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Pirmais “Rīgas putnu izaicinājums” noslēdzies
Pirmajās sacensībās “Rīgas putnu
izaicinājums” savus spēkus pārbaudīja astoņas komandas ne tikai
no Rīgas, bet arī no Ādažiem, Babītes, Cesvaines, Iecavas, Rubas un
Salaspils. Kopā sacensībām pieteicās 30 dalībnieku, bet par uzvarētājiem tika atzīta komanda “Latvijas pasts”, kas pārstāvēja Cesvaines
vidusskolu un LU Bioloģijas fakultāti (Melānija Puzo, Alise Ozoliņa,
Zane Ozoliņa, Anna Kiršteina).
Komandas pildīja dažādus uzdevumus, apmeklējot kontrolpunktus pie
Ķengaraga putnu vērošanas torņa,
Latvijas Dabas muzejā, Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā un Latvijas
Universitātes Bioloģijas fakultātē.
Punktos bija jāveic dažādi uzdevumi – atrast un vērot apkārtnē esošos
putnus, saliedēt komandu, izveidot
mākslas darbu, izgatavot putnu būrīti, atpazīt pīles, atdarināt putnu
balsis, kā arī bija iespēja iepazīties ar
Latvijas Dabas muzeja ekspozīcijām,
CITES konvenciju un Īpaši aizsargājamām dabas teritorijām Latvijā.
Paralēli jauniešiem bija jāpilda uzdevumi par putniem un visu dienu līdzi
jānes viena jēla ola.

Sacensību dalībnieki atzina, ka tā bija
■ “vērtīgi pavadīta diena draugu
kompānijā, kurā daudz iemācījos par
putniem un bija saliedējusies mūsu
komanda”,
■ “iespēja jautri pavadīt dienu, uzzinot daudz ko jaunu par putniem, un
pārbaudīt savas spējas plānot laiku
un strādāt komandā” un
■ “lielisks veids, kā iepazīt neapmeklētas vietas Rīgā un veicināt interesi
putnu izpētē”.

Balvās dalībnieki saņēma suvenīrus
ar putniem no veikala Motacilla.lv, kā
arī īpašas balvas par veikumu atsevišķos punktos no sacensību rīkotājiem:
CITES, Latvijas Dabas muzeja, kā arī
biedrības “Piedzīvojuma Gars”.
Plānots, ka šādas sacensības notiks arī
turpmākos gadus.

Sacensības rīkoja Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) un LOB Rīgas
vietējā grupa ar Latvijas vides aizsar“LNT Brokastu” komanda savas gaitas dzības fonda ﬁnansiālu atbalstu (propirmajos punktos iemūžināja video,
jekta “Putnu migrācijas brīnumainie
kas apskatāms TVPlay vietnē: http:// noslēpumi” ietvaros) sadarbībā ar
Latvijas Dabas fondu un portālu Dawww.tvplay.lv/parraides/lnt-brokastis/588942
basdati.lv, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes studentu pašpārvaldi,
Pirmās trīs vietas ieguva:
Dabas aizsardzības pārvaldes CITES
1. “Latvijas pasts” (LU Bioloģijas
nodaļu, Latvijas Dabas muzeju, Rīgas
fakultāte un Cesvaines vidusskola):
Nacionālo zooloģisko dārzu, biedrību
Melānija Puzo, Alise Ozoliņa, Zane
“Piedzīvojuma Gars”, Motacilla.lv un
Ozoliņa un Anna Kiršteina;
Karšu izdevniecību Jāņa sēta. Sacen2. “Gulbis Ernests” (Rīgas Angļu ģim- sību atklāšana un noslēgums notika
nāzija un LLU Veterinārmedicīnas
Rīgas Izglītības un informatīvi metofakultāte): Ieva Bušaite un Sandra
diskā centra un Rīgas jauniešu centra
Bušaite;
“Kaņieris” telpās Kaņiera ielā 15, Rīgā.
3. “Pūces” (Babītes vidusskola): Marta
DAIGA BRAKMANE,
Bukša, Kaspars Švikstiņš un Linda
daiga@lob.lv
Broliša.

Summary
Results of the ﬁrst “Riga Bird Challenge” /Daiga Brakmane/
30 participants in 8 teams took part in the challenge. Participants were not only from Riga, but
also from Ādaži, Babīte, Cesvaine, Iecava, Ruba and Salaspils. The team called “Latvijas pasts”
won the competition. Teams had to complete different tasks at checkpoints located all around
Riga. Some of the tasks were to watch birds at the checkpoint or make a bird box, recognize
bird voices etc. We hope to make the Riga Bird Challenge an annual tradition.

Aicinām piedalīties LOB Ģimeņu dienās!
Arī šogad nometnes “Gribu būt ornitologs!” noslēgumā 4. un 5. jūlijā
notiks LOB Ģimeņu dienas Melnbāržos (Jaunpiebalgas nov.), kurās
aicināts piedalīties ikviens LOB
biedrs un citi interesenti. Īpaši gaidīsim ģimenes ar bērniem, taču arī
“individuālajiem” dalībniekiem būs
ko darīt. Pamatā paredzētas praktiskas nodarbes, piemēram, gatavosim
putnu būrīšus dažādiem putniem,
gredzenosim putnus, pētīsim pūču
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ēdienkarti, meklēsim ligzdas, veidosim putnus no māla, dosimies
nakts un rīta ekskursijās, klausīsimies
stāstos un izzināsim putnus vēl citās
aktivitātēs.
Dalības maksa: 7 EUR no ģimenes (varēs samaksāt uz vietas vai
ar pārskaitījumu uz LOB kontu:
LV34HABA000140J035491, reģ.nr.
40008002230, ar norādi “LOB ģimenes dienas”).

Par papildu maksu ir iespēja izvēlēties ēdināšanu un nakšņošanu, kam
jāpiesakās iepriekš līdz 2015. gada
29. jūnijam.
Vairāk informācijas LOB interneta
vietnē www.lob.lv, rakstot e-pastu uz
ilze.sausa@lob.lv vai zvanot LOB pa
tālruni 67221580.
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