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Sveicin āti Dabas vērotāju  pulk ā! 

 
Katru gadu vairāk nekā 9000 skolēnu un studentu veic pētījumus pie jūras. Skolēni, kas dzī-
vo Baltijas jūras valstīs, pamet mācību telpas, lai gūtu zināšanas no apkārtējiem cilvēkiem un 
dabas. 
Pētījumi, kurus jūs veiksiet kopā ar saviem skolotājiem, tiks izmantoti, lai sagatavotu starp-
tautisku ziņojumu, kuru saņems katra pētījumā iesaistītā skola. Tāpēc neaizmirstiet aizsūtīt 
jūsu veikto pētījumu apkopojumu savam Dabas vērotāju nacionālajam koordinatoram. 
 

Lai šis p ētījums jums sag ādā prieku! 
 
 
Inform ācija par nov ērotāju un nov ērojuma vietu  
 
Skola: ___________________________________________________ Klase: ___________ 
 
Pētnieku vārdi: _____________________________________________________________ 
 
Datums, kurā tika veikts pētījums: ______________________________________________ 
 
Pētījuma vieta: _____________________________________________________________ 

 
Veicot šos uzdevumus, jūs izpētīsiet piekrastes vidi. Sāciet ar aptuveni 500 m nelielu pārgā-
jienu gar krastu. 
 
 

Pārgājiens gar krastu 
 
1. Kopā ar klasi ejiet gar jūras krastu un vērojiet apkārtni. Aprakstiet krasta apkārtni. Kā tā 
izskatās, vai tā ir akmeņaina vai smilšaina? Vai krastā atrodas ēkas vai mežs? Vai krasts ir 
aizsargāts vai atklāts viļņiem? 
 

Uzrakstiet dažus atslēgas vārdus. Jums tos vajadzēs izmantot, kad atgriezīsieties atpakaļ 
klasē.  
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
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Augi j ūras krast ā un ūden ī 
 
Tagad ir pienācis laiks darbam grupās. Aplūkojiet augus ūdenī un krastā. Saskaitiet, 
cik dažādu veidu ir augi, koki un krūmi. Neņemiet vērā sūnas.  
 
2. Cik daudz dažādas augu sugas jūs saskatījāt krastā (līdz 50 m no ūdens malas)? 
__________________________________________________________________________ 
 
J- 3. Uzrakstiet, četrus augus, kuri ir visvairāk sastopami krastā? 
 

A. _____________________________ 
 
B. _____________________________ 

C. _____________________________ 
 
D. _____________________________ 

 
J-4. Iebrieniet ūdenī un centieties saskatīt, kāda izskatās jūras gultne. 
Ar “1” atzīmējiet visizplatītāko, ar “2” otro izplatītāko un tā tālāk. Neatzīmējiet to, ko jūs neva-
rat atrast. 
 

Klintis: ______________ 
 
Smiltis: _______________ 
 
Māls: _________________ 

Akmeņi, lielāki par 20 cm: _______________ 
 
Mazi akmeņi un oļi, 0,2-20 cm: _________________________ 
 
 

 
Tagad sīkāk aplūkojiet aļģes un citus ūdensaugus.  
 

J-5. Cik daudz dažādu sugu jūs variet atrast? __________ 
 
J- 6. Centieties atpazīt vismaz četras raksturīgākās sugas. 
 

1. _____________________________ 
 
2. _____________________________ 

3. _____________________________ 
 
4. _____________________________ 

 
7. Kuras no aļģēm vai citiem augiem tev šķiet visskaistākās? Izvēlieties vienu no augiem un 
uzzīmējiet to lapas apakšā vai arī uz atsevišķas lapas. Ja aļģe ir ļoti plāna, jūs to varat uzlikt 
uz papīra un nopresēt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vieta zīmējumam 
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Pūšļainais fukuss – Fucus vesiculosus 
 
Pūšļainais fukuss Fucus vesiculosus ir brūna daudzgadīga aļģe. Tā vairojas 
sālsūdenī uz cietās pamatnes. Aļģu josla ūdenskrātuvē ir ļoti svarīga, jo tā dod 

patvērumu lielam skaitam zivju mazuļu un dažādu sīku organismu. Pūšļainā fukusa vairoša-
nās ūdenī ir atkarīga no laika apstākļiem un ir mainīga no gada uz gadu.  
 

Vislabāk būtu, ja jums izdotos savākt atsevišķu augu paraugus, kas aug uz maziem akme-
ņiem. Centieties atrast 3 - 5 augus, lai varētu atbildēt uz 8., 9. un 10. jautājumu.  
 

