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Jaunie ornitologi mācās Mētrienā
No 2015. gada 29. jūnija līdz
5. jūlijam vairāk nekā 20 jauniešu vecumā no 8 līdz 14 gadiem
satikās Mētrienas pamatskolā, lai
mācītos ornitologu prasmes un apgūtu jaunas zināšanas par putniem
nometnē “Gribu būt ornitologs!
2015”, kas jau otro gadu notika ar
Latvijas vides aizsardzības fonda
ﬁnansiālu atbalstu.
Pirmajās piecās dienās nometnes dalībnieki iepazinās ar putnu
daudzveidību, apguva putnu noteikšanas un skaitīšanas pamatprasmes, kā arī piedalījās putnu gredzenošanā, gatavoja putnu būrīšus un

mākslīgās ligzdvietas meža pīlēm
un cits citam mācīja pazīt putnus.
Jaunieši arī pētīja pūču barības sastāvu un noteica ūdensputnu spār
spārnus, iepazina augus un sikspārņus,
uzzināja, kā notiek dabas objektu
ﬁlmēšana, un sacentās savā starpā
par dienas balvu. Trešdienā visi kopā
devās pārgājienā, kura laikā pildīja
dažādus uzdevumus, ko sagatavoja
“Lūzumpunkts”, iepazinās ar bitēm
kopā ar dravnieku Andreju Briedi, un apzināja Teiču purva dabas
daudzveidību. Rītos dalībnieki
komandās devās putnu vērošanas
ekskursijās, bet vakaros – griežu
ķeršanas un gredzenošanas gājienos.

Nometnes dalībnieki ar pašu gatavotajiem putnu
būrīšiem.

Skolotājai Ingai rokās tīklos notvertā brūnā čakste.
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Ik dienu jaunieši novērtēja savu un
pasniedzēju sniegumu, aizpildot
īpašas dienasgrāmatas.
Pēc jauniešu atsauksmēm, par interesantākajām tika atzītas praktiskās
nodarbības. Putnu būru un pīļu
bunduļu gatavošanas nodarbības
bērniem patika, jo ne visi līdz tam
bija strādājuši ar naglām un āmuru, tāpat interesanti bērniem šķitis
meklēt piemērotu koku, kurā būrīti izvietot. Vislielāko sajūsmu izraisīja aktivitātes, kurās bija iespēja
aplūkot putnus tuvāk: gredzenošana un nakts ekskursijas, kurās ķēra
griezes.

Putnu gredzenošanai izliktie putnu ķeršanas tīkli
tika atvērti katru dienu, tāpēc dažreiz sanāca
novērsties no kārtējās nodarbības, jo tīklos bija
iekritis kāds gredzenojamais. Šeit iztraucēts
botāniķes Leldes Enģeles demonstrējums par
ūdensaugiem.

Nometnes dalībnieki biologa, pīļu pētnieka
Jāņa Bētiņa vadībā uztaisīja sešas mākslīgās pīļu
ligzdvietas.
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pievienojās LOB Ģimeņu dienu aktivitātēm, kuru laikā pastāstīja arī par
to, kā viņiem nometnes laikā ir gājis.
Nometnes vadītāja bija Daiga Brakmane, audzinātāji un lielākās daļas
nodarbību vadītāji bija Linda Dambeniece, Inga Freiberga un Oskars
Keišs. Ar nodarbībām par kādu
noteiktu tēmu nometnē viesojās dabas objektu operatore Lelde Goba,
biologs Jānis Bētiņš, botāniķe Lelde
Eņģele un sikspārņu pētnieks Gunārs Pētersons. Pārgājienā ar īpašiem
uzdevumiem piedalījās bitenieks
Andrejs Briedis un Jānis Pavasars no
organizācijas “Lūzumpunkts”.

DAIGA BRAKMANE, Skolotāja Inga atrauta no savas nodarbības par putnu uzskaitēm, jo tīklos
daiga@lob.lv atkal iekritis kāds gredzenojamais...
Foto: L. Dambeniece
Summary:
Young ornithologist camp in
Metriena /Daiga Brakmane/
This year from 29 th June to 5th July more
than 20 young ornithologists from the age of
8 to 14 spent a week improving their skills
and knowledge. They had the opportunity
to improve their skills in recognizing bird
species, learned the basics of bird censuses
and took part in ringing birds. The summer
camp also had visiting lecturers who
explained about bats, how to make duck
nests and discussed wildlife movie making.

Nometnes dalībnieki dodas
vakara ekskursijā jeb griezes
ķeršanas ekspedīcijā.
Grieze noķerta,
nomērīta, nosvērta un
apgredzenota.
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