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KAS IR KRASTU VĒROTĀJI?
Krastu vērotāji ir starptautiska vides izglītības projekta DABAS VĒROTĀJI viena no trim
programmām. Krastu vērotāju programmu veido divas apakšprogrammas – Jūras
vērotāji un Upju un ezeru vērotāji. Projektu DABAS VĒROTĀJI Latvijā koordinē
sabiedriska organizācija Bērnu Vides skola.
Upju un ezeru vērotāju apakšprogramma, palīdz skolotājiem, izglītotājiem, jaunatnes
vadītājiem un pat vecākiem strādāt ar jauniem cilvēkiem, pētot bioloģisko daudzveidību
ezeru un upju krastos, un izprast šīs zonas nozīmīgumu.
Veicot atkārtotus pētījumus, iespējams noskaidrot, kā dzīvnieki, augi un ūdens kvalitāte
savstarpēji ietekmē cits citu, kā cilvēks ietekmē dabas vidi, vai stāvoklis uzlabojas vai
pasliktinās.
Veicot novērojumus, skolēni iegūs ne tikai jaunas zināšanas, pieredzi, bet arī pavadīs
piedzīvojumiem bagātu dienu pie upes vai ezera.
Upju un ezeru apakšprogrammas pamatmērķi ir:
- padziļināt izpratni par šo īpašo ekosistēmu – ezera/ upes krasts;
- ieinteresēt skolēnus meklēt likumsakarības starp cilvēka darbību un krastu zonas
stāvokli.

VIDES IZGLĪTĪBA
Vispārējā izglītības politika

1997. gadā, kad vides problēmas bija kļuvušas ārkārtīgi aktuālas visā Eiropā, UNESCO
(ANO izglītības un kultūras nodaļa) noorganizēja tikšanos Tbilisi, kas tajā laikā atradās
Padomju Savienības sastāvā, bet tagad ir Gruzijas galvaspilsēta. Šīs tikšanās mērķis
bija noskaidrot, kāda ir skolas atbildība attiecībā uz vides izglītību. Tbilisi tikšanās
deklarācijas formulējums skan šādi:

“Vides izglītības uzdevums ir sagatavot indivīdu dzīvei, rosinot viņa izpratni par
mūsdienu pasaules nopietnajām problēmām, kā arī sniegt viņam tās prasmes un
īpašības, kuras ir nepieciešamas, lai ikviens varētu aktīvi iesaistīties dzīves kvalitātes
uzlabošanā un savas rūpes par vidi balstītu uz vērtībām.”
Tbilisi deklarācijā ir sniegts ieteikums vides izglītībai:
- veidot starppriekšmetu saikni – sekmēt holistisko pieeju izglītībā;
- orientēties uz vietējo sabiedrību - iesaistīt vietējos cilvēkus problēmu risināšanas
procesā;
- sekmēt izglītību visa mūža garumā - panākt procesa nepārtrauktību, kurā bieži mainās
saturs un metodes.
1992. gadā vides izglītības nozīmība tika vēlreiz apstiprināta ”Rīcības programma 21.
gadsimtam” (Agenda 21) dokumentā (36. nodaļa). Tajā tiek uzsvērta valsts
amatpersonu atbildība, kā arī noskaidrota brīvprātīgo organizāciju loma vides izglītībā
(Pasaules Dabas fonds un citas).
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PAMATINFORMĀCIJA
Saldūdens un sālsūdens satece

Cilvēku darbība un dabas procesi ir ietekmējuši diezgan lielu Baltijas reģiona ūdens
sateces baseina daļu. Sauszeme aizņem 4,5 reizes lielāku teritoriju nekā jūra.
Četrpadsmit valstis ietekmē vidi Baltijas jūrā. Jūra aizņem 377,400 km2 lielu platību,
apkārtējais ūdens sateces baseins ir 1,7 miljonus km2 liels. Tas nozīmē, ka jūra saņem
būtisku saldūdens papildinājumu no daudzām un bieži vien lielām upēm.
Desmit lielākās Baltijas jūras baseina upes.
Upe
Ūdens sateces
baseins (km2)
Ņeva
281 000
Vistula
194 400
Daugava
87 000

Ūdens gada notece (m3/s)

Nemūna
Odra
Kemijoki
Göta älv
Ångermanälven
Luleälven
Indalsälven

632
573
562
574
489
486
443

98 000
118 000
51 000
50 100
31 900
25 200
26 000

2 460
1 065
659

Mitrzemēm bagāts reģions

Par mitrzemēm uzskata pastāvīgi, periodiski pārmitras vai ar ūdeni klātas platības gar
upēm, ezeriem, dīķiem, gar jūras piekrasti un purvus. Mitrzemes ir grūti apgūstamas
lauksaimnieciskai izmantošanai. Mitrzemēm ir liela ekoloģiskā produktivitāte un
bioloģiskā vērtība. Kad tām cauri plūst upes ūdens, straumes ātrums samazinās, un
nogulsnes, kurās ir daudz barības vielu, nogrimst upes dibenā. Šīs vielas ir laba barība
augiem un dzīvniekiem. Mitrzemes ir kā slazds, kurā uzkrājas barības vielas un
nenokļūst Baltijas jūrā.
Baltijas reģions ir bagāts ar saldūdeni.

Latvija ir bagāta ar ūdens resursiem. Latvijā ir vairāk nekā 12 400 upju, kuru kopgarums
pārsniedz 38 000 km un 2256 ezeri, kas kopā ar ūdenskrātuvēm aizņem 3,7% valstst
teritorijas. Latvijā ir bagātīgi un daudzveidīgi pazemes ūdeņu krājumi.

Ūdens sateces baseins

Lietus laikā veidojas mazas tērcītes, tās vēlāk nokļūst strautos, kuri pēc tam ieplūst
upēs. Ūdenim plūstot, ceļas gruntsūdens līmenis, un veidojas citādāka ūdens vide.
Vēlāk šis ūdens sasniedz jūru (1. zīmējums).
Ūdens sateces baseins ir ģeogrāfiska teritorija, no kuras šī ūdenstilpe ņem ūdeni.

Ūdens sistēma ir savstarpēji saistīta. Tas, kas ietekmē ūdens sistēmu tās sākumā, ātrāk
vai vēlāk ietekmē ūdeni tās lejtecē un rezultātā nokļūst jūrā.

