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LOB Ģimeņu dienas 2015
uzstādītas un darbojas pie putnu
ligzdām ierīkotās tiešsaistes kameras,
kas ir izpelnījušās milzu popularitāti ne tikai Latvijā. Neizpalika arī
nometnes dalībnieku sirsnīgie stāstījumi par nedēļas laikā paveikto un
apgūtajām zinībām.

Vasaras vidū – 4. un 5. jūlijā –
Mētrienas pagastā tika rīkotas
“LOB Ģimeņu dienas 2015”, kas
vienlaikus bija arī bērnu un jauniešu nometnes “Gribu būt ornitologs! 2015” noslēguma pasākums.
Nedēļas nogale pildījās ar aktivitātēm visas dienas garumā, kas pulcēja gan nometnes bērnu vecākus,
gan LOB biedrus ar ģimenēm.
Sestdienas rīts sākās ar izzinošām
lekcijām par iespējām iesaistīties
LOB aktivitātēs, tostarp, par iespējām ziņot datus Eiropas ligzdojošo
putnu atlantam. Ar lielu interesi
dalībnieki klausījās arī par to, kā tiek

Pēc lekcijām Ģimeņu dienu dalībnieki aktīvi iesaistījās daudzveidīgās
praktiskās nodarbībās un darbnīcās –
gan lielie, gan mazie varēja apgūt
putnu būrīšu izgatavošanas iemaņas,
savukārt ar dažādu iesaistošu spēļu
un nodarbību palīdzību dalībnieki
varēja trenēties atpazīt putnus, to
dziesmas, ligzdas, knābjus un ēšanas
manieri, fotografēšanu ar viedtālruņiem, ievingrināt rokas gada putnu
veidošanā no māla, kā arī vērot kokos
kāpšanas paraugdemonstrējumus. Arī
laikapstākļi bija kā speciāli organizēti
pasākumam, un dienas bija vasarīgi
karstas un saules pilnas.
Kopības sajūta vairojās, sēžot visiem
pie ugunskura un gaidot Mētrienas
pamatskolas direktores gādībā uz
ugunskura gatavoto zupu. Vakarā,

sēžot pie ugunskura, Ģimeņu dienu
dalībnieki uzzināja sikspārņu pasaules noslēpumus un pēc tumsas iestāšanās devās vērot sikspārņus medību
procesā virs naksnīgā Odzienas ezera. Pirmās dienas izskaņā pasākuma
dalībniekiem bija fantastiska iespēja
skatīt milzīgu pilnmēnesi virs labības
laukiem. Mēnessgaismas pielietajai
lauku ainavai īpašu burvību piešķīra
daudzbalsīgais griežu koris fonā.
Svētdienas rītā daļa no pasākuma
dalībniekiem līdz ar saullēktu devās
putnu gaitās (pelde dzestrajā Odzienas ezera ūdenī bija vislabākā “rīta
kaﬁja”), bet citiem bija iespēja vēl
kopīgi pabrokastot, dalīties iespaidos
par piedzīvoto un kalt plānus nākotnei. Jo arī nākamgad LOB Ģimeņu
dienas gaidīs mazos un lielos putnotājus, lai omulīgā un draudzīgā gaisotnē uz skaisto Latvijas lauku ainavu fona dalītos zināšanās un iemaņās
un palīdzētu arī jaunajām paaudzēm
iemīlēt un saprast putnus!

DANA HEIBERGA,
dana.heiberga@gmail.com
Summary:
LOB Family Days 2015 /Dana
Heiberga, Ilze Sauša/
In the middle of the summer – 4th and 5th of
July, we had the opportunity to take part in
the LOB Family Days in Metriena. There
were various workshops such as nestbox
making, games and activities to help learn
and refresh our knowledge of bird species.
After a campﬁre dinner, an open-air lecture
about bats was followed by bat-watching
and corn crake catching and ringing. The
Family Days is a valuable event for the whole
family, an opportunity to learn something
new about birds and spend a good time.

Putnu būrīšu
gatavošanas darbnīca.
Foto: M. Vītiņš
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Sarunas pie ugunskura kopā ar sikspārņu pētnieku Gunāru Pētersonu.
Foto: M. Vītiņš

Jāņa Ķuzes paraugdemonstrējums kokos kāpšanā
ar atbilstošu ekipējumu.

Vakariņu gatavošana uz ugunskura.
Foto: M. Vītiņš

Foto: M. Vītiņš

Pirms Ģimeņu dienām biedrība
rīkoja logo konkursu, lai veicinātu pasākuma atpazīstamību
un veidotu vienotu vizuālo tēlu.
No iesūtītajiem variantiem par
Ģimeņu dienu logo tika izvēlēts
LOB biedres Ineses Kašurinas
iesūtītais variants – putnu būrītis
ar putniņu, kas simbolizē ģimeniskumu, praktisko darbošanos
un putnu izzināšanas aktivitātes.
Paldies par aktīvo līdzdalību
Ģimeņu dienu simbolikas veidošanā!

ILZE SAUŠA, LOB valdes priekšsēdētāja Viestura Ķerus stāsts par iespējām
ilze.sausa@lob.lv

iesaistīties biedrības aktivitātēs.
Foto: A. Bušs
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