
Iespēja iepazīt dabas daudzveidību Babītes novadā
14.07.2020.

Arī šogad Latvijas Ornitoloģijas biedrība novada iedzīvotājus un viesus aicinās izzinošās ekskursijās,
interesentiem atklājot dabas daudzveidību Babītes novadā.

Ekskursijas notiks projekta “Iepazīsti Babītes novada dabu! 2020” ietvaros, kas tiek īstenots ar Babītes
novada pašvaldības atbalstu, piedaloties projektu konkursā “Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā”.
Projekts plānots kā praktisku pasākumu kopums, kas ļaus Babītes novada iedzīvotājiem, t.sk. ģimenēm
ar bērniem, interesantā veidā iepazīt dabu novadā, aktīvi un veselīgi atpūsties, uzzināt par dzīvniekiem
un sēnēm, kas mājo Babītes novadā.

Šogad aicināsim trīs dažādās ekskursijās – kukaiņu iepazīšanas ekskursijā augustā, sēņu meklēšanas
ekskursijā septembrī un putnu vērošanas ekskursijā oktobrī.

Tāpat projektā tiks izstrādāts putnu vērošanas maršruts gar Babītes ezeru, tas tiks noformēts
elektroniska bukleta formātā, tai skaitā ar bildēm un aprakstiem, lai katrs, piemēram, to ielādējot savā
telefonā vai apskatot internetā, varētu iziet maršrutu un atpazīt tur redzētos putnus. Putnu vērošanas
maršruta buklets būs pieejams internetā visiem interesentiem, kas pašrocīgi ar tā palīdzību varēs vērot
putnus vēl daudzus gadus. Par precīziem ekskursiju datumiem informēsim augustā.

Guna Roze, 
projekta “Iepazīsti Babītes novada dabu! 2020” koordinatore 
Vairāk informācijas par projektu, sūtot e-pastu uz riga@lob.lv



15.augustā notiks kukaiņu iepazīšanas ekskursija; visas
vietas 6.augustā jau ir aizpildītas

06.08.2020.



Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) Rīgas grupa aicina uz pirmo projekta “Iepazīsti Babītes
novada dabu! 2020” pasākumu.

15.augustā notiks kukaiņu iepazīšanas ekskursija, kurā kukaiņus rādīs entomologs Uģis
Piterāns. Pasākuma laikā būs iespējams uzzināt par dažādiem kukaiņiem, kas dzīvo mums
visapkārt, iepazīt tuvāk entomologa ikdienu un paņēmienus, kā noķert kukaiņus pētnieciskiem
nolūkiem.
Ekskursijas laikā tiks organizēta viktorīna par Babītes novadu, vēsturi un dabu.
Sākums plkst. 11.00. Obligāta pieteikšanās, rakstot uz riga@lob.lv. Vietu skaits ierobežots.
Satikšanās vieta tiks precizēta pēc pieteikšanās. Aicinām ģērbties atbilstoši laikapstākļiem un
ņemt līdzi dzeramo ūdeni.

Sliktos laika apstākļos ekskursija var tikt pārcelta uz citu datumu!

Aicināti visi interesenti!
Guna Roze, 
projekta “Iepazīsti Babītes novada dabu! 2020” koordinatore
Ekskursija tiek rīkota ar Babītes novada pašvaldības līdzfinansējumu projekta “Iepazīsti Babītes
novada dabu! 2020” ietvaros.



Latvijas Ornitoloģijas biedrības Rīgas grupa aicina uz otro
projekta “Iepazīsti Babītes novada dabu! 2020” pasākumu

18.08.2020.



6.septembrī visi interesenti aicināti doties sēņu meklēšanas ekskursijā, kurā sēnes atrast un
noteikt palīdzēs Latvijas Dabas muzeja mikoloģe Diāna Meiere. Ekskursijas laikā varēs iepazīt ne
tikai ēdamās sēnes, bet daudz ko interesantu uzzināt arī par sēnēm, kam parasti ejam garām,
piemēram, sēntiņām un tīmeklenēm. Uz ekskursiju var ņemt līdzi nezināmas sēnes, par kurām
var uzdot jautājumus mikoloģei.

Ekskursijas laikā tiks organizēta viktorīna par Babītes novadu, vēsturi un dabu.
Sākums plkst. 10.00. Obligāta pieteikšanās, rakstot uz e-pasta adrese: riga@lob.lv. Vietu skaits ir
ierobežots. Satikšanās vieta tiks precizēta pēc pieteikšanās. Aicinām ģērbties atbilstoši
laikapstākļiem un ņemt līdzi dzeramo ūdeni. Sliktos laikapstākļos ekskursija var tikt pārcelta uz
citu datumu! Informējam, ka pasākuma laikā var tikt uzņemtas fotogrāfijas, kas tiks izmantotas
projekta “Iepazīsti Babītes novada dabu! 2020” publicitātei.

