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Līdz šim LOB Rīgas vietējā grupa ir īstenojusi vairākus sabiedrības izglītošanas projektus Rīgas teritorijā,
bet nu esam izgājuši ārpus Rīgas robežām un 2018. gadā no 1. jūnija līdz 31. oktobrim īstenojam projektu
Babītes novadā “Iepazīsti Babītes novada dabu”. Projekta mērķis ir praktisku pasākumu kopumā izglītot
Babītes novada iedzīvotājus, to skaitā ģimenes ar bērniem, kā arī jebkuru citu interesentu par dabas
vērtībām novadā, ieinteresēt un radīt izpratni par norisēm dabā, motivēt iedzīvotājus uz aktīvu līdzdalību
un videi draudzīgu rīcību savā apkaimē, radīt izpratni par kvalitatīvu un videi draudzīgu atpūtu kā
veselīga dzīvesveida sastāvdaļu.

Ūdensputnu vērošanas ekskursija R. Matroža vadībā pie
Babītes ezera, 29.07.2018.

Putnu būrīšu darbnīca Sīpolu svētkos, 26.08.2018.

Pašlaik ir īstenota lielākā daļa pasākumu. 16. jūnijā devāmies putnu
vērošanas pārgājienā gar Babītes
ezeru krēslas stundā. Par naktsputnu ekskursiju sajūsmā bija bērni,
tāpēc ka tā bija lieliska izdevība
nedoties laikus gulēt ‒ pārgājiens
beidzās krietni pēc pusnakts.
Savukārt 21. jūlijā interesentiem
bija lieliska iespēja iepazīt kukaiņus
Babītes pagastā. Lai arī laikapstākļi
bija šīsvasaras karstuma rekordiem
atbilstīgi, tomēr interese bija liela
un divās ar pusi stundās tika novērotas 23 dienas tauriņu sugas.

Visplašāk apmeklēts bija pasākums
26. augustā, kad Salas pagasta Sīpolu svētku ietvaros notika putnu
būrīšu un putnu barotavu darbnīcas, kā arī organizējām izzinošas
spēles par putniem. Šāda formāta
pasākums bija lieliska iespēja
sasniegt iedzīvotājus, kuri īpaši neapmeklē putnu tēmai veltītus pasākumus. Interese par mūsu darbnīcām bija liela, un par putniem
uzzināja apmēram 200 cilvēku.
Pēdējais projekta pasākums paredzēts šā gada 22. septembrī, un tas

29. jūlijā notika ūdensputnu ekskursija pa Babītes ezera polderiem
Salas pagastā. Tā šogad bija pēdējā
iespēja mierīgi vērot ūdensputnus
Babītes ezerā, jo jau pēc nedēļas
sākās ūdensputnu medību sezona.
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būs putnu vērošanas velobrauciens.
Sākums plkst. 8.10. Aicinām piedalīties ikvienu interesentu ar savu
velo, lai putnu pazinēja vadībā apceļotu Babītes pagastu un izzinātu,
kādi putni sastopami šajā apkārtnē
rudenī! Pieteikšanās, rakstot uz
riga@lob.lv.
Projekts “Iepazīsti Babītes novada
dabu!” tiek īstenots ar Babītes novada domes atbalstu projektu konkursa “Ģimenei. Videi. Izaugsmei
Babītes novadā” ietvaros.

LOB Riga local group in Babīte /Guna Roze/
This season the LOB Riga local group implemented
a project outside Riga in Babite. The project
includes 5 activities in the Babite Regional
Community, of which the last one, a biking tour,
will take place on September 22.
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