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KAS IR MEŽA VĒROTĀJI?
Meža vērotāji ir starptautiska vides izglītības projekta DABAS VĒROTĀJI viena no trīs
programmām. Projektu DABAS VĒROTĀJI Latvijā koordinē sabiedriska organizācija
Bērnu Vides skola.
Meža vērotāju programma palīdz skolotājiem, izglītotājiem, jaunatnes vadītājiem un pat
vecākiem strādāt ar jauniem cilvēkiem, pētot bioloģisko daudzveidību mežā.
Programma izzina gan augu un dzīvnieku savstarpējās attiecības, gan vidi, kurā tie
dzīvo, gan cilvēka ietekmi uz mežu.
Novērojot un iemācoties noteikt dažādas augu un dzīvnieku sugas, skolēni iegūs ne
tikai jaunas zināšanas, pieredzi, bet arī pavadīs piedzīvojumiem bagātu dienu mežā.
Meža vērotāju pamatmērķi ir:
• padziļināt izpratni par šo īpašo ekosistēmu - mežu;
• ieinteresēt skolēnus meklēt likumsakarības starp bioloģisko daudzveidību mežā un
cilvēka darbību, līdz ar to veicinot ilgtspējīgu attīstību.

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
Mežu veidošanās pēc ledus laikmeta
Kad ledus atkāpās, tā vietā sāka augt koki. Pirmie parādījās salcietīgie koki, kā bērzs un
priede. Tiem sekoja koki, kuriem labāk patīk siltāks klimats, kā lazda, goba, ozols, liepa
un alksnis, lai veidotu lapu koku mežus. Vēlāk no ziemeļiem parādījās egle. Bieži vien
izcēlās mežu ugunsgrēki, kas mežu masīvos izveidoja lielus klajumus.

Meži pagātnē
Mežiem vienmēr ir bijusi nozīmīga vieta cilvēku labklājības veidošanā. Tie ne tikai
apgādā cilvēkus ar kokmateriāliem un kurināmo, bet arī tiek izmantoti medībām un ogu
ieguvei. Meži vienmēr ir bijuši potenciāls resurss jaunu lauksaimniecības zemju ieguvē.
Pēc tam, kad tika nolīsti līdumi, tika iegūtas jaunas lauksaimniecībā izmantojamās
zemes un ganības. Mežu izciršana nodrošināja cilvēkus ar kurināmo un kokmateriāliem.
Palielinoties iedzīvotāju skaitam un paplašinoties saimniecībai, meža izmantošana
kļuva arvien intensīvāka. Īpaši postoša iedarbe šajā ziņā bija līdumu dedzināšanai; ar
tās nemitīgu paplašināšanos mežus nomainīja arvien jauni tīrumi un pļavas. Koku
ataugšanu kavēja lopu ganāmpulki mežā. Dravnieku cirvim un bieži vien ugunij par
upuri kļuva lielie meža koki. Koka materiāli viduslaikos bija viegli pieejami, to vērtība bija
zema, tāpēc mežu nesaudzēja, cērtot būvkokus, lietaskokus un malku. Stāvoklis
mainījās jaunajos laikos, kad strauji pieauga pieprasījums pēc koksnes, bet mežu
platība bija jau jūtami samazinājusies. Koku sāka uzskatīt par vērtību. Laika gaitā
koksnes ieguve kļuva par galveno kritēriju attieksmē pret mežu. Izveidojoties jaunai
saimniecības nozarei: mežsaimniecība, tās interešu pirmajā vietā nostājās koku masas
producēšana pēc iespējas lielākos apjomos un labākā kvalitātē. Visāda citāda veida
meža izmantošanu pakārtoja kokmateriālu iegūšanas interesēm.*
________________________________
* Latvijas mežu vēsture, WWF, Latvija, 1999

