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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

Cīņa (p)ar putniem – 
purva un pelēkā zīlīte

AgnIS BušS, 
agnis@putnidaba.lv

Dzīve nav viegla. ne putniem, ne 
cilvēkiem. Patiesībā tā ir viena 
vienīga cīņa. nav viegli atzīt, 
ka pasaulē miers nemaz nav 
iespējams. gribētos jau tā kārtīgi 
pastrādāt un visu atlikušo dzīvi 
atpūsties un neko nedarīt. Tas ir 
iespējams tikai vienā gadījumā –  
kad esi miris… Jāiemācās vien 
izbaudīt ikdienas cīņu, jāiemācās 
mācīties katru dienu un jāiemācās 
ieplānot un izbaudīt tos dažus 
atelpas brīžus, lai būtu spēks un 
saprašana cīnīties tālāk.

Putniem šobrīd lielākā cīņas daļa 
paiet barības meklējumos skarbajos 
ziemas apstākļos. Savukārt putnu 
draugiem, bez visām citām problē-
mām, pie barotavas parādās vēl vie-
na – kā lai atšķir pelēko zīlīti Poecile 
montanus no purva zīlītes Poecile 
palustris? Tās taču ir teju vienādas 
pēc izskata, tomēr dažādas sugas un 
ar atšķirīgu balsi. Vēl lielāku nozīmi 

šo sugu noteikšanā piešķir tas, ka 
abas ir samērā bieži sastopamas 
(arī pie barotavām ziemā), turklāt 
līdzīgā skaitā. Apskatīsim, kāds ir 
katras sugas pazīmju komplekts. 
Visvienkāršāk pie katras pazīmes 
pielikt ķeksīti un tad saskaitīt, kurai 
sugai konkrētais putns vairāk atbilst. 
Tomēr var gadīties, ka līdz sugai 
tomēr putnu neizdosies noteikt...

Purva zīlīte
Poecile palustris

Pelēkā zīlīte
Poecile montanus

Vairāk brūna Krāsa Pelēka

Spīdīga Galva Matēta

Divās krāsu daļās Vaigs Viss viendabīgi balts

Mazāka Izmērs Lielāka

Aiziet tikai līdz kaklam Melnums no galvas Aiziet vairāk uz muguras

Parasti vienā krāsā Spārns Bieži gaiša svītra (panelis)

Parasti mazāka Pakaklīte Platāka, trijstūrveida

“Līdzenāka” Forma “Spuraināka”, druknāka,  
salīdzinoši lielākas galvas dēļ

Mazs balts punktiņš pie knābja

Straujš “či-dededede”, “pitčou” u.tml. Balss Stiepts “Pē-lē-kā”
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PUTNI IR  
MŪSU DABĀ
Skaidrs, ka iemesls, kāpēc 
savulaik pievērsos ornitoloģijai, 
bija interese par putniem. 
Taču, strādājot LOB, esmu 
pārliecinājies, ka mēs strādājam 
ne tikai putnu, bet arī cilvēku 
labā. Jo īpaši spilgti to apliecināja 
kāda kundze, kas zvanīja uz LOB, 
jo šajā pandēmijas un izolācijas 
aizēnotajā laikā viņas vienīgais 
prieks bija putnu vērošana un 
LOB klausules galā bija kāds, 
kam par to pastāstīt. Kundzei, 
kas nevar iziet no mājām, un 
dedzīgam lauka ornitologam, ko 
sieva mājās nevar noturēt, kopīgs 
ir tas, ka putni dod piepildījumu. 
Mūsu saiknes ar putniem ir tik 
ārkārtīgi dažādas, bet skaidrs ir 
tas, ka putni mums ir vajadzīgi. 
Turklāt tie ir vajadzīgi ne tikai 
mums, bet visai dabas sistēmai, 
kurā mēs dzīvojam. Un tāpēc ir 
LOB – lai mēs visi, kam putni rūp, 
varētu sanākt kopā un apdomāt – 
kā tieši es varu palīdzēt putniem, 
tā palīdzot arī sev un saviem 
līdzcilvēkiem. Ikkatrs no mums 
var kaut ko dot, un to apliecina arī 
LOB biedru stāsti.