Ekoloģiskie procesi
Daudziem ekoloģiskajiem procesiem ir būtiska nozīme ekosistēmas darbībā. Tālāk ir
minēti divi piemēri.
Tie procesi, kas notiek mitrzemēs, ir salīdzināmi ar procesiem bioloģiskās notekūdeņu
attīrīšanas iekārtās. Plūstot cauri mitrzemēm, straumes ātrums samazinās un tas ļauj
nogulsnēties dažādu vielu daļiņām. Augi uzsūc fosforu un dažādu ķīmisku procesu
rezultātā gaisā izdalās slāpeklis N2. Mūsdienās mitzemes tiek izveidotas arī mākslīgā
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ceļā, lai mazinātu slāpekļa nokļūšanu jūras ūdenī, kur tas izraisa augu pārmērīgu
vairošanos. Savukārt mitrzemēs aug meldri un citi augi, kuru dzīvībai ir nepieciešama
barības vielām bagāta augsne. Ja vēlāk šos augus nopļauj un kompostē, tie lielā mērā
palīdz atbrīvot ūdeni no liekajām barības vielām.
Lai ekosistēma spētu aktīvi darboties, tai ir nepieciešama trūdēšana. Dažādu spāru un
viendienīšu kūniņas pārtiek no lapām, kuras ir sakritušas ūdenī. Tās apēd augu lapas,
no kurām beigās pāri paliek tikai nelielas to daļiņas. Savukārt šīs pāri palikušās augu
daļiņas kā barības vielas vēlāk izmanto citas kūniņas. Daži ūdensdzīvnieki, piemēram,
viendienītes kāpuri, pārtiek no vismazākajām augu daļiņām, kuras sakrājas upes
dibenā.
Tādējādi tiek patērētas barības vielas, kuras atrodas augu lapās, un vēlāk tās var
izmantot citi augi un ekosistēmas. Šāds augu trūdēšanas/sairšanas process ir
nepieciešams, lai vēl vienu reizi varētu izmantot dabiskās barības vielas. Zivis un putni,
piemēram, ūdensstrazds Cinclus cinclus (2. zīmējums) un gaigala Bucephala clangula
(3. zīmējums) vēlāk apēd mazos ūdensdzīvniekus.

Faktori, kas ietekmē ūdeni

Dzīvos procesus, kas risinās ūdenī, ietekmē daudzi faktori, piemēram, straume, gaisma,
temperatūra, barības vielu daudzums, kā arī bioloģiskie faktori.
Straume: Augu un dzīvnieku dzīve tekošā ūdenī atšķiras no dzīves stāvošā ūdenī.
Tekošs ūdens bieži ir vēss un bagāts ar skābekli. Līdakas dzīvo mierīgā ūdenī, bet
foreles - tekošā.

Gaisma un temperatūra: Koki un krūmi, kas aug tiešā ūdens tuvumā, aizkavē barības
vielu ieplūšanu ūdenī. Ēna, ko sniedz pāri līkstošie koki un krūmi, pasargā ūdeni no
pārlieku lielas sasilšanas. Lielākā daļa dzīvnieku nespēj dzīvot pārāk augstā
temperatūrā. Piemēram, forelēm nepatīk, ja ūdens temperatūra sasniedz 20 grādus pēc
celsija, bet tās iet bojā pie 25 grādu temperatūras. Turklāt koku un krūmu ēna arī
pasargā dzīvniekus no plēsoņu uzbrukumiem.
Barības vielu pieejamība: Barības vielu daudzumam, kas nokļūst ūdenī, ir būtiska
nozīme dzīvības procesos, kas tajā norisinās. Bieži vien ūdenī ir daudz citu barības
vielu, bet trūkst fosfora. Ja ūdenī pieaugs fosfora koncentrācija, augu skaits tajā
palielināsies. Svarīga ir arī slāpekļa koncentrācija ūdenī, lai gan jūras ūdenī tam jābūt
ierobežotā daudzumā. Ja ūdenī nokļūst pārāk liels daudzums slāpekļa, tas ātrāk vai
vēlāk sasniegs jūru un izraisīs pārlieku lielu ūdens augu savairošanos.

Bioloģiskās ietekmes: Cilvēks ar savu darbību ir ietekmējis ūdens augus un
dzīvniekus. Daudzām augu sugām ir ļoti svarīgi tas, ka ezerā dzīvo zivis. Dažos ezeros
zivis nemēdz dzīvot, un tas ir dabiski. Diemžēl cilvēki tajos ir mākslīgi ielaiduši zivis, kas
pilnībā ir izmainījis visu sugu sastāvu ezerā.
Introducētajām sugām bieži nākas sacensties ar dabiskajām.

Kas ir bioloģiskā daudzveidība?

Bioloģiskā daudzveidība ir visu dzīvo būtņu daudzveidība uz sauszemes un ūdenī. Tā
apver daudzveidību sugas ietvaros, starp sugām un starp ekosistēmām.
Dabiskā vide un tās iemītnieki: Dažādā vidē mājo dažādas augu un dzīvnieku sugu
kombinācijas. Upē ar mazu straumes ātrumu atradīsiet pavisam savādākas sugas nekā
straujā un krāčainā upē. Sugas, kuras atrodamas seklā līdzenuma ezerā, būtiski
atšķiras no tām, kuras var atrast dziļā meža ezerā.
Sugu bagātība: Mūsdienās ir zināmas apmēram 1,5 miljoni sugu, kuras atrodas uz
zemes. Pētnieki domā, ka uz zemes ir pavisam no 10 līdz 100 miljoniem sugu, tādējādi
lielais vairums sugu vēl ir jāatklāj.
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Ģenētiskās variācijas: Vienas sugas ietvaros ir atrodami daudzi indivīdi, un katrs no
tiem ir nedaudz atšķirīgs. Viens no iemesliem, kāpēc tas ir tā - katram indivīdam ir
atšķirīgs ģenētiskais sastāvs.

