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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. 
 

Jūras vērotāju apakšprogramma, palīdz skolotājiem, izglītotājiem, jaunatnes vadītājiem 
un pat vecākiem strādāt ar jauniem cilvēkiem un izprast kāda ir šī īpatnējā un pret 
jebkuru iejaukšanos ļoti jūtīgā dabas josla – jūras krasts. 
Dalībnieki novēro ūdenstilpes krastus, grunti, straumes ātrumu, ūdens fizikālās 
īpašības, ūdensaugus un dzīvniekus. Skolēni iegūst izpratni par krastu ekosistēmu, to 
vieglo ietekmējamību. 
 

Latvijai ir 500 km gara jūras krasta līnija. Tā ir vieta, kur satiekas divas stihijas - jūra un 
sauszeme. Veicot atkārtotus pētījumus, iespējams noskaidrot, kā dzīvnieki, augi un 
ūdens kvalitāte savstarpēji ietekmē viens otru, kā cilvēki ietekmē dabas vidi, vai 
stāvoklis uzlabojas vai pasliktinās. 
Veicot novērojumus, skolēni iegūs ne tikai jaunas zināšanas, pieredzi, bet arī pavadīs 
piedzīvojumiem bagātu dienu pie jūras.  
 

Jūras vērotāju pamatmērķi ir:  
• padziļināt izpratni par šo īpašo ekosistēmu jūra; 
• ieinteresēt skolēnus meklēt likumsakarības starp cilvēka darbību un krastu zonas 

stāvokli. 
 

VIDES IZGLĪTĪBA 
 
Visp ārējā izgl ītības 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  
 
Mēs dzīvojam uz zilas planētas. Okeāni un jūras aizņem 71% no zemeslodes virsmas. 
Liela pasaules iedzīvotāju daļa pārtiek no pārtikas, ko viņiem sniedz jūra. Mūsu 
zināšanas par jūru vēl joprojām ir ļoti nepilnīgas.  
 
Fitoplanktons 
Fitoplanktons ir pamats dzīvajai radībai jūrā. Baltijas jūrā fitoplanktons vairojas ūdens 
virsējos slāņos un turpina izplatīties dziļumā, kamēr vien ir pietiekoši daudz saules 
gaismas fotosintēzei, kas nepieciešama augu dzīvībai. Planktons - tie ir mikroskopiski 
augi (fitoplanktons) un dzīvnieki (zooplanktons), kuri peld pa ūdeni. Zooplanktons 
pārtiek no fitoplanktona, vēlāk tas pats kļūst par barību lielākam zooplanktonam, zivīm 
un citiem dzīvniekiem.  
 

Planktona mūžs ir īss. Sezonā rodas vairākas tā paaudzes. Ziemeļu ūdeņos, kāda ir arī 
Baltijas jūra, ar garām un aukstām ziemām, gada laikā vērojamas lielas izmaiņas tā 
daudzumā.  
 

Laiks, kad fitoplanktons intensīvi vairojas, tiek saukts par aļģu ziedēšanu. Pirmais 
planktons parasti parādās ziemas beigās un agrā pavasarī.  
 
Sāļums 
Jūras ūdens sāļumu mēra promilēs – miligrami uz litru. Parasti jūrās sāļums ir starp 34 
un 37 promilēm. Tas nozīmē, ka 1000 grami jūras ūdens satur starp 34 un 37 gramiem 
dažādu sāļu. Baltijas jūrā sāļums ir 4 – 6 promiles. Līdz ar to ūdens šeit ir nevis sāļš, bet 
tikai iesāļš. Tas ir izskaidrojams ar to, ka Baltijas jūra ir pārāk sekla un nenotiek tik 
strauja ūdens apmaiņa, kā citās jūrās. Baltijas jūras dienvidrietumu daļā, kur tā 
savienojas ar Ziemeļjūru, sāļais ūdens no Ziemeļjūras ieplūst Baltijas jūrā, padarot to 
sāļāku. Tomēr, virzoties uz ziemeļiem, ūdens paliek arvien mazāk sāļš. Jūras līčos, kur 
jūrā ietek upes, sāļums var būtiski atšķirties no sāļuma atklātā jūrā. 
 
 

Iesāļā ūdens dēļ Baltijas jūra ir nabadzīga sugu ziņā. Ziemeļjūrā pie Zviedrijas krastiem 
ir atrodamas apmēram 2000 sugu, kuras ir lielākas par 1 milimetru. Dāņu jūras šaurumā 
to skaits ir samazinājies apmēram desmit reižu (200 sugu). Ja jūs turpinātu pētīt Baltijas 
jūru tālāk uz ziemeļiem, jūs secināsiet, ka līdz ar ūdens sāļuma samazināšanos 
samazinās jūras augu skaits. Tajā pat laikā jūs atradīsiet, ka ūdenī ar nelielu sāļumu 
dzīvo daudz saldūdens sugu.  
 

Daudzus organismus Baltijas jūrā ietekmē tas, ka viņiem nākas piemēroties. Ja jūs 
salīdzināsiet augus un dzīvniekus Baltijas jūrā ar viņu radiniekiem upēs un ezeros, jūs 
redzēsiet, ka jūras augi un dzīvnieki ir daudz reižu mazāki. Viņi izmanto savu enerģiju, 
lai pielāgotos, un nespēj izaugt tik lieli.  
 
