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VARONIS
Par 2017. gada varoni izvēlēta augsnes dižslieka (Lumbricus terestris), kas, starp citu, ir šī gada dabas simbols bezmugurkaulnieku
nominācijā.
Sliekas ne tikai „apkopj” augsni, bet arī ir kā barības objekts ļoti daudziem dzīvniekiem, gan mugurkaulniekiem (sākot no
mežacūkas, līdz pat cirslim) gan dažādiem bezmugurkaulniekiem.
Vislielākā slieku daudzveidība un kopējais skaits konstatēts upju un ezeru palienēs – mitrājos, kas regulāri pārplūst. Tāpēc Dabas
koncertzāles 2017. gada koncertu vietas izvēlētas palienu pļavās. Tajās dzīvo arī apdraudēti putni – ķikuti, kas barojas gandrīz tikai
ar sliekām un ir konstatēta tieša saistība starp ķikutu izplatību un palieņu mitrāju irdenajām augsnēm.
Latvijā dzīvo 13 slieku sugas, bet ne visas var sastapt jebkurā augsnē, jo tās ir pielāgojušās jeb specializējušās dzīvei gan smilšainās,
gan skābākās, gan trūdvielās bagātās augsnēs.
Izrādās, slieka tāpat kā ķirzaka spēj ataudzēt jeb reģenerēt zaudētos ķermeņa posmus, kā arī ļoti interesanti notiek jaunās
paaudzes veidošanās, jo sliekas ķermenī ir gan sievišķie, gan vīrišķie dzimumorgāni.
Sliekas ar savu darbošanos uzlabo augsnē gaisa piekļuvi, bagātina augsni ar barības vielām, virszemē atstājot mazas augsnes
„bumbiņas”.
Iepazīstot dižskieku, iepazīsim arī pazemes pasauli – kukaiņus, kāpurus un tārpus.

Pasākumus atbalsta arī Latvijas vides aizsardzības fonds.

KUR un KAD?
Performances notiks Vidzemē un Latgalē, 17. jūnijā Dvietes palienē un 30. jūnijā Burtnieka ezera palieņu pļavās.

꣢

Pasākumu afiša >>> 

KĀ NOKĻŪT?
Kā nokļūt līdz Dvietes palienei? (pasākums 17.06.2017.)
Koordinātes vienam no stāvlaukumiem: X: 633859, Y: 6217735/ Lat: 56.0859893, Lon: 26.1512555
Koordinātes norises vietai: X: 633293, Y: 6217905 / Lat: 56.0876694, Lon: 26.1422600

Pa ceļu [P73] un [V822] vai [P72] līdz Bebrenei. Tālāk pa ceļu [V710] līdz tiltam pār Dvietes upi. Tad ~ 250 m līdz ceļu
krustojumam. Tad jāseko izliktajām norādēm.
Kā nokļūt līdz Burtnieka ezera pļavām? (pasākums 30.06.2017.)
Koordinātas norises vietai: X: 576568, Y: 6395839 / Lat: 57.6982337, Lon: 25.2846361

Pa ceļu [V112] līdz pagriezienam uz Burtnieku centru. Tad pa Jaunatnes ielu uz centru. Tad jāseko izliktajām norādēm.

DER ZINĀT
Kas jāņem vērā?
Pasākumi notiks brīvā dabā. Tāpēc, lūgums, apmeklētājiem līdzi ņemt segas vai tūristu paklājiņus sēdēšanai.
Tā kā pasākumos nav izbraukuma tirdzniecība, iesakām ņemt līdzi piknika groziņu. Noteikti noderēs arī kāds pretodu līdzeklis
un kabatas lukturīts.
Rīkojamies sev un dabai draudzīgi – sviestmaižu iesaiņojumu un tukšos dzērienu traukus aiznesam sev līdzi!

Ko apskatīt, kur paēst, kur palikt?
Dvietes apkaimē:
Pļavas muzejs: www.udenszimes.lv; www.facebook.com/Udenszimes
cita tūrisma informācija >>>
Burtnieku apkaimē:
tūrisma informācija >>>

DARBNĪCAS
Kā ierasts, būs arī zinātnes un izziņas laboratorijas, kurās pasākuma apmeklētāji varēs izzināt sliekas dzīves ikdienu 20 dažādās
laboratorijās.
Tās sadalītas četrās pamattēmās, kas raksturo sliekas uzbūvi un pielāgojumu dzīvei pazemē, kā arī skaidro augsni kā mājvietu,
aplūko arī dažbrīd sarežģītās sliekas attiecības ar putniem un cilvēku. Tāpat būs arī radošā daļa, kurā varēs ne tikai izkrāsot šī gada
vaoroni, bet arī nofotografēties ar vizualizētu augsnes dižslieku.
Darbnīcu sākums abās pasākumu norises vietās ir paredzēts laikā no plkst. 19.00 līdz aptuveni 22.00, bet koncerta sākums kā
ierasts gaidāms neilgi pēc saulrieta.
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