ŪDENSTEČU ATBRĪVOŠANA, STRAUJTEČU VEIDOŠANA
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Vidzeme. DP "Salacas ieleja", Noriņa, Ainažu pag., Salacgrīvas nov.
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Laiks: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Optimālais talkotāju skaits: līdz 30
Dalībnieki: Pieaugušie, jaunieši, korporatīvās grupas.
Izziņas saturs:
Ūdeņu biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas mērķi Latvijā atbilst Eiropas Savienības kopējiem
mērķiem ūdeņu, tajos esošo biotopu un tos apdzīvojošo sugu aizsardzībā panākt labu ekoloģisko
kvalitāti visos ūdeņos, nodrošinot labvēlīgu aizsardzības stāvokli īpaši aizsargājamajiem saldūdeņu
biotopiem un tajos mītošajām īpaši aizsargājamajām sugām. Izvēloties piemērotāko biotopa
atjaunošanas vai apsaimniekošanas metodi, vienmēr jāievēro vispārējais princips: lētāk ir apzināt un
laicīgi novērst biotopa degradācijas cēloņus nekā vēlāk ilgstoši un dārgi to atjaunot. Tas nozīmē pēc
iespējas novērst augu barības vielu un cita veida piesārņojuma ieplūdi upēs un ezeros, kā arī
samazināt cilvēku (reizēm arī bebru) radīto nelabvēlīgo ietekmi.
Lēnām attīstās arī iniciatīva Liec upē akmeni, kuras pamatideja ir, iztīrot un atjaunojot straujteces
vai tās veidojot no jauna, veidot ar skābekli bagātinātus upju posmus, kuros pat klimata izmaiņu
apstākļos varēs saglabāties pret skābekļa trūkumu jutīgās ūdens organismu sugas, tā nodrošinot arī
bioloģisko daudzveidību, vienlaikus veicinot arī upes pašattīrīšanās spējas un veidojot ainavu.

Ko vajadzētu ņemt līdzi?






Silts āra apģērbs, ieskaitot ūdensnecaurlaidīgus apģērbus.
Darba zābaki. Purngalos iestrādāts metāla aizsargs vēlams, bet nav noteicošs.
Darba cimdi – nodrošināti, bet var ņemt līdzi savus.
Siltākos mēnešos jānodrošinās ar sauļošanās pretapdegumu krēmu, cepuri, kukaiņu
atbaidīšanas līdzekli.
Pusdienas, nelielas uzkodas un dzēriens.

Vai ir nepieciešamas noteiktas prasmes?
Speciālas iemaņas nav nepieciešamas. Īsa veicamo darbu instruktāža notiek talkas vietā.
Tā kā darbs notiek brīvā dabā bez specializētas tehnikas, dalībniekiem ir jābūt gataviem zināmai
fiziskai piepūlei.
Bērni ir laipni gaidīti, ja tos pavada pieaugušais.

Kas būs jādara?
Ūdenī iekritušo koku zāģēšana un izvākšana ar rokas instrumentiem.
Bebru dambju nojaukšana.

Kā var pieteikties?
Jāaizpilda tiešsaistes pieteikuma forma http://darudabai.lv/daramais/ko‐darit/udenstecu‐
atbrivosana‐straujtecu‐veidosana/#udensteces

Kas vēl jāzina?

Tā kā notikumi reizēm var mainīties, dienu iepriekš pirms došanās uz dižkoka talkas vietu, lūdzam
sazinieties ar Gintaru Rubeni pa tālruni 26418034 vai e‐pastu gintars.rubenis@daba.gov.lv