Kas apdraud bioloģisko daudzveidību?
Ūdens regulēšana
Viens no faktoriem, kas graujoši iedarbojas uz Latvijas ūdeņu ekosistēmām un
biotopiem, ir mazo un daudzos gadījumos arī vidējo upju regulēšanas un iztaisnošanas
kampaņa pagājušā gadsimta 50.- 60. gados, kad vairums mazo upju tika pārvērstas
grāvjos un kanālos. Šo iedarbību uz ekosistēmu vēl pastiprināja plaši izvērstā, bieži vien
nepārdomātā un nekvalitatīvi veiktā lauksaimniecības zemju un mežu meliorācija. 1986.
gadā regulēto upju kopgarums sasniedza 2814 km, bet nosusinātājgrāvju,
regulētājgrāvju un maģistrālo grāvju kopgarums - 66 350 km (salīdzinājumam Latvijas
upju kopējais garums ir 37 500 km). Tā rezultātā masveidīgi iznīka ūdeņu dabīgās
ekosistēmas un stipri vājinājās ūdensteču pašattīrīšanās spējas.*
Hidrospēkstacijas
Lielu kaitējumu Latvijas ūdeņu dabīgajām ekosistēmām un dzīvotnēm ne vien pašās
ūdenstilpēs, bet arī to krastos nodarījusi hidroceltniecība un meliorācija. Šajā sakarā
jāmin Daugavas hidroelektrostaciju kaskāde, kuras izbūves gaitā iznīcināja dabiskos
biotopus milzīgās platībās gan Daugavā, gan tās senlejā. Aizsprosti ir pilnībā slēguši
migrācijas ceļus lašiem, zušiem, vimbām un nēģiem, jo tajos nav izveidoti zivju ceļi
(izņemot Ķeguma HES, kuras zivju ceļš zaudēja nozīmi līdz ar Rīgas HES izbūvēšanu).
Bez tam, izejot caur elektrostaciju turbīnām, iet bojā planktona organismi un zivju
mazuļi; ūdens līmeņa svārstību rezultātā iet bojā ūdensaugi, bentosa organismi, zivju
ikri un mazuļi. Tas pats, tikai mazākā mērogā atttiecināms uz mazajām
hidroelektrostacijām, kuras pašreiz ir uzsākts atjaunot. Daugavas hidroelektrostaciju
kaskādes izbūve radījusi arī citas nopietnas vides problēmas:
- ūdenskrātuvju krastu izskalošana nenostiprinātajos posmos (50% krastu kopgaruma);
- pieguļošo platību applūšana un gruntsūdens svārstības tajās;
- ledus sastrēgumi pavasara palos Daugavā pie Jēkabpils un Ogrē;
- riska faktori Rīgai un Ogres aizsargbūvju pārrāvumi.*
Eitrofikācija jeb pārlieku liela augu vairošanās
Eitrofikācija ir ūdenstilpju bagātināšanās ar augu barības vielām. Eitrofikācijas tempi
Latvijā ievērojami pieauguši, sākot ar piecdesmito gadu otro pusi. Šā paātrinājuma
galvenais cēlonis ir pilsētu un ciematu neattīrīto komunālo notekūdeņu ievadīšana
virsūdeņos (noteicošais fosfora avots) un lauksaimniecības radītais piesārņojums gan
no lielfermām, gan nepareizas un nekontrolētas minerālmēslu lietošanas (noteicošais
slāpekļa avots), kā arī ūdens objektu un to piekrastes joslu atbilstošas
apsaimniekošanas trūkums. Minēto faktoru izraisītais pastiprinātais barības vielu
pieplūdums ne tikai palielināja to noteci Baltijas jūrā, bet arī radīja milzīgus barības vielu
uzkrājumus ūdens augos un dūņās, kas rada sekundāro piesārņojumu visos iekšējos
ūdeņos.* Pēdējā desmitgadē ir samazinājusies aramzemju, kā arī kopējā kūtsmēslu un
minerālmēslu izmantošana. Tas ļauj secināt, ka lauksaimniecības radītā slāpekļa un
fosfora slodze samazinās.
Upes un ezeri ir īpaši jūtīgi pret fosfora izmešiem, jo tie veicina aļģu un augu valsts
vairošanos. (Ir svarīgi panākt, lai jūras ūdenī nenonāktu palielināts slāpekļa daudzums,
jo tas veicina aļģu un augu vairošanos jūrā.)
Barības vielas veicina aļģu vairošanos. Ūdenī pieaug planktona daudzums, tas kļūst
tumšs un neskaidrs. Tas savukārt nomāc augus, kas dzīvo upes vai ezera dibenā, jo tie
vairs nesaņem pietiekoši daudz gaismas. Aļģes iet bojā un trūdvielas sāk to
iznīcināšanas procesu. Trūdvielām ir nepieciešams skābeklis un, ja ir pārāk daudz kam
trūdēt, ūdenī samazinās skābekļa daudzums.
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Ja skābekļa deficīts ūdenī kļūst pārāk liels, tas nodara postu gan ūdensdzīvniekiem,
kuri mājo ūdenskrātuves dibenā, gan zivīm. Lielākā daļa dzīvo tīrā ūdenī, kurā ir daudz
skābekļa, piemēram, strautene Plecoptera (14. zīmējums) un viendienīte
Ephemeroptera (7. zīmējums). Citi ūdensdzīvnieki, piemēram, ūdens ēzelītis Asellus
aquaticus (9. zīmējums), dīķgliemezis Lymnea, daži moskītu kāpuri un dēles var
izdzīvot ūdenī, kurā ir mazāk skābekļa. Kas attiecas uz zivīm, tad asaris Perca fluviatilis
(15. zīmējums), vīķe Alburnus alburnus (16. zīmējums) un mailīte Phoxinus phoxinus
(17. zīmējums) ir jūtīgāki, kamēr, piemēram, plaudis Abramis brama un līnis Tinca tinca
var izdzīvot arī eitroficētā ūdenī.
____________________________________________
* Vides aizsardzības politikas plāns Latvijai, VARAM, Rīga, 1995
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DARBA PLĀNOŠANA
Dabas vērotāju materiālu var izmantot dažādos veidos, tas ir atkarīgs no:
- Skolēnu grupas vecuma, zināšanu līmeņa, iepriekšējās pieredzes, u.c.
- Laika daudzuma - piemērojiet uzdevumu skaitu laikam, kas jums ir pieejams. Turklāt
pārliecinieties, lai skolēniem pietiktu laiks arī papriecāties par dabu.
- Mērķa - kādu jūs kā skolotājs izvirzāt mērķi skolēniem? Ir svarīgi apsvērt šo jautājumu
un apspriest to ar skolēniem.
Uzdevums

Materiāli

Sagatavošanās

Skolotāja
rokasgrāmata

Pētījumi pie
upes vai ezera

Skolēna
protokols

Papildus
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Var variēties

Nepieciešamais laiks
Var variēties

Visi kopā vai
mazās
grupiņās
Grupās

Viena diena

Var variēties

Obligāti
nosūtiet
rezultātu
apkopojumus
Dabas vērotāju
nacionālajam
koordinatoram!
Ko vēl
papildus

Komentāri
- Ļaujiet skolēniem pašiem
pārbaudīt savas zināšanas
un uzskatus.
- Ļaujiet skolēniem
iepazīties ar protokoliem.
- Paskaidrojiet skolēniem,
kā pētījums tiks veikts.
Piemērojiet pētījumu savas
grupas iespējām.
Šeit parādās saikne ar
dažādiem mācību
priekšmetiem. Dažus
uzdevumus var uzdot pildīt
mājās.
Jūsu rezultātu apkopojums
ir ļoti svarīgs, lai projekts
darbotos veiksmīgi. Jums
nav jāiekļauj apkopojumā
pilnīgi viss paveiktais
darbs, bet tikai tas, kas ir
norādīts.

Protokolu
Skolēnu grupa Aptuveni 30
apkopojums ir
vai skolotājs
minūtes
jāatsūta pa
pastu vai
internetu vai
jāatnes uz
Bērnu Vides
skolu
darīt Izstādes, uzkopšanas darbi, sakari ar citām skolām, nometnes, konkursi utt.
Esiet radoši!
Aktīvi piedalieties dažādos Dabas vērotāju organizētos pasākumos!