Jūras ekosist ēma 
Jūrā jūs lielākoties atradīsiet trīs veidu dzīves vides jeb lielākās ekosistēmas. Tas ir 
cietais pamats, mīkstais pamats un atklātā ūdens masa (jūra). Cietais pamats - tās ir 
klintis, akmeņi, kur nenotiek nogulsnēšanās jeb sedimentācija. Krasta vērotāji lielākoties 
pārvietosies pa seklajiem piekrastes ūdeņiem, kur jūra satiekas ar krastu, pētot 
akmeņainos un klinšainos krastus vai mīksto, mālaino vai smilšaino pamatu. 
 
Cietais pamats 
Cietais pamats - tās ir klintis, laukakmeņi, akmeņi. Dažas dzīvnieku sugas māk 
piestiprināties pie cietā pamata un tur dzīvot. Šie dzīvnieki barojas, filtrējot planktonu un 
citas ūdenī atrodamās organiskās vielas. Ir vairākas priekšrocības dzīvei ūdens 
apakšējos slāņos. Šiem organismiem nav jāizlieto enerģija, medījot barību, un nav 



 Skolotāja rokasgrāmata: Jūra 5 

jābaidās, ka tos varētu izskalot krastā. No dzīvniekiem, kas dzīvo klinšainajos 
krastos, jāpiemin jūras pīlīte, divvāku gliemji, jūras anemone, pūšļainais fukuss. 
 
Mīkstais pamats 
Seklie jūras līči, kuros ir plaša augu valsts, ir viens no vissvarīgākajiem jūras biotopiem. 
Šajos ūdeņos barojas daudzi bridējputni (jūras putni), kā arī tur nārsto daudzas zivju 
sugas, jo šīs ir arī viņu barības vietas. Mīkstais pamats var sastāvēt no smilts, grants 
vai māla. Smilšaina pludmale dzīvajai videi ir nepateicīga dzīves vieta. Ūdens līmenis 
dažkārt būtiski mainās. Dažreiz pludmale ir izkaltusi, citreiz appludināta. Tas ietekmē kā 
sāļumu, tā arī temperatūru. Daudzi no dzīvniekiem, kas dzīvo smilšainajā pamatā, spēj 
izrakt alas un tajās paslēpties. To viņi dara, lai paslēptos no dzīvniekiem, lai pasargātu 
sevi no izžūšanas un samazinātu risku tikt izskalotiem krastā vētras laikā.  
Dzīvnieki, kuri dzīvo seklajos ūdeņos uz mīkstā pamata, ir, piemēram, smilšu tārpi, 
Baltijas divvāku gliemji, smilšu gliemji un vēžveidīgie.  
 
Pūšļaino fukusu meži 
Pūšļainie fukusi dod patvērumu lielam skaitam mazāku un lielāku dzīvnieku, kā arī ir 
barības vieta dažādām zivju sugām.  
 

Pūšļainie fukusi, kas aug uz klintīm jūras dibenā, kā arī uz akmeņiem, ir atrodami visā 
krasta līnijas garumā, arī attālos ziemeļu rajonos, piemēram Umeå Zviedrijā un 
Jakobstadā Somijā. Uz vidēja lieluma akmens, uz kura aug pūšļainie fukusi, var atrast 
līdz pat 1000 dzīvnieku, kas tur meklē patvērumu, barojas vai arī mājo uz aļģu virsmas. 
Baltijas jūrā ir ļoti svarīgas šo aļģu kolonijas, jo tie ir daudzgadīgi augi. 
 

Tādas zaļaļģes kā Cladophora attīstās pie eitrofikācijas uz pūšļaino fukusu rēķina. Šīs 
aļģes ietekmē pūšļaino fukusu, pārklājoties tam kā parūka. Tā rezultātā pūšļainais 
fukuss nesaņem pietiekoši daudz saules gaismas. Pēdējā laikā ūdens kļūst arvien 
duļķaināks, tajā savairojas daudz planktona un redzamība samazinās. Pūšļainie fukusi 
vairs neaug tik dziļi ūdenī, kā tas bija pagājušā gadsimta četrdesmitajos gados.  
 
Jūraszāļu p ļavas 
Liela daļa jūras floras un faunas mājo jūraszālēs, kas aug smilšainā jūras dibenā. Tās 
parasti ir atrodamas gan rietumu, gan austrumu piekrastē apmēram 6 - 8 metru 
dziļumā. Tajās mājo liels daudzums divvāku gliemju, vēžveidīgo, kuri izmanto šīs 
jūraszāļu pļavas par savu mājvietu. Šie mazie, gardie dzīvnieki ir svarīgs barības 
resurss lielākiem dzīvniekiem.  
 

JŪRAS BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA 
 
Bioloģiskā daudzveidība ir visu dzīvo būtņu daudzveidība uz sauszemes un ūdenī. Tā 
aptver daudzveidību sugas ietvaros, starp sugām un starp ekosistēmām. 
 