No katras atrasto augu grupas izvēlieties to, kurš ir visgarākais. Tā jūs varēsiet izpētīt, cik 
daudz augs ir izaudzis gada laikā. To dariet sekojoši: izmēriet attālumu no augšējā pūslīša 
līdz auga galotnei.  
 
 
Izrēķiniet augu vidējo pieaugumu gada laikā. 
 

8. Gada laikā augs vidēji izaudzis par: _________ cm 
 
 
Izrēķiniet vidējo vecumu pūšļainajam  fukusam, kas aug jūsu pētāmajā teritorijā. Izmēriet kat-
ra paņemtā parauga visgarāko zarojumu un iegūto garumu izdaliet ar atzarojumu skaitu. Tā-
dā veidā aprēķiniet 3 - 5 augu vidējo vecumu. 
 

J- 9. Vidējais vecums: _______ gadi. 
 
 
Tagad jums būs jāizpēta, vai pūšļainais fukuss jūsu krasta zonā šogad vairosies vai nē. Rū-
pīgi aplūkojiet auga galotni. Tiem eksemplāriem, kuri šajā gadā vairosies, pašā auga galotnē 
tu redzēsi mazus pūslīšus.  
 

J-10. Cik daudz augus tu izpētīji? ________ 
 

Cik daudz no tiem vairosies? ____________ 
 
 
 
Pūšļainais fukuss (papildus fakti) 
 
Pūšļainajam fukusam ir vīrišķie un sievišķie dzinumi. Tie izlaiž ūdenī olšūnas un spermu. In-
teresants ir fakts, ka pūšļainais vairojas tikai pilnmēness vai jauna mēness naktīs. Kāpēc? 
Zinātniekiem uz to nav skaidras atbildes. Bet jebkurā gadījumā tas izklausās romantiski.  
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Ūdensdz īvnieki  
 
Daudziem dzīvniekiem nākas slēpties, lai varētu izdzīvot. Tāpēc meklējiet dzīvniekus 
zem akmeņiem, smiltīs vai fukusa audzēs. Savāciet pēc iespējas vairāk dzīvnieku un ielaidiet 
tos bļodā. Pa laikam pārliecinieties, vai ūdens nav pārlieku sasilis.  
 
J-11. Kurus no sekojošiem dzīvniekiem jums palaimējās atrast jūsu pludmales zonā? Ar ķek-
sīti tabulā atzīmējiet tos dzīvniekus, kurus atradāt. Ja esat atraduši beigtus roņus, zivis vai 
putnus, uzrādiet beigto dzīvnieku skaitu. 
 

1. Medūzas � Neviens � Daži � Daudz 

 

2. Polychaeta sp. � Neviens � Daži � Daudz 

 

3. Ziemeļu ēdamgliemene � Neviens � Daži � Daudz 
 

 

4. Baltijas plakangliemene � Neviens � Daži � Daudz 

 

5. Lielā smilšgliemene � Neviens � Daži � Daudz 

 

6. Lamarka sirsniņgliemene � Neviens � Daži � Daudz 

 
7. Upes raibgliemezis � Neviens � Daži � Daudz 

 

8. Balanus sp.(Jūras pīlīte) � Neviens � Daži � Daudz 

 
 

9. Sānpelde � Neviens � Daži � Daudz 
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10. Vienādkājvēži. � Neviens � Daži � Daudz 

 

11. Šķeltkājvēži. � Neviens � Daži � Daudz 

 

12. Bryozoans sp. � Neviens � Daži � Daudz 

 
 

Beigto dz īvnieku skaits  
13. Zivis � Neviens � Daži � Daudz 

14. Putni � Neviens � Daži � Daudz 

15. Roņi � Neviens � Daži � Daudz 
 
Citi beigtie dzīvnieki, konkrēti kādi: ___________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
 
12. Izvēlieties vienu no dzīvniekiem, kas atrodas jūsu bļodā. Kādu laiku novērojiet to. Pārdo-
mājiet sekojošos jautājumus un centieties uz tiem atbildēt: 
 

• Vai šis dzīvnieks pārtiek no augiem vai dzīvniekiem? 
• Kā, pēc jūsu domām, tas elpo? 
• Kā tas iegūst pārtiku? 
• Vai šī dzīvnieka vārds jums šķiet piemērots viņam vai arī jūs vēlētos to pārdēvēt kādā citā 
vārdā? 
 
 
Gliemenes 
 
Ziemeļu ēdamgliemenes iegūst barības vielas, filtrējot ūdeni. Gliemeņu izmērs ir atkarīgs no 
ūdens sāļuma pakāpes.  
 
