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Vietējās iniciatīvas putnu popularizēšanai

Putnu vērošanas ekskursija Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī 2014. gada 4. oktobrī ar ekskursijas vadītāju
Andri Avotiņu jun. (pirmais no labās).
Foto: G. Roze

Šogad (2014. gadā) LOB īstenoja divus
vietējo iniciatīvu projektus Latvijas
vides aizsardzības fonda ﬁnansēto
aktivitāšu ietvaros.Tie paredzēja
informēt sabiedrību par dabas liegumā
“Randu pļavas” sastopamajiem
putniem un to dažādajām
dzīvesvietām, kā arī īstenot vides
izglītības un sabiedrības līdzdalības
pasākumus par putniem Nacionālajā
botāniskajā dārzā Salaspilī.
Salaspilī, Nacionālā botāniskā dārza
(NBD) teritorijā, tika īstenoti vairāki
sabiedrības izglītošanas un līdzdalības
pasākumi. 13. septembrī un 4. oktobrī
notika putnu vērošanas ekskursijas
Dāvja Drazdovska un Andra Avotiņa
jun. vadībā. 4. oktobrī NBD atradās
putnu būrīšu gatavošanas darbnīca, kas
īpaši interesēja bērnus un jauniešus, kā
arī notika lekcija Andra Avotiņa jun.
vadībā par pūcēm un to slepenajiem
dzīves paradumiem. Šīs aktivitātes bija
lieliska iespēja ģimenēm ar bērniem
piedalīties putnus atbalstošā un
vides izglītību veicinošā pasākumā.
Daļa no izgatavotajiem būrīšiem tika
uzreiz izlikta NBD teritorijā, tādējādi
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palielinot putnu iespējas tur ligzdot.
Šajos pasākumos kopumā piedalījās
vairāk nekā 40 interesentu (netieši,
piemēram, putnu būrīšu darbnīcā, bija
iesaistīti pat 80–100 cilvēku). Tāpat
projekta ietvaros veicām apkopojumu
par NDB teritorijā novērotajām
sugām. Pateicoties Daigas Možeikas
un Jura Kazubierņa (kuri teritoriju
apmeklē regulāri) atsaucībai, sarakstā
ir iekļautas 114 putnu sugas. Vēl
viena no projekta aktivitātēm bija
informācijas stenda sagatavošana par
NBD teritorijā novērotajām putnu
sugām un tā uzstādīšana. Daļa no
dārzā novērotajiem putniem tagad
ir apskatāma izveidotajā stendā
ar Daigas Možeikas fotogrāﬁjām.
Pēc pasākumiem bija vērojama arī
vairāku cilvēku padziļināta interese
par putniem un ar putniem saistītām
aktivitātēm Salaspilī. Tas ļauj cerēt uz
LOB vietējās grupas izveidi Salaspilī un
nopietnāku pasākumu īstenošanu, t.sk.
putnu izpētes un aizsardzības jomā.
Katrā ziņā sadarbība ar Nacionālo
botānisko dārzu tiks turpināta, un ir
jaunas idejas projektu īstenošanai, kas
Dāvis Drazdovskis izliek putnu būrītī
rosinātu sabiedrību līdzdarboties putnu Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī.
izpētē Salaspilī.
Foto: G. Roze
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Izgatavotie putnu būru paraugi, kas izvietoti pie putnu vērošanas torņa Randu pļavās.
Foto: G. Ūdris

Randu pļavās izziņas taka un mācību
klase tika papildināta ar uzskates materiāliem – putnu būriem un informatīviem plakātiem. Putnu būru paraugi tika izgatavoti septiņām Randu
pļavās ligzdojošām putnu sugām, lai
apmeklētājiem rastos priekšstats par
putnu mākslīgo ligzdvietu iespējām
un būru dažādību, atkarībā no
putnu sugas. Informatīvajos plakātos
ar fotogrāﬁjām, zīmējumiem un
aprakstiem ir sniegta informācija
par piekrastes niedrājos dzīvojošo
putnu sugu daudzveidīgajām ligzdām.
Informatīvie plakāti ir piestiprināti
pie mācību klases iekšējās sienas, lai
tos kā uzskates materiālus varētu
izmantot gan Dabas aizsardzības
pārvaldes darbinieki, vadot izglītojošas
nodarbības, gan tūristi un putnu vērotāji, kuri apmeklē dabas taku. Putnu

būru maketi ir izvietoti pie putnu
vērošanas torņa. Lai apzinātu visas
Randu pļavās pašlaik ligzdojošo putnu
sugas, teritorija tika apsekota dabā
putnu ligzdošanas sezonā. Projekta
īstenošanas laikā notika arī divas
ekskursijas. Pirmā ekskursija bija
kopā ar būru izgatavošanas pasākumu – pavasarī, kad tika sagatavoti
un izlikti putnu būru paraugi. Otra
ekskursija notika rudenī – Eiropas
putnu vērošanas dienu ietvaros, kad
interesenti tika informēti par Randu
pļavās uzskaitītajām ligzdojošo putnu sugām un iepazīstināti ar izliktajiem plakātiem par Randu pļavās
novērotajiem putniem un to dažādajām mājvietām. Projekts deva iespēju
nostiprināt un turpināt uzsākto LOB
sadarbību ar Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās admi-

nistrācijas darbiniekiem, vietējiem
iedzīvotājiem, skolēniem un citiem
interesentiem.
Projektus “Sabiedrības informēšana
par putnu sugām un to dzīvesvietām
Randu pļavās” un “Vietēja līmeņa
vides izglītības un sabiedrības
līdzdalības pasākumu īstenošana putnu
aizsardzības nodrošināšanai Salaspilī”
ļāvis īstenot Latvijas vides aizsardzības
fonda ﬁnansiālais atbalsts.

Agnis Bušs,
agnis@putnidaba.lv

Summary
Local initiatives for bird promotion /Agnis Bušs/
During 2014 LOB implemented two projects of local initiatives with support of Latvian Environmental Protection Fund. They were
intended to inform the public about birds and their various residences at the nature reserve “Randu Meadows”, as well as the implementation of environmental education and public participation activities of the birds in the National Botanic Garden in Salaspils.
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