Jūrā mājo daudz augu un dzīvnieku sugas, kuras nav atrodamas uz sauszemes. No 
otras puses jāatzīst, ka jūrā ir mazāk sugu nekā uz sauszemes. Viens no tā iemesliem ir 
sekojošs - kukaiņi, kuri ir vislielākā dzīvnieku grupa uz zemes, nekad nopietni nav 
mēģinājuši kolonizēt jūras vidi. Tomēr tik un tā jūra dod patvērumu lielam dzīvnieku 
sugu daudzumam.  
 

Augu un dzīvnieku sugu sastāvs mainās atkarībā no vides, kur tās dzīvo. Uz mīksta 
pamata seklā ūdenī ir daudz lielāka floras un faunas dažādība, nekā dziļā ūdenī ar 
akmeņainu vai klinšainu pamatu. Ja dabiskā vide tiek traucēta, vai tā izzūd, augi un 
dzīvnieki, kuri tajā mājo, tiek apdraudēti. Dabiskās vides bioloģiskā daudzveidība tad 
samazinās. Ja rodas kādi traucējumi, piemēram, jūrā izplūst nafta, dažas sugas var sākt 
dominēt, jo visi to ienaidnieki vai konkurenti ir aizgājuši bojā. Šajā vietā bioloģiskā 
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daudzveidība būs mazāka nekā iepriekš, neatkarīgi no tā, ka tur mājos daudz kādas 
vienas sugas indivīdi.  
 

Vienas sugas ietvaros var rasties dažādas populācijas, kuras ātri pielāgojas šiem 
īpašajiem nosacījumiem. Robežas starp šīm populācijām var saglabāties pateicoties 
tam, ka tās vairojas dažādās vietās vai dažādos gada laikos, taču tas var novest pie 
rezultāta, ka veidojas ģenētiski dažādas populācijas (lielas ģenētiskās variācijas vienas 
sugas ietvaros). 
 

Viens no šādiem piemēriem - ģenētiskas variācijas  vienas sugas ietvaros - ir Baltijas 
jūras menca. Baltijas jūras menca ir piemērojusies nārstošanai Baltijas jūras seklajā un 
ūdens augiem bagātajā ūdenī. Savukārt Ziemeļjūras mencas ikri nav pielāgojušies 
peldēšanai Baltijas jūras ūdenī ar zemu sāls daudzumu; tās nogrimst jūras dibenā un 
aiziet bojā. Baltijas menca pieder pie tās pašas sugas, pie kuras pieder arī Ziemeļjūras 
menca, tikai tā ir izveidojusi ģenētisku variāciju, kas to padara izturīgu šajā īpašajā vidē.  
Pašlaik uz zemeslodes ir atklātas apmēram 1,5 miljoni dažādu sugu. Lai gan zinātnieki 
uzskata, ka kopīgais sugu skaits varētu būt apmēram no 10 līdz 100 miljoniem. 
Tādējādi varam secināt, ka lielākā daļa sugu mums vēl ir jāatklāj. Jūras vidē ir atklātas 
aptuveni 160 000 sugas.  
 

CILVĒKS UN JŪRA 
 
Piekraste cilvēkam vienmēr ir šķitusi pietiekami pievilcīga vide apmetņu veidošanai. 
Jūra cilvēkam sniedz bagātīgas iespējas dzīvošanai. Piejūras zemi var izmantot 
lauksaimniecībā, turklāt jūra dod daudz pārtikas produktu. Preču pārvadāšana pa jūru ir 
viegla, bet tam ir nepieciešamas ostas, kuras bieži tiek izbūvētas seklos līčos. 
Piekrastes rajoni ir arī iecienītas tūristu atpūtas vietas. Šāda jūras izmantošana atstāj uz 
to paliekošu iespaidu: tā tiek bagarēta, ap to esošās zemes tiek meliorētas, tajā tiek 
pārlieku lielā apjomā izzvejotas zivis un jūrā tiek iepludināts piesārņojums.  
 
Eitrofik ācija 
Ūdens augu pastiprināta vairošanās piekrastes ūdeņos nav jauna parādība. Izmeši no 
lauksaimniecības, mežizstrādes, rūpniecības un pilsētu notekūdeņi pēdējo simts gadu 
laikā ir lielā mērā ietekmējuši dažādu barības vielu ieplūšanu jūrā. Caur Latvijas 
teritoriju Baltijas jūrā un Rīgas līci ieplūst ap 5% kopējās saldūdens pieteces. Šis ūdens 
savukārt ienes vairāk nekā 10% kopējā Baltijas jūrā ieplūstošā fosfora un līdz 10% 
slāpekļa. Tieši slāpeklis ir tas, kas nosaka aļģu vairošanos jūrā. Kad slāpekļa daudzums 
jūrā palielinās, aļģes sāk vairoties. Slāpekļa izplūde rūpniecībā ir samazinājusies, tomēr 
tā ir pieaugusi no satiksmes līdzekļiem un lauksaimnieciskās ražošanas. Slāpekļa 
savienojumi jūrā nonāk pa upēm vai gaisu, kur tie veicina pastiprinātu aļģu vairošanos.  
Ļoti grūti ir attīrīt slāpekli no notekūdeņiem, tādējādi tie satur lielu slāpekļa daudzumu 
pat pēc attīrīšanas.  
 

