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Izgriez un atsūti!
Par LOB biedru var kļūt ikviens, aizpildot 

biedra anketu un samaksājot  
  biedru naudu.

Lūdzu, aizpildiet šo anketu www.lob.lv un nosūtiet  
Latvijas Ornitoloģijas biedrībai, Skolas ielā 3, Rīgā, LV-1010

Vai tu mūs redzi?Komentāri

IEVADS

Kāda uzņēmuma vadītājam reiz 
skaidroju, cik vērtīga dzeņu dzī-
votne ir meži ar sakritušiem miru-
šiem kokiem un bebrainēm. “Bet 
kāda no tā jēga, ja neviens netiek 
klāt tos putnus redzēt?” jautāja 
mans sarunas biedrs.

Šodien atveru Facebook. Tur Ar-
mands Majevskis jautā, vai mūža sa-
rakstā var rakstīt arī tās putnu sugas, 
kas tikai dzirdētas, bet nav redzētas.

Tā ar tiem putniem ir – reizēm gan-
drīz vai krīt virsū, reizēm tikai dzied 
kaut kur lapotnes aizsegā, bet cit- 
reiz – mežs šķiet tukšs un kluss. 
Turpat jau tie dzīvo – gādā barību sev 
un mazuļiem, slēpjas no tiem, kam 
paši var kļūt par barību. Pilda savu 
lomu ekosistēmā, smalki izsakoties. 
Vai tas skaitās? Vai tam ir jēga? Pro-
tams! Putnu vērtību dabā nemaina 
tas, vai mēs tos redzam, dzirdam 
(bet, jā, Armand, arī sugas, kas tikai 
dzirdētas, var iekļaut mūža sarakstā) 
vai vispār nemanām. Ne velti LOB 
mērķis ir nodrošināt labu dzīvi visām 
Latvijas savvaļas putnu sugām.

Birojā bija ienācis Sandijs Semjo-
novs. Jautāja, kāpēc vides aizsar-
dzības organizācijas mūsdienās 
esot “neredzamas”. Kādreiz cīnījās 
pret Daugavpils HES, pret metro 
Rīgā... Ko tagad?

Vismaz ciktāl tas attiecas uz aktī-
vākajām dabas aizsardzības orga-
nizācijām, par mūsu neredzamību 
Sandijam gluži nav taisnība. Tirgus 
un sociālo pētījumu aģentūras 
“Latvijas Fakti” veiktā aptauja 
liecina, ka par mums dzirdējuši 
53 % Latvijas iedzīvotāju un mūsu 
sabiedrotie – Latvijas Dabas fonds 
un Pasaules Dabas fonds – ir vēl 
populārāki.

Bet ar dabas aizsardzības organi-
zācijām ir tāpat kā ar putniem. 
Reizēm ir jākliedz. Jākliedz tā, lai 
savējie nāktu palīgā, bet uzbrucējs 
sabītos (vai LOB iniciatīvu portālā 
ManaBalss.lv jau esi parakstījis?). 
Citreiz jāpošas košās spalvās un 
skaisti jādzied, lai piesaistītu ja 
ne mātīti, tad jaunus biedrus un 
atbalstītājus. Tomēr lielākoties jā-
darbojas bez liela trokšņa – naktī 
dodoties griezes skaitīt, pārbau-
dot melno stārķu ligzdas, kuru 
aizsardzībai varbūt mikroliegumi 
veidojami, gredzenojot zaļo vārnu 
mazuļus, gatavojot atzinumu par 
Ķemeru nacionālā parka aizsar-
dzības un izmantošanas noteiku-
miem... Tu varbūt mūs neredzi, 
bet mēs tepat esam. Pildām savu 
lomu ekosistēmā.

VIESTURS ĶERUS,
LOB valdes priekšsēdētājs

Hei! Palīdzēsi nosargāt manus bērnus? Paraksties: www.lob.lv/parputnudzivi
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