VAKARLĒPIS

KAZU SLAUCĒJS

Tam dienā patīk uzturēties siltās, saulainās
vietās – skrajos priežu mežos vai virsājos, bet
naktī tas dodas lidojošu kukaiņu medībās,
lidojot klusu kā pūce. Latvijā tuvākā
vakarlēpja radiniece ir svīre, bet siltākās zemēs
dzīvo vairākas citas eksotiskas vakarlēpju sugas.

Latviešu valodā vakarlēpim zināmi vēl vismaz
17 citi nosaukumi, kas liecina, ka tas ir bijis
tautā labi zināms putns. Tas ir minēts Latvju
dainās un daudzām tautām par to ir dažādi mīti.
Vispopulārākais no mītiem ir ticējums, ka
vakarlēpis naktīs slauc kazas vai govis. Pat
tā ģints latīniskais nosaukuma Caprimulgus
tulkojums ir – kazu
slaucējs. Visticamākais
šāda asociācija
radusies no tā, ka
vakarlēpji bieži medī
mēslu vaboles un citus
ar lopiem saistītus
kukaiņus kūts vai nakts
ganību apkārtnē.

MEISTARĪGS LIDOJOŠU KUKAIŅU MEDNIEKS

BEZ LIGZDAS UN SILTUMĀ

Starp citiem putniem vakarlēpis izceļas ar
milzīgu muti – tas lai lidojumā, to plati atverot,
varētu ērti noķert pat tik lielus kukaiņus kā
maijvaboles. Vakarlēpja medību lidojums ir
virtuozs. Līdzīgi kā sikspārņi, tas gaisā izpilda
pēkšņas cilpas un kritienus. Vakarlēpis pārtiek
tikai no lidojošiem kukaiņiem, kurus lidojumā
arī norij veselus. Tādēļ šim putnam nav vajadzīgs
spēcīgs knābis, tas ir pavisam maziņš un tiek pat
atzīts par mazāko knābi visā putnu pasaulē.

Vakarlēpji ligzdu nebūvē, tie perējumā dēj
divas olas tieši uz zemes, izvēloties vietas ar
zemu veģetāciju saulainos un siltos apstākļos.

VAKARLĒPIS ir Sauli mīlošs naktsputns.

Maijvabole

VAKARLĒPJA MAZUĻI

Aukstumā tie sastingst līdzīgi
aukstasiņu dzīvniekiem un, kļūstot
siltākam, spēj atkal atdzīvoties.
Ja skats brīvs no garas zāles un krūmiem,
perējošs vakarlēpis ar savu 360° redzi
var uzmanīt daudz plašāku apkārtni.
Aizsardzībā no plēsējiem tie paļaujas arī
uz maskējošo apspalvojumu, kas
saplūst ar sauso priežu mežu vai
virsāju zemsedzes raibumu.

VIRSĀJSMEŽS
PRIEŽU

VAKARLĒPIS
AIZSARGĀJAMO AINAVU APVIDŪ “ĀDAŽI”
“Ādažos” vakarlēpji dzīvo
virsājos, Rampas purvā,
skrajos priežu mežos
un izcirtumos.
Te ligzdo līdz pat
67 pāriem šo putnu.
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VAKARLĒPJI MŪSDIENU PASAULĒ

KAS APDRAUD VAKARLĒPJUS?

Vakarlēpju skaits lielākajā daļā Eiropas
samazinās, vairākās valstīs suga ir iekļauta īpaši
aizsargājamo sarakstā. Visstraujākais populācijas
sarukums ir noticis pēdējos septiņdesmit gados,
kas sakrīt ar industrializācijas izplešanos lauku
ainavā.

Vakarlēpji ir saistīti ar skrajiem priežu mežiem,
virsājiem un purvu malām mazauglīgos
apstākļos.

Prognozējot tālāku nākotni, gan nav pamata
optimismam, jo vakarlēpjiem nepieciešamo
mazauglīgo un saulaino apstākļu platības
turpina samazināties.

VAI pamanīji VAKARLĒPI?
Mūsdienu cilvēki vakarlēpjus visbiežāk ievēro
naktīs uz autoceļiem. Visticamākais, ka ceļiem
tos piesaista kukaiņi, kurus savukārt piesaista pa
dienu saulē uzsilušais ceļa segums, bet varbūt
arī vakarlēpjus vilina pats ceļa siltums.
Kad vakarlēpim tuvojas automašīna, tas līdz
pēdējam brīdim neceļas spārnos. Acīmredzot tas
paļaujas, ka pasargās maskējošais ietērps un ka
potenciālais plēsējs (automašīna) viņu neredz.
Tāda iespēja, ka varētu tikt lielā ātrumā
notriekts, instinktos nav paredzēta, jo dzīvajā
dabā automašīnām līdzvērtīgi objekti neeksistē.
Tādēļ vakarlēpji bieži iet bojā sadursmēs ar
automašīnām.

Gan dabiskie ugunsgrēki, gan tradicionālā
zemkopība ir tikpat kā izzuduši, attiecīgi
samazinās vakarlēpjiem piemērotā dzīves
telpa un barības daudzums, līdz ar to sarūk
arī sugas populācija.
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Latvijā un līdzīgi arī citās valstīs mūsdienās
vakarlēpji bieži ligzdo industriālo mežu
jaunaudzēs mazauglīgos apstākļos.

Pirmatnīgos laikos šādus apstākļus uzturēja
dabiskie ugunsgrēki, kas mūsdienās tiek sekmīgi
ierobežoti. Tradicionālās zemkopības laikā
vakarlēpji ligzdoja arī mazauglīgākās ganībās un
pļavās, noganītās mežmalās. Tolaik ainavā bija
daudz vairāk mājlopu un bagātāka ar tiem
saistītā kukaiņu pasaule.