Barības vielas izraisa fitoplanktona vairošanos (mikroskopiskas aļģes, kas peld pa 
ūdeni) ūdenī, padarot to duļķainu un samazinot redzamību. Savukārt tas rada 
nepateicīgu vidi aļģēm, kas dzīvo un vairojas zemākos ūdens slāņos, jo tās vairs 
nesaņem pietiekoši daudz saules gaismas. Daudzās vietās viengadīgās šķiedrveida 
aļģes sāk aizstāt daudzgadīgās aļģes, tādā veidā kaitējot visam biotopam, piemēram 
pūšļaino fukusu plantācijām.  
 

Kad aļģes sāk masveidā vairoties, to sauc par aļģu ziedēšanu. Aļģu ziedēšana pati par 
sevi ir normāla dabas parādība, taču šis process pastiprinās, ja mēs mēslojam jūru.  
Kad aļģes iet bojā, tās sāk trūdēt. Tam ir nepieciešams skābeklis. Kad liels augu 
daudzums sāk trūdēt vienlaicīgi, ūdenī var nepietikt skābekļa, un pašā sliktākajā 
gadījumā bojā iet augi un dzīvnieki, kas dzīvo dziļumā. Mūsdienās aptuveni viena 
trešdaļa Baltijas jūras apakšējās daļas ārkārtīgi izjūt skābekļa deficītu.  
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Mitrzemes – lamatas sl āpeklim 
Pēdējos gados daudzās valstīs ir uzcelti vairāki aizsprosti un mākslīgi izveidotas 
mitrzemes, lai tās darbotos, kā lamatas slāpeklim. Tajās nokļūst un paliek slāpeklis 
pirms tas sasniedz jūru.  
 
Vides toks īni 
Vides toksīni ir izturīgas organiskas substances (piemēram, PCB un DDT) un metāli, 
kas nokļūst jūrā pa upēm un no gaisa. Tie uzkrājas dažādos organismos un lielākoties 
ietekmē tos dzīvniekus, kuri atrodas uztura piramīdas augšdaļā.  
 

Baltijas jūrā, kur ūdens apmaiņa notiek ļoti lēni, izturīgie toksīni, kā DDT un PCB, ir 
uzkrājušies zivīs, putnos un zīdītājos. Pirms apmēram trīsdesmit gadiem uz iznīcības 
sliekšņa atradās baltastes ērglis un ūpis, jo tajā laikā plaši tika lietots DDT. Mūsdienās 
tā izmantošana ir samazinājusies un populācijas lēnām atlabst, tomēr vēl joprojām ir 
vārīgas.  
 

No PCB akumulēšanās zivju organismā smagi ir cietuši roņi. Roņu mātītes kļuva 
sterilas, kā arī tika atklāti nopietni bojājumi Baltijas roņu ādā, zarnās, nierēs un skeletā.  
Kopš 70-tajiem gadiem PCB koncentrācija Baltijas jūras dzīvnieku organismos ir 
samazinājusies, taču ne tik lielā mērā kā DDT koncentrācija. Roņi ir kļuvuši veselīgāki, 
un viņiem dzimst arvien vairāk mazuļu.  
 

Diemžēl briesmas vēl nav beigušās. Iespējams, jūrā atrodamas indīgas substances, 
kuras vēl nav atklātas.  
 

Zvejniec ība 
Zivis un vēžveidīgie ir labs un veselīgs pārtikas produkts, tāpēc zvejniecība ir svarīga 
ekonomikas nozare. Tomēr zvejniecību nopietni apdraud tas, ka mūsu jūras stāvoklis 
kļūst arvien sliktāks.  
 

Zvejniecībai ir gan tieša, gan netieša ietekme uz dzīvi jūrā. Lielākā daļa to zivju sugu, 
kuras pieprasa patērētāji, Baltijas jūrā tiek pārāk intensīvi zvejotas. Pārāk lielas 
nozvejas, kā arī skābekļa trūkuma rezultātā Baltijas mencas populācija ir dramatiski 
samazinājusies. Tas atstāj ietekmi uz visu uztura piramīdu, jo menca ir vissvarīgākā 
plēsīgo zivju suga Baltijā. Zvejojot ar traļiem, jūras dzīlēs tiek nodarīts nopietns 
postījums ekosistēmai. Turklāt lielas un mazas zivis, jūras zīdītājus un putnus iznīcina 
maluzvejnieki. Tas nopietni apdraud dažu sugu izdzīvošanu. Mēs varam kaut kādā 
mērā samazināt maluzvejniecību, izmantojot dažādus likumus. Ja mēs vēlamies 
saglabāt Baltijas jūras bagātību, mums jāuzlabo zivju resursu pārraudzīšanas 
mehānismi un jāuzlabo zināšanas.  
 
Jūras atkritumi 
Atkritumi jūrā rada nopietnas problēmas. Zīdītāji un zivis aiziet bojā, sapinoties tīklos, 
dažādās saitēs un stīpās. Daudz jūrā pamestu tīklu turpina zvejot zivis (tā saucamie 
spoku tīkli) un zīdītājus. Piemēslotas un piegružotas pludmales izskatās neglīti un kļūst 
bīstamas cilvēkiem.  
 

