Dabas aizsardzības pārvalde Igaunijas - Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas projekta "Cilvēki un daba" ietvaros radusi iespēju attīstīt un uzlabot pieejamo dabas
izglītības piedāvājumu. Latvijas reģionos ir izveidoti četri jauni dabas izglītības centri. Katrs
no tiem piedāvā dažādas dabas izziņas aktivitātes gan bērniem, gan pieaugušajiem un
iepazīstina ar attiecīgās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas daudzveidību.
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Vecupītes, Kocēnu pag., Kocēnu novads
Kontaktpersona: Baiba Līviņa,
mob.t. 29433353,
baiba.livina@daba.gov.lv
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Dabas izglītības centru
pakalpojumi ir bezmaksas,
ar iepriekšēju pieteikšanos.

Dabas izglītības centrs “Ziemeļvidzeme”
Rīgas ielā 16, Salacgrīva
Kontaktpersona: Inta Soma, mob.t. 26329412,
inta.soma@daba.gov.lv
Dabas izglītības centrs “Meža māja”
Adrese: „Meža māja”, Ķemeri, Jūrmala
Kontaktpersona: Aija Pendere, mob.t. 29149365,
aija.pendere@daba.gov.lv
Dabas izglītības centrs “Rāzna”
Adrese: Skolas ielā 3, Lipuški,
Mākoņkalna pag., Rēzeknes novads.
Kontaktpersona: Regīna Indriķe, mob.t. 29139677,
regina.indrike@daba.gov.lv

Cēsis

Cēsis

Papildus informācija:
www.daba.gov.lv
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Gaidīsim ciemos !

Šis buklets tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013. finansiālo atbalstu. Par šī bukleta saturu pilnībā atbild
Dabas aizsardzības pārvalde un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo
viedokli. Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības
instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona
konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu

Projekts „Dabas izglītības sekmēšana efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas
apziņas veidošanai” jeb „Cilvēki un daba”

“Vecupīšu” tuvumā sākas 2,8 km gara dabas taka, kurā
redzamas dažādas ekosistēmas. Takā izvietotie stendi tev
palīdzēs uzzināt daudzas interesantas lietas. Dodoties
pastaigā pa šo taku, varēsi redzēt Gauju un tās piekrastes
mežu tipus, daudzus no Latvijā esošajām koku sugām,
putnus, kukaiņus, dzīvniekus vai vismaz to darbības pēdas.

Gaujas nacionālais parks dibināts 1973. gadā un ir
viena no Latvijas skaistākajām īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām. Nacionālais parks aizsargā Gaujas
senleju un tās apkārtnes unikālās dabas vērtības, to
raksturo liela bioloģiskā daudzveidība, iežu atsegumi
un reljefa formu dažādība, avoti, gleznainas ainavas
un neskaitāmi dabas un kultūras pieminekļi.

Gauj

Gaujas nacionālā parka ziemeļu galā, netālu no Valmieras, sena mežziņa
māja pārtapusi par Dabas izglītības centru “Vecupītes”, kur iepriekš
piesakoties iespējams:
apskatīt izstādi "Meža stāsti Vecupītēs" par dabas daudzveidību;

a
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darboties dabas pētniecības nodarbībās par apkārtnē sastopamajām
dabas vērtībām;
piedalīties semināros un lekcijās;
mazajiem un lielajiem darboties ar vides spēlēm;
izpētīt literatūru un dažādus materiālus par dabu;
darboties ar šeit izstrādātām un vietai pielāgotām darba lapām un apmācību programmām
par Latvijas kokiem un dzīvniekiem;
iziet izglītojošu pārgājienu dabas takā;

Apzīmējumi:
informatīvs stends
atpūtas vieta
dabas taka
meža taka

lekcijas un nodarbības skolās.

stiga
ozoli
tiltiņš
mežs
pļava
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Meža cūka – „dubļu vannu” karaliene

Meža cūka (Sus scorfa) ir pārnadžu kārtas dzīvnieks, kas dzīvo
biezos egļu un jauktos mežos.

Pieauguši, labi uzbarojušies kuiļi sver līdz 300kg, mātītes –
200kg. Kuiļiem ir līdz 30cm gari ilkņi, kas ir galvenais ierocis cīņā
ar ienaidniekiem.
Vidēji meža cūka sasniedz 3 līdz 8 gadu vecumu, bet nebrīvē var
nodzīvot pat 21 gadu.

15-25cm

Meža cūka ir viens no izplatītākajiem meža dzīvniekiem Latvijā. Tās mīt arī Gaujas nacionālā parka teritorijā un
to darbības pēdas vienmēr redzamas "Vecupīšu"apkārtnē, tādēļ ir vērts par tām uzzināt vairāk.

ejot
14-20cm

Vasarā meža cūkas guļ uz zemes, bet ziemā no vēja aizsargātā vietā piemēram, ierīko migu jaunaudzē un izklāj to ar skujām.
Kā vannasistaba un skaistumkopšanas salons cūkām kalpo pašu
izraktās dubļu vannas, kurās karstā laikā vārtīties. Kad dubļi sažuvuši,
cūkas tos gar egļu stumbriem noberž, tā atbrīvojoties no nolobījušās
ādas virskārtas, putekļiem, ādas parazītiem un kukaiņiem, kā arī vecā
apmatojuma.

Meža cūkas ir visēdājas, kas parasti barojas naktīs un ēd
galvenokārt augu valsts barību: saknes, bumbuļus, dažādas sēklas,
ozolzīles un riekstus, bet nesmādē arī sliekas, kukaiņus, abiniekus,
putnu olas un mazuļus, kā arī grauzējus un skudru kūniņas.

Maijā meža cūku mammas izvēlas vienatnē laist pasaulē
2 līdz 12 mazuļus.
Bērnistaba var tikt ierīkota biezā zemu eglīšu vai priedīšu
audzē, nokarenu kuplas egles apakšējo zaru aizsegā, vai
arī lielā skudru pūznī, salmu vai siena kaudzē, kā arī
niedrājā.

Dabas izglītības centrs “Vecupītes”
Vecupītes, Kocēnu pag., Kocēnu novads
Kontaktpersona: Baiba Līviņa, mob.t. 29433353, baiba.livina@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv

Projekts “Dabas izglītības sekmēšana efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai”