Mežsaimniecība 19-tajā gadsimtā
Rūpnieciskās revolūcijas laikā meži kļuva par svarīgu resursu. Pieauga pieprasījums
pēc zāģmateriāliem un papīrmalkas. Tajā laikā visai maz domāja par mežu
atjaunošanu.
Pēc kara vēl vairāk pieauga pieprasījums pēc kokmateriāliem un mežsaimniecība kļuva
arvien vairāk mehanizēta. Līdzko zirgu vietā sāka izmantot traktorus un motorzāģi
aizstāja parastos cirvjus un zāģus, izcirsto teritoriju skaits ātri pieauga, un palielinājās
arī mežsaimniecībā nodarbināto skaits.
Straujā attīstība turpinājās līdz ar efektīvākas tehnikas un labāk izstrādātas
mežrūpniecības stratēģijas izmantošanu. Mūsdienās meži vairs neizskatās tā, kā tie
izskatījās senos laikos, un daudzām augu un dzīvnieku sugām tajos ir grūti izdzīvot.
Tajā pat laikā cilvēkiem ir lielāks pieprasījums pēc kokmateriāliem nekā meži spēj dod
dabiskā veidā, neizjaucot līdzsvaru dabā.

Kas ir bioloģiskā daudzveidība?

Bioloģiskā daudzveidība ir visu dzīvo būtņu daudzveidība uz sauszemes un ūdenī. Tā
aptver daudzveidību sugas ietvaros, starp sugām un starp ekosistēmām.
Biotopi: Dažādā vidē ir dažādas augu un dzīvnieku kombinācijas. Lapu koku mežā
atrodamas citādākas sugas nekā priežu mežā ar smilšainu augsni. Vecos mežu
masīvos, kur atrodami daudz nolūzuši koki, atrodamas citādākas sugas nekā egļu
mežos.
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Sugu daudzveidība: Pašlaik uz zemes ir zināmas 1,5 miljoni dažādas sugas.
Pētnieki ir pārliecināti, ka uz zemes ir pavisam no 10 līdz 100 miljoni sugu. Tas
liecina, ka lielāko daļu sugu vēl ir jāatklāj.

Ģenētiskās variācijas: Katrā no sugām ir daudz dažādu indivīdu, kuri cits no cita ar
kaut ko atšķiras. Katram indivīdam ir sava ģenētiskā uzbūve.

Bioloģiskā daudzveidība mežā
Kad koki ir sasnieguši zināmu vecumu, tos nocērt un to vietā iestāda jaunus kokus. Tas
nozīmē, ka visi koki mežā ir līdzīgā vecumā, tajā ir tikai dažu sugu koki un nav kritušu
koku.
Dažas koku sugas no tā gūst labumu. Parasti tās ir sugas, kuras viegli vairojas un nav
jūtīgas pret kaitīgām ietekmēm, piemēram, avenes, vītoli. Tas patīk arī stirnām un
briežiem. Savukārt citas sugas no tā cieš, lai gan pēdējā desmitgadē mežrūpniecībā
arvien vairāk tiek ņemts vērā, kā mežizstrādes procesi ietekmē dabu. Mūsdienās mežu
īpašniekiem jāievēro vairāki likumi, lai pasargātu floru un faunu meža augšanas gaitā,
un arī tad, kad koki tiek nocirsti.

Atslēgbiotopi
Pie galvenā biotopa piederošs mežs vai tā daļa, kurā ir vai varētu atrasties apdraudētas
sugas.

Indikatorsugas
Lai noteiktu, vai mežs ir uzskatāms par galveno biotopu, tiek identificētas
indikātorsugas. Pie indikatorsugām pieder tās, kurām ir specifiskas vai īpaši augstas
prasības pret apkārtējo vidi un kuras ir viegli atpazīt, veicot sugu inventarizāciju. Ja
mežā ir atrodamas indikatorsugas, tas tiek uzskatīts par ievērojamu dabas vērtību.
Daudzas sūnas, ķērpji un vaboles tiek izmantotas kā indikatorsugas, kaut gan, jāteic, ka
tiek izmantoti arī lielāki augi un dzīvnieki. Mednim ir nepieciešama ainavas un vides
daudzveidība. Šim putnam ir nepieciešams mežs, kurā ir daudz vecu koku.
Sīkraibais dzenis dzīvo lapu koku mežos ar daudz mirušiem kokiem.