Atkritumi rodas no dažādiem tirdzniecības kuģiem, kā arī pasažieru prāmjiem, 
platformām, kas atrodas jūras piekrastes zonā, zveju kuģiem un liellaivām, tūristu 
kuģiem un jahtām, kā arī tos atnes straumes no dažādām okeāna vietām. Tos rada arī 
tūrisma atpūtas vietas upju krastos. Atkritumu izpēte, ko veic Krastu vērotāji, sniedz 
nozīmīgu informāciju par esošo situāciju piekrastē. 
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Nafta 
Nafta jūrās izplūst no kuģiem, kuri tajā nelegāli mazgā savas naftas cisternas, kā arī 
dažādu avāriju rezultātā. Tā ieplūst jūrā līdz ar lietus ūdeņiem, kuri negaisa laikā to 
noskalo no ielām. Liela daļa jūrā izplūdušās naftas paspēj izplūst lielā teritorijā un tās 
savākšanai ir nepieciešami pāris mēneši. Tomēr daļa naftas nogulsnējas jūras dibenā 
un tur saglabājas daudz ilgāk nekā tikai divus mēnešus. Kad nafta nokļūst uz putnu 
spalvām, tie var aiziet bojā. Ar naftu notraipītām putnu spalvām zūd siltumizolācija un 
putni nosalst. Turklāt viņi apēd daļu naftas, tīrot savas spalvas.  

 
 

DARBA PL ĀNOŠANA 
 
Dabas vērotāju materiālu var izmantot dažādos veidos, tas ir atkarīgs no: 
- Skol ēnu 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  Materi āli  Darba 
organiz ēšana  

Nepiecieša-
mais laiks  

Koment āri  

Sagatavoša-
nās 

Skolotāja 
rokasgrāmata 

Var variēties Var variēties - Ļaujiet skolēniem pašiem 
pārbaudīt savas zināšanas 
un uzskatus. 
- Ļaujiet skolēniem 
iepazīties ar protokoliem. 
- Paskaidrojiet skolēniem, 
kā pētījums tiks veikts.  

Pētījumi pie 
jūras 

Skolēna 
protokols 

Visi kopā vai 
mazās 
grupiņās 

Viena diena Piemērojiet pētījumu savas 
grupas iespējām. 

Papildus 
pētījumi 

Sāk veikt ārā 
un tad turpina 
skolā 

Grupās Var variēties Šeit parādās saikne ar 
dažādiem mācību 
priekšmetiem. Dažus 
uzdevumus var uzdot pildīt 
mājās. 

Oblig āti 
nosūtiet 
rezultātu 
apkopojumus 
Dabas vērotāju 
nacionālajam 
koordinatoram! 

Protokolu 
apkopojums ir 
jāatsūta pa 
pastu vai 
internetu vai 
jāatnes uz 
Bērnu Vides 
skolu 

Skolēnu grupa 
vai skolotājs 

Aptuveni 30 
minūtes 

Jūsu rezultātu apkopojums 
ir ļoti svarīgs, lai projekts 
darbotos veiksmīgi. Jums 
nav jāiekļauj apkopojumā 
pilnīgi viss paveiktais 
darbs, bet tikai tas, kas ir 
norādīts. 
 

Ko vēl darīt 
papildus 

Izstādes, uzkopšanas darbi, sakari ar citām skolām, nometnes, konkursi utt. 
Esiet radoši! 
Aktīvi piedalieties dažādos Dabas vērotāju organizētos pasākumos! 

 
Izvēlieties r ūpīgi 
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 
jautr ību! 
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Piemērojiet protokolus savas grupas sp ējām 
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.  
 
Mēs vēlamies uzsv ērt, ka ir svar īgi… 
- 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 atv ēlētais laiks  

Pētījumi jāveic un protokolu  apkopojums j āiesniedz l īdz 10. novembrim . 
 
Iesniedz protokolu apkopojumu nacion ālajam 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. 

 
SAGATAVOŠAN ĀS 

 
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.  
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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.  
 
Iedvesmai 
Klase dosies izpētīt jūras krastu. 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. Kāda ir atšķirība starp dzīvi jūrā un dzīvi uz 
sauszemes? 
 

• Ja mēs zinām, ka viss ūdens ātrāk vai vēlāk ieplūst jūrā, tad kāpēc jūra nepārplūst? 
• Kā dzīvnieki var izdzīvot jūras ūdenī? 
 

Lietojiet vienkāršus, rosinošus jautājumus, lai veicināt domu apmaiņu. Strādājiet gan ar 
visu klasi, gan nelielās grupās. Uzrakstiet uz tāfeles visus neatbildētos jautājumus, kā 
arī visus faktus par ūdeni un piekrasti. 
 
Ideju apkopošana 
Pajautājiet skolēniem, ko viņi zina par dzīvi jūrā. 
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, kā arī likt viņiem padomāt par 
dzīvi jūrā, pirms viņi dodas to izpētīt.  
  
