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Tēma. Sfagnu sūnu dzīve
Problēma
Augsto jeb sūnu purvu izskats vairumam no cilvēkiem, kas vismaz reizi ir tajos
bijuši, saistās ar purvu augiem, ko sauc par kūdras veidotājiem, bet it īpaši – ar sfagnu
sūnām. Sfagnu sūnas ir nozīmīgākās purva sejas „vaibstu” veidotājas, tās rada lielāko purva
kūdras biezuma pieaugumu, bet kūdrā, atšķirībā no citiem augiem, kas arī veido kūdru – tās
mazāk sadalās. Atsevišķa viena sfagnu sūna ir maza un neizturīga, bet kopā tās aizņem
galvenās purvu platības un augsto purvu kūdras masā tām ir noteicošā loma.
Lietuvā aug apmēram 35 - 40 sugu sfagnu sūnas, kas pieder vienai sfagnu sūnu
(Sphagnum L.) ģintij, dzimtai (Sphagnaceae Dumort). Pasaulē ir vairāk nekā 350 atšķirīgu
sugu sfagnu sūnas, tās visvairāk sastopamas ziemeļu virzienā. Citās valodas, piem., vācu,
sfagnu sūna tiek saukta tieši par kūdras sūnu (Torfmoos), zinātniskais nosaukums latīņu
valodā nozīmē sūkli. Sfagnu sūnas raksturīgā izskata dēļ nav grūti atšķirt no citām sūnām,
taču dažādu sugu sfagnu sūnas savā starpā atšķirt sarežģītāk, tam nepieciešams mikroskops.
Sfagnu sūnas aug irdenās audzēs, kuras atkarībā no sugas var atšķirties ar krāsu,
biezumu un citām īpašībām. Šīs atšķirības var palīdzēt skolēniem iepazīt sfagnu sūnu
dažādību un attīstīt izjūtas. Vērojot sfagnu sūnas, skolēni aplūko slīpos un kustīgos zariņus,
galotnīšu augšanu (jāuzsver iespēja augt neierobežoti, kad apakšējā daļa iet bojā, veidojot
kūdras slāni, bet aug galotnīte), sfagnu sūnu lapas (jāuzsver zariņu un lapu atšķirība).
Ja ir iespējams, jāparāda sfagnu sūnas (nedzīvās ūdens uzkrājējšūnas) hialīnās
šūnas. Lauka apstākļos mikroskops ne vienmēr ir pieejams, taču, demonstrējot šūnas, var
pētīt svarīgu sfagnu sūnas īpašību – spēju uzsūkt lielu daudzumu ūdens. Cita iespēja –
izmantot gaisa sausas sūnas kā ilustrāciju. Kā dzīvas, tā sausas sūnas ūdeni uzsūc ar visu
savu virsmu.
Sfagnu sūnu vairošanās orgāni ne vienmēr ir pamanāmi, tādēļ par tiem runā tikai
tad, kad tos var parādīt. Jāuzsver, ka sfagnu sūnas var būt vienmājas un divmāju. Vienmāju
sūnu vairošanās orgāni izaug uz tā paša auga dažādiem zariņiem, divmāju – dažādās sūnu
audzes vietās.
Raksturojot sfagnu sūnas ekoloģiju un izplatību, ir svarīgi veidot izpratni, ka sfagnu
sūnas var augt ne tikai augstajos purvos, bet arī zemajos jeb zāļu purvos, slapjos mežos.
Visur tām ir nozīme purva veidošanās procesā un mitruma režīma izmaiņās (skatīt
pielikumu).
Mērķis – veidot skolēnu izpratni par purva ekosistēmu un tās nozīmīgāko daļu –
sfagnu sūnām, veidot izpratni par dabas aizsardzības principiem un vērtībām.
Uzdevumi:
• pazīt sfagnu sūnas, to uzbūvi,
• novērtēt sfagnu sūnu pielietojamās īpašības, noderīgumu cilvēkam, nozīmi purva
veidošanās procesā,
• patstāvīgi noteikt sfagnu sūnu un kūdras izmantošanas iespējas un dabas aizsardzības
aspektus Lietuvā.
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Ilgums
Iespējamie varianti:
1. darbība - 30-45 minūtes (jaunākiem skolēniem ieteicams tikai šī darbība)
1., 2. darbība - 1 stunda 30 minūtes

Mācību stundai nepieciešams
Lupas, binokulārais mikroskops, plastmasas vanniņas, pincetes, sausas sfagnu
sūnas.

Skolotāja gatavošanās mācību stundai
Skolotājs atceras purvu ekoloģijas pamatjēdzienus, purva veidošanās un kūdras
veidošanās procesa iemeslus, nozīmīgākos purvu augus un to īpašības, augsto purvu un
zemo purvu atšķirības. Svarīgi iepazīties ar purvu kā aizsargājamas ekosistēmas īpašībām,
retiem augiem un dzīvniekiem, aizsargājamajiem Lietuvas purviem.

Literatūra:
Dagys J., Augalų ekologĳa. - Viļņa, 1980: 180-181.
Didelytė G., Grigaitė O., Raiste. - Viļņa, 2005.
Jukonienė I., Lietuvos sfagnu sūnas ir žaliosios samanos. - Viļņa, 2003.
Naujalis J. R., Meškauskaitė E., Juzėnas S., Meldžiukienė A., Botanikos praktikos darbai. Viļņa, 2009: 55-60.
Sinkevičius S., Pelkės, jų vaidmuo ir apsauga. Straipsnių rinkinys. - Viļņa, 1998.
Vidmantas J., Saulės lobis. - Viļņa, 1949.
Piezīme. Ieteicams iepazīties ar mācību stundu paketēm „Purva seja”, „Purva
augi”, „Rasene” un, atkarībā no skolēnu vecuma un motivācijas, iekļaut atsevišķas
darbības mācību stundas beigās. Tas nostiprinās skolēnu izpratni par ekosistēmas sakariem.

Skolēna gatavošanās mācību stundai
Skolēnam (atkarībā no vecuma) ir jāatšķir purvs no citām augtenēm, jāatšķir daži
svarīgākie purva augi, jāsaprot, kādēļ atsevišķi purvi ir aizsargājamas teritorijas.

Gaita
Ir iespējami mācību stundas varianti dažādos gadalaikos, izņemot ziemu. Mācību
stundas sākumā skolēniem pajautā, vai ir bijuši purvos, uzklausa viņu iespaidus un dažu
skolēnu stāstījumus. Dalībniekus instruē:
• gājiena laikā iet tikai pa taku un vadītāja norādīto maršrutu,
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• sargāties no lāmām un akačiem, bet samirkšanas gadījumā paziņot vadītājam,
• neplūkt augus bez norādījuma,
• neizmest atkritumus, netrokšņot.
Jāuzdod jautājums un uzdevums palūkoties apkārt un parādīt visbiežāk sastopamos
purva augus. Bieži skolēni parāda un nosauc (ja pazīst) dažādus augus, kas redzami apkārt,
izņemot sfagnu sūnas. Skolēniem jāpajautā, kādēļ viņi nepamanīja to augu, kas purvā
sastopams visbiežāk.

1. darbība. Sfagnu sūnāji.
Uzdevumi:
•raksturot gaisā esošo smaržu. Tā atšķiras dažādās augtenēs, taču ir zināmas
līdzības. Skolēnu vērtējumi jāuzraksta, izmantojot īpašības vārdus, salīdzinājumus,
metaforas u.c., un jāapkopo;
• 2-5 brīvprātīgajiem jāpalūdz noaut apavus un basām kājām iekāpt purvā. Visi
uzklausa viņu iespaidus un raksturojumus, izmantojot īpašības vārdus. Atsevišķiem
skolēnu pateiktiem raksturojumiem (mīkstas, čauganas, labas, patīkamas, mitras u.c.) atrod
antonīmus. Pamēģina iztēloties purvu ar pretējām īpašībām, izmantojot antonīmus.
Vecākiem skolēniem var paskaidrot par temperatūras sajūtu cilvēka ķermenī;
•pieskaroties nosaka atšķirīgu sfagnu sūnāju sugu raksturu, atšķirības.
•vēro dažādu sugu sfagnu sūnu krāsu, raksturo to paleti. Jautā skolēniem, kādēļ
nevar droši nodalīt sfagnu sūnu sugas pēc krāsas. Atbildes apkopo un komentē.
•pievērš uzmanību sfagnu sūnām, to seguma biezumam. Ņem sfagnu sūnu paraugu,
akcentē to čauganumu, augšanu no galotnītēm, apakšējās daļas atmiršanu, jo tām nav
sakņu. Vecākie skolēni paši izdara secinājumus par to, kā veidojas kūdras veidotāji.
Jaunākiem skolēniem pietiek ieraudzīt purvu un izpildīt 2-3 uzdevumus.

2. darbība. Sfagnu sūna tuvumā
1. pētījums. Cik ūdens var uzkrāt sfagnu sūnas?
Baltā vanniņā skolēnu grupām (3-5) izdala sažuvušas sfagnu sūnas. Pilinot ūdeni
ar pipeti, skolēni nosaka, cik ūdens uzsūc sfagnu sūnas. Parasti sausas sfagnu sūnas
jau ir uzsūkušas gaisa mitrumu, tādēļ dati atšķiras no literatūras (līdz pat 35 reizēm).
Tāpēc sfagnu sūnas izmēģinājuma apstākļos var uzsūkt līdz 5-8 reizēm vairāk ūdens,
nekā pašās sver. Iespaidīgākus rezultātus var iegūt laboratorijās, izmantojot speciālas
ierīces.
2. pētījums. Sfagnu sūna zem mikroskopa
Sfagnu sūnas zariņš tiek novērots zem mikroskopā (1. att.)
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Galviņa

Com
pazy

Sporogons

Zariņu pušķīši

ūdens uzkrājējšūna

hlorofila šūna

1. att. Sfagnu sūna (1) un tās lapiņa zem mikroskopa (2)

Jaunākiem un vidējā vecuma skolēniem jāpaskaidro, kādēļ sfagnu sūnas spēj
uzsūkt daudz ūdens, bet vecākiem skolēniem jāpiedāvā mēģināt secinājumus izdarīt
pašiem.
Vecākiem skolēniem parāda dažādu sugu sfagnu sūnu fotogrāfijas, apspriež
vairošanās ciklu, veic 3. pētījumu.
3. pētījums. Vai sfagnu sūna dzīvo mūžīgi?
Skolēniem pajautā, kā viņi saprot mūžību. Kādus vecākos dzīvos organismus
zina vai ir redzējuši? Uzklausa visas atbildes, komentē interesantākās.
Demonstrē atsevišķu sfagnu sūnu un skaidro tās augšanu. Parāda, ka augam nav
rizoīdu, aug galotne. Diskutē, cik laika var izdzīvot kūdras sūna. Atkarībā no skolēnu
vecuma, diskusiju novirza:
• jaunākiem skolēniem – par kūdras slāņa augšanu,
• vidējā un vecākā vecuma skolēniem – par kūdrāju veidošanos un apstākļiem,
kas nepieciešami, lai tie varētu veidoties.
4. pētījums. Vai sfagnu sūnas ir noderīgas?
Pastāsta faktus par purvā „iekonservētiem” organismiem, cilvēkiem, kas
saglabājušies no seniem laikiem. Skolēni ir gatavi purvā atrast „krustnešus”,
„pirmatnējos cilvēkus”. Skolotājs sarunu pavērš citu interesantu sfagnu sūnu īpašību
virzienā.
Paskaidro par sfagnu sūnu izmantošanu:
• būvējot ēkas – kā siltināšanas līdzekli un izolācijas materiālu,
• senatnē - pārsējiem. Vecākiem skolēniem atgādina sfagnolu - antiseptisku
materiālu,
• pakaišiem (skolēniem ir jāpaskaidro vārds, jāsalīdzina ar mūsdienu iespējām,
piem.,
6
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mājdzīvnieciņiem),
• jāpajautā, kā vēl var izmantot sfagnu sūnas cilvēku vajadzībām?
Stundas beigās jāsarīko diskusija par sfagnu sūnu nozīmi un purva aizsardzību.
Skolēni patstāvīgi meklē atbildi, izmantojot viņiem zināmo faktu informāciju par
Lietuvas purviem.