Izvēlieties rūpīgi

Ir ļoti svarīgi, ka jūs kā skolotājs izvēlieties uzdevumus, kuri vislabāk atbilst jūsu
skolēniem un iekļaujas atvēlētajā laikā. Ja jums pietrūkst laika, atmetiet dažus
uzdevumus, kuri doti skolēna darba lapā. Nesaspringstiet un neaizmirstiet jokus un
jautrību!

Piemērojiet protokolus savas grupas spējām
Ja jūs strādājat ar jaunāko klašu skolēniem, ir svarīgi palīdzēt viņiem saprast
uzdevumus protokolā. Varbūt jūs nolemjat neizdalīt skolēniem protokolus aizpildīšanai,
bet organizēt darbu ārā pavisam citādākā veidā. Vienmēr labi izdodas, ja skolēniem dod
mutiskus norādījumus. Skolēniem nav obligāti nepieciešams savus vērojumus
pierakstīt. Viņi savus vērojumus var atcerēties un par tiem vēlāk pastāstīt. Dabas
vērotāju materiāls ir balstīts uz dabas izpēti un mūsu mijiedarbību ar to. Ir svarīgi
parādīt to, ka mēs esam daļa no tās. Sekojošajiem mācību priekšmetiem ir būtiska
ietekme Dabas vērotāju pētījumos: dabas mācība, dzimtā valoda, sabiedrības mācība
un vizuālā māksla.
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Mēs vēlamies uzsvērt, ka ir svarīgi…
- rosināt skolēnu zināšanu un pieredzes rašanos;
- strādāt ar dažādām metodēm;
- strādāt komandā un vecināt dažādu mācību priekšmetu saikni;
- sadarboties ar cilvēkiem, amatpersonām un organizācijām ārpus skolas;
- izjust prieku un gandarījumu par padarīto.

Mērķauditorija
Pētījumos var piedalīties dažāda vecuma bērni, tikai ir jāņem vērā konkrēto bērnu
prasmes - mazākie var atbildēt uz atsevišķiem jautājumiem. Materiāls lielākoties ir
balstīts uz skolēniem vecumā no 12 - 16 gadiem. Jaunākiem skolēniem vajadzēs vairāk
jūsu atbalsta un vadības, un ir svarīgi palīdzēt skolēniem saprast protokola jautājumus
un izvēlaties uzdevumus, kuri viņiem ir pa spēkam. Dabas vērotāji ir lieliska vecāko un
jaunāko klašu skolēnu sadarbības iespēja.

Pētījumiem atvēlētais laiks
Pētījumi jāveic un protokolu apkopojums jāiesniedz līdz 10. novembrim.

Iesniedz protokolu apkopojumu nacionālajam koordinatoram
Skolēnu protokolu apkopojumi ir visa Dabas vērotāju projekta virzītājspēks. Dabas
vērotāju protokolu apkopojumu mērķis ir salīdzināt jūsu iegūtos rezultātus ar tiem, kuri
saņemti no citām Baltijas reģiona daļām. Jo vairāk grupu atsūtīs savu pētījumu
rezultātus, jo vērtīgāks galarezultāts tiks iegūts.
Jums nav jāsūta viss protokols, bet gan klāt pievienotā protokolu apkopojuma lapa, kur
ir norādīts, kuri punkti no protokola jums ir jāaizpilda.

Starptautiskie sakari
Līdzīgi pētījumi tiek veikti Zviedrijā, Somijā, Igaunijā, Lietuvā, Krievijā (St.Pēterburgā un
Kaļiņingradā), Latvijā un Polijā. Ziņojumi no šim valstīm tiek apkopoti starptautiskā
pārskatā, kurš tiek nosūtīts uz visām skolām, kas ir piedalījušās pētījumos un
atsūtījušas apkopojumus.

SAGATAVOŠANĀS
Sagatavošanas posmā katra grupa klasē iepazīstas ar skolēnu protokoliem. Svarīgi, lai
skolotāji un skolēni kopīgi iepazītos ar protokolu soli pa solim. Sagatavošanās posmā
pārliecinieties, lai katrai grupai būtu viens protokols.
Pirms sāk aizpildīt protokolus, skolēniem ir jābūt pilnīgi skaidrai izpratnei par to, ko un
kāpēc viņi darīs. Uzdevumus vislabāk veikt grupās pa 3 - 5 skolēniem. Protokolu
ieteicams aizpildīt vienā dienā. Novērojumu veikšana un protokolu aizpildīšana ir tikai
izaicinājums tālāku pētījumu veikšanai.
Protokolu veido divas daļas – pētījumi un papildus pētījumi. Katru šo daļu veido vairāki
pētījumu bloki. Noteikti no jums sagaidām, lai jūs aizpildītu protokola pētījumu daļu.
Papildus pētījumus variet veikt pēc jūsu izvēles, ja jums ir vēlēšanās un laiks
padziļinātai izpētei. Ieteikums – visai klasei kopā aizpildīt protokola pirmo daļu, tad
skolēnus sadala mazākās grupās, lai viņi varētu veikt dažādus papildus uzdevumus.
Protams, ir atļauts izlaist dažus no papildus uzdevumiem, ja jūs uzskatāt, ka to ir par
daudz.

Skolotāja rokasgrāmata: Upes un ezeri
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Iedvesmai
Klase dosies izpētīt upi vai ezeru. Strādājot laukā, radīsies jaunas zināšanas un
pieredze, kura tiks apvienota ar jau esošo. Pirms došanās laukā ir svarīgi palūkoties,
kāda ir skolēnu patreizējā pieredze, izpratne un zināšanas. Šeit ir doti dažu jautājumu
piemēri, kuri varētu raisīt skolēnos zinātkāri.
- Kāpēc šeit ir ezeri? Kāpēc šeit ir upes?
- Kas ir ezers? Kas ir upe?
- Kā ezeros un upēs var dzīvot dažādi dzīvnieki?
Lietojiet vienkāršus, rosinošus jautājumus, lai veicināt domu apmaiņu. Strādājiet gan ar
visu klasi, gan nelielās grupās. Pierakstiet viņu atbildes uz tāfeles vai arī lūdziet
skolēnus pierakstīt: viens pieraksta visus neatbildētos jautājumus, otrs pieraksta visus
faktus par upēm un ezeriem.