Dodieties uz pludmali 
Aizejiet uz pludmali (vēl nesāciet strādāt ar protokoliem), lai labāk to iepazītu. Šāda 
veida ekskursijā paņemiet līdzi piknika grozu. Izmantojiet šo ekskursiju, lai liktu 
darboties visām savām sajūtām. Ļaujiet skolēniem uzrakstīt dzejoli par ūdeni. Nonākuši 
atpakaļ klasē, nolasiet dzejoļus un mēģiniet vēlreiz apspriest jautājumus, kuri radās 
ideju apkopošanas laikā. 
 
Savāciet paraugus 
Lieciet skolēniem savākt piecas lietas, kuras viņiem šķiet tipiskas pludmalei. Lūdziet 
viņiem pamatot, kāpēc viņiem šīs lietas šķiet tipiskas.  
 
Skol ēnu uzdevumu apspriešana 
Daži uzdevumi protokolā ir apzīmēti ar burtu ”J”. 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.  
 
Īsum ā par p ētījumiem pludmal ē (skat īt skol ēnu protokolus)   
Izvēlieties kādu vietu pie pludmales, kur varētu glabāt līdzpaņemto inventāru un apēst 
līdzpaņemtās sviestmaizes. Pētījums sākas ar pārgājienu gar jūras krastu. Vēlāk 
skolēni tiek sadalīti mazākās grupās, lai izpildītu papildus uzdevumus.  
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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. 
 
Nepieciešamie materi āli 
Skolot ājam : 
viens neaizpildīts skolēna protokols, 
skolotāja rokasgrāmata, 
pirmās palīdzības komplekts. 
 
Skol ēniem : 
konkrētā apgabala topogrāfiskā karte, 
skolēna protokols, 
zīmulis, 
zābaki, 
sietiņš ūdensdzīvnieku ķeršanai, 
plastmasas bļoda, plastmasas karotīte, pipete, 
mērlente, 
atkritumu maisi, 
cimdi. 

 
Var noder ēt… 
binoklis, 
materiāls aļģu nospiešanai, 
palielināmais stikls, 
materiāli zīmēšanai, 
māli veidošanai, 
fotoaparāts, 
ūdenslīdēja maska un caurule, 
makšķerēšanas piederumi, 
jūras karte. 
 

PADOMI PROTOKOLU AIZPILD ĪŠANAI 
 

Pārgājiens gar krastu (1. uzdevums) 
Kopā ar skolēniem ejiet apmēram 500 metrus gar jūras krastu. Šajā laikā mēģiniet iegūt 
vispārēju ieskatu par apkārtējo vidi. Izvēlieties apmešanās vietu. Tajā atstājiet 
aprīkojumu, kā arī izmantojiet to, kā tikšanās un pusdienošanas vietu.  
 

Ieteikums : Jūs varat ļaut skolēniem strādāt grupās, tālāko pētījumu veikšanai. 
Izvēlieties kādu vietu aptuveni 50 metrus no ūdens. Tad iezīmējiet savu pētījumu 
laukumu. Tātad turpmāk tā būs jūsu pētījumu zona. 
 
Augi j ūras krast ā un ūden ī 
Jums būs nepieciešams augu noteicējs. Nodaļā par augiem skolēniem vajadzētu izpētīt, 
kādus augus viņi var atrast ūdenī un krastā.  
 
Pūšļainais fukuss (8. –10. uzdevums)  
Šajā uzdevumā skolēniem jāizpēta augi, kas atrodami uz akmeņiem, kā arī kādi 
dzīvnieki tajos dzīvo. Mēģiniet nenoraut augus, kas aug uz akmeņiem. Kad pētījums ir 
pabeigts, atlieciet tos atpakaļ ūdenī.  
 

Priekšnoteikumi augu un dzīvnieku dzīvei dažādās Baltijas jūras vietās ir dažādi. 
Pūšļainais fokuss aug tālu ziemeļos līdz pat Bosnijas jūras ziemeļu rajoniem. To audzes 
ir atkarīgas no gadalaika. Tas ir arī atkarīgs, vai akmeņi ir pārklāti ar zaļaļģēm. To 
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augšanas apstākļus var pasliktināt arī liels fitoplanktona daudzums ūdenī, kas to padara 
duļķainu.  
 
Ūdensdz īvnieki 
Atcerieties, ka jūras līčos un upju ietecēs sāļuma daudzums ūdenī būs zemāks nekā 
atklātā  jūrā. Uzdevuma veikšanai dodiet pietiekoši daudz laika. Paceliet akmeņus, 
izpētiet smiltis un izrociet iedobes apkārt akmeņiem, uz kuriem aug jūraszāles. Atrastos 
dzīvniekus ievietojiet lielā, baltā traukā. Tam var izmantot arī vecas plastmasas 
atvilknes, vecas izlietnes un citas lietas. Pats svarīgākais - traukam jābūt lielam, 
diezgan seklam un ar gaišu dibenu, lai dzīvnieki būtu viegli saskatāmi. Izskaitiet un 
izpētiet visus dzīvniekus. Aizpildiet protokolu un atlaidiet dzīvnieciņus atpakaļ jūrā.  
 