Patstāvīgais darbs (darba turpinājums mājās)
Skolēniem jāuzdod mājas:
Jaunākajiem skolēniem
Otrādais purvs
Atcerieties izbraukumu uz purvu. Atcerieties purva augus un to īpašības. Kas
būtu, ja visiem augiem būtu pretējas īpašības? Sfagnu sūnas būtu asas, augtu nevis
sūnājos, bet kā stabi vai uz kokiem? Vaivariņi augtu lielāki par cilvēkiem?
Uzzīmējiet fantastisko purvu!
Vidējā vecuma skolēniem
Sfagnu sūnas - sifons, sfagnu sūnas – pakaiši
Izžāvējiet nedaudz sfagnu sūnu pavērtā cepeškrāsnī. Daļu izmantojiet
izmēģinājumiem un pētījumam, cik sfagnu sūnas var uzsūkt ūdens. Paņemiet sažuvušu un
pēc iespējas garāku sfagnu sūnu. Iemērciet to glāzē ar ūdeni, otru sūnas daļu (galotnīti)
ielieciet citā blakus noliktā tukšā glāzē. Būs jāpagaida dažas stundas, taču Jūs pamanīsiet,
kā tukšajā glāzē sāk pilēt ūdens. Kaut arī kūdras sūna vairs nav dzīva, viņas ūdeni
uzsūcošās šūnas aizvien vēl var sūknēt ūdeni. Jūs izgatavojāt īstu sifonu!
Citas sfagnu sūnas izmantojiet veikalā pirkto pakaišu vietā savām jūras cūciņām
un žurciņām.
Vecākiem skolēniem
Iepazīšanās ar purviem tuvumā
Savas dzīvesvietas kartēs internetā pavērojiet savas apkārtnes purvāju izkārtojumu.
Tās izdrukājiet un noorganizējiet pārgājienu. Ceļojumā paņemiet draugus, bet vēl labāk –
pierunājiet līdzi doties pieaugušos vai skolotāju. Izpētiet savas apkārtnes purvu augus,
putnus, kukaiņus.
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Pielikums
Purvu veidošanās un sfagnu sūnas
(pēc Roķa „Lietuvas augsnes”)
Sazarojoties sfagnu sūnas ātri aug, plešas uz malām. Nevarēdami labi uzsūkt
ūdeni no dziļuma, tie savāc mitrumu ne tikai no lietus ūdens un rasas, bet arī no miglas,
tik ilgi, kamēr visas atvērtās bezhlorofila šūnas piepildās pilnas. Sfagnu sūnas ir kā gaisā
dzīvojoši ūdensaugi; tiem uzkrāt ūdeni palīdz arī tas apstāklis, ka šīs šūnas aug lielos
ciņos. Apakšā sfagnu sūnas viegli atmirst, aizvien vēl stipri noturot ūdeni. Dzīvais
augšējais slānis sasniedz „padsmit” centimetrus. Ilgstošs vasaras sausums var izžāvēt un
stipri izbalināt sfagnu sūnas. Taču jau pirmais lietus tās atdzīvina. Augsto purvu sūnas
aug skābā, neauglīgā augsnē, visas barības vielas paņemot no savām atmirušajām
apakšējām daļām, tāpat no lietus ūdens. Augstajā purvā tām gandrīz nav konkurentu, vēl
jo vairāk tāpēc, ka tās ir piemērojušās dzīvei vidē, kur ir tik maz barības vielu. Vismazāk
kaļķi pacieš Sphagnum rubellum, Sph. cuspidatum, Sph. medium un citas sugas. Tur, kur
izveidojušies sfagnu sūnu ciņi, tās kā mazi sūklīši uzkrāj un aiztur ūdeni. Kad ar tiem
apaug visa virsma, sfagnu sūnas nelaiž cauri skābekli dziļākos slāņos, tās pat var
„noslāpēt” koku saknes, kurām apaug apkārt vienlaidus slānī. Augi nonīkst un pārklājas
ar sfagnu sūnām, kas pasargā no tālākas satrūdēšanas koku atliekas, saknes un stumbra
daļas. Lūk, kādēļ kūdrā atrastajiem celmiem ir spicas galotnes.
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Tēma. Sfagnu sūnu dzīve
Mācies dabā!
Purvs vairumam šķiet bīstama vide. Nostāsti stāsta, ka purvos gājuši bojā Lietuvai
uzbrukušie krustneši, ka purvos arī šodien var ieraudzīt maldugunis, ka tajos spokojas.
Kā ir patiesībā?
Daudzi ir dzirdējuši nosaukumu „sfagnu sūna”, taču to redzējuši visi nav. Jūs
gaida izbrauciens uz noslēpumaino Kamanu purvu un tuvāka iepazīšanās ar tā dabu.
Šīs mācību stundas mērķis – iepazīt vienu no vairākiem simtiem Lietuvā augošu
sūnu – SFAGNU SŪNU.
Iepazīsti sfagnu sūnas tuvumā!
Mācību stundas laikā dabā Tu uzzināsi un iemācīsies:
• Kā dzīvo sfagnu sūnas – svarīgākie kūdras veidotāji?
• Kādēļ tās var uzkrāt tik daudz ūdens?
• Kādu labumu dod sfagnu sūnas?
• Pamēģināsi atbildēt uz jautājumu, kādēļ purvi ir jāaizsargā.
Mācību stundai nepieciešamie piederumi:

Lupas, binokulārais mikroskops, plastmasas vanniņas, pincetes, sausas sfagnu sūnas.
Sagatavojies mācību stundai:
• Uzzini, ar ko purvs atšķiras no citām dzīvotnēm, kas tajā dzīvo un aug?
• Kartē atrodi lielākos Lietuvas purvus.
• Padomā, kādēļ purvu tiek aizsargāti vai jāaizsargā?
Literatūra
Didelytė G., Grigaitė O., Raiste. – Viļņa, 2005.
Jukonienė I., Lietuvos kiminai ir žaliosios samanos. – Viļņa, 2003.
Izpildi uzdevumus un darbības!
Atbildi uz skolotāja jautājumu, uzraksti atbildi!
Jautājums. Kādu augu purvā ir visvairāk?
9
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Atbilde:
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________
1. darbība. Sfagnu sūnāji
• Raksturo purvā valdošo smaržu saviem vārdiem:
____________________________________________________________________
• 2-5 brīvprātīgajiem palūdz noaut apavus un basām kājām iekāpt purvā. Kļūsti par
brīvprātīgo, kas izjūt iespaidus ar kājām, vai izjautā par draugu iespaidiem. Uzraksti
savas un draugu izjūtas, izsakot tās ar īpašības vārdiem, un norādi to antonīmus:
Sfagnu sūnāji ir:
mīksti
?
?
?

Antonīms
cieti

• Vēro dažādu sugu sfagnu sūnas, atzīmē sūnāju atšķirības:
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• Ar zīmuļiem vai krītiņiem uzzīmē dažādu sugu sfagnu sūnu krāsu gammu:

• Vēro atsevišķu sfagnu sūnu, salīdzini ar 1. att., atrod auga daļas. Turpini pētījumu,
veicot 2. darbības uzdevumus!
2. darbība. Sfagnu sūna tuvumā
1. pētījums. Cik ūdens var uzkrāt sfagnu sūnas?
11
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Fakts. Tiek rakstīts, ka sfagnu sūnas var uzsūkt 20-35 reizes vairāk nekā sver
pašas. Pārbaudiet faktu ar pētījumu.
Plastmasas vanniņā ielieciet pilnīgi sausu sfagnu sūnu. Ar pipeti uzpiliniet ūdeni,
Vērojot, cik sfagnu sūna var uzsūkt ūdens.
2. pētījums. Sfagnu sūna zem mikroskopa
Novēro sfagnu sūnas zariņu zem mikroskopa (1. att.)
Galviņa

Sporogons

Zariņu pušķīši

ūdens uzkrājējšūna

hlorofila šūna

1. att. Sfagnu sūna (1) un tās lapiņa zem mikroskopa (2)

Atrod hlorofila un ūdens uzkrājējšūnas.
3. pētījums. Vai sfagnu sūna dzīvo mūžīgi?
Uzklausi skolotāja stāstījumu par sfagnu sūnas augšanu un kūdras veidošanos.
Sagatavojies īsai sarunai par „mūžīgo” sfagnu sūnas augšanu un purvu veidošanos.
Domas pieraksti:
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4. pētījums. Vai sfagnu sūnas ir noderīgas?
Fakti. Sfagnu sūnas var būt noderīgas cilvēkam:
• būvējot ēkas – kā siltināšanas līdzekli un izolācijas materiālu,
• senatnē tās izmantotas pārsējiem. Tajās ir atrasts sfagnols, kas ir antiseptiska viela, tā
iznīcina mikrobus, pat kukaiņus,
• pakaišiem.
Sfagnu sūnas varētu plaši izmantot rūpnieciski. Taču tās daudz neizmanto, dabas
aizstāvji nepiekrīt purvu izmantošanai.
Pasakiet savus argumentus, kādēļ purvi tiek aizsargāti vai ir jāaizsargā:
1.__________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________
Mājas uzdevums
Jaunākajiem skolēniem
Otrādais purvs
Atcerieties izbraukumu uz purvu. Atcerieties purva augus un to īpašības. Kas
būtu, ja visiem augiem būtu pretējas īpašības? Sfagnu sūnas būtu asas, augtu nevis
sūnājos, bet kā stabi vai uz kokiem? Vaivariņi augtu lielāki par cilvēkiem?
Uzzīmējiet fantastisko purvu!

Vidējā vecuma skolēniem
Sfagnu sūnas - sifons, sfagnu sūnas – pakaiši
Izžāvējiet nedaudz sfagnu sūnu pavērtā cepeškrāsnī. Daļu izmantojiet
izmēģinājumiem un pētījumam, cik sfagnu sūnas var uzsūkt ūdens. Paņemiet sažuvušu un
pēc iespējas garāku sfagnu sūnu. Iemērciet to glāzē ar ūdeni, otru sūnas daļu (galotnīti)
ielieciet citā blakus noliktā tukšā glāzē. Būs jāpagaida dažas stundas, taču Jūs pamanīsiet,
kā tukšajā glāzē sāk pilēt ūdens. Kaut arī kūdras sūna vairs nav dzīva, viņas ūdeni
13
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uzsūcošās šūnas aizvien vēl var sūknēt ūdeni. Jūs izgatavojāt īstu sifonu!
Citas sfagnu sūnas izmantojiet veikalā pirkto pakaišu vietā savām jūras cūciņām
un žurciņām.