VIESTURS ĶERUS
LOB valdes priekšsēdētājs

Lai atklātu, ka pārsteidzoša 
daudzveidība novērojama ne 
tikai putnu pasaulē, bet arī 
Latvijas Ornitoloģijas biedrības 
(LOB) vairāk nekā 600 biedru 
vidū, 2020. gada rudenī uzsākts 
videostāstu cikls “Putnustāsti. 
Personība”. Tā ir iespēja tuvāk 
iepazīt daļu no biedriem,  
uzzināt viņu pieredzē balstītos 
spārnotos padomus, kas ļauj 
uzlabot attiecības putnu un 
cilvēku vidū, kā arī noskaidrot 
katram biedram personīgi 
nozīmīgu putnu sugu.

No makšķeres pie binokļa 
Sacenšanās putnu skaitīšanā, ievēro-
jot absolūtu godīgumu un nemelojot, 
kas pilnīgi nav saistīts ar cilvēku 
ikdienu dzīvi, kur nu vēl ar mak-
šķernieku stāstiem, bija pārsteidzošs 
bruņnieciskums, kas no makšķerēša-
nas lika pievērsties putnu vērošanai 
Valdim Zariņam – LOB biedram 
kopš 2018. gada. Putnus Valdis vēro 
lielākoties Vidzemē, Amatas novada 
apkaimē, bet ikdienu aizvada būvma-
teriālu ražotnē “Lode”. 

Videostāstā iespējams uzzināt, kā 
sākās Valda aizraušanās ar putniem, 
savukārt padomu sadaļā – gūt ieska-
tu un praktiskus ieteikumus putnu 
būru izgatavošanai pašu rokām, kas 
ir kļuvusi par vēl vienu Valda un 
putnu dzīvei svarīgu nodarbi. 

Katram  
LOB biedram – 
savs stāsts
KITIJA BALCARE,
kitija@lob.lv 

Personīgais rituāls 
LOB biedra un LOB Rīgas vietējās 
grupas dalībnieka Mika Stūrīša vār-
du var ieraudzīt pie pārsteidzošiem 
putnu portretiem. Iepazīstoties ar 
Miku videostāstā, iespējams uzzināt, 
kā un kāpēc aizsākās viņa putnu 
vērošanas gaitas un kāds ir viņa 
padoms tiem, kuri grib savā fotoal-
bumā izcilu putna fotogrāfiju. 

Pats Miks putnu vērošanu uztver kā 
sava veida apzinātības praksi: “Tā 
ir koncentrēšanās uz šo mirkli. Tad, 
kad ķer fotoaparātā kadru ar putnu 
vai centies to saskatīt un atpazīt ar 
binokli, ne par ko citu tai mirklī ne-
vari domāt. To izbaudu, tas man dod 
atslodzi. Agri no rīta, pirms saullēk-
ta, dodies uz vietu, kur ceri kaut ko 
ieraudzīt. Tas kļuvis par rituālu.” 

Putni stāsta, kā saimniekojam 
Saruna ar LOB ģimenes biedriem 
žurnālisti Paulu Gulbinsku un fo-
togrāfu Gintu Ivuškānu videostāstā 
mudina pārdomāt savas un dabas, 
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tostarp putnu, attiecības, attieksmi 
pret saimniekošanu, kā arī vērtības, 
pieņemot lēmumus ikdienā. “Kad sāc 
iedziļināties un izprast, kāda ir putna 
dzīve, cik putni ir ārkārtīgi daudzvei-
dīgi un fascinējoši tepat Latvijā un, 
protams, arī kāda ir putnu saistība 
ar vides jautājumiem, tas sāk ra-
dīt dziļāku interesi,” stāsta Paula, 
atceroties brīdi, kad abi ar vīru Gintu 
2018. gadā nolēma pievienoties 
LOB biedru pulkam. “Putni ļoti labi 
pastāsta cilvēkam, kā mēs dzīvojam, 
kā saimniekojam, kādos biotopos 
putni ir dzīvojuši un kur tie ir spiesti 
meklēt sev jaunas mājas.”

