18.jūnijā – divas pastaigas pļavu iepazīšanai Salacgrīvā un Svētciemā
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18.jūnijā notiks divas pļavu iepazīšanas pastaigas: plkst. 10.00 Salacgrīvā (tikšanās pie TOP veikala) un plkst. 11.40 Svētciemā
(tikšanās pie šosejas A1, braucot no Salacgrīvas puses, vecās Rīga-Tallina šosejas sākumā). Pastaigām var pieteikties līdz
17.jūnijam, zvanot pa tālruni 26329412 vai rakstot e-pastu inta.soma@daba.gov.lv. Nepieciešams pastaigai dabā un laika
apstākļiem piemērots apģērbs un apavi.
Latvijā seno dabisko pļavu paliek arvien mazāk. Tādēļ, piemēram, Salacgrīvā dabisko pļavu pļauj tikai augustā, lai tajā var attīstīties
dažādas augu sugas. Eksperti uzskata, ka mūsdienās tikai 1% no Latvijas teritorijas aizņem pļavas, kurās ir daudz vērtīgu augu
sugu – aizsargājamo augu, ārstniecības augu, lopbarībā izmantojamo augu, kopumā gandrīz 400 paparžaugu un ziedaugu sugu, un
tā ir trešā daļa no visas augu valsts Latvijā. Dabiskās pļavas ir mājvieta ne tikai augiem, bet arī kukaiņiem, abiniekiem un zīdītājiem.
Pļavās savas ligzdas vij un dziesmas skandina daudz un dažādi putni.
Pļavās ir raksturīgi stāvi, piemēram, augstais stāvs ar augsto dižauzu, parasto kamolzāli, pļavas auzeni, pūkaino pļavauzīti. Vidējā
stāvā var saskatīt parasto smaržzāli, sarkano auzeni, balto madaru, vanagu vīķi, parasto smilgu un sarkano āboliņu. Pieliecoties
pavizam zemu var saskatīt augus, kuri aug zemajā stāvā – mataino vēlpieni, pļavas kosu, apiņu lucernu, lauku zemzālīti un šaurlapu
ceļteku.
Pasākums tiek organizēts ar Eiropas Komisijas LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras līdzfinansētā Vides
apakšprogrammas projekta LIFE FOR SPECIES – “Apdraudētas sugas Latvijā: uzlabotas zināšanas un kapacitāte, informācijas aprite

un izpratne” (LIFE19 GIE/LV/000857) finansiālu atbalstu. Projekta ietvaros Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā (ZBR) šogad
iecerēti vēl divi pasākumi – 22.jūlijā kopā ar ekspertu Nikolaju Savenkovu Salacgrīvā varēs iepazīt nakts kukaiņus, bet 1.oktobrī
Salacā par zivīm Salacas upē stāstīs Jānis Bajinskis.
Šis ir ZBR 25. izveides gads, kas ar dažādiem pasākumiem tiek atzīmēts visu gadu. Arī šis izaicinājums ir daļa no kopīgiem
svētkiem, atzīmējot teritorijas izveidi un tās unikalitāti. Aicinām sekot līdzi aktualitātēm tīmekļa vietnē www.daba.gov.lv un
Facebook profilā: https://www.facebook.com/Ziemelvidzeme.
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