Vecākiem skolēniem
Iepazīšanās ar purviem tuvumā

Savas dzīvesvietas kartēs internetā pavērojiet savas apkārtnes purvāju izkārtojumu.
Tās izdrukājiet un noorganizējiet pārgājienu. Ceļojumā paņemiet draugus, bet vēl labāk –
pierunājiet līdzi doties pieaugušos vai skolotāju. Izpētiet savas apkārtnes purvu augus,
putnus, kukaiņus.
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Tēma. Purva pēddziņi
Problēma
Pazīt, bet it sevišķi ieraudzīt meža un citu dzīvotnes zīdītājus ir sarežģīti. Cilvēkus
tuvumā tie nepielaiž. Arī zīdītāju darbošanās pēdas pamanīt ir sarežģīti. Tam nepieciešama
pieredze un iemaņas. Ziema ir piemērots gadalaiks, lai iepazītos ar meža dzīvnieku dzīvi pat
tiem, kas mežā ir ieradušies pirmo reizi. Uz sniega ir pa pilnam svaigu pēdu un senāku pēdu,
jo nav lapu, arī uz krūmiem viegli pamanīt to dzīvnieku atstātās pēdas, kuri barojas ar
augiem, mētājas dzīvnieku apgrauzti čiekuri, rieksti. Vietām uz sniega redzamas asins zīmes
– plēsīgajiem dzīvniekiem arī jāēd. Tāda novērošana palīdz nostiprināt skolēnu zināšanas par
ekosistēmu (visvairāk – par meža ekosistēmu, kaut pēdu ir daudz arī uz apstrādātiem
laukiem, purvos un atklātās vietās), dzīvnieku savstarpējiem sakariem, ieaudzināt vērīgumu
un prasmes (zīmēšanas, fotografēšanas, analizēšanas).
Skolotājam tāda mācību stunda ir pateicīga iespēja sniegt skolēniem ziņas par
dzīvnieku etoloģijas pamatiem. Svarīgi paskaidrot, cik svarīga loma ziemā ir dzīvnieku ožai
un redzei, spējai slēpties, piemērošanās spējām krāsas ziņā (ziemā dažiem zīdītājiem ir balts
kažoks, citi kažoku maina ziemā). Daudzi dzīvnieki pastāvīgi uzturas ierastajā dzīves vietā,
noteiktās barošanās platībās, taču citi klejo, meklējot barību. Vērojot pēdas sniegā, varam
redzēt plēsēju spēju uzglūnēt upuriem, tos izsekot. Upuris spēj maldināt sekotāju, nereti –
veiksmīgi aizbēgt. Tādas plēsēja – upura attiecību rezultātus uz sniega var redzēt gana bieži.
Katram zīdītājam ir savi ziemas ieradumi, tos interesanti iepazīt, daļēji arī vērot, aplūkojot
dzīvnieku pēdas.
Sniegā var pamanīt trīs dažādas viegli atšķiramas dzīvnieku pēdas. Putniem ir
raksturīgi pirksti, nagaiņiem – nagi, pārējiem dzīvniekiem – ķepas. Visbiežāk mūsu mežos
redzamās pēdas atbilst dzīvnieku daudzumam mežos, tas ir uzticams veids, kā uzskaitīt
dzīvniekus. Visvairāk sastopam zaķa, vāveres, dažādu peļu, mežacūku, stirnu pēdas. Nav
jābrīnās, ja mežā atrodamas suņu un citu mājdzīvnieku pēdas.
Salīdzinot dabā atrastās pēdas ar fotogrāfijām vai, vēl jo vairāk, zīmējumiem
grāmatās, ir jāzina, ka dabā atrast tieši tādu pašu pēdu, kāda ir uzzīmēta, atrast izdodas visai
reti. Bērniem var pajautāt, vai viņi ar saviem apaviem var iespiest vienādas pēdas – dabas
apstākļu vai pēdas nolikšanas atšķirību dēļ visas pēdas atšķirsies. Tādēļ nākamajiem
pēddziņiem ir nepieciešams neliels treniņš, lai varētu atšķirt dzīvnieku pēdas, nesajauktu tās
ar citu sugu dzīvnieku pēdām. Jāpazīst arī tā paša dzīvnieka dažāda gaita – iešana, lēkšošana,
skriešana u.c. Pēdas var ļoti atšķirties, tādēļ ir svarīgi rūpīgi tās aplūkot, izmērīt visu
fragmentu, kas atkārtojas (soļu garumu, iespieduma dziļumu u.c.). Dziļā irdenā sniegā var
nospiesties ne tikai pēda, bet arī vēdera apakšējā daļa. Atšķiras arī priekšējās un pakaļējās,
kreisās un labās kājas pēdas. Vērojot pēdas, nenovēršami pamanīsiet arī barošanās pēdas,
ekskrementus, migas, teritorijas iezīmēšanas zīmes. Visas dzīvnieku darbības pēdas var
daudz pastāstīt par dzīvnieku izturēšanos, sugu savstarpējām attiecībām, ekosistēmas
16

Skolotāja darba lapa

funkcionēšanu. Vērojumu laikā jāuzkrāj informācija un attēlu materiāls. Salīdzinot ar augu
pasauli, zīdītāju pētīšana ir netieša, tā nenotiek dzīvnieku klātbūtnē, taču tā nav mazāk
interesanta.
Mērķis – veidot skolēnu izpratni par purva un meža ekosistēmu, tās sastāvdaļu –
meža zvēriem, ekosistēmas sakariem, veidot dabas aizsardzības izpratni un vērtības.

Uzdevumi:
• iemācīties vērīgumu, pilnveidot redzes un dzirdes iemaņas,
• pēc dzīvnieku darbības pēdām (pēdām sniegā, barošanās pazīmēm, ekskrementiem u.c.)
noteikt vietas zīdītāju faunu, tās sastāvu, daudzumu,
• vērojot atsevišķus konkrētās vietas fragmentus, mēģināt rekonstruēt notikumus pēc
atrastajām dzīvnieku darbības pēdām (balstoties uz esošo pieredzi, etoloģijas un ekoloģijas
zināšanām), radīt hipotēzes,
• fiksēt ar fotoaparātu vērtīgākos dabas kadrus, sagatavot reportāžu, mācīties izdarīt
secinājumus.

Ilgums:
Iespējamie varianti:
1. darbība – 15 – 25 minūtes (jaunākajiem skolēniem ieteicama tikai šī un II darbība)
1., 2. darbība – 1 stunda
1., 2., 3. darbība – apmēram 2 stundas

Darba piederumi:
Skiču burtnīcas, plastmasas rūtaina plēve (pašizgatavota), salokāmie lineāli (vairāki
gab.) vai mērlente, zīmuļi, fotoaparāti (vismaz daži).

Skolotāja gatavošanās mācību stundai
Mācību stunda vislabāk izdodas ziemā, taču dzīvnieku pēdas var vērot arī citos
gadalaikos. Daudz pēdu nospiedumu mēdz būt uz mitriem celiņiem, barošanās vietās, it
sevišķi mālainās vietās. Visu gadu var atrast barošanās pēdas – nograuztus augus,
ekskrementus. Tādēļ skolotājs var vadīt stundu divās daļās – vasarā vai rudenī, bet
turpinājumu – ziemā. Uz sniega kā hronikā var redzēt vietējās faunas sastāvu un aktivitāti.
Pirms mācību stundas skolotājam jāatceras zīdītāju etoloģijas pamati, Lietuvas mežu
zīdītāju fauna, jāsagatavo jautājumi par ziemā aktīviem un guļošiem mūsu zemes zīdītājiem.
Jāpadziļina zināšanas par zīdītāju barošanos, savstarpējiem sakariem (plēsīgais dzīvnieks –
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upuris), ja ir iespējams, jāuzzina par konkrētās vietas dzīvniekiem, to daudzumu pētāmajā
teritorijā. Tāda informācija ir medniekiem, vides aktīvistiem.
Jāsagatavojas par dzīvnieku pēdām, to klasifikāciju, to vērošanas un izpētes veidiem.
Jāatjauno fotografēšanas iemaņas dabā, jāizmēģina fotografēšana pie specifiska
apgaismojuma ar bagātu sniega segu. Vislabākie rezultāti tiek sasniegti no rīta vai vakarā,
kad apgaismojums ir no sāniem (bet vēl nav pārāk tumšs). Ja parādās saule, var iegūt
apmierinošas kvalitātes fotogrāfijas.
Pārgājienam paredz vēsu, bet ne aukstu dienu (1-5 grādus auksta diena), tāds gaiss
sniedz visvairāk prieka. Ja ir svaigi uzkritis, vēl nesakrities sniegs, nav bijis atkušņa, mācību
stunda var būt veiksmīga, bet rezultāti bagātīgi.
Skolēni parasti nepievērš uzmanību dabas dzīves hronikai, kas ierakstīta sniegā, tāpēc
mācību stunda ir lieliska iespēja vērtību un uzskatu veidošanai.
Pirms mācību stundas skolēni jābrīdina, ka jābūt piemērotam siltam apģērbam,
apaviem, bet, ja pārgājiens ir garāks – līdzi jābūt ēdamajam un karstam dzērienam.
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Skolēna gatavošanās mācību stundai
Skolēnam ir jāpazīst svarīgākie zīdītāji, viņu dzīves īpatnības, jāsaprot plēsēja un
upura jēdzieni un to sakari ekosistēmā. Vēlamas zīmēšanas un fotografēšanas iemaņas
(vismaz dažiem skolēniem no grupas).

Gaita
Darbībām, kas būs jāveic mācību stundas laikā, skolēni ir jānoskaņo nevis tad, kad
viņi ir ieradušies pie dzīvnieku pēdām, bet jau iepriekš. To var izdarīt tikai pārgājiena
sākumā, pa ceļam. Svarīgi ir motivēt grupu būt vērīgiem un acīgiem.

1. darbība. Notikumi klusumā
Jāorganizē dzirdi attīstoša spēle. Skolēni uzdevumi veic individuāli. Visiem dalībniekiem
18
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lūdz aizvērt acis un visiem saskaitīt vienas minūtes laikā izdzirdētās atšķirīgās skaņas.
Tad jautā:
• cik skaņu radīja dzīvi organismi (koki, putni, kukaiņi)?
• kuru skaņu iemesls ir meteoroloģiskas parādības (piemēram, vējš, lietus)?
• kuras skaņas nevar atšķirt (piemēram., visa kopējā meža šalkoņa, saplūdusī putnu
dziesma)?
• kāda ir augstākā un zemākā izdzirdētā skaņa?
Pēc sarunas var uzdevumu turpināt, iekļaujot dzīvnieku radīto skaņu atdarināšanu.
Skolēniem var paskaidrot, ka vērot dabas dzīvi var tikai tad, ja pēc iespējas mazāk
tiek traucēts klusums, ir jābūt acīgam un uzmanīgi jāieklausās.

2. darbība. Kas ir acīm redzams, bet nepamanāms?
Skolēniem izdala plastmasas plēvi, lineālus, zīmēšanas lapas. Sadalījušies grupās,
skolēni zīmē dzīvnieku pēdas, tās mēra, datus pieraksta. Skolotājs paskaidro, kā mērīt pēdas,
kā pārcelt tās uz zīmēšanas lapas oriģinālā lielumā, izmantojot uz plastmasas plēves uzzīmēto
tīkliņu.
Zīmēšanai paredz 20 minūtes. Kad visi ir atgriezušies, skolēni mēģina pazīt pēdas pēc
tabulas (skatīt pielikumu). Skolotājs īsi paskaidro, ka dzīvnieki var iet, skriet, piezagties,
slēpties, atstājot atšķirīgas pēdas.
Vērojot pēdas vai dodoties uz vērošanas vietu, izdodas pamanīt dažādas dzīvnieku
darbības pēdas (barošanās pēdas, izkārnījumus, teritorijas ierīmēšanas pēdas u.c.). Atsevišķus
gadījumus var apspriest un nofotografēt.

3. darbība. Dabas drāma. Kādēļ aizbēga zaķis?
Kamēr skolēni zīmē dzīvnieku pēdas, skolotājs atrod vietu, kurā var novērot dažādu
dzīvnieku pēdu krustošanos, plēsīga dzīvnieka uzglūnēšanu (varbūt hipotētisku), barošanos,
pēc tam ātru skriešanu paslēpties. Skolēni jāatved uz noteikto vietu, uzdevums jāuzdod
katram skolēnam.
Skolēni mēģina aprakstīt notikumus dabā, tos zīmējot, ilustrējot ar shēmām, skolēni,
kam ir zīmētāju talants, var uzzīmēt notikumu rekonstrukcijas – skices.

4. darbība. Apstādinātā mirkļa cena
Skolēniem māca fotografēt pie raksturīgā apgaismojuma un daudz baltas krāsas.
Grupās un pa vienam meklē atsevišķus unikālus ziemas dzīves kadrus. Skolēnu uzmanība
jāpievērš:
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• augu pasaulei, ziemā labi redzamiem augļiem, atsevišķām ogām (piem., irbenēm),
sažuvušām augļkopām;
• kokiem un to dzinumiem, to struktūrai, koku mizas struktūrai;
• dažādiem pēdu rakstiem, to interesantām un vizuāli neparastām krustošanās vietām;
• dabas parādībām - ledum, sniegam, sarmai un dažādi apsnigušiem augiem, ciņiem.
Skolēni jāmotivē veikt veiksmīgas foto medības. Labākie kadri jāaplūko pēc mācību
stundas, telpās. Kaut arī daudzi kadri nebūs tādi, kādus tos vēlētos autori (sevišķi
nepieredzējuši), labi izdevušās fotogrāfijas sagādās prieku visiem, atgādinās pārgājienu.

