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IEVADS

Komentāri

(Labo) pārmaiņu priekšā…

LOB "cilvēku" programmu radošā komanda. No kreisās: skolu programmas
vadītāja Daiga Brakmane, žurnāla "Putni dabā" galvenais redaktors un
sabiedrisko attiecību koordinators Agnis Bušs, "Putni dabā" redaktore
Linda Dambeniece, biedru koordinatore Ilze Sauša.

Viena mana kursa biedrene mēdza
teikt “Kaut kad maijā…”, kad negribēja solīt kaut ko konkrētu vai
maigi pateikt “Kad pūcei aste ziedēs”. Jau atkal ir maijs, un joprojām ir daudz nekonkrētu lietu un
neziņas par nākotni – kādi šogad
būs putnu monitoringa rezultāti?
Vai zaļajām vārnām un pupuķiem
būs sekmīgs gads? Cik ilgi turpināsies putnu ligzdu postīšana mežistrādes pavasarī dēļ?...

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

Šajā pašā maijā ir arī ļoti daudz
zināmā un labo lietu. Beidzot ir
iekustējies aktīvs darbs pie Eiropas
ligzdojošo putnu atlanta. Pieaug
cilvēku interese par dalību putnu
monitoringos. Putnu vērošanas sacensībām “Torņu cīņas 2015” ir pieteicies rekordliels komandu skaits.
LOB darbinieku kolektīvs palielinās,
un notiek aktīvs darbs pie LOB ligzdiņas iekārtošanas.

dibināt vietējās grupas izrāda arī vēl
vismaz divās vietās. Mēs, visi LOB
biedri, esam tie, kas veido Latvijas
Ornitoloģijas biedrību.
Mēs veidojam sabiedrisko domu par
putniem Latvijā, un mūsu kopīgos
spēkos ir arī mainīt sabiedrības attieksmi pret putnu aizsardzību gan
Latvijā, gan arī Eiropā – sniegsim
atbalstu Eiropas Savienības dabas direktīvu (Putnu un Biotopu) saglabāšanai ar savu parakstu LOB interneta
vietnē www.lob.lv.
LOB biedru un citu interesentu atbalsts LOB darbam ir ļoti nozīmīgs
un vajadzīgs (labo) pārmaiņu priekšā!
Uz tikšanos…

 Torņu cīņās,
 Putnu monitoringu semināros un
lauka darbos,

 Ligzdojošo putnu atlanta lauka
darbos,

No LOB biedru viedokļa kā viena
no lielākajām pārmaiņām varētu būt
arvien pieaugošās iespējas tikties dažādos pasākumos. Ja skatās uz kopējo
gada griezumā, tad gandrīz katru mēnesi ir pa pasākumam – Torņu cīņas
maijā, LOB dalība Dabas koncertzālē
un nometne “Gribu būt ornitologs!”
jūnijā, LOB ģimeņu dienas jūlijā, Eiropas Putnu vērošanas dienas oktobrī,
LOB saiets novembrī. Pieskaitīsim
vēl arī klāt aktīvo LOB vietējo grupu darbību Rīgā, Cēsīs, Jūrmalā un
Litenē. Papildus tam aktīvu interesi
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Lūdzu,
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 Dabas koncertzālē (jā, mēs arī tur
būsim),

 Nometnē “Gribu būt ornitologs!”,
 LOB Ģimeņu dienās,
 Eiropas putnu vērošanas dienās,
 LOB saietā,
 LOB kopsapulcē,
 Putnu dienās,
 citos pasākumos,
 un, protams, dabā!
AGNIS BUŠS,
agnis@putnidaba.lv

