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Komentāri

Par puikām un meitenēm,
kam putni sirdī!





 

no nociršanas īpaši aizsargājamu
putnu sugu ligzdošanas vietas.
Apzinoties LOB stiprās puses, redzu
arī tās jomas, kurās varam darīt
vairāk. Pirmkārt, tā ir ornitoloģijas kā
Kopš Latvijas Ornitoloģijas biedrības zinātnes attīstīšana, sadarbojoties ar
Latvijas un citu valstu zinātniskajām
dibināšanas ir apritējuši 30 gadi.
institūcijām. Tik daudz vērtīgas
Šajā laikā puikas un meitenes,
informācijas ir savākts dažādos
kas piedalījās LOB dibināšanā, ir
projektos, bet maz no tā ir novests
iedzīvojušies sirmos matos, tomēr,
līdz rakstiem nopietnos zinātniskos
pats būdams trīsdesmitgadnieks,
žurnālos. Otrkārt, jāturpina audzēt
atļaujos LOB uzskatīt par jaunu
organizāciju. Jā, tā ir organizācija, kas LOB biedru skaitu. Lai gan ar saviem
vairāk nekā 400 biedriem esam
jau daudz sasniegusi – iemācījusies
dzīvot un plānot savu dzīvi patstāvīgi, liela organizācija, Latvijā vajadzētu
būt vismaz dažiem tūkstošiem
no nepilna simta biedru izaugusi
iedzīvotāju, kas atbilst LOB biedra
līdz lielākajai dabas aizsardzības
proﬁlam (cilvēki, kam rūp dabas
organizācijai Latvijā, uzrunājusi
aizsardzība un ir vēlme kaut ko darīt
un aizrāvusi arī tos, kas vēl nav
lietas labā), bet kas vēl nav izšķīrušies
kļuvuši par LOB biedriem, bet, pats
galvenais, devusi būtisku ieguldījumu kļūt par LOB biedriem vai varbūt pat
Latvijas dabas aizsardzībā, piedaloties nav dzirdējuši par tādu iespēju.
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
Nesen piedalījos “Iespējamās misijas”
tīkla Natura 2000 izveidē, rosinot
rīkotajā akcijā “Iedvesmo mācīties”,
veidot mikroliegumus un skaidrojot
Rīgas Pļavnieku pamatskolā lasot
cilvēkiem, sākot no skolēniem un
beidzot ar likumdevējiem, kā rīkoties lekciju par putnu vērošanu. Pēc
putniem un dabai kopumā draudzīgi. lekcijas saņēmu ziņu: “Paldies,
Viestur! Iedvesmojoties no Tavas
stundas, Vivita ir nolēmusi kļūt par
Tomēr LOB vēl ir daudz iespēju
ornitoloģi!” Lieliski, es nodomāju, vēl
augt, mācīties no savām kļūdām
viens solītis pareizajā virzienā. Varbūt
un iedvesmoties no veiksmēm, un
Latvijas putniem joprojām jāsaskaras Vivita nekļūs par ornitoloģi, bet vēl
vienu cilvēku ir uzrunājuši putni.
ar draudiem, kuru novēršana ir LOB
Nav šaubu – LOB netrūks biedru
galvenais uzdevums. Lai sasniegtu
un atbalstītāju arī pēc 30 gadiem,
savus mērķus, mums būs ne tikai
kad mūsdienu trīsdesmitgadīgajiem
jāveic putnu uzskaites, jācīnās ar
puikām jau būs sirmi mati.
muļķībām un kaitniecību likumos
un plānošanas dokumentos, jārīko
VIESTURS ĶERUS
putnu vērošanas pasākumi un jāsargā

“Arī šitam puikam mati sirmi,”
konstatēja Jānis Vīksne, kādā
pasākumā satiekot ērgļu pētnieku
Uģi Bergmani.

Izgriez un atsūti!
Par LOB biedru var kļūt ikviens, aizpildot
biedra anketu un
biedra naudu.
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