Patstāvīgi veicams uzdevums
Jaunākā vecuma skolēniem
Kaķis, suns un citi
Kad ir svaigi uzsnidzis sniegs, vērojiet pagalmu. Laukā uz sniega ir daudz mājas
dzīvnieku – kaķu, suņu pēdu. Salīdziniet tās savā starpā, uzzīmējiet. Varbūt ir izdevies atrast
citādas pēdas? Painteresējieties, kas viesojas jūsu pagalmā. Novērojumus turpiniet ielas
malās, laukmalās. Jo tālāk no mājas pagalma iziesiet (uz aparta lauka, mežmalā), jo vairāk
atradumu jūs gaida.
Vidēja vecuma skolēniem
„Vainas pierādījumu” kolekcija
Kļūstiet par dzīvnieku detektīvu! Novērojiet to darbošanos ziemā, vāciet to darbības
atstātos „vainas pierādījumus”. Zīmējiet pēdas, vāciet atstātās spalvas un pūkas, fotografējiet
vai vāciet nograuztos zariņus, nosakiet augus, ar kuriem barojas dzīvnieki. Meklējiet
apgrauztus augļus (čiekurus, riekstus, zīles), nosakiet, kādi dzīvnieki ar tām barojas.
Ja vērosiet dzīvnieku atstātos „vainas pierādījumus” ilgāku laiku, kļūsiet par īstu
dabas pēddzini, kas no sīkumiem varēs nolasīt to, ko citi pat nepamana.
Vecākā vecuma skolēniem un pieaugušajiem
Mans precīzākais šāviens
Iemācieties fotografēt ziemā. Kaut arī ziemā fotogrāfam fotografēšanas apstākļi ir
paši nelabvēlīgākie, kadri ir vērtīgi ne tikai to autoram. Salīdziniet ziemā uzņemtās
fotogrāfijas ar citos gadalaikos uzņemtajiem kadriem. Noskaidrojiet, kādus objektus vislabāk
fotografēt ziemā.
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Pielikums
Visbiežāk sastopamās dzīvnieku pēdas
vilks

lapsa

staltbriedis

zaķis

vāvere

alnis

lauku pele

stirna

mežacūka
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Tēma. Purva pēddziņi
Mācies dabā!
Varbūt Tev ir nācies būt mežā vai pie meža ziemā. Vai pamanīji pēdu rakstus sniegā?
Visi meža zvēri un putni atstāj savas darbības zīmes. Tā kā zvērus novērot ir daudz grūtāk,
nekā augus, ziema ir pateicīgs gadalaiks, lai papētītu viņu dzīvi. Pēdu raksti sniegā var ne
tikai iepazīstināt ar pētāmās vietas zīdītāju sugām, to daudzumu. Vērīgs PURVA
PĒDDZINIS pamanīs daudz vairāk! Viņš uzzinās, kādas ir zvēru savstarpējās attiecības, kā
kurš piemērojas apkārtējiem apstākļiem. Uzmanīgs un rūpīgs vērotājs var savākt veselu
„vainas pierādījumu” kolekciju, kas pastāsta, kādi dzīvnieki dzīvo visapkārt un ko viņi dara.
Vajag tikai iegūt nedaudz pētīšanai nepieciešamo iemaņu un smelties pieredzi. To iemācīsies
šajā mācību stundā.

Mācību stundas laikā dabā Tu uzzināsi un iemācīsies:
• būt vērīgs un uzmanīgs,
• atšķirt nozīmīgāko meža zvēru pēdas un citas darbības pēdas (barošanās zīmes,
ekskrementus, teritorijas iezīmēšanas pēdas),
• pēc dzīvnieku atstātajām zīmēm iemācīsies novērtēt to daudzumu šajā izpētes vietā,
prognozēt izturēšanos,
• iemūžināsi savus novērojumus zīmējumos un fotogrāfijās.

Mācību stundai būs vajadzīgi šādi darba piederumi:
Skiču burtnīcas, rūtaina plastmasas plēve (pašizgatavota, kur savilktas rūtiņas ik pēc
0,5 cm), 1 m gari salokāmie lineāli vai mērlentes, zīmuļi (paņem līdzi vairākus!), fotoaparāts.

Sagatavojies mācību stundai:
• Atceries, kādi zvēri dzīvo mežā. Kuri no tiem ir aktīvi ziemā? Kuri guļ?
• Atceries, kādas ir meža zvēru savstarpējās attiecības un barošanās ieradumi.
• Pārbaudi savas zīmēšanas un fotografēšanas iemaņas. Ja fotoaparāta Tev nav, aizņemies to!

Literatūra
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Ulevičius A., Juškaitis R., Lietuvos žinduolių pėdsakai ir kitos veiklos žymės. – Kauņa,
2005.

Izpildi uzdevumus un darbības!
1. darbība. Notikumi klusumā.
Kad skolotājs dod zīmi, aizver acis un ieklausies. Apkārt izdzirdēsi daudz skaņu.
Vienu „vaininieki” ir augi, citas rada dzīvnieki, trešās – vējš un lietus. Nevar izvairīties arī no
skaņām, kuras radi Tu vai Tavi draugi.
Uzmanīgi klausies, mēģini atšķirt skaņas un atbildēt uz jautājumiem:
• cik skaņas radīja dzīvi organismi (koki, putni, kukaiņi)?
• kuru skaņu iemesls ir meteoroloģiskas parādības (piemēram, vējš un lietus)?
• kuras skaņas nevar atšķirt (piemēram., visa kopējā meža šalkoņa, saplūdusī putnu
dziesma)?
• kāda ir augstākā un zemākā izdzirdētā skaņa?
Vieta piezīmēm:

2. darbība. Kas ir acīm redzams, bet nepamanāms?
Tu jau esi iemācījies klausīties, tagad mācies vērot. Paskaties uz zemi – sniegs
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ir izraibināts rakstiem. Sniegā pēdas ir atstājuši daudzi dzīvnieki. Tās savijas, krustojas, iet
paralēli. Viss viens vienīgs liels raibums...
Vai zini, ka pēc atstātajām pēdām var ne tikai pazīt dzīvniekus, bet arī noteikt to
daudzumu apkārtnē, noteikt pēdu vecumu un daudz citu lietu?
Izmantojot uz plēves uzzīmēto tīkliņu un mērlenti, zīmē dažādas pēdas, uzraksti to
izmērus.
Centies pēc iespējas precīzāk uzzīmēt pēdas. Pēc pēdu noteikšanas tabulas nosaki,
kādi dzīvnieki „parakstījušies” sniegā.
Pamēģini noteikt pētāmo vietu visbiežāk apmeklējušo dzīvnieku piecinieku:
1.__________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________
Vai esi šos dzīvniekus redzējis citos gadalaikos?

3. darbība. Dabas drāma. Kādēļ aizbēga zaķis?
Varbūt pēc pēdām un citām darbībām var pateikt vēl vairāk?
Vēro skolotāja norādīto vietu un mēģini atjaunot notikumus, kas šeit risinājušies.
Bagātīgi iemītās pēdas parāda, ka šeit notikusi dabas drāma – dzīvnieki steigušies, ķēruši
viens otru, slēpušies. Bet varbūt tomēr mierīgi ēduši? Esi vērīgs novērotājs! Lai būtu vieglāk,
vērojot apkārtni, mēģini atbildēt uz šiem jautājumiem:
• Kas notika?
• Kad notika?
• Kur notika?
• Kā notika? Kā beidzās?
Tagad atbildi uz grūtāko jautājumu:
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• KĀDĒĻ NOTIKA?
Savas domas īsi pieraksti:

4. darbība. Apstādinātā mirkļa cena
Aizmirsti drāmas, meklē skaistumu ziemas dabā. Paņem fotoaparātu (noteikti
uzklausi skolotāja norādījumus), meklē skaistākos kadrus augu, dzīvnieku un nedzīvās dabas
pasaulē.
Atceries, ka ar šo kadru, kuru ielīmēsi darba lapā, tu apturēsi skaistāko ceļojuma
acumirkli. Pacenties „noķert” to pēc iespējas skaistāku:

Mans apturētais ziemas mirklis
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Patstāvīgi veicams uzdevums
Jaunākā vecuma skolēniem
Kaķis, suns un citi
Kad ir svaigi uzsnidzis sniegs, vērojiet pagalmu. Laukā uz sniega ir daudz mājas
dzīvnieku – kaķu, suņu - pēdu. Salīdziniet tās savā starpā, uzzīmējiet. Varbūt ir izdevies
atrast vēl citas pēdas? Painteresējieties, kas viesojas jūsu pagalmā. Novērojumus turpiniet
ielas malās, laukmalās. Jo tālāk no mājas pagalma iziesiet (uz aparta lauka, mežmalā), jo
vairāk atradumu jūs gaida.
Vidēja vecuma skolēniem
„Vainas pierādījumu” kolekcija
Kļūstiet par dzīvnieku detektīvu! Novērojiet to darbošanos ziemā, vāciet to darbības
atstātos „vainas pierādījumus”. Zīmējiet pēdas, vāciet atstātās spalvas un pūkas, fotografējiet
vai vāciet nograuztos zariņus, nosakiet augus, ar kādiem barojas dzīvnieki. Meklējiet
apgrauztus augļus (čiekurus, riekstus, zīles), nosakiet, kādi dzīvnieki ar tām barojas.
Ja vērosiet dzīvnieku atstātos „vainas pierādījumus” ilgāku laiku, kļūsiet par īstu
dabas pēddzini, kas no sīkumiem varēs nolasīt to, ko citi pat nepamana.
Vecākā vecuma skolēniem un pieaugušajiem
Mans precīzākais šāviens
Iemācieties fotografēt ziemā. Kaut arī ziemā fotogrāfam fotografēšanas apstākļi ir
paši nelabvēlīgākie, kadri ir vērtīgi ne tikai to autoram. Salīdziniet ziemā uzņemtās
fotogrāfijas ar citos gadalaikos uzņemtajiem kadriem. Noskaidrojiet, kādus objektus vislabāk
fotografēt ziemā.
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Pielikums
Visbiežāk sastopamās dzīvnieku pēdas
vilks

lapsa

staltbriedis

zaķis

vāvere

alnis

lauku pele

stirna

mežacūka
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Mācību stunda

Knābju un spalvu konkurss
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Tēma. Knābju un spalvu konkurss
Problēma
Dabā novērot putnus ir grūtāk, nekā novērot augus vai kukaiņus. Tie ir kustīgi,
cilvēku tuvumā nepielaiž. Arī ligzdas ir paslēptas no mūsu acīm, bet pat tad, ja ligzda atrasta,
nav ieteicams traucēt putnu dzīvi. No otras puses, purvos dzīvo dažādu raksturīgu sugu putni,
kas piemērojušies šiem apstākļiem. Purva putni ir svarīga ekosistēmas daļa, kuru ir grūti
iepazīt vienā mācību stundā. Tādēļ putnu iepazīšanas stunda var būt tikai motivējoša un
interesanta nodarbe skolēniem. Mācību stunda purvā, kas paredzēta putnu vērošanai – netiešs
kontakts ar šīs ekosistēmas putnu pasauli, klausoties balsis, vērojot lidojumu, barošanās
pēdas, dūņās iespiestās pēdas. Mācību stundu ieteicams sarīkot agri no rīta, taču laika izvēli
ierobežo iespējas un skolēnu vecums. Vērojot putnus, nepieciešams speciāls aprīkojums –
teleskopi, binokļi, fotoaparāti ar teleobjektīviem. Ir svarīgi, lai būtu iemaņas darbā ar šīm
ierīcēm, bet, ja to nav, jālūdz palīgā speciālists. Skolotāji ir novērojuši, ka speciālisti, kas
vada ornitoloģijas ekskursijas, rāda putnus, komentē to dziesmas, taču nepieredzējušie
skolēni neinteresējas par putniem, ja neredz tos tuvumā, nesaprot to dzīvesveidu, ekoloģiju.
Labi vadītāji, vadot stundas, māk ievīt stāstījumā interesantus faktus par putnu, tādā veidā
ieinteresēt skolēnus.
Pie ūdens un purvos dzīvo citās dzīvotnēs nesastopami putni – dūkuri, gārņi, dažādu
sugu pīles, gauras, lauči, ormanīši u.c. Purvos var izdzirdēt, bet, ja novērotājs ir piesardzīgs,
arī ieraudzīt medņus, rubeņus, dzērves, dzeltenos tārtiņus, puskuitalas un citus sloku dzimtas
putnus (skat. 1. pielikumu). Taču, ja kopā iet liela cilvēku grupa, tādas iespējas stipri
samazinās.
Vērojot purvu un to malās esošo pļavu un mežu putnus, var vērot un pētīt putnu spēju
piemēroties dzīvei dažādos apstākļos. Dažādi putnu knābji, kājas parāda, kā putni piemērojas
dzīvošanai un barības ieguvei dažādās dzīvotnēs – pie ūdens, kokos, laukmalās, parāda, kā tie
var baroties ar ļoti atšķirīgu barību (skat. 2. pielikumu). Šīs piemērošanās novērošana skolēnu
atmiņā nostiprina putnu sistemātikas pazīmes, ļauj atšķirt dzimtas. Bez šaubām, pazīdami
raksturīgās līdzības un atšķirības, skolēni labāk iepazīst putnu pasauli.
Mērķis – veidot skolēnu izpratni par purvu un meža ekosistēmu, tās sastāvdaļu purva un meža putniem, ekosistēmas sakariem un putnu nozīmi, veidot dabas aizsardzības
uzskatus un vērtības.
Uzdevumi:
• ieaudzināt vērīgumu, mācīt pazīt līdzības un atšķirības,
• analizēt putnu ekstremitātes un knābjus, patstāvīgi nosakot putna dzīvesveidu un
ekoloģiju, piemērojumus dzīvei specifiskās dzīvotnēs,
• vērot purva putnu dažādību, patstāvīgi nosakot to sugas,
• radīt iespējamās purva putnu aizsardzības rekomendācijas un noteikt iespējamos
draudus.
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Ilgums:
Iespējamie varianti:
1., 2. darbība - 15 -45 minūtes (jaunākajiem skolēniem ieteicama tikai šīs darbības)
1., 2., 3. darbība - 1 stunda 20 minūtes
1., 2., 3., 4. darbība - apmēram 2 stundas

Darba piederumi
Binokļi, teleskopiskais binoklis (1.-2. grupai), fotoaparāts ar teleobjektīvu (1.-2.
grupai), skiču burtnīcas, cietas pamatnes zīmēšanai, zīmuļi, lupas, putnu noteicēji.