MEŽA DAUDZVEIDĪBAS NEPIECIEŠAMĪBA
Veci un miruši koki

Tas, ka mežā ir veci un miruši koki, kuri gan ir nolūzuši, gan vēl turas, ir ļoti svarīgi
meža bioloģiskajai daudzveidībai. Kultivētos mežos bieži vien tādu koku vispār nav. Uz
kritušu, mirušu un mirstošu koku stumbriem dzīvo liels daudzums dažādu mazu
dzīvnieciņu, ķērpju un piepju. Tos, savukārt, izmanto citi dzīvnieki, kuri arī ir atkarīgi no
bojā gājušajiem kokiem. Mizgrauži (1. zīmējums) un koksngrauži dzīvo uz nesen
mirušiem kokiem. Citi kukaiņi, savukārt, pārtiek no koksnes un dzīvo zem koka mizas.
Pēc vairākiem gadiem, kad koka miza nodrūp, tad šo koku sāk pārņemt jauni kukaiņi,
piemēram, krāšņvaboļu pārstāvji, no kuriem daži ir arī apdraudēti. Kad koki sāk mirt un
beidzot nolūst, tos pārklāj sūna un uz tiem sāk apmesties dzīvnieki, kuri izmanto koka
stumbru kā patvērumu, piemēram, zirnekļi, daudzkāji un gliemeži.

Ugunsgrēki
Mežu masīvu degšana palīdz atjaunot veģetāciju uz zemes. Tiklīdz lielie koki sadeg,
saules gaisma sasniedz zemi. Gaisma, lielais daudzums bojā gājušu koku un barības
vielu bagātība ļauj vairoties jauniem augiem un dzīvniekiem.

Lapu koki un mitrzemes
Tā ir vide, kura ir bagāta ar dažādām sugām un tai nenāk par labu mežrūpniecība.
Daudzas sugas ir pielāgojušās dzīvei lapu koku mežos. Ozoli, bērzi, apses, vītoli, liepas
ir ļoti nozīmīgas daudzu kukaiņu un putnu sugu pastāvēšanai.
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Purvains apvidus parasti ir bagāts ar dažādām sugām. Purvains mežs būtībā ir mežs
purvā. Sausos rajonos, savukārt, mozaīkveidā ir atrodamas mitrzemes teritorijas. Šeit
ir atrodami sauszemes augi un dzīvnieki blakus ar ūdeņu iemītniekiem. Tur var atrast
daudzas sūnu sugas un orhidejas. Uz kokiem aug ķērpji, kuriem patīk mitra vide.

Ilgu laiku par pašsaprotamu tika uzskatīta mitrzemju nosusināšana, lai palielinātu
lauksaimniecībā izmantojamo zemju daudzumu. Pašreiz attieksme daudzās valstīs ir
mainījusies, tiek ierobežota mežu masīvu nosusināšana. Mitrzemes darbojas arī kā
“ūdens attīrīšanas iekārtas”, jo tās uzsūc slāpekli, kurš pretējā gadījumā būtu ieplūdis
jūrā, kur jau tā ir ieplūdis pārlieku daudz mēslojuma.

Vides standarti mežrūpniecībā
Kopš 1993. gada WWF ir strādājis, lai noteiktu vides standartus mežrūpniecībā. Tas
veikts kopā ar Mežu apsaimniekošanas padomi. Mežu apsaimniekošanas padome ir
neatkarīga starptautiska organizācija, kuras mērķis ir sekmēt videi draudzīgu mežu
izmantošanu visā pasaulē, kas ir izdevīga sabiedrībai un ir ekonomiski pamatota. Mežu
apsaimniekošanas padome tika izveidota pēc vides organizāciju un mežsaimnieku
organizāciju iniciatīvas no 25 pasaules valstīm.

