2017. gada ligzdojošo putnu atlanta sacensību nolikums

Pamatinformācija
1. Sacensības organizē Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Eiropas ligzdojošo putnu atlanta
(turpmāk – Atlants) projekta ietvaros. Atlanta projekta mājās lapa
http://www.lob.lv/lv/eiropas_atlants/ un http://dabasdati.lv/putnuatlants
2. Atlanta sacensību (turpmāk – Sacensības) mērķis ir: Apsekot mazāk izpētītos Latvijas
reģionus, ievācot pēc iespējas vairāk datu par ligzdojošiem putniem, kā arī datus putnu
populācijas lieluma aprēķināšanai.
Sacensību norise
3. 2017. gadā Sacensības notiks trīs kārtās šādos mēnešos:
Pirmā kārta aprīlī;
Otrā kārta maijā;
Trešā kārta jūnijā.
3.1. Komanda var brīvi izvēlēties datumu, kurā startēt (veikt putnu uzskaiti) katras kārtas
mēneša ietvaros
4. Sacensībās piedalās komandas, komandā uz katru kārtu var būt no diviem (2) līdz četriem
(4) cilvēkiem. Sacensību laikā komanda drīkst izmantot jebkuru transporta līdzekli.
5. Komandai reģistrējoties tā izvēlas brīvu sacensību teritoriju (turpmāk – Teritorija), kas
jāapseko atbilstoši Latvijas Ligzdojošo putnu atlanta metodikas prasībām. Teritorija sastāv
no 25–30 (5x5 km) kvadrātiem.
6. Katrs komandas dalībnieks novērojumus drīkst reģistrēt atsevišķi, tai skaitā katrs savos
kvadrātos, taču sacensību noslēgumā tiek vērtēts komandas kopējais rezultāts.
7. Sugām jābūt novērotām un reģistrētām izvēlētajā sacensību teritorijā.
8. Katrā kārtā maksimālais sacensību garums ir 48 stundas. Katra komanda var brīvi izvēlēties
sākuma laiku. To, cik liela daļa no šā laika (48 stundām) tiek veltīta novērojumiem, izlemj
katra komanda.
9. Noteiktajā laikā jāizpēta pēc iespējas lielāka sacensību teritorija (piešķirtie kvadrāti),
atbilstoši Atlanta metodikai, reģistrējot pēc iespējas vairāk ligzdojošu putnu sugu.
10. Katrā kārtā komandai piešķirtajā teritorijā jāveic vismaz 2 maršrutu uzskaites 1 km garumā,
atbilstoši Atlanta metodikai, brīvi izvēlētās vietās, bet par katru nākamo veikto maršrutu
komanda nopelna papildus 7 punktus. Piezīme: uzskaites ir veicamas pirmajās trīs stundās
pēc saullēkta un/vai pēdējās divās stundās pirms saulrieta.
Punktu skaitīšana un uzvarētāja noskaidrošana
11. Par katras kārtas un sacensību galējo uzvarētāju tiek atzīta komanda, kura nopelnījusi
visvairāk punktu.
12. Punkti tiek piešķirti par ligzdojošu putnu novērojumiem trīs ligzdošanas pakāpēs –
iespējama, ticama vai pierādīta ligzdošana. Par iespējamu putnu sugas ligzdošanas

novērojumu piešķir puspunktu (0,5), ticamu ligzdošanu – vienu (1), bet pierādītu ligzdošanu
– pusotru (1,5) punktu. Maksimālais punktu skaits, ko Sacensību trīs kārtās par vienu sugu
vienā 5x5 km kvadrātā iespējams iegūt, ir pusotrs (1,5) punkts.
13. Ja komandai citā kārtā izdodas konstatēt augstāku ligzdošanas pakāpi, jau reģistrētam
novērojumam, tad par to komanda saņem atlikušo vienu vai puspunktu.
14. Par katru 5x5 km kvadrātu, kurā konstatētas vairāk kā 50 vai 75 sugas tiks pieskaitīti 5 (vai
10) papildus punkti.
15. Katrā kārtā punkti tiek piešķirti, saskaitot kopā visus komandas ligzdojošo putnu sugu
novērojumus visos kvadrātos (izņemot atkārtotus vienas sugas novērojumus vienā un tajā
pašā kvadrātā).
16. Komandas kopvērtējums ir visu trīs kārtu punktu summa.
17. Sacensību kārtas rezultāti tiek publicēti nākamajā mēnesī līdz 07. datumam.
18. Gala rezultāti tiks paziņoti līdz 10. jūlijam.
Novērojumu ziņošana
19. Katrai komandai ne vēlāk kā 2 dienu laikā pēc putnu uzskaites (katras kārtas), tās
novērojumi un uzskaišu maršruti ir jāievieto portālā www.dabasdati.lv (uzskaitēm:
http://dabasdati.lv/lv/putnuatlants/uzskaites/). Tiklīdz dati ir ievadīti, tas jāpaziņo, nosūtot epastu adresātam: atlants@lob.lv.
20. Reģistrējot novērojumus portālā Dabasdati.lv, sugām, kurām nepieciešamas papildziņas,
tās jānorāda atbilstoši metodikai.
Reģistrēšanās sacensībām
21. Komandas sacensībām var pieteikties līdz 2017. gada 31. martam. Piesakoties jānorāda
komandas nosaukums, dalībnieku vārdi un uzvārdi, kontaktinformācija un vēlamā Teritorija.
Teritorijas redzamas 1. attēlā. Pieteikšanās notiek atsūtot e-pastu adresātam: atlants@lob.lv
Papildus noteikumi
22. Sacensību rezultātus un atbilstību nolikumam vērtēs tiesneši.
23. Novērojumi par sugām, kuras ir retas, sajaucamas vai grūti nosakāmas ir jāapstiprina ar
dokumentiem vai aprakstu, kas Ornitofaunistikas komisijai (OFK) ļauj novērtēt to atbilstību,
tai skaitā atrastās ligzdas ar olām vai mazuļiem. Ja komanda nespēj pamatot anketā
norādīto putnu ligzdošanas pazīmes vai pierādīt retu putnu sugu novērojumus, tie vērtēšanā
netiek ņemti vērā.
24. Papildziņu sugu novērojumi tiek ieskaitīti tad, ja par tiem ir iesniegtas papildziņas.
25. Komanda uz nākamo Sacensību kārtu drīkst nomainīt kādu dalībnieku, par to rakstveidā (epastā) paziņojot, ne vēlāk kā nedēļu pirms nākamās Sacensību kārtas.
26. Komandai ir tādas pašas tiesības uz transporta izdevumu apmaksu no LOB projekta
līdzekļiem, kā visiem pārējiem atlanta novērotājiem (vienam auto).
27. Ceļa izdevumi tiek segti, ja komanda ievēro Sacensību nolikuma prasības.

Sadarbībā ar:

1. attēls. 10 Sacensību Teritorijas (iezīmētas sarkanā krāsā).

