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IEVADS

Kā jums pakalpot?
Šis ir labs gads – šogad Latvijas vides
aizsardzības fondam pieticis finansējuma, lai pilnā apjomā atbalstītu gan
žurnālu “Putni dabā”, gan citus vērtīgus izdevumus un raidījumus, kas
stāsta par vides aizsardzību. Viena
no atbalstāmajām tēmām šogad –
ekosistēmu pakalpojumi.
Mums, dabas aizsardzības profesionāļiem, piemīt tieksme cilvēkiem labi
zināmas lietas nosaukt svešos vārdos –
“biotops”, “bioloģiskā daudzveidība”
vai tie paši “ekosistēmu pakalpojumi” – un pēc tam atkal mēģināt tulkot
atpakaļ cilvēku valodā, lai izskaidrotu
sabiedrībai. Kas gan ir ekosistēmu
pakalpojumi? Viss, ko mums sniedz
daba. Tīrs ūdens, meža ogas, baktēriju
palīdzība, pārtikas atkritumus pārvēršot kompostā, un, galu galā, putnu
dziesmas pavasarī – tie visi ir ekosistēmu pakalpojumi.
Izmantot ekosistēmu pakalpojumus
ir tik pašsaprotami kā elpot (jā, arī
svaigs gaiss ir viens no ekosistēmu
pakalpojumiem), tāpēc bieži pat
neaizdomājamies, ka šie pakalpojumi
nerodas no nekā un ka par to pieeja-

Izgriez un atsūti!
Par LOB biedru var kļūt ikviens,
aizpildot biedra anketu un
samaksājot biedra naudu.
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mību ir jārūpējas. Mēs rēķinām naudā
to, ko saražojam paši, sasummējam
to iekšzemes kopproduktā un mēģinām ar to mērīt savu labklājību, bet
aizmirstam rēķināt dabas ieguldījumu
mūsu dzīvē. Tieši tāpēc šis ekonomikai pietuvinātais jēdziens – ekosistēmu pakalpojumi –, un tieši tāpēc
īpašs Latvijas vides aizsardzības fonda
atbalsts, lai par šiem jautājumiem
atgādinātu.

Jauns Eiropas ligzdojošo
putnu atlants
Jau 2013. gada LOB kopsapulcē ziņojām, ka tiek uzsākta datu vākšana
jaunam Eiropas ligzdojošo putnu
atlantam (pirmais iznāca 1997.
gadā). Šis darbs turpināsies līdz
2017. gadam, un dažādu iemeslu dēļ
LOB pie tā ar pilnu sparu ķersies
tikai šogad. Paldies tiem, kas savus
novērojumus iesniedza jau pagājušajā gadā!
Lai gan Eiropas atlantam novērojumi
tiek ievākti 50x50 km kvadrātu tīklā,
esam vienojušies Latvijā izmantot tos
pašus 5x5 km kvadrātus un pamatā
arī to pašu metodiku, ko otrajā Latvijas ligzdojošo putnu atlantā. Būtiskākās atšķirības no otrā Latvijas atlanta
būs tās, ka šoreiz lūgsim ziņot par
novērojumiem elektroniski – portālā
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Viesturs Ķerus,
LOB valdes priekšsēdētājs

www.dabasdati.lv, ko tuvākajā laikā
ceram uzlabot, lai ziņošanu atlantam
padarītu vienkāršāku, – un izveidosim tieši atlantam domātus uzskaišu maršrutus, lai varētu aprēķināt
ligzdojošo sugu populāciju lielumus.
Tomēr labprāt pieņemsim arī novērojumus uz Latvijas atlantā izmantotajām papīra anketām, un uzskaišu
veikšana nebūs obligāts nosacījums
dalībai projektā.
Vairāk informācijas būs pieejams
interneta vietnēs www.lob.lv un
www.dabasdati.lv, bet, ja internetu
nelietojat, tomēr projektā iesaistīties vēlaties, lūdzu, sazinieties ar
Viesturu Ķeru pa tālruni (67221580,
29459742) vai pastu (LOB, A.k. 105,
Rīga, LV-1046).

