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Žurnālu elektroniski meklē www.putnidaba.lv
Seko aktivitātēm sociālajos tīklos

LOB

www.draugiem.lv/LOB

www.twitter.com/LOB_lv

www.facebook.com/LOB.lv

Piesakies LOB “Putni dabā” e-jaunumiem un saņem  
aktuālo informāciju savā e-pastā, kā arī “Putni dabā”  
elektronisku apkopojumu “Kur vērot putnus 
Latvijā?” Meklē saiti www.putnidaba.lv
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Atlantijas tuklīši Fratercula arctica.
Foto: R. Šeiblers (Roman Scheibler)
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Rudenī grūti atkauties no beigu 
sajūtas – aiz loga ozolā vējā plivinās 
pēdējās nodzeltējušās lapas, vaka-
ri kļūst arvien tumšāki, gājputni 
aizlido... Bet tās nav beigas. Jā, daļa 
putnu aizlido uz vietām, kur siltāks 
un barības vairāk, bet, redz, – pelēkā 
dzilna lēkā pa ozola kailajiem zariem, 
lielā zīlīte skrabinās pa palodzi (ne 
jau barību prasot, bet logu spraugās 
pārziemot salīdušos kukaiņus meklē-
jot), sīļi lasa zem ozola sabirušās zīles. 
Jāstrādā! Dienas kļūst arvien īsākas, 
bet naktis – arvien garākas. Ir jāēd, 
jāēd, jāēd, lai pārlaistu garās naktis 
un auksto ziemu. Viegli nebūs, bet 
tā ir cena par iespēju būt pirmajiem 

ligzdošanas vietās, kad no ziemošanas 
vietām atgriezīsies konkurenti.

Arī ornitologiem ziemā nav miera. Jā, 
lielākā daļa lauka darbu ir beigusies, 
bet jāsteidz projektu pārskatus rak- 
stīt, datus apkopot un analizēt, nāka-
mā gada darbus plānot un tiem finan-
sējumu meklēt un mēģināt tikt galā 
ar “sezonas” dēļ atliktajiem darbiem. 
Visiem skaidrs – tas, ko neizdarīsi līdz 
pavasarim, būs jāatliek uz nākamo 
rudeni.

Reizēm tomēr tajā “jāēd, jāēd, jāēd, 
jāstrādā, jāstrādā, jāstrādā” vajag 
uz brīdi apstāties. Putni to nevar 

atļauties, bet mēs varam. Ievilksim 
elpu, izslēgsim datoru un televizoru, 
palasīsim “Putni dabā” par putnotāju 
piedzīvojumiem pagājušajā vasarā 
un Latvijā iepriekš neredzētiem 
putniem, bet pēc tam iziesim ārā (ja 
jums ir bērni, paņemiet viņus līdzi) 
paklausīties, kā mežā čiepst, pīkst un 
čabinās. Miers dabā ir tikai šķietams.

Viesturs Ķerus,
LOB valdes priekšsēdētājs
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