J-13. Izmēri 5 - 10 Ziemeļu ēdamgliemenes garumu. 
 

Vidējais garums: ___________ mm 
 
J-14. Cik gara ir vislielākā Ziemeļu ēdamgliemene?  
 

Maksimālais garums:____________ mm 
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Dzīvās gliemenes dažreiz ir noklātas ar aļģēm un dzīvniekiem. 
 

15. Vērīgi aplūkojiet pašu lielāko gliemeni un izpētiet, vai uz tās kaut kas aug vai nē.  
Ja gadījumā uz tās kaut kas aug, kas tas ir?  ______________________________ 
 
Upju raibgliemezis parasti ir maza izmēra, taču tas kļūst lielāks, pieaugot sāls koncentrācijai 
ūdenī. Lai gan, tas nemēdz būt lielāks par 10 cm.  
 

J-16. Izmēriet vislielākā upju raibgliemeža garumu. 
 

Garums: __________ mm 
 
 

Atkritumi un pludmales pies ārņojums 
 
Šī uzdevuma mērķis ir saskaitīt un, ja iespējams, savākt visus atkritumus 500 m garā un ap-
mēram 10 m platā krasta joslā un tik tālu ūdenī, cik tajā iespējams iebrist. Šāds pētījums tiek 
veikts jau desmit gadu garumā projekta “Eiropas Krasta vērotāji” ietvaros. Projekts norisinās 
20 valstīs.  
 
J-17. Lietas, kuras ir atrastas un ir uzskatāmas par atkritumiem (saskaitiet vienības). 

 �  Kurpes, apģērba gabali �  Lieli un mazi papīra gabali �  Makšķerēšanas piederumi (tīkli, auklas) � Sadzīves tehnika, tās daļas (ledusskapji,                
velosipēdi, auto) �  Riepas �  Kokmateriāli, būvgruži, mēbeles vai to daļas �  Metāla priekšmeti, mucas, caurules �  Darva, asfalta atliekas, eļļa, nafta, benzīns, krāsa �  Celtniecības materiāli, betons, ķieģeļi, cementa 
gabali �  Plastmasa, neilons, putuplasts, gumija �  Stikls, saplēstas pudeles un burkas � Citi atkritumi:____________________________ 

 
�  Nekādu atkritumu nebija 
 
Dzērienu iesai ņojums 
J-18. Dažāda veida dzērienu iesaiņojuma skaitam mūsdienās ir tendence palielināties. Jūsu 
pētījums ļaus mums vieglāk izsekot, kas notiek dažādās valstīs. Saskaitiet un uzrakstiet skai-
tu.  
 
Plastmasas pudeles _________________ 
 
Stikla pudeles __________________ 
 
Konservu kārbas _________  
 

Metāla bundžas _______________________ 
 
Papīra pakas 
(piem., pienam, sulām)_________________ 
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Atkritumu izp ētes rezult āti 
J-19. Cik daudz atkritumu maisus jūs savācāt? Cik daudz tas ir litros?_______ 
 

20. Otrreiz pārstrādājāmo atkritumu vērtība (latos):____________ 
 
21. Kā jūs domājat, cik daudz atkritumu izmet pludmales apmeklētāji un cik daudz izskalo jū-
ra? Kā atkritumi nonākuši jūsu pludmalē? 
 
__________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 

Naftas plankumi 
 
Nafta var nonākt jūrā gan no sauszemes, gan izplūstot no kuģiem. Laika gaitā nafta sadalās, 
bet, kamēr tas notiek, tā paspēj nodarīt nopietnu kaitējumu dzīvībai jūrā un krastā. Diemžēl 
nav nekas neparasts mūsdienās pludmalē atrast naftas plankumus. 
 
J-22. Saskaitiet, cik daudz naftas plankumus var atrast lielākus nekā A4 lapas puse. Cik 
daudz naftas plankumus jūs atradāt nodarbības laikā pludmalē? 
 �   Nevienu              

   �  ________ plankumus 
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PAPILDUS PĒTĪJUMI 
 

Cilvēks un j ūra 
 
Pludmal ē 
Rūpīgi apskatiet pludmali un tās apkārtni. Vai tās apkārtnē jūs ievērojāt kādas aizdomīgas 
notekūdeņu izplūdes caurules vai grāvjus? Vai tuvējā apkārtnē ir redzami skursteņi? Kā jūs 
domājat, kāda ir cilvēka ietekme uz ūdens kvalitāti un pludmali? Kā cilvēki to izmanto savām 
vajadzībām?  
 
