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IEVADS

Komentāri

Trīs numurus kopā ar jums un
“Putniem dabā”

Latvijas Ornitoloģijas biedrības
radošajai komandai esmu pievienojusies trakoti darbīgā laikā – biedrības 30 gadu jubilejas gadā. Šis ir
gads, kad laiks uz priekšu skrien
ātrāk nekā pierasts. Jau klāt ir gada
otrā puse, piedzīvoti un aizvadīti
neskaitāmi jubilejas pasākumi.
Centrālie jubilejas gada pasākumi
drīz noslēgsies ar biedru saietu,
kas norisināsies 6.–8. novembrī.

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

Kopā ar “Putniem dabā” un LOB
esmu pavadījusi tikai niecīgu brīsniņu. Šis ir trešais “Putni dabā” numurs,
kā veidošanā aktīvi līdzdarbojos arī
es. Tomēr pat šis nelielais brīdis man
ir licis sajust spēku, kas ļauj LOB būt
spēcīgai un veiksmīgai biedrībai, tie
esat jūs – biedrības biedri! LOB vienotība iedvesmo un priecē.
Vislielākais prieks man ir par žur
žurnāla rakstu autoriem un par entuziasmu, ar kādu tiek rakstīti raksti.
Neviens no uzrunātajiem autoriem
nav teicis skarbu “nē”, protams, ir
bijusi taisnošanās par laika trūkumu un trakajiem lauka darbiem,
bet, galu galā, vienmēr “Putni dabā”
ir tikuši pie vērtīgajiem rakstiem.
Protams, ornitologam viņa darbs ir
sirdslieta, tur bez entuziasma nekā.
Tomēr darbs, kas ir sirdslieta, nav tas
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pats, kas kādam stāstīt un kur nu vēl
rakstīt par šo darbu. Tieši par vēlmi
dalīties savās zināšanās, piedzīvojumos un novērojumos man ir prieks.
Es aizdomājos, ka rakstu autoru
apziņa, cik svarīgi ir informēt arī
citus par saviem pētījumiem, mūža
darbiem vai vienkārši interesantiem
novērojumiem, ir tas galvenais dzinulis “Putniem dabā” būt. Es lepojos,
ka “Putni dabā” ir viens no posmiem,
kas palīdz ornitologiem veiksmīgi
dalīties idejās un atklājumos.
Cerēt, ka nekas nemainīsies, nozīmē
cerēt uz attīstības apstāšanos. Tāpēc
es ceru, ka Latvijas ornitologu sabiedrība kļūs vēl aktīvāka, turpinās
veikt pētījumus, rakstīs par tiem
ne tikai zinātniskas publikācijas un
sausus pārskatus, bet arī stāstus “Putniem dabā”. Es ceru, ka “Putni dabā”
kļūs par arvien nozīmīgāku posmu
radošajā diskusijā, kas palīdz sabiedrības izglītošanā, sugu aizsardzībā un
dabas daudzveidības saglabāšanā. Es
ceru, ka “Putnos dabā” lasītie stāsti,
pētījumi un novērojumi ornitoloģijas tīklos ieraus ne vienu vien jauno
censoni.
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