Brīvprātīgo darbs Mežu apsaimniekošanas
padomē (FSC)
Mežsargi brīvprātīgi iesaistās šajā organizācijā un vada
darbu viņu pārziņā esošajā mežsaimniecībā saskaņā ar
šīs organizācijas noteiktiem kritērijiem. Mežu
apsaimniekošanas padomes sertificētie meži nozīmē, ka:
• Tajos tiek saudzēti galvenie biotopi.
• Pirmatnējie meži tiek saglabāti, purvainie meži tiek
aizsargāti.
• Atmežošana un meža ceļu izveide ir aizliegta
vienlaidu meža masīvos, kas atrodas augstienēs.
• Tiek palielināts lapu koku mežu skaits un lapu koku
daudzums skuju koku mežos. Nav atļauts lietot
ķīmiskus līdzekļus kukaiņu iznīcināšanai, kā arī veikt
mežu nosusināšanu, turklāt bojā gājušajiem kokiem
jāpaliek mežā.
Kokmateriāliem, kas ir iegūti no sertificētajiem mežiem, ir atļauts izmantot FSC
simboliku.
Meklējiet FSC simbolu uz produkcijas!
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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

Darbs mežā

Skolēna
protokols
Sāk veikt ārā
un tad turpina
skolā

Papildus
pētījumi

Darba
organizēšana
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.

Skolotāja rokasgrāmata: Mežs
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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.

Iedvesmai
Klase dosies izpētīt mežu. Strādājot laukā, radīsies jaunas zināšanas un pieredze, kura
tiks apvienota ar jau esošo. Pirms došanās laukā ir svarīgi palūkoties, kāda ir skolēnu
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patreizējā pieredze, izpratne un zināšanas. Šeit ir doti dažu jautājumu piemēri, kuri
varētu raisīt skolēnos zinātkāri.
• Kas ir mežs?
• Kāda nozīme ir mežam?
Lietojiet vienkāršus, rosinošus jautājumus, lai veicinātu 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 mežiem.

Ideju apkopošana
Pajautājiet skolēniem, ko viņi vēlētos izpētīt un uzzināt par dzīvi mežā. Mudiniet viņus
izteikt 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, kā arī likt viņiem padomāt par
mežu, pirms viņi dodas to izpētīt.

Dodieties uz mežu
Aizejiet uz “savu” mežu (vēl nesāciet strādāt ar protokoliem), lai labāk to iepazītu.
Izmantojiet šo ekskursiju, lai liktu darboties visām savām sajūtām. Ļaujiet skolēniem
uzrakstīt dzejoli par mežu. Nonākuši atpakaļ klasē, nolasiet dzejoļus un mēģiniet vēlreiz
apspriest jautājumus, kuri radās ideju apkopošanas laikā. Ļaujiet skolēniem kādu laiku
pasēdēt dažādās vietās mežā. Viņiem vajadzētu sēdēt ļoti klusi un mierīgi. Tad sanāciet
kopā un apspriediet dzirdētās skaņas. No kurienes tās radās?

Savāciet paraugus
Lieciet skolēniem savākt piecas lietas, kuras viņiem šķiet tipiskas mežam. Lūdziet
viņiem pamatot, kāpēc viņiem šīs lietas šķiet tipiskas.