23. Mūsu pludmale un ūdens tiek izmantots šādiem nolūkiem: 
 
____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Mājās  
24. Sazinieties ar sava rajona pašvaldības vai arī vides aizsardzības dienesta darbiniekiem 
un noskaidrojiet, kāda ir cilvēku ietekme uz pludmali, kādā veidā pludmale tiek aizsargāta 
(vai tai vajadzētu tikt aizsargātai) saskaņā ar esošajiem vides aizsardzības likumiem un kādi 
šajā ziņā ir nākotnes plāni. Šeit ir daži atslēgas vārdi, kurus, ja vēlies, vari izmantot. 
 

Atsl ēgas vārdi:   
Notekūdeņu izplūde 
Noplūde no lauksaimniecis-
kās darbības 
Attīrīšanas iekārtas 
 

Rūpniecība 
Kuģniecība 
Peldēšanās 

Erozija 
Putnu aizsardzība 
Rezervāts 

 
J-25. Kā jūsu pludmalē tiek aizsargāta piekrastes zona? __________________ 
 
Ja tāda ir, cik plata ir aizsargājamā zona:________ metri 
 
26. Vai pavasara un vasaras sezonā ir novērota pastiprināta aļģu savairošanās jeb ziedēša-
na? 
 �  Jā �  Nē �  Nezinu 
 
 
Faktu apkopošana un zi ņojuma izstr āde 
J-27. Apkopojiet visu savākto informāciju un uzrakstiet stāstu vai rakstu avīzei. Iesakiet tiem, 
kuri pieņem dažādus likumus un lēmumus, kā piekrastes zonā uzlabot augu un dzīvnieku 
dzīves apstākļus. 
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Ornitolo ģija 
 
Pludmal ē 
Lai veiktu šo uzdevumu, būs nepieciešama lielāka pacietība nekā parasti. Ja vēlaties 

novērot putnus, nāksies kādu laiku pacietīgi sēdēt un gaidīt. Atrodiet vietu, no kuras jūs varat 
labi pārredzēt pludmali. Apsēdieties un novērojiet pludmali, ūdens malu, ūdeni, gaisu. Lai 
veiktu šo uzdevumu, jums būs vajadzīgs putnu noteicējs un binoklis. 
 
28. Cik daudz dažādu putnu sugu jūs redzējāt? Mēģiniet tās noteikt. 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
J-29. Kuras ir trīs visizplatītākās sugas? Sarindojiet tās secībā. 

 
1. _______________________________ 

 
2. _______________________________ 

 
3. _______________________________ 

 
 

Liels drauds putniem ir nafta, jo tā bojā putnu spalvas. Ja nafta nokļuvusi uz putnu spalvām, 
putns var nosalt. Turpiniet apskatīt pludmali. 
 

J-30. Vai jūs redzējāt putnus, uz kuru spalvām ir naftas traipi? 
 �   Jā    �   Nē 
 
Ja redzējāt tad, cik daudz: dzīvus: ____________  mirušus: ____________ 
 
 
Mājās 
Kad esat atgriezušies skolā, centieties sazināties ar putnu vērotāju klubu un noskaidrojiet sī-
kāk par tiem putniem, kurus jums izdevās atrast vai novērot pludmalē. 
 
31. Ko jūs uzzinājāt par novērotajiem putniem?  
 
____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
32. Kuri no tiem ir gājputni? Kuri no gājputniem lido pāri jūsu pludmalei? Izvēlieties vienu no 
putniem un uzzīmējiet tā migrācijas ceļu. Uzzīmējiet komiksu vai uzrakstiet stāstu par putna 
ceļojumu. 
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Zivis un makš ķerēšana 
 
Pludmal ē 
Šis uzdevums ir domāts tiem, kuriem pietiek pacietības un kuri prot uzdot citiem jautājumus. 
Paņemiet līdzi makšķeres un sāciet makšķerēt. (Pirms sāciet to darīt, vispirms pārliecinieties, 
vai tajā vietā nav kādi makšķerēšanas ierobežojumi.) 
 
33. Zivis, kuras jums izdevās noķert: 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
34. Tagad uzmanīgi aplūkojiet noķertās zivis. Kā jūs domājiet, vai tās ir zālēdājas vai plēsī-
gās zivis? Un ko zivis dara ziemā? 
 
 
Mājās 
Tagad jums būs iespēja parādīt savu erudīciju dabas zinībās un veikt pētījumu bibliotēkā, 
vietējā muzejā vai folkloras kopā. Veciem ļaudīm bieži vien ir daudz interesanta, ko pastāstīt. 
Sazinieties ar kādu, kurš jums var izstāstīt, kā tas ir - būt profesionālam zvejniekam. 
 
