10 PADOMI
ZAĻĀKAM ĪPAŠUMAM
ainava
1 Daudzveidīga
ir vērtība

daudzveidība
2 Dabas
dārzā

Atēno krūmos ieaugušu lielu koku, saglabā un
apkop vecus kokus, iestādi jaunu koku vai
koku grupu, sakrauj laukakmeņu žogu! Šādi
darbi padarīs ainavu bagātu un dos mājvietu
dažādām sugām.

Veido dažādību dārzā! Dārza ekosistēmas
dabiskie iemītnieki palīdz cīņā pret
kultūraugiem nevēlamiem organismiem. Ļauj
dabas daudzveidībai būt dārzā!

4 Ķīmĳa – nāvīgā ķēde

koks
5 Nokaltis
nav miris

Pesticīdi iznīdēs sugas, kas apdraud
kultūraugus, bet aktīvā viela turpinās ceļot
caur barības ķēdi, pakļaujot riskam citas
dzīvās būtnes. Painteresējies par dabiskām
alternatīvām!

Saglabājot lielu nokaltušu koku, sausu
stumbeni vai kritalu, tu ļausi dzīvot veselai
sīkbūtņu lielpilsētai. Vecā kokā var dzīvot pat
vairāki simti sugu. Paņem lupu un pārliecinies
pats!

var vairot
3 Pļaušana
vai mazināt dabas
daudzveidību

Pļauj gudri! Ļauj puķēm uzziedēt
un izsēt sēklas dažos nepļautos
laukumos. Pļauj lielo pļavu reizi
vasarā virzienā no centra uz āru,
lai ļautu aizbēgt zālē mītošajiem
dzīvniekiem! Vienmēr savāc
nopļauto!

6 Bīstamie skaistuļi

7 Mežs ir dabas sistēma

Pirms stādi svešzemju augus, iepazīsti tos! Tie
var būt invazīvi un bīstami vietējiem augiem
un dzīvniekiem. Neizmet dārza atkritumus
dabā!

Atstāj mežā vecus kokus, nokaltušus un nokritušus kokus, saglabā pameža
krūmu un koku sugu dažādību! Tie nodrošina nepieciešamos dzīves apstākļus
daudzām mežā mītošām sugām. Ierobežo koku un krūmu ciršanu pavasarī un
vasaras sākumā, putnu ligzdošanas un olu perēšanas laikā!

8 Sugu lielceļš

–
9 Mežmala
meža mētelis

upes
10 Pārbarotās
un jūra

Upes, ezeri un to krasti ir augu un dzīvnieku
pārvietošanās ceļi. Krastmalu mežus veido ar
atšķirīga vecuma koku un dažādu krūmu
sugām, ar noēnotu un saulainu vietu mĳu!
Atstāj daļu pār upi noliekušos un tajā
iekritušos kokus!

Mežmalā veido pakāpenisku dažādu koku,
krūmu un lakstaugu pāreju, kas dos vietu
daudzām sugām! Pāreja sargās mežaudzi no
stipra vēja, krasām temperatūras svārstībām
un uguns.

Vai notekūdeņi no tavas mājas nonāk
gruntsūdeņos, grāvjos, upēs, ezeros un tālāk
jūrā? Ja tā ir, novērs to! Tas būs ieguldījums
tevis paša un daudzu ūdenī mītošo sugu
labklājībā!

