
5

Putni dabā 2016/3

BĒRNIEM

Summary

Young Ornithologists Group Call to Join /Pēteris Daknis/
The training program consists mainly of identifying Latvian birds, as well as learning 
about the world’s diversity of birds, bird protection, bird adaptation, importance of 
different habitats, bird migration, feeders and cages, etc. Additional information and 
application forms can be found at www.rds.lv. Participation is free.

Jauno ornitologu pulciņš aicina pievienoties
Šis ir trešais mācību gads, kopš 
vadu Rīgas Dabaszinību skolas 
paspārnē esošo Jauno ornitologu 
pulciņu. Mācības notiek klasē 
vai skolas plašajā dārzā un arī kā 
pārgājieni dabā. Savukārt mācību 
gads līdz šim noslēgts ar divu die-
nu ekskursiju Kolkas ragā, pieda-
loties putnu gredzenošanā un vē-
rojot migrāciju. Mācību program-
mā ietilpst galvenokārt Latvijas 
putnu noteikšana, kā arī pasaules 
putnu daudzveidība, putnu aizsar-
dzība, putnu pielāgošanās, dažādu 
biotopu nozīme, putnu migrācija, 
barotavas un būrīši, utt. 

Šogad pulciņš sadalīts divās vecuma 
grupās, tāpēc ir pieejamas brīvas 
vietas. Nodarbības notiek Rīgas 

Jaunie ornitologi Helmuts un 
Elizabete nosaka ķivuļa dzimumu. 
Foto: E. Kristapsone

Dabaszinību skolā (Pārdaugavā, 
Ernestīnes ielā 8A) ceturtdienās no 
plkst. 15.00 līdz 17.15 sākumskolas 
vecuma bērniem un no plkst. 17.15 
līdz 19.30 pamatskolas un vidus-
skolas vecuma bērniem. Pulciņa 
programma izstrādāta sadarbībā 
ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību. 
Papildu informācija un pieteikuma 
iesnieguma forma atrodama www.
rds.lv. Pulciņa apmeklējums ir bez 
maksas.

Īpaši aicinu pieredzējušus ornito-
logus nākt ciemos ar vieslekcijām, 
tā parādot bērniem gan ornitologu 
darba nozīmi, gan to, cik piedzīvo-
jumiem bagāta var būt šī nodarbe. 
Tā arī pulciņā iespējams atrast 
čaklus un zinātkārus praktikantus, 

kuri būs priecīgi palīdzēt lauka 
darbos no skolas brīvajā laikā. 
Esam vienmēr atvērti idejām un 
iespējām.

Aicinu arī atbalstīt pulciņu ar zie-
dojumu optikas iegādei, par to vai-
rāk interneta adresē: ej.uz/binoklis 
(latviešu valodā apraksta otrā daļa). 
Liels paldies visiem, kuri to jau ir 
izdarījuši!

Pulciņam ir Facebook lapa, kurā 
publicēti ne tikai notikušo ekskur-
siju foto, bet arī dažādi interesanti 
fakti par putniem: facebook.com/
jaunieornitologi.

PĒTERIS DAKNIS, 
peteris.daknis@gmail.com

Jaunie ornitologi Solvita un Kaspars piedalās putnu gredzenošanā. 
Foto: E. Kristapsone


