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Spring Alive – starptautiska pavasara
atnākšanas reģistrēšana un svinēšana
2015. gada pavasara sezonā starptautiskajā gājputnu atlidošanas
ziņošanas portālā Spring Alive jeb
“Dzīvais pavasaris” nu jau 10.
sezonu springalive.net bija iespējams ziņot par piecu gājputnu –
baltā stārķa, bezdelīgas, svīres,
dzeguzes un bišu dzeņa –
gada pirmajiem novērojumiem.
Šogad Latvija starp 54 projekta
dalībvalstīm ar 177 ziņojumiem
ierindojās 9. vietā, rēķinot ziņojumu skaitu pret valsts iedzīvotāju
daudzumu. Gada laikā notika arī
citas ar Spring Alive saistītas aktivitātes.

Putniem piemērotākais dārzs

Pavasarī jauniešiem līdz 15 gadu
vecumam bija iespējams iesniegt
savus darbus zīmējumu konkursam
“Putniem draudzīgs dārzs”. Kopumā
tika saņemti 169 darbi no Čehijas,
Ungārijas, Latvijas, Melnkalnes, Polijas, Portugāles un Šveices; no tiem 31
bija no mūsu valsts.

Profesionāla starptautiska žūrija no
iesūtītajiem darbiem izvēlējas 25 labākos, kurus publicēja Spring Alive Flickr
kontā (https://www.ﬂickr.com/groups/
springalive/pool/). Starp tiem arī četri
darbi no Latvijas, kuru autores ir
7 gadus vecā Līva Ance Dzirniece, kā
arī Liepājas 7. vidusskolas skolnieces
Marija Sidorenkova (14 g.v.), Jeļena
Golubeva (15 g.v.), Anna Rubežniece
(15 g.v.). Pirmo vietu konkursā ieguva
12 gadus vecā Lūcija Hurkova (Lucie
H rková) no Čehijas.
Hś

Atmiņas spēle

Lai labāk atcerētos projektā galvenās
sugas, Zaļās jostas sezonas noslēguma
pasākumā, kā arī Dabas koncertzālē
un nometnē “Gribu būt ornitologs!
2015” tika izmantota atmiņas spēle.
Interesenti to var lejupielādēt un izdrukāt, apmeklējot šo interneta vietni: http://ej.uz/SA_atminas_spele

Programma “Dzīvais pavasaris” uzsākta 2006. gadā, un tajā iesaistās
jaunieši no visām Eiropas valstīm.
Programmu koordinē starptautiskā
Izsakām pateicību ikvienam, kas
putnu aizsardzības organizāciju saiesaistījās putniem draudzīgākā dārza vienība BirdLife International, kuru
zīmēšanā!
mūsu valstī pārstāv LOB. 2015. gadā
programmas aktivitātes Latvijā atKā izgatavot būrīti?
balstīja Mitsubishi fonds.
Spring Alive ietvaros tika izveidoti
divi video, kā sagatavot putnu būrīšus. Ar putnu māju būvēšanas meisDAIGA BRAKMANE,
tarību iepazīstina ornitologs Oskars
daiga@lob.lv
Keišs. Tos iespējams noskatīties
“Putni dabā” YouTube kontā: https://
www.youtube.com/user/putnidaba.
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1. Liepājas 7. vidusskolas 15 gadu vecās skolnieces
Jeļenas Golubevas darbs.
2. Septiņus gadus vecās Līvas Ances Dzirnieces darbs.
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3. Liepājas 7. vidusskolas 14 gadu vecās skolnieces
Marijas Sidorenkovas darbs.