Lielie zīdītāji
Skolēni grib pētīt ne tikai mazus, bet arī lielus dzīvniekus. Taču lielos dzīvniekus tik
bieži negadās redzēt. 31. uzdevums: Skolēniem jāizvērtē apkārtējā vide ar kāda
dzīvnieka acīm, lai noskaidrotu, vai mežs atbilst šī konkrētā dzīvnieka vai sugas
prasībām. Sagatavojieties šim uzdevumam, izpētot informāciju par to, kādas vajadzības
ir dažādiem dzīvniekiem. Izmantojiet informāciju no protokola un dažādām grāmatām.

Skolēnu uzdevumu apspriešana
Daži uzdevumi protokolā ir apzīmēti ar burtu “M”. 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 apmešanās vietu mežā, kur varētu glabāt inventāru un paēst
pusdienas. Pētījums sākas ar pārgājienu pa mežu. Vēlāk skolēni tiek sadalīti mazākās
grupās, lai strādātu 10x10 metrus lielā laukumā. Katrai grupai pa ceļam jāizvēlas vieta,
kur viņi strādās. Viņi turpinās veikt pētījumus (9. – 35. uzdevums) šajos laukumos.
Kad pētījumi mežā ir pabeigti, ir jāveic vairāki papildus uzdevumi. Tos var sāk veikt
mežā, bet pabeigt klasē. Veicot šos uzdevumus, tiks sasaistītas dabas zinības ar citiem
mācību priekšmetiem.
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Nepieciešamie materiāli
Nevilcinieties doties laukā un sāciet pētījumus. Ja jums ir viss minētais aprīkojums, tas
ir ļoti labi, bet nav liela nelaime, ja jums kaut kas no minētā trūkst.
Skolotājam: viens tukšs skolēnu protokols un skolotāja rokasgrāmata, pirmās
palīdzības komplekts.
Skolēniem:
♦ protokols katrai grupai;
♦ zīmuļi;
♦ zīmēšanas papīrs un krītiņi;
♦ katrai grupai viena tukša litra piena paka;
♦ noteicēji un palielināmais stikls;
♦ binoklis;
♦ pildspalvas un paliktnis rakstīšanai;
♦ vietas topogrāfiskā karte;
♦ kompass (katrai grupai viens);
♦ caurspīdīga plēve ar kvadrātiem ķērpju noteikšanai;
♦ lāpsta;
♦ mērlente;
♦ burciņas;
♦ pH indikatori;
♦ augu, putnu un dzīvnieku noteicēji.
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PADOMI PROTOKOLU AIZPILDĪŠANAI
Mūsu mežs (1. – 8. uzdevums)
Kopā ar skolēniem ejiet 500 metrus pa mežu. Šajā laikā mēģiniet iegūt vispārēju ieskatu
par mežu. 1. uzdevumā skolēniem jāieraksta daži pamatvārdi. Tie būs nepieciešami
turpmākajā darbā. Pētījumu par atkritumiem varēsiet veikt pašās beigās, tā būs ērtāk.
Izvēlieties apmešanās vietu mežā. Tajā atstājiet aprīkojumu, kā arī izmantojiet to kā
satikšanās un pusdienošanas vietu.
Koki mežā (2. – 8. uzdevums)
Nav tādas precīzas definīcijas, kas noteiktu atšķirību starp koku un krūmu. Dabas
vērotāji izmanto “īkšķa un rādītājpirksta” metodi. Kokam ir viens stumbrs, kuru nav
iespējams aptvert ar īkšķi un rādītājpirkstu.
Koki gadā izaug par vienu gredzenu lielāki. Tas nozīmē, ka var redzēt vienu gaišu un
vienu tumšu gredzenu. Ja jūs noteiksiet, cik vecs ir kāds no nolūzušajiem kokiem, un
izmērīsiet tā diametru, tad jūs varēsiet aprēķināt, cik veci ir lielie, augošie koki.

Darba turpināšana laukumā (9. – 35. uzdevums)
Kamēr ejat pa mežu, izvēlieties jaukas vietas darbam. Turpmāk skolēniem būs jāstrādā
nelielās grupās 10x10 metrus lielā laukumā. Iezīmējiet laukuma aprises. Šajā laukumā
skolēniem vajadzēs padziļināti izpētīt dzīvniekus un augus.