Skolotāja gatavošanās mācību stundai
Jāatceras svarīgākās ūdens un purvu putnu sugas, to atšķirības un bioloģija. Jāpievērš
uzmanība barošanās jautājumiem. Jāpadziļina zināšanas par putnu migrēšanu, vairošanos,
barošanos. Sevišķi liela uzmanība jāpievērš putnu piemērošanās spējām dzīvei konkrētos
vides apstākļos. Jāpaklausās raksturīgo purvu un ūdenstilpņu putnu balsis (internetā vai
ierakstos). Jāatceras par aizsargājamajām putnu sugām.
Jāsagatavo nepieciešamās ilustrācijas, jāpārskata papildus teksti. Informācija jāatlasa
atbilstoši skolēnu vecumam un motivācijai.
Jāpadziļina video tehnikas lietošanas iemaņas, jāaplūko tehnikas stāvoklis, sabojātās
ierīces jāsalabo.

Literatūra
Drobelis E., Anglų lyguma. – Grām.: Girioje ošia sparnai. – Viļņa, 1989, P. 118124.
Drobelis E., Paukščių takais. – Viļņa, 1985.
Jusys V., Vandens paukščiai. – Kauņa, 2001.
Kurlavičius P., Vadovas Lietuvos paukščiams pažinti. – Kauņa, 2003.
Lietuvos fauna. Paukščiai. – Viļņa, T. I-II, 1990-1991.
Logminas V., Antys. – Viļņa, 1972.
Navasaitis A., Lietuvos miškų paukščiai. – Viļņa, 1983.
Šablevičius B., Miško paukščiai. – Kauņa, 1999.
Valius M., Lietuvos vandens ir pelkių paukščiai. – Viļņa, 1960.

Skolēna gatavošanās mācību stundai
Skolēnam ir jāsaprot meža, purva ekosistēmu atšķirības, jāzina putna iekšējā un ārējā
uzbūve, bioloģija, ekoloģijas pamati.
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Gaita
Mācību stunda jāsāk ar vērības uzdevumiem (skatieties mācību stundu „Purva
pēddziņi”). Jaunākā vecuma skolēniem vērības vingrinājumi var aizstāt vienu no darbībām.
Vispirms skolēniem ir jābūt klusiem, tad - vērīgiem. Jāpaskaidro, ko nozīmē būt acīgam un
dzirdīgam. Ja grupā ir muzikāli bērni, var atdarināt dažas viegli iegaumējamas putnu
dziesmas (čunčiņa, dzeltenās stērstes). Bērni mācās dziesmu atdarināt vai uzrakstīt ar notīm.

1. darbība. Starp putniem...
Skolēni saņem uzdevumu „padsmit” minūtes vērot putnus skolotāja norādītajā vietā.
Skolēnus var sadalīt grupās un vērošanu veikt atšķirīgās dzīvotnēs:
• pie ezera;
• mežā vai purva malā;
• purvā.
Vērošanas laikā iegūtos rezultātus apkopo. Nereti putnus skolēni nepamana (vai
pamana tikai dažus), taču dziesmas dzird ne vienu vien. Kamēr bērni vēro putnus, skolotājs
meklē putnu darbības pēdas (dūņainās krastmalās, atklātās vietās, palikušās ligzdas un tml.).
Daudz veiksmīgāk stunda notiks tad, ja skolotājs pirms stundas būs tādas vietas jau atradis un
atzīmējis. Talkā var nākt profesionāls ornitologs.
Kopā sanākušās grupas dalās savos novērojumos, apspriež redzētos putnus, to
lidojumu (pacelšanās veidu), dzirdētās balsis, parāda skices. Reizēm gadās atradumi –
spalvas, tās rūpīgi jāaplūko. Īsā laika posmā skolēni nenovēros lielu putnu sugu skaitu. Taču
pat tad, ja tie ir maz redzējuši, skolēni no dažādām grupām pamana, ka ievērojami atšķiras
dažādās dzīvotnēs mītošās sugas – atšķiras to izskats un dzīvesveids. Pat dzīvo – vieni uz
zemes, citi kokos, trešie – ūdenī...
Skolotājs mudina iepazīt putnu piemērošanos dzīvei dažādās atšķirīgās vidē.

2. darbība. Kuram ir skaistākās kājas?
Skolēniem demonstrē putnu kāju ilustrācijas (1. tabula). Ilustrācijas var aizstāt ar
fotogrāfijām, taču nedrīkst parādīt visu putnu, jāredz tikai viņa kājas. Skolēni domā, kādās
dzīvotnēs tādu kāju „īpašnieks” varētu dzīvot. Labajā tabulas sadaļā bērni uzraksta savas
hipotēzes. Var strādāt grupās, lai skolēni varētu apspriesties. Vēlams, lai skolēni uzrakstītu
vairākus iespējamos variantus.
Skolotājs uzdod jautājumus:
• Kādēļ putniem, kuri dzīvo pie ūdens, kājas ir garas?
• Kādēļ plēsīgo putnu kājas ir ar līkiem, spēcīgiem nagiem?
• Kam nepieciešamas plēves starp kāju pirkstiem?
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1. tabula
Dažādu putnu kājas
Putnu kājas
Pīle
Cekulainais dūkuris
Svīre
Stārķis
Dzenis
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Putnu kājas
Laucis
Lija
Pūce
Ķīvīte
Vistu vanags

Dzīvotnes, kurās putns dzīvo

33

Skolotāja darba lapa

Putni pēc uzdevuma nav jānosauc, taču, ja skolēni zina vai uzmin nosaukumu pareizi,
tie ir jāuzslavē.
Uzdod līdzīgu uzdevumu, kas paredzēts putnu knābjiem.

3. darbība. Kura knābis ir vislabākais?
Skolēni iepazīstas ar atšķirīgas ekoloģijas putnu knābjiem. Apskatot putnu knābjus
(2. tabula), skolēni pa vienam vai mazās grupiņās izdomā, kāds varētu būt šo putnu
dzīvesveids, kā tie barojas, kādās dzīvotnēs dzīvo. Savas domas atzīmē labajā tabulas ailītē.
Skolotājs uzdod jautājumus:
• Kādēļ dažiem putniem ir vajadzīgi gari knābji?
• Kāda var būt līka knābja loma?
• Kādēļ plēsīgajiem putniem knābis ir līks un spēcīgs? Vai viņi var plosīt upuri lidojumā?
• Kā dzenis var atrast barību koku stumbros?
• Kādēļ graudēdājiem zvirbuļveidīgajiem putniem knābis ir īss un spēcīgs?
• Kura putna knābis jums šķiet pats neērtākais? Kādēļ?
Skolotājs paskaidro knābju noderīgumu putnu dzīvē atšķirīgās dzīvotnēs un
raksturīgās barības meklēšanā. Tiek nosaukti putni – kāju un knābju „īpašnieki”, demonstrēta
viņu piemērošanās raksturīgās dzīvotnēs.
Ja skolotājam ir izdevies atrast putnu darbības pēdas (piem., sloku dzimtas putnu
knābju atstātās pēdas dūņās, dzērvju vai citu lielo putnu pēdas, spalvas u.c.), skolēni tās
aplūko un uzzīmē skiču burtnīcās.
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2. tabula
Putnu knābju nozīme dzīvesveidā
Putna knābis

Piezīmes par putna barošanos, dzīvotnēm

Gaura
Puskuitala
Krustknābis
Kuitala
Lēlis
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Putna knābis

Piezīmes par putna barošanos, dzīvotnēm

Dižknābis
Vanags

4. darbība. Konkursa uzvarētāja vēlēšanas
Skolotājs izsludina tā putna, kurš vislabāk ir piemērojies dzīvei purvā, vēlēšanas.
Skolēniem ir jāapdomā uzdevums, viņi var izvēlēties tikai vienu vislabāko putnu –
uzvarētāju. Būtu vislabāk, ja skolēnu domas tiktu uzrakstītas uz lapiņām un savāktas, bet no
skolēniem izveidotā vēlēšanu komisija apkopotu rezultātus.
Domājams, ka vēlēšanās izpaudīsies skolēnu individuālā dabas izpratne (vienam
labāk piemērojies šķitīs plēsīgais putns, citam – nepamanāms putniņš zeltgalvītis, trešajam
kaut kādu iemeslu dēļ ir simpātijas pret dzeni, bet ceturtais – atdos savu balsi putnam, kurš
pēc viņa domām ir visskaistākais).Šis uzdevums ne tikai nostiprinās zināšanas, bet ļaus
pārdomāt arī citu uzdevumu materiālu.
Mācību stundas beigās skolotājs izlasa vienu no tekstiem (skat. pielikumus).
Jāapspriež pieredzējušo dabas pētnieku domas par putnu dzīvi un to piemērošanos,
atšķirībām.
Jāuzdod patstāvīgi veicamie uzdevumi.

