BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS PALAIKYMO PRIEMONIŲ ABC

PAUKŠČIAI IR ŠIKŠNOSPARNIAI
Gyvatvorė, vijokliniai augalai arba krūmų guotai bei vienas kitas aukštesnis, anksti pavasarį
žydintis krūmas su uogomis būtų itin mėgstami paukščių. Miesto teritorijoje, gyvatvorėse
būriais laikosi ir maitinasi naminiai žvirbliai, karklažvirbliai, kurie mėgsta ir jų sėklas. Žiemą
miesto gudobelėse maitinasi atklydę žiemoti svirbeliai, sniegenos ir kt.
Žvirblių terasa – tvirtinama ant pastato sienos? Nors esame įpratę matyti medinius inkilus
medžiuose, bet miestų senamiesčiuose galima kabinti ir inkilus ant sienų, pritaikytus prie
pastatų architektūros. Miesto gyvenamųjų namų kvartale, ant pastato, pakabintame inkile
gali apsigyventi dūminė raudonuodegė, o medžio inkile – mėlynoji zylė ar kt.
Paukščiams patiktų ir maudykla. Jų maudynės miestų parkuose suteikia erdvei žavesio ir
gyvumo. Taip pat pritaikyta prie senamiesčio? O gal kabinama? Kažkur gėlyno viduryje? :)
Šikšnosparnių inkilas. Galima tvirtinti ir ant sienos, ir ant medžio kamieno.

BESTUBURIAI ORGANIZMAI (VABZDŽIAI IR KT.)
Požeminės vabzdžių landos skirtos apsigyventi, veistis bei žiemoti vabzdžiams (dažniausiai
renkasi kamanės) ir dirvos bestuburiams. Tai gali būti puiki priemonė palaikyti šių organizmų
populiacijos sveikatą miesto aplinkoje. Gali būti medinės dėžutės su landomis, pritaikytos tiek
savų namų ūkiuose, tiek užkastos natūralistiniame gėlyne.
Grunte užkastų medžių šakelių ryšuliai skirti bestuburiams organizmams, kurie veisiasi ir
maitinasi ardydami medieną po gruntu ir praturtina gruntą jos medžiagomis bei aeruoja
dirvožemį.
Akmenų krūvos – tikrai namai voragyviams ir net driežams.
Moliniai nameliai su landa, paslėpti gėlyne. Gali būti mediniai, specialiai sukalti, paslėpti po
mulčiumi ir pan. Į tokį įlįsti gali net ežiukas.
Vabzdžių viešbučiai, užpildyti organinėmis medžiagomis: pagaliukais, šiaudais, šapeliais.
Žydintys ir kvepiantys augalai itin traukia vabzdžius.
Rudenį ryškiai žydintys žiedai maitina migruojančius drugius.

PAŽINIMAS
Geltonoji plytelė arba akmens plokštė, kurią galima pakelti, o pakėlus
stebėti, kas per sliekai ir vėdarėliai, ar akmenlindės ten susirinko. Svarbu
padėti ten, kur ji tiesiog kviestų save pakelti. Vaikų žaidimų aikštelėje?

JJJ

ŽYDINTI PIEVA IR BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS MIŠKELIS

©pievoj.lt