Ķērpji, sūnas un sēnes (9. –17. uzdevums)

Ķērpji
Ir nepieciešams šablons ar uzzīmētiem 10x10 kvadrātiem. Katrs kvadrāts ir viens
procents. Nokopējiet to uz kodoskopa plēves un turiet paceltu pret koka stumbru acu
augstumā, lai noteiktu, cik daudz laukumu ir pārklāti ar ķērpjiem. Šī uzdevuma mērķis ir
noteikt, cik procentus koka klāj ķērpji.
Kreves ķērpis 4. zīmējumā ir redzams uz koka mizas un ir līdzīgs krevelei uz
rētas. Tos ir ļoti grūti vai pat neiespējami aizvākt no koka. Tā garumu ir grūti
izmērīt, tādēļ tiek mērīts diametrs.
Lapu ķērpim 5. zīmējumā ir maizes klaipam līdzīga forma un tas turas pie
koka stumbra ar tādām kā saknēm. Tos no koka var viegli atdalīt.
Bārdas ķērpis 6. zīmējumā izskatās kā krūms vai kā bārda, kas karājas lejup
no koka zariem vai stumbra.

Sūnas
Sūnas ir līdzīgas ķērpjiem, bet tās jāizpēta sīkāk. Jūs atradīsiet daudz dažādu sugu. Ja
skolā ir palielināmie stikli, tad tos lieliski var izmantot, lai izpētītu sūnas. Vislabāk pētīt
mitras sūnas.
Sēnes
Lielākai daļa sēņu rudenī ir augļķermeņi (2. zīmējums). Daudzām sēnēm ir simbiotiskas
attiecības ar koku vai augu, uz kura tās dzīvo. Šajā uzdevumā skolēniem vajadzēs
saskaitīt, cik daudz augļķermeņu sēnei var rasties.
Skolēniem būs arī jāmeklē piepes uz koku stumbriem. Ir tāda piepju kategorija
Polyporus (3. zīmējums), kuras ir parazīti. Vislabākā vieta, kur augt šādām piepēm, ir
veci vai slimi koki. Tās pārtiek no koka barības vielām un paātrina tā bojāeju. Dažas no
piepēm, kuras aug uz veciem kokiem, ir sākušas izzust, jo kokus ātri izcērt, un tiem nav
iespēja novecot.

Skolotāja rokasgrāmata: Mežs
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Zemsedze (18. –23. uzdevums)
Augi
Pievērsiet skolēnu uzmanību augu daudzveidībai zemsedzē. Nosakiet atsevišķi
dažādus ogulājus (mellenes, brūklenes utt.) un zālaugus. Tikai daži augi zied rudenī,
tāpēc tos ir grūti atšķirt. Jums nāksies pētīt to lapas un stumbrus. Nepostiet augus un
atcerieties, ka dabas rezervātos ir aizliegts plūkt augus!
Nedzīvā zemsedze
Par nedzīvo zemsedzi sauc atmirušās, bet pilnībā nesatrūdējušās augu un dzīvnieku
daļas. Tās ir lapas un skujas, kas ir nobirušas uz zemes, kā arī bojā gājušas saknes un
piepes.
Zemsedze, kas atrodama skuju koku mežā, atšķiras no tās, kas redzama lapu koku
mežā. Skujas nesadalās tik ātri kā lapas. Skuju koku mežā trūdēšanas procesus
lielākoties veic mikroskopiskas sēnes. Turpretī lapu koku mežā lapām un zariņiem
palīdz sadalīties dažādi tārpi.

Mežu ugunsgrēki (23.uzd.)
Lieciet skolēniem atrast kādas mežu ugunsgrēku pazīmes. Varbūt viņi pamanīs
sadegušus koku stumbrus. Pierādījumus tam, ka senos laikos ir bijis ugunsgrēks, var
atrast, izrokot un apskatot augsni.