35. Kā zvejnieki strādāja tālā pagātnē? Salīdziniet tos laikus ar mūsdienām un moderniem 
zvejas rīkiem. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
36. Uzrakstiet interviju ar zivi par tās dzīvi no dzimšanas brīža līdz nāvei.  
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
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Dzīve pūšļainā fukusa audz ēs 
 
Pludmal ē 
Pūšļainais fukuss ir ļoti nozīmīgs augs, jo liels skaits dažādu dzīvnieku un zivju 

mazuļu meklē patvērumu tā audzēs. Tagad jums būs sīkāk jāizpēta dzīvnieki, kas mājo pūš-
ļainā fukusa audzēs.  
 

Jums nāksies izmantot dzīvnieku noteicēju. Izvēlieties vienu auga paraugu. Ievietojiet to 
plastmasas bļodā vai plastmasas maisā. Izmantojiet sietiņu un uzmanīgi ar to izzvejojiet 
dzīvniekus no pūšļainā fukusa audzes.  
 

Ja jūsu izpētes zonā ir atrodami tikai daži pūšļainā fukusa eksemplāri, tad saudzīgi izturieties 
pret tiem un atstājiet tos augam ūdenī. Aplūkojiet arī aļģes. Mēģiniet atpazīt visus dzīvniekus, 
kurus jums izdevās atrast. 
 
37. Atzīmējiet, ko jūs atradāt 
 

1. Sānpeldes � atradu � neatradu 

 

2. Vienādkājvēži � atradu � neatradu 

 

3. Jūras pīlīte � atradu � neatradu 

 
4. Gliemeži � atradu � neatradu 

 

5. Sarainie tārpi � atradu � neatradu 

 

6. Bryozoya (sūnu dzīvnieki) � atradu � neatradu 

 
7. Jūraszvaigzne � atradu � neatradu 

 

8. Citi � atradu, ko:_____________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ � neatradu 
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Vienu pūšļainā fukusa paraugu aiznesiet uz skolu (glabājiet to ūdenī). 
 
Mājās 
38. Aplūkojiet dzīvniekus caur palielināmo stiklu. Vienu vai vairākus no tiem 
uzzīmējiet. Jūs variet uzzīmēt arī vienu lielu un vairākus mazus zīmējumus. Uzrakstiet arī 
katra uzzīmētā dzīvnieka nosaukumu. 
 
 

Mīti un le ģendas par j ūru 
 
Mītos un leģendās ir cieši savijusies mūsu fantāzija ar īstenību. Tajos tiek izskaidrotas lietas, 
kuras nav skaidri redzamas. Patiesi notikumi bieži vien tiek pārvērsti izdomas pilnos stāstos. 
Jūras spēks un noslēpumainība rosinājusi cilvēkus izdomāt daudzus romantiskus un šausmi-
nošus stāstus. Tagad jums būs iespējams atrast leģendas un mītus par jūsu dzimto krastu.  
 
39. Pavaicājiet kādam vecam cilvēkam, kā pludmale un ūdens tika izmantoti senatnē. 
 
40. Vai jūs ziniet kādus mītus, leģendas vai tēlainus nostāstus par to piejūras daļu, pie kuras 
dzīvojat? 
 
41. Ko jūra nozīmē jums? Uzrakstiet dzejoli vai stāstu par jūru. 
 
42. Izvēlieties vienu no stāstiem, kuru dzirdējāt, pārveidojiet to par lugu un uzvediet savā kla-
sē. 
 
 

Protokolu apkopojums 
 

Līdz 10. novembrim aizpildiet kl āt pievienoto apkopojuma formu un  ats ūtiet pa pastu  
uz Bērnu Vides skolu (a/k 364, R īga, LV 1050) vai izdariet to  projekta m ājas lap ā 
www.liis.lv/dv  Pa faksu sūtīti apkopojumi pārskatā netiks iekļauti. 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 projekta Dabas vē-
rotāji gada pārskatu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

Dabas vērotāji ir starptautisks vides izglītības projekts, kuru atbalsta Pasaules Dabas fonds (WWF) 
Zviedrijā un Zviedrijas Starptautiskās attīstības aģentūra (SIDA).  

Latvijā projektu koordinē Bērnu Vides skola. 
 

Skolēnu protokola Jūra dizainu izstrādājusi: 
Vides iniciatīvu grupa Ecodefense! - Ka ļiņingrada  

Dizains un datorsalikums: Aleksejs Milovanovs 
Zīmējumi: Aleksandrs Petrovs, Aleksandra Koroļeva 