Ideju apkopošana

Pajautājiet skolēniem, ko viņi vēlētos izpētīt un uzzināt par dzīvību ūdenī. Mudiniet
viņus teikt ierosinājumus.
Centieties sagrupēt un sastrukturēt viņu ieteikumus. Salīdziniet tos ar dažādām
sadaļām viņu protokolos. Vai tajā ir sadaļas, kas saskan ar skolēnu ieteikumiem? Vai ir
tādi jautājumi, uz kuriem skolēni gribētu rast atbildes, bet kuru nav protokolos? Šī
uzdevuma mērķis ir sekmēt skolēnu jautājumu rašanos un likt viņiem padomāt par
dzīvību ūdenī pirms viņi dodas to izpētīt.

Dodieties uz pētījuma vietu
Lai labāk iepazītu “savu” upi vai ezeru, vispirms dodieties to izpētīt klātienē bez
protokoliem. Izmantojiet šo ekskursiju, lai liktu darboties visām skolēnu sajūtām. Lieciet
skolēniem uzrakstīt dzejoli par ūdeni. Nonākuši atpakaļ klasē, apspriediet dzejoļus un
mēģiniet noskaidrot, ko vēl skolēni vēlētos izpētīt.

Savāciet paraugus
Lieciet skolēniem savākt 5 lietas, kuras, pēc viņu domām, ir tipiskas upei vai ezeram.
Lūdziet pamatot, kāpēc šīs lietas viņiem šķiet tipiskas.

Skolēnu uzdevumu apspriešana
Daži uzdevumi protokolā ir apzīmēti ar burtu “K”. Tas nozīmē, ka šie uzdevumi ir
jāapkopo un viena kopēja atbilde no visas grupas ir jāieraksta protokolu apkopojumā.
Iemesls, kāpēc nav jāraksta apkopojums par visiem uzdevumiem, ir vienkāršs, - lai
padarītu darbu mazāk laikietilpīgu. Tas nenozīmē, ka tie jautājumi, kuri nav apzīmēti, ir
mazāk interesanti. Atbildes uz šiem jautājumiem izmantojiet kā ierosmi diskusijas
uzsākšanai un salīdziniet šī gada atbildes ar savām iepriekšējo un nākamo gadu
atbildēm.

Īsumā par uzdevumu izpildi
Izvēlieties kādu vietu pie upes vai ezera, kur varētu glabāt līdzpaņemto inventāru un
apēst līdzpaņemtās sviestmaizes. Pētījums sākas ar gājienu pa upes krastu (ap 500m),
kura laikā novērtē vispārējo iespaidu. Vēlāk skolēni tiek sadalīti mazākās grupās, lai
izpildītu uzdevumus.
Kad pētījumi apkārtnē ir pabeigti, ir jāveic vairāki papildus pētījumi. Tie tiek uzsākti
laukā, bet pabeigti klasē. Veicot šos uzdevumus, dabas zinību priekšmets tiks sasaistīts
ar citiem mācību priekšmetiem.
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Nepieciešamie materiāli

Sekojoši darba piederumi būtu ļoti
noderīgi:
Skolotājam: viens tukšs skolēnu protokols
un skolotāja rokasgrāmata, pirmās palīdzības
komplekts.
Skolēniem:
ūdens augu un dzīvnieku noteicēji,
protokols katrai grupai,
konkrētā apgabala topogrāfiskā karte,
zīmulis, pildspalva,
garie gumijas zābaki paraugu iegūšanai,
lietusmēteļi un kaut kas, uz kā sēdēt,
mērlente, pulkstenis, hronometrs,
termometrs gaisa un ūdens mērīšanai,
kompass,
tīkliņš ūdensdzīvnieku ķeršanai,
balta plastmasas bļoda, plastmasas karotīte,
acu pipete,
burkas ar vākiem dzīvnieku, augu un ūdens
paraugiem,
apelsīns, ar kuru mērīt straumes ātrumu,
atkritumu maisi, kur savākt atrastos
atkritumus,
SEKKI jeb caurredzamības disks,
caurspīdīga glāze vai plastmasas pudele.

Noderēs...
ūdens teleskops,
binoklis, lupa,
makšķerēšanas piederumi,
fotoaparāts,
zīmēšanas piederumi,
pH mēraparāts vai indikatori pH līmeņa
noteikšanai,
fosfāta indikators,
nitrāta indikators,
elektrovadītspējas mēraparāts.

Kā pašam izgatavot tīkliņu ūdensdzīvnieku ķeršanai

Pašiem ir viegli pagatavot parastu konusveida tīklu. Iesākumā izgatavojiet metāla rāmi,
izmantojot metāla vai alumīnija stiepli. Salociet to tā, lai izveidotos vienādsānu trijstūris,
kura malas ir 25 cm garas. Nolociet to galus tā, lai tos varētu saspraust kopā.
Sašujiet tīkla apakšmalu, caur kuru vēlāk tiks izvilkts metāla rāmis. Tīkls ir jāizgatavo no
1mm biezas neilona auklas.
Kad malas ir sašūtas kopā, tad mazu daļiņu no apakšmalas atstājiet nesašūtu, lai tīklā
varētu ievietot rāmi. Šo daļu vajadzētu nostiprināt ar kokvilnas audumu, lai pasargātu
malu no spurošanās. Šie tīkli ilgi nekalpos, tādēļ izgatavojiet vairākus.

SEKKI jeb caurredzamības diska pagatavošana
Šo disku ir viegli pagatavot pašiem. Jums būs nepieciešamas plastmasas vāks baltā
krāsā, kura diametrs ir 20 cm. Izduriet tajā trīs caurumus sānos, caur kuriem izvērt
makšķerauklas. Tā apakšā piestipriniet atsvaru. Virs diska makšķerauklas sasieniet
kopā un piesieniet pie mērauklas.

Uz mērauklas iezīmējiet katrus desmit centimetrus. Iemetiet disku ūdenī un, kad tas
vairs nav saskatāms, velciet to ārā no ūdens, kamēr tas atkal ir redzams, iespraudiet
knaģi vietā, kur aukla saskaras ar ūdeni un izmēriet auklas mitro daļu. Tā jūs iegūsiet
caurredzamības mērījumus.
Ja mērauklas lejasdaļā jūs iesiesiet cilpu, tad šo mēraparātu varēsiet izmantot dažādu
citu uzdevumu veikšanai un tam varēs pievienot citas paraugu iegūšanas ierīces.

Skolotāja rokasgrāmata: Upes un ezeri
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PADOMI PROTOKOLA AIZPILDĪŠANAI
Lejup pa upes vai ezera krastu (1. – 2. uzdevums)
Visi kopā vai pa mazākām grupiņām sekojiet upes vai ezera krastam apmēram 500
metrus. Mēģiniet iegūt apkārtējās vides vispārējo ainu. Izvēlēties labu vietu, kur izveidot
bāzes nometni. Tajā jūs glabāsiet savus mērinstrumentus un aprīkojumu, satiksieties,
lai veiktu instruktāžu un apspriestu rezultātus, kā arī paēstu pusdienas.

