Cīņa (p)ar putniem
–
Izbaudām
pārmaiņas
purva un pelēkā un
zīlīte
pavasari
ILZE BOJĀRE,
žurnāla galvenā redaktore
ilze@putnidaba.lv

Atzīmējiet savu biedra kategoriju
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.

Paraksts / atšifrējums

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

Paraksts

Man ir liels prieks, ka šajā numurā sanāca īstenot vienu manu senu ieceri,
ka būtu jāaktualizē tēma par kaķiem
un putniem. Laikam pārliecība, ka
tas ir nepieciešams, pie manis atnāca
reizē ar draudzenes atsūtītu fotogrāfiju, kur uz virtuves grīdas bija pārpa-
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Ģimenes biedri
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Par LOB biedru var kļūt ikviens,
aizpildot biedra anketu un
samaksājot biedru naudu.
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Arī gada putna titula stafete no pļavu
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Mangaļsalas mola.
Protams, žurnāla varone gan uz vāka,
gan iekšlapās ir tieši viņa, un Viestura Paldies visiem, kas piedalījās šī
Ķerus rakstā varēsiet izlasīt, kā tad
žurnāla numura tapšanā un Latvijas
viņai klājas un kādi plāni tiek loloti,
vides aizsardzības fondam par finanlai viņu aizsargātu labāk un efektīvāk. siālo atbalstu!
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Izgriez un atsūti!
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Dzīve nav viegla. Ne putniem, ne
cilvēkiem. Patiesībā tā ir viena
vienīga cīņa. Nav viegli atzīt,
ka pasaulē miers nemaz nav
iespējams. Gribētos jau tā kārtīgi
pastrādāt un visu atlikušo dzīvi
atpūsties un neko nedarīt. Tas ir
iespējams tikai vienā gadījumā –
kad esi miris… Jāiemācās vien
izbaudīt ikdienas cīņu, jāiemācās
mācīties katru dienu un jāiemācās
ieplānot un izbaudīt tos dažus
atelpas brīžus, lai būtu spēks un
saprašana cīnīties tālāk.
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AGNIS BUŠS,
agnis@putnidaba.lv

Iesim dabā un izbaudīsim šo burvīgo
pavasari un putnu migrāciju!

Datums

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