Žurnāls ar papildināto realitāti

AGNIS BUŠS,
žurnāla “Putni dabā” galvenais redaktors, agnis@putnidaba.lv
Vai esi kādreiz domājis, ka būtu labi žurnālā publicēt kādu putnu balsu noteikšanas rakstu? Vienīgi nevar
jau saklausīt tās putnu dziesmas no žurnāla lapām… Tagad varēs! Esam uzsākuši sadarbību ar Latvijas
uzņēmumu “Overly”, kas ir pirmais un vienīgais uzņēmums Baltijas valstīs, kas specializējas papildinātās
realitātes tehnoloģijā. Šajā numurā jau pamēģināsim, kā “atdzīvojas” tā saturs viedierīcē. Kas jādara?
Vispirms lejupielādē savā viedtālrunī vai planšetē lietotni Overly no AppStore (iOs ierīcēm) vai Google Play
(Android ierīcēm) un atver to. Meklē Overly simbolu žurnāla lapaspusēs (šoreiz 29. lpp.) un noskenē šo attēlu.
Skaties, kā tas atdzīvojas – video turpināsies, kamēr vien turēsi ierīci virs attēla.

Kas vēl interesants?

To jau labāk novērtēt pašiem lasītājiem (starp citu – novērtē šā numura rakstus internetā: putnidaba.lv/
drukatie-numuri/2017-3). No savas
puses iesaku pievērst uzmanību
Viestura Ķerus rakstam par koku
ciršanas noteikumu grozījumiem.
Par mežu jautājumiem cīnāmies
jau ļoti ilgi, un katru reizi parādās
kas jauns. It kā varētu šķist – cik
tad par to var runāt? Taču tā vien
izskatās, ka mežu putniem tomēr
kļūst arvien bēdīgāk. Mežizstrādes
organizācijas (gan valsts, gan privātās) nāk klajā ar arvien jauniem

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

priekšlikumiem kā “efektivizēt
saimniecību” un “lietderīgāk izmantot resursus”. Mežizstrāde pati
par sevi nav nekas slikts, un, protams, ir apsveicami strādāt efektīvi.
Taču diemžēl tiek aizmirsts, ka
mežs nav tikai koki. Ir arī sociālās
un vides intereses. Patiesībā jau
nav runa par putniem. Runa ir par
mums – cilvēkiem. Putni tikai parāda, kā klāsies mums. Ja putniem
klājas arvien sliktāk, tad nākamie
esam mēs, kam klāsies sliktāk. Gan
ilgtermiņā, gan īstermiņā. Jau tagad
mežs dod ekonomisku labumu ne
tikai koksnes veidā, bet arī ar meža
veltēm (ogas un sēnes daudziem
iedzīvotājiem ir būtisks ienākumu
avots), rekreāciju (sanatorijām un
viesu namiem labāk klājas dabiskā
vidē). Pats interesantākais ir tas, ka
pat mežizstrādes nozares pārstāvji
atzīst, ka esošā un paredzētā saim-

niekošana nav ilgtspējīga un jau
tagad ir problēmas ar izejmateriālu.
Vairāk gan lasi Viestura rakstā.
Runājot par patīkamākām lietām
un “putniskākiem” rakstiem, ir
arī jaunumi Latvijas ornitofaunā.
Latvijā ir sācis ligzdot lielais alks.
Aizdomas par ligzdošanu ir bijušas
jau vairākus gadus, un šogad to ir
izdevies arī pierādīt uz vienīgās (lai
arī mākslīgas) jūras salas Latvijā –
Kolkas bākas salas. Savukārt iepriekšējā numura mājas apoga
stāstam ir turpinājums – mums
tepat kaimiņos Lietuvā ir pierādīta
mājas apoga ligzdošana. Lai arī nav
paredzams, ka mājas apogu Lietuvā
un Latvijā paliks vairāk, tomēr ir
vērts turēt acis un ausis vaļā. Mājas
apogu un citu it kā retu putnu Latvijā noteikti ir krietni vairāk – mēs
vienkārši tos nepamanām.

pieaugušais 15,00 €
pensionārs 5,00 €
jaunietis līdz 21 gada vecumam 5,00 €
Saskaņā ar LOB statūtiem personām līdz
16 gadu vecumam, lai iestātos biedrībā,
nepieciešama vecāku vai aizbildņa atļauja.
Šo aili lūdzam aizpildīt jauniešu vecākiem
vai aizbildņiem.

Atdzīvini sAturu!

Paraksts / atšifrējums

Ģimenes biedri
ģimenes galva 15,00 €
katrs nākamais ģimenes loceklis 1,00 €

ATVER

Mobilo aplikāciju Overly
overly.lv/download

NOSK n
29. lpp.

SKATIES

Parsksts

Datums

Lūdzu, aizpildiet šo anketu www.lob.lv un nosūtiet
Latvijas Ornitoloģijas biedrībai,
Skolas ielā 3, Rīgā, LV-1010
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