Cīņa (p)ar putniem –
purva un pelēkā zīlīte

Vēstures
kārtainā
kūka

AGNIS BUŠS,
agnis@putnidaba.lv

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
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pieaugušais 15,00 €
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Atzīmējiet savu biedra kategoriju

Datums

Lūdzu, aizpildiet šo anketu www.lob.lv un nosūtiet
Latvijas Ornitoloģijas biedrībai,
Skolas ielā 3, Rīgā, LV-1010
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Par LOB biedru var kļūt ikviens,
aizpildot biedra anketu un
samaksājot biedru naudu.
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Izgriez un atsūti!
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Dzīve nav viegla. Ne putniem, ne
cilvēkiem. Patiesībā tā ir viena
vienīga cīņa. Nav viegli atzīt,
ka pasaulē miers nemaz nav
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kaijas Getliņu izgāztuvē. Tagad esam
pieraduši ieģērbties no moderniem
audumiem darinātās un ērtās drēbēs,
iesēsties auto un likt pie acīm labu
optiku, bet toreiz viss bija pavisam
citādi. Izkāpt no vilciena kopā ar
dīvaina paskata labumu meklētājiem,
gar grāvi ierasties izgāztuvē un pavadīt tur dienu, ķerot un gredzenojot
putnus, kā arī guļot atkritumu kaudzē