Sugu atpaz īšana 
11. uzdevumā skolēniem ir jāizpēta mazie dzīvnieciņi, kas dzīvo ūdenī. Centieties 
izdomāt dažādus uzdevumus, kas paildzinātu un padziļinātu skolēnu saskarsmi ar šiem 
dzīvniekiem. Šeit ir dots viens piemērs.  
 

Skolēni ar sietiņa palīdžibu sameklē ūdensdzīvniekus starp jūraszālēm, kā arī gruntī. 
Visi atrastie dzīvnieki tiek ievietoti gaišā plastmasas bļodā, kurā atrodas ūdens. Kad 
skolēniem šķiet, ka viņi ir pietiekami daudz jau meklējuši un jaunas dzīvnieku sugas 
vairs nav iespējams atrast, lieciet viņiem visas līdzīgās dzīvnieku sugas ievietot 
atsevišķos trauciņos - sašķirot. Šķirošanu var padarīt vieglāku, ja uz katras kastes tiek 
piestiprināti vienkārši to dzīvnieku attēli, kas tajā atrodas. Kad visas grupas savus 
atradumus ir sašķirojušas, jums jāiedod katrai grupai viens trauciņš ar dzīvniekiem un 
jālūdz, lai skolēni padomātu par jautājumiem 12. uzdevumā. 
 
Zilie divv āku gliemji un upju raibgliemezis 
Zilie divvāku gliemji dzīvo tālu uz ziemeļiem. Upju raibgliemeži ir atrodami visā 
piekrastes garumā, taču dod priekšroku dzīvei mazāk sāļā ūdenī. Izvēlieties sugas, 
kuras ir visvieglāk atrodamas.  
 
Atkritumi un pludmales pies ārņojums (17. – 21. uzdevums)  
Šajā uzdevumā mēs izpētīsim, kāds piesārņojums ir atrodams krastā. Atkritumi jāsavāc 
500 m garā posmā un jāatzīmē protokolā. Vai atkritumi ir nākuši no jūras vai no 
sauszemes? Vai atkritumu daudzums palielinās vai samazinās? Jūsu savāktā un 
iesniegtā informācija ir ļoti svarīga. Savāciet un nododiet otrreiz pārstrādājamos 
atkritumus! Mēs arī ceram, ka jūs savāksiet visus atkritumus un aizgādāsiet tos prom no 
pludmales. Ja to ir ļoti daudz, iespējams jums būs nepieciešama palīdzība. Ja jūs 
atrodat konteinerus ar nezināmu saturu, esiet piesardzīgi un kontaktējieties ar vietējās 
pašvaldības amatpersonām.  
 

PAPILDUS PĒTĪJUMI 
  
Pamatpētījumi nu ir pabeigti. Ja jūs vēlaties turpināt un paplašināt pētījumus, šeit ir daži 
ieteikumi grupu darbam. Sāciet tos pētāmajā objektā, bet turpiniet un pabeidziet skolā. 
Izvirziet skolēniem skaidras vadlīnijas. Viņiem ir jāzina darba mērķis, tam atvēlētais 
laiks un kā par darbu būs jāatskaitās.  
 
Cilvēks un j ūra (23. – 27. uzdevums) 
Kamēr grupa pastaigājas pa pludmali, lieciet viņiem vērot un pārliecināties, kā cilvēki ar 
savu darbību ir ietekmējuši pludmali un jūru. To var izmantot transportēšanai, 
iespējams, skolēni atklās visai dīvainas notekūdeņu caurules un būs spiesti padomāt 
par rūpniecību, to var izmantot zvejošanai un atpūtai.  
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Vēlāk skolēni var sazināties ar vietējās vai rajona pašvaldības amatpersonām, lai 
uzzinātu ko vairāk par cilvēku darbību, kas ietekmē pludmali un jūru. Vai jūru  
ietekmē piesārņojums? Vai jūra kaut tiek aizsargāta? Kādi likumi ir spēkā?  
Lieciet skolēniem rezumēt viņu novērojumus īsos stāstiņos vai avīžu rakstos u.c. 
veidos. Ja skolēni uzraksta vairākus stāstus, lūdzu izvēlieties vienu un iekļaujiet 
apkopojumā.  
 
Ornitolo ģija (28. – 32. uzdevums) 
Atvēliet skolēniem laiku apsēsties un uz brīdi pavērot putnus un tad pastāstīt par 
novēroto. Šo uzdevumu var apvienot ar pētījumiem apkārtnē vai arī veikt kā atsevišķu 
pētījumu. Ja jums izdodas atrast putnus, kuriem kaitējumus nodarījusi nafta un kuri vēl 
joprojām ir dzīvi, sazinieties ar vietējo dabas aizsardzības nodaļu, ar ornitologu klubu 
vai putnu pētījumu centru, lai saņemtu padomu un palīdzību. Ja jūs atrodat tikai un 
vienīgi beigtus putnus, sazinieties ar vietējo pašvaldību.  
 

