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LOB Rīgas vietējā grupa uzsāk darbu
Šogad izveidotā LOB Rīgas vietējā
grupa savu darbu uzsākusi ļoti
aktīvi. Tās 2014. gada plāni ir
sastādīti, mērķi nosprausti un tagad
tikai jācer, ka visu izdosies īstenot.
Galvenās grupas aktivitātes ir saistītas ar
uzrakstīto un Latvijas vides aizsardzības
fondā apstiprināto projektu “Sabiedrības
iesaiste bioloģiskās daudzveidības izpētē
Rīgā”. Šoreiz pētīta tiks Daugavas
piekraste Ķengaragā un projekta
ietvaros notiks piecas ekspedīcijas, kuru
laikā tiks pētīti ne tikai putni, bet arī
tauriņi un spāres.
Visas ekspedīcijas vadīs pieredzes
bagātais dabas pētnieks Ruslans
Matrozis. Tajās var piedalīties jebkurš
interesents, un tās tiek rīkotas ar mērķi
izglītot un vides izpētē iesaistīt Rīgas
iedzīvotājus, kuri vēlāk ar saviem
novērojumiem aicināti dalīties
www.dabasdati.lv.
Projekta finansējumā paredzēti līdzekļi
bukletu (kopā 300 gab.) par putnu,
tauriņu un spāru sugu izplatību
Daugavas piekrastē pie Ķengaraga
sagatavošanai un izdošanai. Bukleti
tiks izplatīti skolās un vides izglītības
pasākumos. Tāpat projekta ietvaros tiks
izgatavotas uzlīmes, kas popularizēs
Daugavas piekrasti kā nozīmīgu dabas
teritoriju Rīgā. Tiks organizēts foto
konkurss un rīkots projekta noslēguma
pasākums, kurā tiksies visas LOB
vietējās grupas un citi interesenti, lai
diskutētu par iespējām iesaistīties dabas
izpētē un aizsardzībā LOB ietvaros.
Pirmās dabas izpētes ekspedīcijas
projekta ietvaros jau ir notikušas, un
dalībnieki ir gandarīti par Ķengaragā
novēroto. Ja arī tu vēlies piedalīties
kādā no ekspedīcijām, redzēt visu
klātienē un dot ieguldījumu dabas
izpētē, tad piesakies kādai no
ekspedīcijām uz e-pastu: riga@lob.lv
(ekspedīcijas plānotas 2014. gada 30.
augustā, 27. septembrī, 11. oktobrī,
1. novembrī un 6. decembrī).
Otra teritorija, kuru LOB Rīgas vietējā
grupa vēlas regulāri apmeklēt, ir
rīdziniekiem ērti pieejamā Mangaļsala.
Tā ir lieliska putnu vērošanas vieta
un, iespējams, pat viena no labākajām
visā Latvijā. Pirmā izmēģinājuma
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ekskursija uz Mangaļsalas molu tika
izziņota sociālajos tīklos un notika 16.
augustā. Agrā, spirgtā sestdienas rītā
tikāmies, lai vērotu putnus Daugavas
un jūras piekrastē, kāpās un uz mola.
Putnu sugu daudzveidība bija mazāka
par makšķernieku skaitu uz mola, taču
tas ekskursijas dalībnieku entuziasmu
nemazināja. Rīgas vietējās grupas
entuziastiem šķita interesanti mācīties
atšķirt dažādu kaiju jaunos putnus,
vērot parasto šņibīti un upes tilbīti
tuvplānā, kā arī redzēt lielo zīriņu
migrāciju, kurus iepriekš neviens no
grupas nebija redzējis. Šī ekskursija
deva arī lielisku pieredzi, lai labāk
sagatavotos nākamajām ekskursijām.
Viena no tām paredzēta jau drīzumā,
kad migrācija Mangaļsalā notiks pilnā
sparā. Šajā ekskursijā Rīgas vietējai
grupai pievienosies ornitologs Aigars
Kalvāns, ar kuru kopā ķersim un
gredzenosim putnus.
LOB Rīgas vietējā grupa arī nākamajos
gados plāno organizēt regulāras
aktivitātes putnu aizsardzības, izpētes
un sabiedrības izglītošanas jomā, kā
arī rīkot dažādas ekskursijas, kuras būs
pieejamas gan visiem rīdziniekiem, gan
tikai grupas biedriem.
Ja vēlies iesaistīties, tad seko LOB
sociālajos tīklos un/vai dod mums
ziņu, ka vēlies saņemt informāciju
par tuvākajām LOB Rīgas grupas
aktivitātēm, uz e-pastu riga@lob.lv. Vai

Paugurknābja gulbju ģimene ar
11 mazuļiem Ķengaragā.
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arī kļūsti par LOB un vietējās grupas
biedru un piedalies visās grupas rīkotajās
ekskursijās, kā arī saņem iespēju bez
maksas apmeklēt LOB ikgadējo lekciju
ciklu par putnu noteikšanu.

Andris Dekants, Guna Roze,
riga@lob.lv

Summary
LOB Riga local group starts to work /
Andris Dekants, Guna Roze/
LOB Riga local group was created this
year and started to work very actively.
One project is about research of nature
values at Ķengarags – ﬁve expeditions
and photo competition for everybody
are planned. Another interesting part
of Riga is Mangaļsala – a good place
for birdwatching all year around.
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