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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

Laiks turēties kopāKomentāri

IEVADS

Dziesmas izdziedātas, olas  
izperētas un mazuļi izaudzināti. 
Tagad jādodas ceļā uz ziemoša-
nas vietām. Laiks, kad bija cītīgi 
jāaizsargā teritorija no konkuren-
tiem, ir pagājis. Tagad ir pienācis 
laiks turēties kopā. Skaidrs, ka 
tur, kur jau pulcējas citi putni, 
būs barība. Jā, tāds putnu bars 
savukārt ir barība citiem, bet 
barā vieglāk pamanīt tuvojošos 
plēsēju. Ja tomēr plēsējs uzbrūk, 
lielāka iespēja palikt dzīvam, ja 
turies barā. Un tad, kad gana 
ēsts, arī doties ceļā visiem kopā ir 
labāk – pirmajam putnam kāsī ir 
grūti, bet tiem, kas lido aiz viņa, 
lidojums ir vieglāks.

Un kā ar Tevi, kas vasarā savā pa-
rauglaukumā naktī griezes skaitījis, 
cēlies pirms saullēkta, lai vienatnē 
dotos uz mežu ligzdojošo putnu uz-
skaitē, vai Eiropas ligzdojošo putnu 
atlantam kvadrātus apsekojis (var-
būt pat sacenties ar citiem, savus 
konkurentus nemaz nesatiekot)? Vai 
neesi mazliet sailgojies pēc kopības 

sajūtas? Tad sāc ar to, ka iesniedz 
visus šogad savāktos novērojumus, 
lai mani kolēģi tos varētu apkopot 
un nākamajā kopsapulcē pavasarī 
mēs varētu novērtēt, ko visi kopā 
esam paveikuši. Turpini ar to, ka 
sameklē domubiedrus savā skolā vai 
savā apkārtnē un kopā kļūstiet par 
LOB skolu grupu vai vietējo grupu. 
Bet pēc tam...

Pēc tam ņem līdzi ģimeni, draugus 
vai jaunatrastos domubiedrus un 
dodies vērot putnus! Jūsu visi varat 
pievienoties kādai no LOB rīkota-
jām putnu vērošanas bezmaksas 
ekskursijām. Latvijas laukos, ezeros, 
jūrmalā un mežos mūsu acu priekšā 
notiek viena no iespaidīgākajām da-
bas parādībām – putnu migrācija. Jā, 
mazliet skumji apzināties, ka mums 
priekšā rudens un ziemas mēneši 
bez putnu dziesmām, bet kāpēc gan 
vasaras priekškara nolaišanos nesa-
gaidīt ar aplausiem?
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