Augi krastmalā un ūdensaugi (4. – 7. uzdevums)

Nodaļā par augiem skolēniem vajadzētu izpētīt, kādus augus viņi var atrast ūdens
virspusē, krastā, kā arī upes dibenā.

Ūdensaugi var daudz jums pavēstīt par ūdens kvalitāti. Ja ūdenstilpē augu ir ļoti daudz,
tas nozīmē, ka ūdens ir bagāts ar barības vielām (eitroficēts). Tāpēc jānovērtē ne tikai
sugu skaits, bet arī augu kopīgais daudzums.
Ja vēlaties pētīt detalizētāk, tad variet izmantot noteicēju, lai noteiktu augu sugu
nosaukumu (variet izmantot Loretas un Andra Urtānu “Ūdensaugu un ūdensdzīvnieku
noteicēju”, Bērnu Vides skola, Rīga, 1997).
Saskaitot kopā visas atrastās sugas, jūs iegūsiet bioloğiskās daudzveidības rādītāju. Jo
vairāk sugu, jo lielāka bioloğiskā daudzveidība. Ūdenstilpe ar lielāku bioloğisko
daudzveidību ir izturīgāka pret vides nelabvēlīgu ietekmi.

Ūdensdzīvnieki (8. – 10. uzdevums)

Paraugi tiek iegūti tekošā ūdenī no upes dibena. Vienmēr turiet tīklu pret straumi, lai tā
tajā ienestu dzīvniekus.
Iebrieniet upē, cik tālu vien iespējams, un paņemiet paraugus, griežot tīklu apkārt sev
un vienlaicīgi to uzmanīgi piespiežot upes dibenam. Paņemiet vairākus paraugus no
dažādām upes vietām. Grants upes dibenā parasti ir bagāta ar dažādiem dzīvniekiem.
Upēs, kur ir daudz ūdensaugu, virziet tīklu uz priekšu un atpakaļ caur ūdensaugiem.
Šim uzdevumam atvēliet pietiekoši daudz laika.

Savāciet un izpētiet ūdensdzīvniekus

Kad darbošanās ar tīklu ir pabeigta, savākto saturu iepildiet lielā, baltā bļodā. Tam var
noderēt dažādas lietas - sākot no plastmasas vannas līdz pat vecām plastmasas
atvilknēm. Vienīgi tām jābūt lielām, seklām un ar gaišu dibenu, lai vieglāk redzēt
dzīvniekus. Ielejiet traukā pēc iespējas tīrāku ūdeni no upes vai ezera.
Saskaitiet dzīvniekus, aizpildiet protokolu un atlaidiet dzīvniekus atpakaļ brīvībā.
Paņemiet līdz uz skolu pudelītes ar zooplanktona paraugiem un aplūkojiet tos zem
mikroskopa. Planktona apskatei nepieciešams mikroskops ar 50 - 200 reižu
palielinājumu.
Kā ievākt planktona paraugus?
Ja ūdenī ir daudz planktona, iesmeliet to kādā traukā. Daudz vairāk planktona var
koncentrēt vienā paraugā, ja izmanto planktona tīklu. Šādu tīklu var pagatavot, sašujot
konisku tīklu un tā smailajā galā iešujot pudelīti.
Planktonu var glabāt tikai dažas dienas. Lai saglabātu to ilgāk, traukus ar paraugiem
var ievietot ledusskapī vai iepilināt pāris pilienu lugola šķīduma. Vislabāk tomēr
paraugus apskatīt ievākšanas dienā.

13

Ūdensdzīvnieku eksperti (10. uzdevums)
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Šo uzdevumu vislabāk veikt brīvā dabā, bet jūs varat aiznest noķertos dzīvniekus arī
atpakaļ uz klasi. Ja jums paveicas noķert daudz dzīvnieku, šim uzdevumam būs
nepieciešams daudz laika.

Ļaujiet skolēniem turpināt pētījumus, izmantojot spāru un viendienīšu kāpurus, kurus
viņi atrada, veicot iepriekšējo uzdevumu, vai lieciet, lai viņi noķer dažus jaunus
eksemplārus. Atcerieties, ka tīkls ir jāvelk pa upes dibenu vai cauri ūdensaugiem.

Sugu atpazīšana

Darba lapas 8. - 10. uzdevumā skolēniem tiek lūgts sameklēt mazus ūdensdzīvniekus.
Izstrādājiet dažādus uzdevumus, kuri paplašina un padziļina skolēnu zināšanas par
šiem dzīvnieciņiem. Šeit ir daži ieteikumi:

Skolēni ķer dzīvniekus savos tīklos starp ūdensaugiem vai upes dibenā. Visi noķertie
dzīvnieki tiek savākti plastmasas bļodās, kurās ieliets ūdens. Izmantojiet plastmasas
traukus gaišās krāsās, lai dzīvniekus būtu vieglāk saskatīt. Sagatavojiet vairākus
mazākus trauciņus ar tīru ūdeni. Kad skolēni darbu ir veikuši, un vairs nevar noķert
jaunas dzīvnieku sugas, lieciet viņiem visus līdzīgos dzīvniekus pārlikt vienā trauciņā
(piemēram, visas zivis vienā, dēles otrā, gliemežus trešā utt.). Ja jums ir pieejami
dažādu ūdensdzīvnieku attēli, tas atpazīšanu atvieglos. Atpazīšanai variet izmantot
Loretas un Andra Urtānu “Ūdensaugu un ūdensdzīvnieku noteicēju”, Bērnu Vides skola,
Rīga, 1997.
Kad visas grupas ir pabeigušas atrasto dzīvnieku šķirošanu, izdaliet burkas grupām un
lūdziet viņus rūpīgi izpētīt dzīvniekus un padomāt par jautājumiem 9. uzdevumā.

Vēl viens veids, kā labāk iepazīt dzīvnieku, ir likt tos uzzīmēt. Varat ļaut skolēniem
izvēlēties viņu mīļāko dzīvnieciņu un, izmantojot palielināmo stiklu, to rūpīgi izpētīt tā, lai
vēlāk viņi varētu to izveidot no māla. Tas ne vien ļaus bērniem labāk iepazīt dzīvnieku,
bet jūs iegūsiet ļoti dekoratīvus rezultātus.

Krāsa (16. uzdevums)

Lai neietekmētu ūdens krāsu, šo testu vajadzētu veikt traukā ar baltu vai gaišu pamatni.
Izmantojiet caurspīdīgu stikla trauku vai plastmasas pudeli. Ūdens krāsa parasti
uzskatāmi parāda, cik daudz humusa ir ūdenī.

