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Jaunieši grib būt ornitologi
Vasaras vidū, no 7. līdz 14. jūlijam,
Kandavas internātvidusskolas
telpās ar Latvijas vides aizsardzības
fonda ﬁnansiālu atbalstu notika
nometne “Gribu būt ornitologs!”.
Nometnē piedalījās 21 jaunietis no
visas Latvijas vecumā no 10 līdz 17
gadiem.
Šajā laikā dalībnieki devās rīta putnu
vērošanas ekskursijās, klausījās

lekcijas par laika apstākļiem un dabas
parādībām, pētīja pūču atrijas, mācījās
pazīt putnus, guva ieskatu putnu
novērošanā, uzskaitīšanā, gredzenošanā,
fotografēšanā un balsu ierakstīšanā,
putnu būrīšu un izbāžņu gatavošanā,
naktīs devās meklēt sikspārņus,
ķert un gredzenot griezes, kā arī
izlika sagatavotos būrīšus Kandavas
internātvidusskolas teritorijā. Jaunieši
devās ekskursijā pa Ķemeru tīreļa

laipu un spēlēja vides spēles Ķemeru
nacionālā parka informācijas centrā
“Meža māja”, apmeklēja Engures
ezera dabas parka jūras piekrastes daļu
Bērzciemā, Orhideju taku un skatu
torni. Nometnes nedēļa noslēdzās
ar LOB Ģimenes dienām, kurās
dalībnieki saviem vecākiem un citiem
interesentiem stāstīja par apgūto un
pieredzēto un piedalījās Ģimenes
dienu pasākumos.
Nometnes dalībniece Elza Marija
Zacmane stāsta, ka lielākais ieguvums
no nometnes ir zināšanas par putniem
un prasme viņus labāk atšķirt. Elza
stāsta, ka tagad kopā ar tēti biežāk
dodas putnu vērošanas piedzīvojumos:
“Ar binokli un putnu noteicēju
piestājam ar automašīnu pie putniem
un kopā nosakām. Pēc nometnes bijām
vērot gārņus, ragainos dūkurus, kā
arī viesojāmies Papes ornitoloģiskajā
stacijā.” Meitene atzīst, ka ļoti
vēlētos piedalīties līdzīgā nometnē arī
nākamgad.

Imants Lapinskis nodarbībā gatavo putnu būrīti.
Foto: D. Brakmane

Pieteikšanās laikā interesi par nometni
izrādīja vairāk nekā 40 jauniešu. Tas
liecina, ka nākamajos gados būtu jārīko
vairāk līdzīgu pasākumu, kur satikties
jaunajiem un pieredzējušajiem putnu
pētniekiem un mācīties citam no cita.
Liels paldies lektoriem un nometnes
darbiniekiem: Lindai Dambeniecei,
Ivo Dinsbergam, Dāvim Drazdovskim,
Jānim Granātam, Janai Kašlajai,
Oskaram Keišam, Gunāram
Pētersonam, Edmundam Račinskim,
kā arī Dabas aizsardzības pārvaldei
un Kārlim Lapiņam par ekskursiju
Ķemeru tīrelī un Latvijas vides
aizsardzības fondam par ﬁnansiālu
atbalstu nometnes rīkošanā!

Daiga Brakmane, Inga Freiberga,
daiga@lob.lv

Spēle, kurā jāatmin putns, kura nosaukums piesprausts minētājam
pie muguras.
Foto: D. Brakmane
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Nodarbībā gatavoto būrīšu izlikšana Kandavas
internātvidusskolas teritorijā.

Grupa kopā pilda uzdevumus BirdID.no – tā ir iespēja
mācīties kopā un citam no cita.
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Nakts ekskursijas laikā Oskara Keiša vadībā tika
noķerta un apgredzenota grieze.

Katras dienas beigās dalībnieki aizpildīja dienasgrāmatu
par to, ko jaunu viņi ir iemācījušies un kā jutušies dienas
gaitā. Attēlā no kreisās: Reina Rozentāle, Alīna Ešenvalde,
Amanda Zvaigzne, Alise Ozoliņa, Rasa Putniņa.
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Putnu vērošana Bērzciema jūrmalā.

Ekskursijā Ķemeru tīrelī.
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Ķemeru purva laipas skatu tornī.
Foto: D. Brakmane

Pīļu noteikšana pēc spārniem. Attēlā no kreisās:
Madara Smeltere un Elza Marija Zacmane.
Foto: D. Brakmane

Nodarbību par putnu balsu ierakstīšanu vadīja Edmunds Račinskis.
Foto: D. Brakmane

Summary
Youth wants to be ornithologists /Daiga Brakmane, Inga Freiberga/

Edgars Smislovs nodarbībā par dabas objektu
fotografēšanu pie Dāvja Drazdovska gatavs
doties ķert labākos kadrus.
Foto: I. Freiberga

During summer 2014 (July 7–14) at the Kandava boarding school
LOB organised a summer camp “Want to be an ornithologist” where
altogether 21 children participated aged 10 to 17. The camp was
ﬁnancially supported by the Latvian Environmental Protection Fund
(Latvijas vides aizsardzības fonds). At the camp young ornithologists
had lectures and participated in practical lessons about bird identiﬁcation, ringing, counting and bird photography. Participants built bird
boxes, went to morning bird watching expeditions and participated in
corncrake captures at nights. They visited the Ķemeri bog (Ķemeru
tīrelis) and Engure lake nature park (Engures ezera dabas parks).
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