Patstāvīgi veicams uzdevums
Jaunākā skolas vecuma skolēniem
Ideālais putns
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Stundas laikā Tu uzzināji par putnu barošanos un dzīvei piemērotajām ļoti
atšķirīgajām kājām un knābjiem. Padomā, kā būtu jāizskatās visiem dzīves gadījumiem
piemērotam putnam. Kādam būtu jābūt viņa knābim? Kājām? Ķermenim? Spalvu krāsai?
Spārnu izskatam?
Uzzīmē ideālo putnu uz papīra, apspried ar draugiem un skolotājiem. Vai viņš varētu
palidot?
Vidējā skolas vecuma skolēniem
Knābju kolekcija
Internetā meklē putnu fotogrāfijas un zīmējumus. Atradīsi neiedomājamu bagātību
dažādu knābju – no pelikāna milzīgā knābja ar maisu līdz avozetas uz augšu uzliektajam
knābim. Vai Tu gribētu uzzināt, kā izskatās tupeļknābja (Balaeniceps rex) vai tukāna knābis?
Kādus knābjus lieto Cinnyris osea vai kolibri? Krāj fotogrāfijas un aprakstus. Sagatavo
ziņojumus par atšķirīgiem knābjiem. Vari izmantot datorprogrammu un pats radīt putnu, kuru
neviens nekad vēl nav redzējis...
Vecākā skolas vecuma skolēniem un pieaugušajiem
Putni heraldikā
Enciklopēdijā vai pasaules valstu atlantā aplūko valstu ģerboņus un karogus un atlasi
tos, kuros attēloti dažādi putni. Aplūko arī Lietuvas pilsētu un pilsētiņu ģerboņus. Tūlīt
pamanīsi, ka daudzu valstu ģerboņos tiek attēloti dažādi plēsīgie putni. Kā varētu skaidrot
tādas tradīcijas? Salīdzini Lietuvas mazo pilsētiņas ģerboņus – dažās redzēsi arī miermīlīgus
putniņus... Tagad paskaties uz Kamanu rezervāta ģerboni un rezervāta simbolu – dzelteno
tārtiņu. Painteresējies par Lietuvas aizsargājamo teritoriju ģerboņiem.
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1. pielikums
Putnu dzīve Čepkeļu augstajā purvā
(pēc E. Drobeļa „Mežā šalc spārni”, 1989 )
... Purvā nepaskriesi – klunkurē kā darba zirgs, kas velk savu jūgu. (...) Priedīšu
puduri kļūst retāki, paveras liela atklāta platība. Rubeņu balsis skan no visām pusēm, bet
putnus ieraudzīt nevar. Visbeidzot tālumā melno pamanu kokā. Binokļi palīdz saskatīt
rubinošu rubeni. (...). Klusumā izteiksmīgi noskan tilbītes dziesma. Mazā tilbīte viļņotā līnijā
plivinās virs purva un modina visus no rīta snaudas. Sfagnu sūnās kāds iesvilpjas, atkārto
tālāk. Kirli-kirli... pārlido divi putni. Viens no tiem ceļas uz augšu. Ātri, ātri vēcina spārnus,
pēc tam lido cienīgi un lēni. Rāmi mājot ar spārniem kā liels putns, viņš peld debesīs,
melodiskas skaņas pavadījumā: uupiee... upiee...Tu brīnies, kā putniņš saglabā augstumu un
nenokrīt, tik reti kustinot spārnus. Apliecis pašu loku, visu priekšā izrādījies, dzeltenais
tārtiņš, kā nokaunējies no cēlās pozas, metas lejā un nolaižas uz ciņa. Līdzenums, kas tik
tikko šķita tukšs, pamostas, piepildās ar skaņām un dzīvību. Noskan dzidra un skanīga
kuitalas balss. Putns ar izkaptij līdzīgo knābi lido migliņā, izstiepj sakumpušos spārnus un
planē, berot pār zemi garus un melodiskus treļļus. Putns nolaižas starp zālēm un dziesma
pārtrūkst. Kuitala kādu laiku stāv paceltiem spārniem, kamēr nesteigdamās tos saloka. Neilgi
tā stāv, tad atkal paceļas gaisā un atkal noskan visvaldzinošākā purva skaņa. Kas teikts, ka
dūksts ir bezjēdzīgi vientulīga vieta?
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2. pielikums
Rīki barības satveršanai
(pēc T. Ivanauska „Par zvēriem un putniem”, 1956)
Putna rīki, ar ko saņemt barību, ir kājas un knābis. Kājas šim nolūkam visvairāk
izmanto plēsīgie putni un pūces. Piekūns, kam ir briesmīgi līki nagi ar asām šķautnēm, ar
tiem iecērtas savā laupījumā, kad ir panācis to gaisā. Putns, saņēmis tādu triecienu, krīt no
augstumiem zemē kā akmens. Satverto laupījumu daudzi plēsīgie putni nes savos nagos. Daži
pat uzšķērž gaisā. Bet ar knābi saplēš pa mazam gabaliņam.
Vairums putnu barību paņem ar knābi. Tāpēc lielākajai daļai sugu ir atšķirīgi knābji.
Tilbīšu, pīļu knābis ir ļoti jutīgs, jo tam galā ir īpatnēji, mikroskopiska lieluma jušanas
orgāni, ar kuriem pat tumsā, duļķainā ūdenī vai dubļos var noteikt barības daļiņas. Šie orgāni
– Herbsta ķermenīši – atrodas bedrītēs. Pētot slokas knābi, arī var redzēt bedrītes, kas mazliet
līdzīgas bišu šūnām. Purvos ir daudz biezu dūņu klātu platību, kurās no vienas vietas ir
sabadīti mazi caurumiņi. Tas ir mērkaziņas darbs. Meklējot barību – tārpiņus un citus sīkus
dzīvnieciņus – tā bāž knābi dubļos un, atradusi, satver ar knābi, savu laupījumu nemaz
neredzot.
Savdabīgi knābji ir pīlēm. Knābja malās ir plāksnītes. Kad pīles aizver muti,
virsknābja plāksnītes ieguļas apakšknābja plāksnīšu starpās. Mēle – bieza, gaļīga – tai arī
sānos ir līdzīgas plāksnītes. Visas plāksnītes kopā veido savdabīgu kāstuvi, ar kuru putni
nokāš barības daļiņas no duļķainā ūdens. Saka, ka pīle ar knābi duļķo ūdeni.
Neparasts knābis ir dzeņiem. To knābī ir gara kustīga mēle, kas līdzīga garam tārpam.
Pateicoties tai, dzeņi var izvilkt kukaiņus un kāpurus, kas atrodas dziļi zem mizas.
Savdabīgi ir graudēdāju putnu knābji. To knābis ir konusa formas, ciets un ļoti stiprs.
Tāds knābis ir piemērots cietu graudu lobīšanai, jo vairums šo putnu barojas tikai ar grauda
kodolu. Piemēram, dižknābji barojas pat ar ķiršu kauliņiem. Interesants ir krustknābja knābis,
tas, ka tas ir īpašs, minēts pat putna nosaukumā. Abas knābja puses krustojas. Tāds knābis
vajadzīgs koku sēklu lobīšanai.
Tiem putniem, kas ķer kukaiņus gaisā, ir knābis ar platu rīkli. Pats knābis maziņš,
taču rīkle liela. Tādi knābji ir bezdelīgām, svīrēm, lēļiem. Virsknābī ir cieti sari, atplestais
knābis veido kausiņu, kas tiek lietots tauriņu ķeršanai.
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Tēma. Knābju un spalvu konkurss
Mācies dabā!
Putnus vieglāk ir izdzirdēt, nevis ieraudzīt. Vieni saka, ka putnus vērot ir viegli, vajag
tikai skaitīties apkārt un zīmēt, fotografēt. Citi saka, ka putnu dabā ieraudzīt nav viegli – tam
vajadzīga pacietība, attapība, pūles. Šajā stundā tu uzzināsi, kuram ir taisnība. Stundas laikā
piedalīsies īstā KNĀBJU UN SPALVU KONKURSĀ. Mežā, pie ūdens un purvā mēģināsi
pamanīt putnus, vērosi to dzīvi, pētīsi darbības pēdas. Mēģināsi noteikt, kāda nozīme putnu
dzīvē ir atšķirīgām kājām, knābjiem. Kuri no tiem kalpo skaistumam, bet kuri ir noderīgi un
palīdz piemēroties?
Ieraugi putnus dabā! To dzīve sola jaunus atklājumus, taču nāksies sasprindzināt
skatienu un labi ieklausīties.

Mācību stundas laikā dabā Tu uzzināsi un iemācīsies:
• kādi putni dzīvo mežā, pie meža, pie ūdens, purvā un citās dzīvotnēs,
• kādēļ tik dažādi ir putnu knābji un kājas, kāda ir to nozīme putnu barošanās veidā un
dzīvotņu izvēlē,
• kādi ir putnu savstarpējie sakari un saiknes ar dzīves vidi.

Mācību stundai vajadzēs šādus darba piederumus:
Binokļus, teleskopiskos binokļus (1.-2. grupai), fotoaparātu ar teleobjektīvu (1.-2.
grupai), skiču burtnīcas, citu pamatu zīmēšanai, zīmuli, lupu, putnu noteicēju.

Sagatavojies mācību stundai:
• atceries, kādas ir putna ķermeņa daļas, pamēģini uzzīmēt putnu,
• papēti, vai visi putni ir vienādi un ar ko tie atšķiras,
• kādās dzīvotnēs var ieraudzīt un atrast putnus,
• atceries biežāk dzirdamās putnu dziesmas, paklausies to ierakstus.

Literatūra
Jusys V., Vandens paukščiai. – Kauņa, 2001.
Kurlavičius P., Vadovas Lietuvos paukščiams pažinti. – Kauņa, 2003.
Šablevičius B., Miško paukščiai. – Kauņa, 1999.
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Izpildi uzdevumus un darbības!
Iemācies dabā būt kluss un nepamanāms. Vairāk pamanīsi, ja mācēsi nomaskēties ne
tikai ar apģērbu, bet arī ar izturēšanos saplūst ar dabas vidi. Noklausies skolotāja uzdotos
uzdevumus.

1. darbība. Starp putniem...
Viens vai grupiņā vēro putnus dabā skolotāja norādīto laiku un norādītajā dabas
dzīvotnē. Ja strādājat grupās, sadaliet darbu – fotografējiet, zīmējiet putnus, aprakstiet to
izturēšanos, lidojumu (pacelšanos spārnos), spārnu kontūras. Ja atradīsiet darbības pēdas,
piemēram, spalvas, tās savāciet.
Atzīmē savus novērojumus:
Uzzīmē pamanītos putnus:
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2. darbība. Kuram ir skaistākās kājas?
Vēro dažādu putnu kājas (1. tabula). Kādas ir līdzības un atšķirības? Tabulas labajā
pusē norādi, kādās dzīvotnēs ir piemērojušies dzīvot kāju „īpašnieki”.

1. tabula
Putnu kājas
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Putnu kājas

Dzīvotnes, kurās putns dzīvo
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Atbildi uz jautājumiem:
• Kādēļ putniem, kuri dzīvo pie ūdens, kājas ir garas?
• Kādēļ plēsīgo putnu kājas ir ar līkiem, spēcīgiem nagiem?
• Kam nepieciešamas plēves starp kāju pirkstiem?

3. darbība. Kura knābis ir vislabākais?
Uzmanīgi aplūko putnu knābjus kreisajā 2. tabulas pusē. Labajā pusē norādi, kādam
barošanās veidam piemērots putna knābis, kādā vidē tāds putns var dzīvot. Padomā, norādi
nevis vienu, bet vairākus iespējamos variantus. Pirms rakstīšanas, labi padomā!

2. tabula

Putnu knābju nozīme dzīvesveidā
Putna knābis
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Putna knābis

Piezīmes par putna barošanos, dzīvotnēm

Ir atnācis laiks uzzināt īstos knābju un kāju īpašniekus. Atbildi uz skolotāja
jautājumiem:
• Kādēļ dažiem putniem ir vajadzīgi gari knābji?
• Kāda var būt līka knābja loma?
• Kādēļ plēsīgajiem putniem knābis ir līks un spēcīgs? Vai viņi var plosīt upuri lidojumā?
• Kā dzenis var atrast barību koku stumbros?
• Kādēļ graudēdājiem zvirbuļveidīgajiem putniem knābis ir īss un spēcīgs?
• Kura putna knābis jums šķiet pats neērtākais? Kādēļ?
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4. darbība. Konkursa uzvarētāja vēlēšanas.
Piedalies konkursā un uzzini, kurš putns ir vislabāk piemērojies dzīvei purva vidē.
Padomā:
• Ar ko īpaša ir purva vide un kā tā ietekmē putnus?
• Kuri no Tev pazīstamajiem putniem dzīvo purvā vai tā tuvumā (piemēram, atlido baroties)?
• Kādus putnus tu pats esi redzējis vai dzirdējis purvā mācību stundas laikā vai iepriekš?
• Kādi knābji, kājas, spārni un spalvas vislabāk ir piemērotas dzīvošanai purvā?
Izvēlies putnu, kurš vislabāk ir piemērojies dzīvei purvā, savu viedokli pamatojot īsā
esejā „Purvu putna vēlēšanas”

Eseja „Purvu putna vēlēšanas"
Domāju, ka vislabāk dzīvei purvā ir piemērojies ____________________
jo,
Kopā ar skolotāju un draugiem izlasiet visus viedokļus, tos salīdziniet.
Vai draugiem, kuri ir izvēlējušies citus putnus, ir taisnība? Bet kuriem nav taisnība un kuri
kļūdās? Apmainieties viedokļiem!

