnu sugu, vērību piešķirot arī putnu dzimumiem un pasugām.
Sacensību norise
4. Sacensības ilgst ne vairāk kā 8 stundas. Katra komanda brīvi izvēlas laiku, kad uzsākt
sacensības, bet ne agrāk kā no 21. oktobra plkst. 00.00. Sacensības jābeidz 8 stundas
pēc uzsākšanas, bet ne vēlāk kā līdz 21. oktobra plkst. 17.00.
5. Vienā komandā var būt no diviem (2) līdz četriem (4) sacensību dalībniekiem.
6. Lai putnu sugu iekļautu komandas novēroto putnu sarakstā, tai jābūt nešaubīgi precīzi
noteiktai vizuāli vai pēc balss, lai novērotā suga tiktu ieskaitīta, putns ir jādzird/ jāredz
vismaz diviem komandas dalībniekiem.
7. Novērotajām putnu sugām ir jābūt reģistrētām Rīgas pilsētas administratīvajā
teritorijā. Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežas skatīt www.dabasdati.lv
kartē. Jūrā esošie putni pieskaitāmi, ja tie novēroti no Rīgas teritorijas perpendikulāri
krastam.
8. Novērotās putnu sugas jāreģistrē sugu reģistrācijas anketā un pēc sacensību
noslēguma portālā www.dabasdati.lv. Katrai komandai jāizpilda viena reģistrācijas
anketa, atzīmējot novērotās putnu sugas, kā arī jānorāda uzskaites sākuma un beigu
laiks. Reģistrācijas lapas komandām tiks nosūtītas pa e-pastu.
9. Komandas dalībniekiem ir jābūt spējīgiem pamatot savu viedokli par sugas
noteikšanu, it īpaši retāku sugu novērošanas gadījumos.
10. Sacensību laikā drīkst pārvietoties izmantojot jebkurus transportlīdzekļus –
automašīnas, sabiedrisko transportu u.c. transportlīdzekļus.
11. Sacensību pamatsarakstā tiek iekļautas sugas. Sējas zoss Anser fabalis uzskatāma par
vienu sugu.
12. Viens (1) punkts tiek piešķirts par vienu novērotu putnu sugu. Papildu punktus piešķir
par noteiktām putnu pasugām un dzimumiem. Par katru noteiktu putna dzimumu tiek
papildus piešķirti 0,5 punkti. Tas nozīmē, ka, ja komandas dalībnieki var pamatot

noteikšanu, un tiek novērots kādas putnu sugas tēviņš, tad par to papildus pienākas
0,5 punkti, un, ja tiek novērota tās pašas putnu sugas mātīte, tad par to pienākas vēl
0,5 punkti. Tas nozīmē, ka par katru putnu sugu, novērojot arī abus attiecīgās sugas
dzimumus, var kopā iegūt 2 punktus. Ja ir novērotas vienas putnu sugas vairākas
pasugas un komandas dalībnieki spēj pamatot viedokli par pasugu noteikšanu, tad tiek
piešķirts viens papildu punkts.
13. Reģistrēt drīkst tikai dzīvus (ieskaitot ievainotus) savvaļas putnus brīvā dabā.
14. Optikas lietošana – binokļi, teleskopi – bez ierobežojumiem.
15. Putnu noteicēju un balsu ierakstu izmantošana (noteikšanas vajadzībām) – bez
ierobežojumiem.
16. Nav atļauta skaņu pastiprinošu ierīču lietošana tālu putnu balsu saklausīšanai
(mikrofoni ar vai bez parabolas).
17. Nav atļauts tuvoties putniem traucējošā attālumā, lai tos atpazītu, vai veikt kādas citas
darbības, kas traucē putniem baroties vai atpūsties, tai skaitā izmantot balsu ierakstus
provocēšanas nolūkā.
Sacensību noslēgums
18. Par sacensību uzvarētāju tiek atzīta tā komanda, kura pēc rezultātu apkopošanas ir
ieguvusi visvairāk punktu.
19. Vienādu punktu skaita gadījumā par uzvarētāju tiks atzīta tā komanda, kas pēdējo
reģistrēto sugu būs reģistrējusi ātrāk attiecībā pret sacensību beigu laiku konkrētajai
komandai.
20. Rezultāti tiek apkopoti noslēguma pasākuma laikā, pēc apkopošanas tiek paziņoti
sacensību uzvarētāji.
21. Sacensību noslēguma pasākums notiek LOB telpās, Skolas ielā 3, plkst. 18.00.
Reģistrēšanās sacensībām
22. Komandas sacensībām jāpiesaka līdz 2017. gada 17. oktobrim.
23. Komandas jāpiesaka rakstot uz e-pastu riga@lob.lv, norādot komandas nosaukumu,
dalībnieku vārdus un uzvārdus, kā arī komandas kontaktpersonu (e-pasts, telefons).
Atsevišķi dalībnieki var tikt mainīti līdz sacensību dienai.
24. Dalības maksa sacensībās ir EUR 15 no komandas, kas jāpārskaita līdz 2017. gada 19.
oktobrim uz LOB kontu LV34HABA000140J035491 (Swedbank).