Projekta “Iepazīsti Babītes novada dabu! 2020” ekskursijas tiek rīkotas ar Babītes novada
pašvaldības līdzfinansējumu, Latvijas Ornitoloģijas biedrībai piedaloties pašvaldības projektu
konkursā “Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā 2020”.

Informējam, ka nākamais projekta pasākums būs 3.oktobrī, kad aicināsim pievienoties putnu
vērošanas ekskursijā. Plašāka informācija par šo pasākumu tiks publiskota septembrī.

Guna Roze, 
projekta “Iepazīsti Babītes novada dabu! 2020” koordinatore



Video atskats: Latvijas Ornitoloģijas biedrības projekts
“Iepazīsti Babītes novada dabu! 2020”

21.10.2020.

Pamazām noslēdzas Babītes novada pašvaldības projektu konkursā “Ģimenei. Videi.
Izaugsmei Babītes novadā” izvēlēto un līdzfinansēto projektu aktivitātes. Par katru projektu
pastāstīt aicinājām pašus projektu autorus. Šoreiz atskats video formātā uz Latvijas
Ornitoloģijas biedrības īstenoto projektu “Iepazīsti Babītes novada dabu! 2020”, kura laikā
biedrība ikvienam interesentam piedāvāja piedalīties izzinošās kukaiņu, sēņu un putnu
vērošanas ekskursijas, kas guva lielu atsaucību iedzīvotāju vidū.

Par projekta norisi stāsta Latvijas Ornitoloģijas biedrības ornitologs un projekta autors Andris
Dekants.

https://www.youtube.com/watch?v=QCfdS093zPk



Kā stāsta orinotologs Andris Dekants, Latvijas Ornitoloģijas biedrības viens no mērķiem ir
organizēt dažādus izglītojošus pasākumus, tostarp ekskursijas un lekcijas. Biedrības mērķis
ir izglītot sabiedrību gan par putniem, gan par dažādiem dabas jautājumiem. Savukārt,
Ornitoloģijas biedrības Rīgas grupa darbojas lokāli, rīkojot pasākumus šim reģionam:
ekskursijas, izzinošus un stāstu vakarus. Rīgas grupa rīko sacensības, braukā kopā putnot,
un, Babītes novads ir viens no galamērķiem, kur Ornitoloģijas biedrība labprāt uzturas.
“Tādēļ izvēlēties šo projektu nebija grūti – šeit ir gan Babītes ezers, Beberbeķu dabas taka,
Cenas tīrelis – daudzas skaistas vietas, ko var apmeklēt.

Latvijas Ornitoloģijas biedrības Rīgas grupa šajā projektā piedalās jau trešo reizi, un šogad
organizējām trīs ekskursijas: kukaiņu ekskursiju, sēņu ekskursiju un putnu ekskursiju.

Cilvēkiem patika dažādas praktiskās lietas, piemēram, reti kurš agrāk bija, ejot sēņot,
nogaršojis sēni uz vietas dabā. Šogad ar profesionālu gidu palīdzību bija iespējams uzzināt
ne tikai par sēnēm, kas tās ir, bet arī tās nogaršot. Savukārt, kukaiņu ekskursijā interesenti
varēja pamēģināt noķert dažādus kukaiņus, piemēram, lapotnē vai pie ūdens, un tas
daudziem bija kas jauns un interesants.



Šogad mēs izveidojām arī bukletu par Babītes ezera taku, kur ir informācija par to, kur vērot putnus jeb
kā mēs sakām – putnot. Ņemot vērā Covid-19 radītos ierobežojumus, kad pastaigas lielākā kompānijā
nav ieteicamas, ejot vienam vai ar ģimeni, ir iespēja paņemt šo bukletu līdzi (būs pieejams arī
elektroniski – varēs skatīties telefonā), un uzzināt par putnu daudzveidību, skatīties un mēģināt atrast
dabā šos putnus.

Mums šī projekta formāts ļoti patīk, to pierāda arī tas, ka jau trešo reizi piedalāmies. Noteikti
piedalīsimies arī citus gadus – cilvēku atsaucība ir ļoti liela. Tas mūs priecē un dod motivāciju organizēt
gan šo projektu, gan paplašināt ekskursiju klāstu. Cilvēku aktivitāte bija tik liela visās ekskursijās, ka
ierobežotais vietu skaits tika aizpildīts pirmo dažu dienu laikā (kopš ekskursijas izziņošanas). Ja mēs
gribētu, lai visi cilvēki, kas pieteicās ekskursijām, arī varētu tajās doties, mums būtu jārīko gan divas
sēņu ekskursijas, gan divas kukaiņu ekskursijas, gan divas putnu ekskursijas. Tas ir mērķis un
secinājums, ko mēs varētu darīt nākamajos projektos – paplašināt klāstu, ekskursiju skaitu. Šogad
Covid-19 pandēmijas dēļ pavasarī ekskursijas nenotika, bet, protams, putnu vērošanai tas būtu lielisks
laiks, arī kukaiņiem labs būtu bijis pavasaris vai vasaras sākums, bet sēnēm rudens bija izcila
ekskursijas izvēle. Tomēr putnu vērošanas ekskursija, ņemot vērā to, ka migrācija rit pilnā sparā, arī bija
ļoti izdevusies, pie tam šeit (pie Babītes ezera) ir laba migrācijas trase. Var redzēt daudz ūdensputnu,
mazputniņus, kas lido pāri. Tas, ko mēs nevaram ietekmēt, ir laikapstākļi, bet, neskatoties uz to, ka
ekskursija nenotika pavasarī, bet notika rudenī, tāpat cilvēku aktivitāte bija liela, tāpēc varbūt nākamgad
mēs varētu rīkot gan pavasara, gan rudens ekskursijas, jo šis gads parādīja to, ka tas ir iespējams.”