46

Skolēna darba lapa

Patstāvīgi veicams uzdevums
Jaunākā skolas vecuma skolēniem
Ideālais putns
Stundas laikā uzzināji par putnu barošanos un dzīvei piemērotajām ļoti atšķirīgajām
kājām un knābjiem. Padomā, kā būtu jāizskatās visiem dzīves gadījumiem piemērotam
putnam. Kādam būtu jābūt viņa knābim? Kājām? Ķermenim? Spalvu krāsai? Spārnu
izskatam?
Uzzīmē ideālo putnu uz papīra, apspried ar draugiem un skolotājiem. Vai tas varētu
lidot?
Vidējā skolas vecuma skolēniem
Knābju kolekcija
Internetā meklē putnu fotogrāfijas un zīmējumus. Atradīsi neiedomājamu bagātību
dažādu knābju no pelikāna milzīgā knābja ar maisu līdz avozetas uz augšu uzliektajam
knābim. Vai gribētu uzzināt, kā izskatās tupeļknābja (Balaeniceps rex) vai tukāna knābis?
Kādus knābjus lieto Cinnyris osea vai kolibri? Krāj fotogrāfijas un aprakstus. Sagatavo
ziņojumus par atšķirīgiem knābjiem. Vari izmantot datorprogrammu un pats radīt putnu, kuru
neviens nekad vēl nav redzējis...
Vecākā skolas vecuma skolēniem un pieaugušajiem
Putni heraldikā
Enciklopēdijā vai pasaules valstu atlantā aplūko valstu ģerboņus un karogus un atlasi
tos, kuros attēloti dažādi putni. Aplūko arī Lietuvas pilsētu un pilsētiņu ģerboņus. Tūlīt
pamanīsi, ka daudzu valstu ģerboņos tiek attēloti dažādi plēsīgie putni. Kā varētu skaidrot
tādas tradīcijas? Salīdzini Lietuvas mazo pilsētiņas ģerboņus dažās redzēsi arī miermīlīgus
putniņus... Tagad paskaties uz Kamanu rezervāta ģerboni un rezervāta simbolu dzelteno
tārtiņu. Painteresējies par Lietuvas aizsargājamo teritoriju ģerboņiem.
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Tēma. Ūdens purvā ir citāds?
Problēma
Mācību stunda paredzēta vidēji sagatavotiem un sagatavotiem skolēniem. Tās materiāls ir
pateicīgs, lai veidotu izpratni par ekosistēmas funkcionēšanu un iekšējiem sakariem. Atvieglotu
materiālu var izmantot arī jaunākā skolas vecuma un nesagatavotu skolēnu mācīšanai.
Skolēniem ir maldīgs uzskats, ka duļķainais purvu ūdens ir bagāts ar barības vielām, kuras
var izmantot augi. Taču duļķainums rodas no nesadalījušām augu un dzīvnieku daļām. Augiem ir
pieejami tikai ūdenī esošie barības vielu joni - sevišķi fosfors, slāpeklis. No pirmā acu uzmetiena var
likties, ka purvā ir pilns ar ūdeni, augi ir pa pusei pārklāti ar ūdeni. Kūdras vidējais mitrums sasniedz
92-94 % augšējā slānī, dziļāk no tā maz atšķiras. Ūdens cirkulē, plūst. Purvā nonākušās lietus lāses
uzsūcas sfagnu sūnās, no tām - kūdras slāņos. Sūcoties dziļāk, ūdens saskaras ar ūdensnecaurlaidīgu
slāni apmēram tur, kur sākas ūdensnecaurlaidīga augsnes apakškārta ar mālu un smilšmālu. Šeit
ūdens notek zemkūdras reljefa pazemināšanās virzienā, izplūst avotos, veido purvu ezeriņus, akačus
u.c., daļa augstā purva ūdens satek purva lagā (sūnu jeb augstā purva apmalē) - dziļākā „gredzenā”,
kas aptver visu purvu. Šeit noplūst daudz barības vielu, ir bagātīga augu valsts. Liela purva ūdens
daļa izgaro. Palikušais attīrītais ūdens patiešām ir tīrs. Ja filtrēsim purva ūdeni, varēs nodalīt arī
nesadalījušās augu daļas. Purva videi ir raksturīgs skābs ūdens, bet sfagnu sūnas vidi padara vēl
skābāku. Atsevišķās vietās skābuma rādītājs ir 3, citur 4. Te nav baktēriju, kas sadala organiskās
vielas, nav dabai raksturīgās pūšanas, mirušie augi, sfagnu sūnas pārvēršanas kūdrā. Purva mitrums,
kaut arī tā ir daudz, nav pati labvēlīgākā vieta augu augšanai (skatīt 1. pielikumu). Dabā valdošais
slāpekļa ceļš no augsnes uz augu organismu (skat. 2. pielikumu) augstajos purvos ir sarežģīts.
Purviem ir raksturīgi augi, kuri nav sastopam citur, taču bagātīgi aug tieši augstajos purvos.
Tie ir piemērojušies un māk sevi apgādāt ar barības vielām vai tās ļoti taupīt.
Augstajos purvos ir daudz ēriku (Ericaceae) dzimtas augu. No tiem tikai virši var augt arī
citās augtenēs, bet purva vaivariņš (Ledum palustre L.), polijlapu andromēda (Andromeda polifolia
L.), zilene (Vaccinium uliginosum L.), purva dzērvene (Oxycoccus palustris Pers.) un daži citi augi
aug tikai augstajos purvos. Šeit tie aug, veidojot augu sabiedrības, nereti – ļoti bagātīgi. Šiem augiem
raksturīga tuksnešu augiem tipiska piemērošanās, lai taupīgi izmantotu ar saknēm uzņemto ūdeni. To
lapiņu malas ir saritinājušās, tās ir ar ādainu, cietu virsmu un cietu kutikulu. Augļi (piem., zileņu) ir
ar vaskainu kārtiņu.
Citi augi, piemēram, kreimule (Pinguicula L.), pūslene (Utricularia L.), rasene (Drosera L.)
slāpekļa un citu barības vielu trūkumu purva ūdenī kompensē ar tikai tiem raksturīgu barošanās
veidu. Tie papildus var baroties ar izmainītajām lapām noķerto „laupījumu” – sīkajiem kukaiņiem.
Tādēļ šo augu lapas bieži ir sulīgas, ūdeni tie netaupa.
Purva augi ir ļoti jutīgi pret vides izmaiņām. Tas, ka purvos to ir daudz, nenozīmē, ka tos
nevajadzētu saudzēt – pietiek skolēniem atgādināt par saglabājušos dabīgu dzīvotspējīgu augsto
purvu platībām mūsu valstī.
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Mērķis – veidot skolēnu izpratni par purva ekosistēmas augu piemērošanos dabas apstākļiem,
piemērošanās iemesliem un raksturu, ekosistēmas ievainojamību, dabas aizsardzības izpratni un
vērtībām

Uzdevumi:
• izpētīt purva ūdens īpašības, konstatēt lietus un purva ūdens atšķirības,
• noteikt ēriku dzimtas augu piemērošanos, lai varētu augt purva vidē, taupīt ar barības vielām bagāto
lietus ūdeni,
• vērot augu, kas barojas ar kukaiņiem, piemērošanos, lai varētu papildināt trūkstošās minerālvielas,
• salīdzināt purva ekosistēmu ar citām Lietuvas ekosistēmām no dzīves apstākļu labvēlības viedokļa.

Ilgums:
Iespējamie varianti:
1. darbība – 15 -45 minūtes (jaunākajiem skolēniem ieteicama tikai šī darbība)
1., 2. darbība – 1 stunda 20 minūtes
1., 2. 3. darbība – apmēram 2 stundas

Darba piederumi
Lupas, binokulārais mikroskops, plastmasas vanniņas, daži 0,5 l tilpuma caurspīdīgi trauki,
pincetes, pārnēsājamā laboratorija ūdens pētīšanai lauka apstākļos (skābums, P, N).

Skolotāja gatavošanās mācību stundai
Svarīgi iepazīties ar augstā purva veidošanās likumiem, ūdens apmaiņu purvā,
nozīmīgākajiem kūdras veidotājiem. Jāatceras par purvos augošajiem ēriku dzimtas augiem
(andromēdas, vaivariņi, virši, dzērvenes, zilenes) un Lietuvā augošajiem augiem, kas barojas ar
kukaiņiem – rasenēm, kreimulēm, pūslenēm. Ja skolotājam augi nav pazīstami, grāmatās vai
interneta avotos jāaplūko to ilustrācijas. Jāiepazīstas ar augiem raksturīgo piemērošanos slāpekļa un
fosfora trūkumam augsnes ūdenī (kukaiņēdāji), barības vielām bagātā lietus ūdens taupīšanu (ēriku
dzimtas augi). Jāatceras visvienkāršākās ūdens analīze metodes, ko var veikt lauka apstākļos.

Literatūra
Dagys J., Augalų ekologĳa. – Viļņa, 1980: 180-181.
Lamanauskas V., Makarskaitė R., Negyvoji gamta: vanduo. – Šauļi, 2000.
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Purvinas E., Erikiniai (Ericaceae). – Grām.: Lietuvos TSR flora, T. V. – Viļņa, 1976.
Salickaitė – Buikienė L. u.c., Ekspedicĳa „Vanduo”. – Viļņa, 1999.
Sinkevičius S., Pelkės, jų vaidmuo ir apsauga. Rakstu krājums. – Viļņa, 1998.
Vidmantas J., Saulės lobis. – Viļņa, 1949.

Skolēna sagatavošanās mācību stundai
Skolēns atšķir augsto purvu no zemā purva pēc kopējā izskata, pazīst dažus augstā purva
augus, saprot augu minerālvielu uzņemšanas ciklu un nozīmīgākās barības vielas, to svarīgumu auga
augšanā un attīstībā.

Gaita
Mācību stundai jāizvēlas vieta, kurā ērti paņemt ūdens paraugus izpētei, aug ēriku dzimtas
augi, ir augi, kas barojas ar kukaiņiem (rasenes, pūslenes). Jāveic īsa instruktāža, skolēniem
jāpaskaidro, cik paraugu vajadzēs pētījumam.

1. darbība. Ūdens un barības vielas
Skolotājs piedāvā dažiem brīvprātīgajiem iebrist purvā un paņemt ūdens paraugus 0,5 l
tilpuma caurspīdīgos traukos dažādās purva vietās. Ūdens jāapskata, jānovērtē tā dzidrums, smarža.
Skolēni bieži uzskata, ka ūdens, kas bagāts ar augu daļām, kas nav sadalījušās, ir lieliska vide, kur
augt purva augiem. Ja ir iespējams, ūdeni filtrē un apskata mēģenē. Skolēni pārliecinās, ka ūdens ir
ievērojami attīrīts. Daļa skolēnu zina, ka augiem nepieciešamas ūdenī izšķīdušās barības vielas, no
kurām ir atkarīga augšana un attīstība.

1. tabula
Parauga numurs un vieta

Krāsa

Smarža
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Skolēnus sadala 3 grupās, kuras, izmantojot pārnēsājamās laboratorijas reaģentus un
līdzekļus, nosaka:
• purva ūdens skābumu vairākās vietās un atšķirīgā dziļumā,
• slāpekļa daudzumu (nitrātus),
• fosfora daudzumu (fosfātus).
Datus salīdzina ar apstrādājama lauka vai citas dabīgas augtenes rādītājiem (var atrast
literatūrā, taču interesantāk būtu lietot no savā tuvumā esošas vides). Sevišķi atšķiras lielais skābums,
kurš, atkarībā no augu sabiedrības, svārstās no 3 līdz 5.
Pētījuma datus uzraksta un apkopo:

2. tabula
Parauga numurs un
vieta

Skābums
(pH)

Slāpekļa daudzums
(nitrāti, mg/l)

Fosfora daudzums
(fosfāti, mg/l)

Piezīme. Mērīšanas rezultāti vienā konkrētā vietā var neatspoguļot kopējās purviem
raksturīgās tendences. Tādēļ mācību stundai vajag izvēlēties vietu (varbūt iepriekš izpētītu), kurā
izdodas pierādīt nepieciešamos apgalvojumus par purvu ūdens īpašībām. Ļoti skābajā purvu ūdenī
augi gandrīz nevar uzņemt slāpekli nitrātu veidā, tādēļ mēra tikai nitrātu daudzumu.

2. darbība. Mirkst ūdenī, dzīvo kā tuksnesī
Skolēnus iepazīstina ar raksturīgajiem ēriku dzimtas augiem, parādot tos dabīgajā vidē. Ja ir
laiks, to var veltīt patstāvīgai izziņai, kurā skolēni nosaka augus pēc kartītēm vai augu noteicējiem.
Skaļi nolasa zinātnieku citātus par ēriku dzimtas purvu augiem. Skolotājs mudina skolēniem
izvirzīt hipotēzes, lai šos apgalvojumus pamatotu vai apgāztu. Skolēnu hipotēzes būs ļoti atšķirīgas,
taču atjautīgas un radošas. Interesantākos skolēnu apgalvojumus pieraksta.
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Pirmais zinātnieks saka:
Vaivariņš, zilene un citi ēriku dzimtas augi no evolūcijas viedokļa nav konkurētspējīgi.
Mainoties dabas apstākļiem, tie iznīks. Tie ir augu pasaules kamieļi – izturīgi, spēj izturēt
sausumu vasarā, aukstumu ziemā, svilinošu sauli, dziļas kupenas, skābu augsni. Šķiet, ka citi
augi nevar augt tādos apstākļos, taču parastos apstākļos tieši šie augi nevarētu izdzīvot.
Otrais zinātnieks saka:
Šie augi aug vietās, no kurām neviens tos nevar izdzīt. Vienkārši nav kam - šeit neaugs
neviens cits normāls augs. Liels skābums, nepietiekama apgāde ar minerālvielām, karstums
vasarā. Tomēr viņiem nekas nav pretī padzīvot labāk - nokļuvuši purva malā, viņi izmainās.
Taču grūti ilgi audzēt šos augus siltumnīcās - tie sāk pieprasīt dzimtā purva apstākļus. Bet, ja tos
nesaņem - iznīkst...
Skolēnu hipotēzes:
Tādas, kas apstiprina zinātnieku apgalvojumus:
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
Tādas, kas noliedz zinātnieku apgalvojumus:
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
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Var vērot ēriku dzimtas augus caur lupu (1., 2. att.), pašiem novērot augiem piemītošos
pielāgojumus, kas palīdz izdzīvot nelabvēlīgos vides apstākļos, sevišķi pārciest mineralizēta ūdens
trūkumu un ilgstošu sausumu:

3. tabula
Pazīmes, kas raksturīgas augiem, kas cieš
no ūdens trūkuma

Kuriem ēriku dzimtas augiem tas
raksturīgi?