Kad skolēni veikuši savus pētījumus, viņiem vajadzētu satikties ar ornitologu vai kādu 
pārstāvi no dabas aizsardzības organizācijas, lai pajautātu, ko viņi zina par putniem, 
kuri mājo piekrastē un ūdenī jūsu rajonā. 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 zvejošana 
Tiem skolēniem, kuriem patīk makšķerēt, lūdziet paņemt līdzi viņu makšķeres. 
Noskaidrojiet, vai makšķerēšana gar krastu ir atļauta. Ļaujiet skolēniem pamakšķerēt. 
Pajautājiet, kuras zivis, pēc viņu domām, uzķersies. 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 satikties ar vecākiem ļaudīm, lai 
noskaidrotu, kā cilvēki zvejoja senos laikos. Varbūt jūsu apvidū ir muzejs vai folkloras 
biedrība, kas jums var sniegt vairāk informācijas. 
 

 Lieciet skolēniem uzrakstīt stāstu par kādu zivi un tās dzīvi no šūpuļa līdz kapam.    
 
Dzīve pūšļainā fukusa audz ēs (37. – 38. uzdevums)  
Šis uzdevums sagādās prieku tiem, kuriem patīk veikt pētījumus ārā. Tas ir visai 
sarežģīts, bet mēs ceram jūs to spēsiet veikt atbilstoši savām iespējām. Ja jūsu 
izpētāmajā teritorijā ir tikai daži akmeņi, uz kuriem aug jūraszāles, neraujiet tās nost. Tā 
vietā rūpīgi aprociet tam apkārt nelielus grāvīšus. Neaizmirstiet izpētīt dzīvniekus, kuri 
dzīvo ap un uz šiem augiem. Skolā jums vajadzētu izmantot palielināmos stiklus un 
krāsas, un uzzīmēt dzīvniekus, kurus jums izdevās atrast.  
 
Mīti un le ģendas par j ūru 
Šis uzdevums ļaus jums izpētīt piekrasti gan jūsu iztēlē, gan realitātē. Sāciet ar 
pētījumiem par to, kā ūdeni izmantoja senos laikos. Viens no ieteikumiem - skolēni 
satiekas ar vecākiem ļaudīm, kuri zina, kā ūdens tika izmantots. Vai jūsu rajonā ir 
muzejs vai folkloras biedrība, kura ir dokumentējusi, kā cilvēki mēdza dzīvot senos 
laikos?  
 

Vienmēr ļaudis zina stāstīt kādus mītus vai leģendas par to, kā radies vietas 
nosaukums, vai arī izskaidro kādu dabas parādību. Cilvēki zina stāstīt tēlainus 
atgadījumus par to, kā sirmā senatnē ir izmantots ūdens. Atrodiet dažus stāstus vai 
mītus par jūsu piekrasti.  
 

Ko jūra nozīmē mūsdienu skolēniem? Peldēšanos, zvejošanu, uzturu… 
Pabeidziet šo pētījumu, attēlojot lomās vienu no stāstiem.  
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NOSLĒGUMA UZDEVUMI 
 

Kur j ūs bij āt? 
Kā izskatījās vieta, kurā jūs veicāt savus eksperimentus? Lieciet skolēniem atrast viņu 
protokolos atslēgvārdus, kurus viņi pierakstīja pirms uzsāka pētījumus. Kā izskatījās 
apkārtne? Vai tur bija klintis, akmeņi, celtnes, lauksaimnieciski apstrādātas zemes vai 
piejūras meži? Vienojieties par pieciem vissvarīgākajiem atslēgvārdiem, kuri vislabāk 
raksturo pludmali.  
 

Izpētiet, kāds ir ūdens sāļums vietā, kur jūs veicāt pētījumus.  
Lieciet skolēniem pavērties kartē. Atrodiet tajā vietu, kur jūs bijāt, lai arī citi var atrast 
ceļu uz šo vietu.  
 

Lieciet skolēniem uzzīmēt, kā viņi uztvēra pētījumu vietu. Jūs varbūt varat izveidot 
savas pludmales un apkārtnes maketu.  
 

PROTOKOLU APKOPOJUMA IESNIEGŠANA 
 
Kad esat pabeiguši pētījumus, apkopojiet rezultātus un aizpildiet protokolu apkopojuma 
lapu (ja esat izpētījuši vairāk kā 500 m krastu, tad apkopojumā aprēķiniet vid ēji 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 rezult ātus ats ūtiet pa pastu uz B ērnu Vides skolu (a/k 364, Rīga  
LV 1050) vai aizpildiet apkopojuma formu projekta m ājas lap ā 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 Jūra dizainu izstrādājusi: 
Vides iniciatīvu grupa Ecodefense! - Ka ļiņingrada  

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

1. zīmējums. S āļums un biolo ģisk ā daudzveid ība. Skait ļi ir doti promil ēs. 
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2. zīmējums. Augi un dz īvnieki akme ņainā pludmal ē 

 

 
Augi:  
 
1. Cladophora glomerata 
2. Enteromorpha intestinalis 
3. Fucus vesiculocus 
4. Pilayella littoralis 
5. Ceramium tenuicorne 
6. Sphacelaria arctica 
7. Furcellaria fastigata 
8. Phyllophora brodiaei 
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3. zīmējums. Augi un dz īvnieki smilšain ā pludmal ē 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augi:  
 
1. Cladophora glomerata 
2. Zostera marina 
3. Chorda sp. 
4. Chara sp. 