Dzīvnieki mežā (24.-31. uzd.)
Kādu laiku skolēniem jāsēž klusi un mierīgi, un jāklausās putnu balsīs. Mēģiniet atrast
dzeņa izkaltos caurumus koku stumbros. Vēlāk skolēni meklēs dažādu dzīvnieku
atstātās pēdas. Savvaļas dzīvnieki iespaido meža izskatu. Brieži mēdz berzēt savus
ragus pret koku stumbriem. Tieši tāpēc var novērot, ka dažus desmitus centimetrus virs
zemes kokiem ir noplēsta miza, turklāt zeme apkārt kokam ir izbradāta.
Zīdītāji
Skolēniem labi jāiepazīst izpētāmais mežs. Kad viņi ir pabeiguši lasīt uzdevumus par
dzīvniekiem, viņiem vajadzētu padomāt par to, vai katrs no uzdevumos minētajiem
dzīvniekiem varētu dzīvot viņu izpētāmajā mežā. (Šajā uzdevumā skolēniem nav
jāatrod, vai šie dzīvnieki patiešām dzīvo šajā mežā.) Atcerieties, ka dzīvniekiem ir
nepieciešams atrast vietu gulēšanai, vietu, kur vairoties, kā arī barību, lai varētu
izdzīvot. Svarīgi ir arī tas, cik liels ir mežs. Piemēram, lūsis dzīvo lielos, plašos mežu
masīvos.

Atkritumu pētījums (32.-35. uzdevums)
Par atkritumiem sauc visu to, kam dabiski mežā nebūtu jāatrodas. Šim pētījumam
visiem skolēniem vajadzētu paņemt gumijas vai darba cimdus.
Atkritumi jāsavāc un jāuzskaita 500x500 m lielā laukumā. Visus atradumus ieraksta
attiecīgā ailē tabulā.
34. uzdevumā ierakstiet kopējo savākto atkritumu daudzumu (standarta atkritumu
maisiem ir zināms tilpums). Beigās, protams, savāktos atkritumus vajadzētu izvest!
Savāciet un nododiet otrreiz pārstrādājamos atkritumus!

PAPILDUS PĒTĪJUMI
Pamatpētījumi ir pabeigti. Ja jūs vēlaties turpināt un paplašināt pētījumus, šeit ir daži
ieteikumi grupu darbam. Sāciet tos ārā. Pabeidziet tos ar skolēnu rakstiskiem
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secinājumiem. Izvirziet skolēniem skaidras vadlīnijas. Viņiem ir jāzina darba mērķis,
tam atvēlētais laiks, un kā par darbu būs jāatskaitās.

Meža īpašnieki un meža apsaimniekošana

Uzdevums “Mežu īpašnieki” ir papildus uzdevums, kura laikā tiek izpētīta mūsu ietekme
uz mežu. Tā ir svarīga meža pētījuma sastāvdaļa, jo skar mežu apsaimniekošanas
jautājumus. Tie ir būtiski jautājumi, jo parāda, vai arī turpmāk mežos būs augi un
dzīvnieki.
Lieciet skolēniem izpētāmajā meža platībā sameklēt kādus meža izmantošanas
pierādījumus. Skolēnu darba lapas labajā pusē ir vairāki atslēgvārdi, kurus viņi var
izmantot, veicot šo uzdevumu.
Skolēni varētu intervēt kādu meža īpašnieku, lai uzzinātu, kādas metodes viņš/viņa
izmanto meža apsaimniekošanā, un kā tiek ievērotas augu un dzīvnieku intereses. Tā ir
laba sarunas tēma, par kuru vēlāk runāt klasē. Kad skolēni sniedz kopsavilkumu par
veiktajiem pētījumiem, viņiem jāizsaka savas pārdomas.