Informāciju apkopoja:   Lelde Drozdova-Auzāne,  Babītes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību
speciāliste



Ar putnu vērošanas bukleta sagatavošanu noslēdzies
projekts “Iepazīsti Babītes novada dabu! 2020”

07.12.2020.



Latvijas Ornitoloģijas biedrība (turpmāk – LOB) ar Babītes novada pašvaldības līdzfinansējumu projekta
“Iepazīsti Babītes novada dabu! 2020” ietvaros ir sagatavojusi bukletu par putnu vērošanu pie Babītes
ezera, Gātes upes un Lielupes. Bukletā ir izstrādāti divi putnu vērošanas maršruti, tajā iekļautas
fotogrāfijas, kā arī sniegti apraksti par putniem, kurus ir iespējams novērot, ejot pastaigā pa polderiem.

Buklets ir sagatavots elektroniski trīs formātos – formātā, ko var skatīties datorā, formātā, ko ērti
skatīties telefonā, kā arī failā, ko var izdrukāt, ja tas ir nepieciešams. Buklets ir pieejams internetā un to
var izmantot ikviens, lai vērotu putnus vai vienkārši dotos pastaigā un, kas svarīgi tieši šim laikam,
distancētos no sabiedrības un baudītu dabu. Labākais laiks, lai dotos vērot putnus šajos maršrutos, ir
pavasaris un vasaras sākums, tomēr, ko interesantu, var atrast un ieraudzīt visos gadalaikos!

Babītes ezera teritorija ir nozīmīga barošanās un ligzdošanas vieta dažādām putnu sugām,
priecāsimies, ja šis buklets būs kā iedvesma, lai dotos uz Babītes ezera krastu, izietu kādu no LOB
piedāvātajiem maršrutiem un vērotu putnus, kas dzīvo ar mums vienā novadā.

Maršruti dabā nav marķēti, tāpēc aicinām bukletu skatīties pastaigas laikā savā telefonā.

Izstrādātais putnu vērošanas maršruts būs paliekošs vides izziņas un izglītības materiāls, kas sniegs
informāciju par putniem un iespējām tos pašrocīgi vērot Babītes novadā vēl vairākus gadus pēc tā
izstrādes.



Maršrutu sākuma punktu koordinātes: X:478113 Y:6306582 vai Lat: 56,9024278 Lon: 23,6406490.

Ar bukleta izstrādi un publicēšanu noslēdzas projekta “Iepazīsti Babītes novada dabu! 2020” aktivitātes.

Projekta laikā notika arī trīs ekskursijas – kukaiņu iepazīšanas, sēņu meklēšanas un putnu vērošanas
ekskursija. Paldies visiem – gan ekskursiju dalībniekiem, gan tiem, kas gribēja piedalīties, bet diemžēl
vietas ekskursijās vairs nebija pieejamas – par lielo interesi! Ņemot vērā šā gada situāciju valstī un
pasaulē, projekta pieteikumā tika norādīts, ka katrā ekskursijā varēs piedalīties 15 interesenti, tomēr,
ņemot vērā to, ka mēnešos, kad ekskursijas notika, situācija ar Covid 19 bija labāka, tad tika pieļauts
nedaudz lielāks dalībnieku skaits, un kukaiņu ekskursijā piedalījās 22 dalībnieki, sēņu ekskursijā 23
dalībnieki, bet putnu vērošanas ekskursijā 24 dalībnieki.
Kukaiņu ekskursijas vadītājs U. Piterāns rāda to, kā entomologi ievāc izpētei kukaiņus, kas dzīvo koku
lapotnē. Foto. I. Gaile
Ekskursijas vadītājas D. Meieres sarīkotā nelielā sēņu izstāde pirms sēņu ekskursijas sākuma. Foto. R.
Sīmanis
Putnu ekskursijas vadītājs I. Jakovļevs rāda lietotu somzīlītes ligzdu. Foto: I. Gaile
Buklets sagatavots un ekskursijas rīkotas ar Babītes novada pašvaldības līdzfinansējumu projekta
“Iepazīsti Babītes novada dabu! 2020” ietvaros, piedaloties Babītes novada pašvaldības projektu
konkursā “Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā”.

Guna Roze, projekta “Iepazīsti Babītes novada dabu! 2020” vadītāja