Saskaitīsim vismaz žubītes
Savukārt Ilze Bojāre, kas ir LOB 
biedre kopš 2010. gada, lai gan 
dzīvo Rīgā, ir arī LOB Cēsu vietējās 
grupas dalībniece. Ilze līdz šim bijusi 
žurnāla “Putni dabā” redaktore un 
māksliniece un ir arī šogad iznākušās 
apjomīgās un informatīvi bagātīgās 
grāmatas “Latvijas ligzdojošo putnu 
atlanti 1980–2017” māksliniece. 

Neskatoties uz aktīvu putnu vēro-
šanas dzīvi, Ilze tomēr atzīst, ka arī 
pašai ik pa laikam nākas piedzīvot iz-
misuma pilnas situācijas. Piemēram, 
dodoties uzskaites maršrutā, pēkšņi 
šķiet, ka putnu daudzbalsībā nav 
iespējams atpazīt atsevišķas balsis. 
Tādā mirklī noder kāda pieredzējuša 
drauga plecs un mierinājuma vārdi, 
ka tā mēdz gadīties un ka jādodas 
vien tālāk, kaut vai saskaitot pēc balss 
vien vieglāk atpazīstamās žubītes. 

Būt pilsoniski atbildīgiem 
“Dati par dabas stāvokli Eiropas 
Savienībā liecina, ka 81% biotopu un 
63% sugu, kuras aizsargā Dzīvotņu 
direktīva, kā arī 39% putnu sugu 
Eiropas Savienībā ir sliktā stāvoklī. 
Tas viennozīmīgi liecina par nepie-
tiekamu rīcību un politiskās gribas 
trūkumu. Šis ir izšķirošs brīdis ikvie-
nam, lai uzlabotu savu attieksmi pret 
dabas aizsardzību. Ceram, ka projek-
ta gaitā augs tādu Latvijas iedzīvotāju 
skaits, kuri ne vien tic personīgajai 
spējai ietekmēt lēmumu pieņemšanas 
procesus, bet arī paši aktīvi iesais-
tās pilsoniskajās aktivitātēs,” uzsver 
LOB valdes priekšsēdētājs Dr. biol. 
Viesturs Ķerus.

Saistībā ar projektu “Latvijas Ornito-
loģijas biedrības interešu pārstāvība 
un sabiedrības iesaiste” LOB ne tikai 
gatavo videostāstu ciklu par LOB 
pieredzi pilsoniskajās aktivitātēs un 

dabai draudzīgā rīcībā, mudinot arī 
pārējo sabiedrību iesaistīties pilsonis-
kās aktivitātēs un lēmumu pieņem-
šanas procesos. Tā darbojas arī sugu 
un biotopu aizsardzības un dabas 
resursu ilgtspējīgas apsaimniekoša-
nas jomā, iesaistoties darba grupās, 
veic politikas plānošanas dokumentu 
izvērtējumu, sniedz atzinumus par 
organizācijas darbības jomām atbil-
stošajiem normatīvo aktu projektiem. 
Projekts norisinās no 2020. gada sep-
tembra līdz 2023. gada decembrim. 

Summary
Each LOB member has their own story 
/Kitija Balcare/
In order to discover that surprising diversity 
can be observed not only in the world of 
birds, but also among the more than 600 
members of the Latvian Ornithological 
Society (LOB), in the autumn of 2020, 
a series of video stories Bird Stories. 
Personality was started. It is an opportunity 
to get to know some of the members better, 
to learn useful, bird-friendly tips based on 
their experience, which allows us to improve 
the relationship between birds and humans, 
as well as to find out which bird species 
is important to each member personally. 
These video stories are part of a project 
implemented with the support of Active 
Citizens Fund.

Videostāstu cikls “Putnustāsti. Personība” skatāms  
LOB Youtube kontā: https://ej.uz/putnustasti

Putnustāstu filmēšanas aizkulisēs.
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Videostāstu cikls “Putnustāsti. Personība” top, 
pateicoties projektam “Latvijas Ornitoloģijas 
biedrības interešu pārstāvība un sabiedrības iesaiste”, 
ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur 
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu 
programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. 