Gaiss mežā
Ievērojiet to, ka PH līmenis augsnes augšējos slāņos parasti ir zems un ka skuju koku
mežos tas parasti ir augstāks nekā lapu koku mežos.
Novērots, ka zaļaļģes aug galvenokār tādās vietās, kur daudz slāpekļa. Tāpēc tās var
izmanot slāpekļa piesārņojuma noteikšanai.
Vai jūsu mežu ir skāris piesārņojums? Izmantojiet karti, lai izpētītu, vai kāds no
piesārņojuma avotiem atrodas netālu no jūsu meža? Izpētiet vēja virzienu un
padomājiet, vai tas kaut kā var ietekmēt jūsu mežu.
Ja jūs atklājat, ka jūsu apdzīvotajā vietā ir problēmas ar satiksmi, skolēni var turpināt
veikt 43. uzdevumu. Lieciet viņiem pajautāt 15 pieaugušiem cilvēkiem, kā samazināt
vietējā mēroga satiksmi.

Meža vēsture
Ejot pa mežu, lieciet skolēniem izpētīt, kā cilvēki ir izmantojuši mežu senāk. Senu žogu
paliekas parāda, ka mežā kādreiz ir atradušās ganības.
Skolā bērni var turpināt pētīt, kā mežs ir izmantots pagātnē. Viņi var intervēt vecākus
cilvēkus, sazināties ar organizācijām, kuras izpēta vietējo vēsturi.

Putni mežā
Šis uzdevums ir piemērots bērniem, kuriem patīk pētīt putnus. Iedodiet viņiem binokli un
paskaidrojiet, kā ar to apieties. Lieciet viņiem izraudzīties labu vietu putnu vērošanai.
24. uzdevumā ir likts veikt līdzīgus pētījumus. Šai skolēnu grupai vienkārši būs vairāk
laika veikt pamatīgākus pētījumus.
Mājās skolēniem vajadzētu sazināties ar kādu aizrautīgu putnu pētnieku, lai
noskaidrotu, kuri putni dzīvo mežā. Lieciet skolēniem savākt papildus informāciju par
vienu putnu, kuru viņi novēroja. Lūdziet viņiem apkopot viņu novērojumu un pārdomas.

Žurnālistu grupa
Šīs grupas pienākums ir uzzināt, ko ir darījušas citas grupas un uzrakstīt apkopojošu
avīzes rakstu. Šajā rakstā vajadzētu ietvert informāciju par to, kā mežs ir
jāapsaimnieko, rūpējoties par augiem un dzīvniekiem, kas tajā dzīvo. Šai grupai jāsāk
darbs, kamēr citas grupas strādā savos izpētes laukumos.
Varbūt šai grupai var uzlikt par pienākumu sarīkot preses konferenci.

NOSLĒGUMĀ
Secinājumi un izpildes termiņi
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Lieciet skolēniem pastāstīt par savu pētījumu rezultātiem un veiktajiem papildus
uzdevumiem citu grupu skolēniem. Tagad jums arī jānolemj, kas un kā uzrakstīs
ziņojumu jūsu nacionālajam koordinatoram.

Kad esat pabeiguši pētījumus, apkopojiet rezultātus un aizpildiet protokolu apkopojuma
lapu. Pievērsiet uzmanību apkopojuma lapā norādītajiem jautājumiem. Jums nav
jāapkopo visi uzdevumi, bet tikai norādītie!
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 varat 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.
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Skolotāja rokasgrāmata: Mežs

PIELIKUMS

1. zīmējums. Dažādu sugu mizgrauži un viņu izveidotās alas kokos

2. zīmējums. Dažāda veida sēnes

Skolotāja rokasgrāmata: Mežs

16

3. zīmējums. Piepe

4. zīmējums. Kreves ķērpis

5. zīmējums. Lapu ķērpis

6. zīmējums. Bārdas ķērpis