Atkritumu pētījums (17. – 20. uzdevums)

Par atkritumiem sauc visu to, kam dabiski ūdenstilpē nebūtu jāatrodas. Šim pētījumam
visiem skolēniem vajadzētu paņemt gumijas vai darba cimdus. Dažādi atkritumi var
atšķirīgi ietekmēt ūdens kvalitāti - daļa no tiem bojā upes izskatu, citi var to aizsprostot,
vēl citi - radīt ūdens piesārņojumu vai briesmas ūdens iemītniekiem. Tāpēc svarīgi zināt,
tieši kādi atkritumi ir atrodami.
Atkritumi jāsavāc 500 m garā posmā, turklāt vācot tos ūdenī (cik tālu var aizsniegt) un
10 m platā piekrastes joslā. Visus atradumus ieraksta attiecīgā ailē.
19. uzdevumā ierakstiet kopējo savākto atkritumu daudzumu (standarta atkritumu
maisiem ir zināms tilpums). Beigās, protams, savāktos atkritumus vajadzētu izvest!
Savāciet un nododiet otrreiz pārstrādājamos atkritumus!

Skolotāja rokasgrāmata: Upes un ezeri
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PAPILDUS PĒTĪJUMI
Līdz šim jūs esat veikuši pamatpētījumus. Ja jūs vēlaties turpināt un izvērst projektu,
piedāvājam dažus papilduzdevumus grupu darbam. Iesākiet tos laukā un vēlāk skolēni
tos var turpināt klasē. Vienīgi atcerieties, ka jums skolēniem jādod skaidri norādījumi.
Viņiem vajadzētu zināt, kāds ir viņu darba mērķis, tam atvēlētais laiks un kā viņiem
vajadzēs atskaitīties par paveikto.

Cilvēks un ūdens (21. – 24. uzdevums)

Atvēliet skolēniem laiku novērot un padomāt par to, kā, pēc viņu domām, cilvēks ar
savu darbību ietekmē vai izmanto ūdeni. Iespējams tas tiek izmantots transportam, viņi
varētu pamanīt savādas caurules, ja ūdens tiek izmantots rūpniecībā. To var izmantot
arī zvejošanai un atpūtai. Kad skolēnu grupa atgriežas atpakaļ skolā pēc savu
novērojumu veikšanas, viņiem vajadzētu uzzināt, ko vietējā vai rajona dome zina par
ūdens izmantošanu un kā cilvēks ar savu darbību ietekmē ūdeni. Vai ūdens patēriņš ir
ierobežots? Vai tas ir piesārņots? Vai tas kaut kā tiek aizsargāts? Turpiniet veikt
pētījumus par to, kā ūdens ir izmantots kopš senseniem laikiem. Viens ieteikums ir tāds
- skolēni satiekas ar vecākiem cilvēkiem, kas zina vietējo apvidu vai arī kas zina, kā
ūdens ir izmantots pagātnē. Varbūt apkārtnē ir muzejs vai vietējā vēsturnieku
organizācija, kas ir dokumentējusi veidus, kā cilvēki ir dzīvojuši šajā apkārtnē?
Mudiniet skolēnus izmantot viņu atklājumus, lai uzrakstītu nelielus stāstiņus. Pievienojiet
interesantāko stāstījumu protokolu apkopojumam, ko nosūtīsiet nacionālajam
koordinatoram.

Ornitoloģija (25. – 28. uzdevums)
Atvēliet skolēniem laiku apsēsties, uz brīdi pavērot putnus un tad pastāstīt par
ieraudzīto. Šo uzdevumu var apvienot ar pētījumiem apkārtnē vai arī veikt kā atsevišķu
pētījumu. Skolēniem būs nepieciešams putnu noteicējs, lai varētu veikt 25. un 26.
uzdevumu. Viņu uzdevums ir noskaidrot, kuri putni dzīvo ezeros, straujās, krāčainās
upēs un kuri mājo mierīgās, lēni plūstošās upēs. Kuros lauku apvidos tie dzīvo? No
kādas barības pārtiek?
Kad skolēni veikuši savus pētījumus, viņiem vajadzētu satikties ar ornitologu vai kādu
pārstāvi no dabas aizsardzības organizācijas, lai uzzinātu par putniem, kuri mājo ūdens
tuvumā. Lieciet skolēniem padomāt par putnu migrācijas ceļiem, kuri putni migrē un kuri
paliek pa ziemu šeit. Ļaujiet viņiem kartē iezīmēt putnu migrācijas ceļus un uzrakstīt
stāstu par putnu migrācijas maršrutu.

Zivis un makšķerēšana (29. – 35. uzdevums)
Tiem skolēniem, kuriem patīk makšķerēt, lūdziet paņemt līdzi viņu makšķeres.
Noskaidrojiet, vai jums ir vajadzīga makšķerēšanas atļauja. Ļaujiet skolēniem
pamakšķerēt. Pajautājiet, kādas zivis, pēc viņu domām, dzīvo tur, kur viņi makšķerē.
Vai viņi noķēra kādu zivi? Ja izdevās, pajautājiet, vai tās ir zālēdājas vai plēsīgās zivis?
Kas atradās zivs vēderā? Kad skolēni atgriezušies mājās, viņiem vajadzētu sazināties
ar vietējo makšķernieku klubu, ja tāds apkārtnē ir. Ko viņi var pastāstīt par zivīm?
Lieciet skolēniem uzrakstīt pašiem savu stāstu par kādu zivi un tās dzīvi no “šūpuļa līdz
kapam”.

Ūdens ķīmija (36. – 39. uzdevums)

pH: Ūdens pH vērtība norāda uz ūdeņraža jonu daudzumu ūdenī. Destilētam ūdenim
bez piemaisījumiem pH ir 7. pH vērtības, kas mazākas par 7, norāda, ka ūdenī ir
palielināts skābju daudzums, lielākas - bāzes. Tīram lietusūdenim pH ir starp 5 un 6.
Vairums upju un ezeru ūdeņu pH ir no 6,5 līdz 8,5. Dabā var atrast arī dabīgi skābus un
dabīgi bāziskus ūdeņus - tas atkarīgs no pamatiežiem, kuriem ūdeņi tek cauri. Tomēr
lielāko daļu ietekmē cilvēka saimnieciskā darbība.
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Daudzi ūdens organismi ļoti jūtīgi reağē uz pH līmeņa izmaiņām (sevišķi abinieki un
gliemji). Ūdens pH var izmērīt ar indikatora papīrīti vai ar pH metru. Vēlams noteikt to ar
precizitāti līdz vienam ciparam aiz komata.
Atcerieties, ka ir grūti panākt precīzus un nemainīgus PH mērījumus, uz kuriem var
konstanti paļauties. PH līmenis mainās visu cauru gadu.

