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Izgriez un atsūti!

Par LOB biedru var kļūt ikviens, 
aizpildot biedra anketu un 
samaksājot biedru naudu.

Atzīmējiet savu biedra kategoriju

  pieaugušais 15,00 €      

  pensionārs 5,00 €

  jaunietis līdz 21 gada vecumam 5,00 €

Saskaņā ar LOB statūtiem personām līdz 
16 gadu vecumam, lai iestātos biedrībā, 
nepieciešama vecāku vai aizbildņa atļauja. 
Šo aili lūdzam aizpildīt jauniešu vecākiem 
vai aizbildņiem.

Paraksts / atšifrējums

Ģimenes biedri

  ģimenes galva 15,00 €

  katrs nākamais ģimenes loceklis 1,00 €

Paraksts

Datums

Lūdzu, aizpildiet šo anketu www.lob.lv un nosūtiet  
Latvijas Ornitoloģijas biedrībai,  

Skolas ielā 3, Rīgā, LV-1010

Kāds tev fīlings?  
Varbūt kādu monitoringu?

VIESTURS ĶERUS,

viesturs@lob.lv
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Gadu gaitā latviešu valodā 

saviesies vesels lērums dažādu 

“ingu” – mobings un bosings, 

pīlings un liftings, mentorings un 

koučings, līzings un faktorings... 

un arī viena no LOB iecienītāka-

jām nodarbēm – monitorings.

Putnu monitorings, citiem vārdiem 
sakot, ir putnu uzskaite, taču tā nav 
vienkārša uzskaite – izskaitījām, cik 
putnu ir, un viss. Angļu valodas dar-
bības vārds monitor drīzāk apzīmē 
uzraudzību vai kontroli. Tātad mēs 
nevis vienkārši saskaitām putnus, bet 
sekojam līdzi to populāciju pārmai-
ņām. Un darām to jau daudzus ga-
dus. Dienas putnu uzskaite tika sākta 
pirms piecpadsmit gadiem, taču datu 
rinda par lauku putnu populācijām 
sākusies 1995. gadā, un griezes mēs 
skaitām vēl ilgāk – kopš 1989. gada. 

Jo vairāk informācijas ievācam, jo 
labāku priekšstatu gūstam par mūsu 
dabā notiekošo. Redzam, ka griežu 
populācija, lai gan kopš 1989. gada 
kopumā augusi, pērn sasniedza 
zemāko līmeni kopš 1995. gada. 
Redzam, ka mežacūku skaita sama-
zināšanās nav palīdzējusi atkopties 
mežirbes populācijai, un tā turpina 
savu lejupslīdi. Un tas mums ļauj 
saprast, kuras sugas prasa papildu 
izpēti un iedziļināšanos iemeslos, 
kāpēc tām klājas slikti. Tas mums 
dod iespēju ar konkrētiem skait-
ļiem parādīt, ka kaut kas tomēr nav 
kārtībā tajā, kā saimniekojam savos 
laukos un mežos.

Mēs noteikti varam labāk – mēs 
varam necirst mežus putnu ligzdo-
šanas laikā un kailcirtes vietā dot 
priekšroku izlases cirtei, mēs varam 
daļu savu lauksaimniecības zemju 
atstāt pļavu puķēm un mitrājiem un 
mazināt pesticīdu lietojumu laukos. 
Lai pēc tam varētu noskaidrot, vai 
mūsu iecerētais labais darbs ir at-
maksājies, mums atkal būs vajadzīgs 
monitorings – vai tagad mežirbēm 
un griezēm tiešām klājas labāk?

Putnu monitorings ir kā dabas 
termometrs, kas ļauj mums sekot 
līdzi Latvijas dabas veselības stā-
voklim. Atšķirība tikai tā, ka putnu 
uzskaites rezultātus nevar iegūt, uz 
desmit minūtēm atlaižoties dīvānā. 
Ir jāiet dabā, jālaužas cauri krūmiem, 
jābrien pa rasas pilniem laukiem, jā-
šķērso upītes un purvi. Tas nav vien-
kārši, bet ir ļoti svarīgi putniem un 
veselīgi arī tev pašam. Tāpēc varbūt 
tieši šogad ir vērts beidzot iesaistīties 
kādā monitoringa programmā.  
Ko teiksi?