Ūdens elektrovadītspēja: to mēra ar elektrovadītspējas mēraparātu un šis mērījums
parāda, cik daudz jonu ir ūdenī. Parasti tie ir metāla joni. Tas nozīmē, ka augsta
vadītspēja ir ūdenim, kurā ir liela metāla koncentrācija. Tīrs ūdens slikti vada elektrību.
Dažādi piemaisījumi palielina ūdens elektrovadītspēju. Jo vairāk piemaisījumu, jo
lielāka elektrovadītspēja. Ja jums skolā ir pieejama attiecīga aparatūra, izpildiet arī šo
pētījumu daļu! Ir iespējams arī aiznest ūdens paraugus uz laboratoriju.

Fosfāta koncentrācija: Augsta fosfāta koncentrācija ūdenī parāda, ka tas ir piesārņots.
Fosfātu savukārt ātri absorbē augi, kas veicina ūdenskrātuves aizaugšanu. Vieglākais
veids, kā izmērīt fosfāta koncentrāciju, ir izmantot indikatorus.
Ir svarīgi, lai šiem mērījumiem tiktu izmantotas tīras, rūpīgi izskalotas burkas un
pudeles. Ir svarīgi, lai tajās nebūtu nekādu mazgāšanas līdzekļu palieku.

Nitrāta koncentrācija: Nitrāti norāda uz to, ka ūdenskrātuvē ir liela notekūdeņu vai
mēslošanas līdzekļu koncentrācija. Tas ir tāpat kā ar fosfātu (barības viela, kas veicina
ūdensaugu vairošanos).

Ūdens straume (tikai upēm) (40. – 43. uzdevums)

Straumes ātruma noteikšana ar apelsīnu: Nomēriet un atzīmējiet 10 m distanci gar
upes krastu vietā, kur apelsīns var brīvi peldēt. Ielieciet apelsīnu ūdenī pirms pirmās
atzīmes. Izmēriet, cik ilgā laikā apelsīns nopeld 10 m. Ja tas kaut kur iesprūst,
atkārtojiet mērījumu. Veiciet vismaz trīs mērījumus un izrēķiniet vidējo laiku. Izdaliet 10
m ar vidējo ātrumu, lai iegūtu straumes ātrumu metri/sekundēs. Apelsīna vietā var
izmantot arī koka zaru vai ko citu, kas peld pa ūdens virsu.

Ūdens plūsmas caurplūdes aprēķināšana. Zinot upes platumu un ūdens dziļumu, ir
iespējams veikt vienkāršas darbības, lai aprēķinātu šķērsgriezuma laukumu. To var
veikt, sareizinot platumu (decimetros) ar maksimālo dziļumu (decimetros) un izdalot ar
divi. Tas parāda šķērsgriezuma laukumu. Pareizinot iegūto skaitli ar ūdens ātrumu, var
aprēķināt ūdens plūsmas caurplūdi litros/sekundē, jo viens kubikdecimetrs ir vienāds ar
vienu litru.
Vienādojums ir sekojošs:

Platums x Dziļums
Plūsmas caurplūde (l/s) = --------------------------- x Ātrums
2
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PROTOKOLU APKOPOJUMA IESNIEGŠANA
Kad esat pabeiguši pētījumus, apkopojiet rezultātus un aizpildiet protokolu apkopojuma
lapu (ja esat izpētījuši vairāk kā 500 m krastu, tad šeit aprēķiniet vidēji uz 500 m).
Pievērsiet uzmanību apkopojuma lapā norādītajiem jautājumiem. Jums nav jāapkopo
visi uzdevumi, bet tikai daļa!
Nosūtiet šo apkopojumu Dabas vērotāju nacionālajam koordinatoram – Bērnu Vides
skolai. Atcerieties, jums nav jāsūta viss protokols, bet tikai to apkopojums!
Apkopotos rezultātus atsūtiet pa pastu uz Bērnu Vides skolu (a/k 364, Rīga LV
1050) vai aizpildiet apkopojuma formu projekta mājas lapā www.liis.lv/dv līdz 10.
novembrim. Noteikti pievienojiet arī zīmējumus, fotogrāfijas, pārdomas par paveikto,
skolēnu atziņas. Tas mums palīdzēs labāk saprast, kā jums veicas un arī bagātinās gan
starptautisko, gan nacionālo gada pārskatu.
Kad jūs pavasarī saņemsiet iepriekšējā gada pārskatu, jūs to variet izmantot tālākiem
pētījumiem un salīdzināt savus datus ar citu skolu un valstu datiem. Saglabājiet savus
protokolus, lai jūs vai citi tos var izmantot rezultātu salīdzināšanai.

______________________________________________________________________
Dabas vērotāji ir starptautisks vides izglītības projekts, kuru atbalsta Pasaules Dabas
fonds (WWF) Zviedrijā un Zviedrijas Starptautiskās attīstības aģentūra (SIDA).
Skolotāju rokasgrāmatas Upes un ezeri dizainu izstrādājusi:
Vides iniciatīvu grupa Ecodefense! - Kaļiņingrada
Dizains un datorsalikums: Aleksejs Milovanovs
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Zīmējumi: Aleksandrs Petrovs, Aleksandra Koroļeva, kā arī izmantoti zīmējumi no
Bērnu Vides skolas izdotām grāmatām “Kas ir upe?” un “Ūdensdzīvnieku un augu
noteicējs”, Rīga, 1997
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PIELIKUMS

1. zīmējums. Baltijas jūra un tās sateces baseins

2. zīm. Cinclus cinclus
(ūdensstrazds)

5. zīm. Salmo trutta
(strauta forele)

3. zīm. Bucephala clangula
(
(gaigala)

4. zīm. Salmo salar
(lasis)

6. zīm. Petromyzon marinus
(jūras nēģis)
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7. zīm. Ephemeroptera
(viendienīte)

8. zīm. Asellus aquaticus
(ūdens ēzelītis)

10. zīm. Corixa sp.

11. zīm. Dytiscus sp.
(airvabole)

9. zīm. Notonecta sp.
(mugurpelde)

12.zīm. Sphagnum
(sfagni)

13. zīm. Plecoptera
(strautene)

14. zīm. Perca fluviatilis
(asaris)

15. zīm. Alburnus alburnus
(vīķe)

16. zīm. Phoxinus phoxinus
(mailīte)

17. zīm. Abrarnis brama (plaudis)

18. zīm. Tinka tinka (līnis)
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Piekrastes
augu josla

Ūdensrožu
josla

Iegremdēto
augu josla

Ūdensrožu
josla

Piekrastes
augu josla

21. zīm.
Nuphar lutea
(dzeltenā
lēpe)
24. zīm.
Elodea
canadensis
(Kanādas
elodeja)
23. zīm.
Potamogeton
perfoliatus
(skaujošā
glīvene)

20. zīm.
Sparganium
sp. (ežgalvīte)

22. zīm.
Ceratophilum
demersum
(iegrimusī
raglape)

26. zīm. Typha
latifolia &
angustfolia
(platlapu un
šaurlapu
vilkvālīte)
25. zīm.
Lemna sp.