Lapas ādainas, ar spīdošu virsmu
Lapas pūkainas, zvīņainas
Lapas saritinājušās caurulītē vai salocījušās
Lapas vai augļi ar vaskainu aplikumu
Lapu puses atšķirīgas, aizsargātas
atvārsnītes

1. att. Virša lapas šķērsgriezums
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2. att. Purva vaivariņš
Skolēnus iepazīstina ar terminu „fizioloģisks sausums”, detalizēti apspriež virša lapas
paraugu, piedāvā veikt pētījumus ar citiem ēriku dzimtas augiem. Noslēgumā skolotājs uzsver, ka pat
pastāvīgi mirkstot ūdenī, ēriku dzimtas augi cīnās ar sausumu. Tā iemesls – tas, ka ūdens purvā ir
citāds - bez slāpekļa, fosfora, ļoti skābs.

3. darbība. Kur atrast slāpekli?
Vērojot ēriku dzimtas augus, skolēni pamana purvā augošās rasenes, pūslenes. Kad izpildīts
2. uzdevums, var rasties jautājums, kādēļ šie augi lieliski jūtas purvos, kaut arī tiem nav ēriku
dzimtas augiem raksturīgās piemērošanās. Viņi taču izmanto to pašu purva ūdeni, taču ūdeni netaupa,
to lapas ir sulīgas.
Skolotājs paskaidro šo augu piemērošanos, to, ka tiem ir papildus iespējams baroties ar
kukaiņiem. Skolēni aplūko, kā augi piemērojušies, lai pievilinātu un noķertu kukaiņus (3., 4., 5. att.).
Tiek paskaidrots, ka šī piemērošanās radusies tāpēc, ka purva vidē trūkst izšķīdušu minerālvielu.
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3. att. Rasene (a – augs, b – lapa, c – lapa ar „laupījumu”)
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4. att. Kreimule
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5. att. Pūslene (augs ūdenī, a – lapas daļa, b – ķeršanai paredzētais pūslītis,
c – vēžveidīgie pūslīša iekšienē)
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Vērojumi jāieraksta tabulā:

4. tabula
Augs, kas barojas ar kukaiņiem
rasene
kreimule
pūslene

Kukaiņi ievilināšanas un ķeršanas
līdzekļi
Lipīgas malas, matiņi, kas noķer kukaiņus,
lapu izkārtojums rozetē, gremošanas sula
Lapas ar lipīgu virsmu, spēja saritināt lapas
Izmainījušās lapas ar pūslīšiem,
aizvēršanās mehānisms

Ja paliek laiks, veic izvēlēto darbību no mācību stundas „Rasene”.
Mācību stundā aplūkoto apkopo. Purva ūdens jāsalīdzina ar citu dabas dzīvotņu ūdeni,
jāatrod atšķirības, jāmeklē līdzīgais. Ja ir informācija par tuvumā esošām dzīvotnēm (mežu, pļavu,
ceļmalu, apstrādātu lauku u.c. īpašībām), datus salīdzina.

Patstāvīgi veicams uzdevums
Jaunākā un vidējā vecuma skolēniem
Rasene uz palodzes
Varbūt jau esat dzirdējuši, ka veikalā nopirktās rasenes dzīvo ļoti īsu mūžu. Pat tad, ja
barosiet tās ar pašiem gardākajiem gaļas gabaliņiem... Varbūt iemesls varētu būt neatbilstoša
kopšana?
Pamēģiniet audzēt raseni vai citu līdzīgu augu, ievērojiet šos noteikumus:
• augam visu laiku ir jābūt mitrumā,
• laistiet ar nekaļķainu ūdeni – ļoti labi nostāvējušos vai destilētu,
• gaisam telpā visu laiku ir jābūt mitram, tādēļ to papildus mitriniet, uz radiatoriem turot mitrinātāju,
• atrodiet gaišu vietu,
• stādiet skābā purva augsnē, kas speciāli paredzēta šiem augiem.
Nu un, protams, nepārmēslojiet savus „audzēkņus” – mūsu mājās un dzīvokļos tie parasti
nīkuļo ne jau aiz bada...
Vecākā vecuma skolēniem
Sagatavojiet ziņojumu (slaidus) par Lietuvā augošiem augiem, kas
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barojas ar kukaiņiem, pasaules kukaiņēdājiem augiem. Nolasiet ziņojumu klasē vai kādā citā
auditorijā. Ziņojumu papildiniet ne tikai ar ilustrācijām, kas ņemtas no interneta avotiem, bet arī ar
pašu purvā zīmētām ilustrācijām, zīmējumiem, shēmām. Izmantojiet pētnieciskā darba elementus
(skat. mācību stundas „Rasene” uzdevumus).

1. pielikums
Purvu ūdens īpatnības
(pēc V. Roķa „Augsnes zinātne”)
Ūdens sastāvs purvā svārstās un nav vienāds. Ļoti mainās arī organisko vielu daudzums, kas
ir purva ūdenī. Kaļķainā ūdenī organisko vielu ir maz, tādēļ tas ir bezkrāsains, skābā vidē aina ir
pretēja un tad ūdens, ja slānis ir plāns, izskatās dzeltens, ar vairāk vai mazāk rūsganu nokrāsu. Biezs
ūdens slānis var izskatīties pat brūns. Nav attaisnojies uzskats par purvu ūdens indīgumu – ja ar to
laista kultūraugus, tie aug labi.
Purva ūdenī ir ļoti maz izšķīdušu minerālvielu. Piemēram, kālija augstajā purvā ir apmēram
10 reizes mazāk nekā zemajos purvos, Na, Ca, Mg, Mn – vairākas reizes mazāk, bet dzelzs oksīda
var būt pat vairākus desmitus reižu mazāk.
Vidējie slāpekļa daudzumi 1 litrā Kamanu purvā ir tādi: akačos – 2,3 mg, lāmās – 3,5 mg,
ieplakās – 2,8 mg.
Pētījumi parādīja, ka Kamanu purvā minerālvielu vismazāk ir akaču ūdenī. Purva ezera un
mazo ezeriņu ūdenī organisko vielu ir nedaudz, bet minerālvielu – vairāk. To vairāk ir plaisās, bet
sevišķi lagās, kur ūdens tiek atnests un bieži sajaukts.
Augstajos purvos ir mazāk baktēriju, kas sadala organiskās vielas, jo skābais purvu ūdens
ierobežo to attīstību.
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2. pielikums
Augi ņem slāpekli no augsnes
(pēc A.Orlova „No slāpekļa līdz ražai”)
Augi no augsnes barības elementus var uzņemt tikai katjonu, anjonu un citu savienojumu
veidā. No augsnes dažādu elementu joni nonāk ūdenī, ko sauc par augsnes šķīdumu. Caur auga
saknēm (bārkstiņām, spurgaliņām, bet reizēm piedaloties dažādām sēnītēm, baktērijām) augsnes
šķīdums iesūcas augā, sadalās minerālsāļos, pārvēršas par aminoskābēm un citiem savienojumiem.
Augsne un tās šķīdums visu laiku mainās. Šķīstošie savienojumi pāriet no viena stāvokļa citā.
Samazinoties jonu koncentrācijai augsnes šķīdumā, izšķīst augsnes absorbētās vielas. Tāda šķīšana
notiek pastāvīgi un uztur līdzsvaru starp augsnes cieto daļu un augsnes šķidro fāzi.
Augu saknes uzsūc barības vielas. No tā, cik ātri atjaunojas šķidrajā augsnes fāzē augiem
augšanai nepieciešamās barības vielas (nepieciešams elementu līdzsvars), ir atkarīgs augu
nodrošinājums ar barības vielām. Tas parāda, kāds ir augsnes ražīgums.
Augi neorganisko slāpekli var uzņemt no augsnes šķīduma amonija jonu (NH 4+) vai nitrātu
(NO3 –) veidā. Šis slāpeklis diezgan ātri pārvēršas organiskā formā un kļūst par pamatu
olbaltumvielu sintēzei.
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Tēma. Ūdens purvā ir citāds?
Mācies dabā!
Jau pamanīji, ka purvs ir mitrs, bet vēsais ūdens patīkami atsvaidzina kājas. Ja esi zinātkārs,
pamanīsi arī daudz augu ar sīkām un saritinātām lapiņām. Varētu šķist, ka mitrumā un saulgozī būtu
jāsazeļ gandrīz vai džungļiem, taču kaut kādu iemeslu dēļ purva augi ir mazi un sīklapaini līdzīgi kā
tuksnesī. Ar ko tad atšķiras PURVA ŪDENS? Vai gribi uzzināt, kas ir fizioloģiskais sausums?
Izpildi mācību stundas uzdevumus!

Mācību stundas laikā dabā Tu uzzināsi un iemācīsies:
• Ar ko atšķiras purva un citu dabas dzīvotņu ūdens?
• Kas ir fizioloģiskais sausums?
• Kā ar sausumu „karo” vaivariņi, zilenes, dzērvenes?
• Kādēļ no sausuma nebaidās rasene un pūslene?
• Kādēļ šie augi var augt tikai purvā?

Mācību stundai vajadzēs šādus darba piederumus:
Lupu, binokulāro mikroskopu, plastmasas vanniņas, dažus 0,5 l tilpuma caurspīdīgus traukus,
pincetes, pārnēsājamo laboratoriju ūdens pētīšanai lauka apstākļos (skābums, P, N).

Sagatavojies mācību stundai:
• Atceries, kādas barības vielas ir vajadzīgas augiem? Kādā veidā tie uzņem barības vielas?
• Kā tiek pētīts ūdens?
• Uzzini, kādi augi pieder ēriku dzimtai, ar ko tie atšķiras no citiem augiem.
• Atceries, kādēļ atsevišķi augi tiek saukti par kukaiņēdājiem? Vai ir tādi augi arī Lietuvā?

Literatūra
Didelytė G., Grigaitė O., Raiste. – Viļņa, 2005.
Lamanauskas V., Makarskaitė R., Negyvoji gamta: vanduo. – Šauļi, 2000.
Salickaitė – Buikienė L. u.c., Ekspedicĳa „Vanduo”. – Viļņa, 1999.

Izpildi uzdevumus un darbības!
Iemērc kājas purvā. Tas ir svaigs un vēss. Purva augi vienmēr mirkst šajā ūdenī. Taču purva
augu nav daudz, purvā aug pāri par desmit augu sugas. Vai viss ir atkarīgs no ūdens? Uzzini vairāk,
pētot purva ūdeni un augus.
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1. darbība. Ūdens un barības vielas
Paņem un novēro purva ūdens paraugus, atzīmē to krāsu un smaržu (raksturo saviem
vārdiem):

1. tabula
Parauga numurs un vieta

Krāsa

Smarža

Filtrē purva ūdeni un konstatē, kā tas mainās.

JAUTĀJUMS
Vai purva ūdenī ir daudz barības vielu, kas nepieciešamas augiem? Atbildi uzraksti:

Strādā grupā, veic purva ūdens pētījumu. Datus ieraksti 2. tabulā.
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2. tabula
Parauga numurs un
vieta

Skābums
(pH)

Slāpekļa daudzums
(nitrāti, mg/l)

Fosfora daudzums
(fosfāti, mg/l)

Vērtē purva ūdeni un augu iespējas uzņemt minerālvielas. Vai var purva ūdeni nosaukt:
• Par tīru?
• Indīgu?
• Pilnu ar izšķīdušām barības vielām?
Atbildes pamato ar pētījuma datiem.

2. darbība.
Mirkst ūdenī, dzīvo kā tuksnesī
Vēro purvā augošos augus. Atrodi to piemērojumus dzīvei purva vidē.
Izlasi zinātnieku apgalvojumus par ēriku dzimtas augiem, kas aug purvā, un izsaki savu
viedokli:
Pirmais zinātnieks saka:
Vaivariņš, zilene un citi ēriku dzimtas augi no evolūcijas viedokļa nav konkurētspējīgi.
Mainoties dabas apstākļiem, tie iznīks. Tie ir augu pasaules kamieļi - izturīgi, spēj izturēt sausumu
vasarā, aukstumu ziemā, svilinošu sauli, dziļas kupenas, skābu augsni. Šķiet, ka citi augi nevar augt
tādos apstākļos, taču parastos apstākļos tieši šie augi nevarētu izdzīvot.
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Otrais zinātnieks saka:
Šie augi aug vietās, no kurām neviens tos nevar izdzīt. Vienkārši nav kam - šeit neaugs
neviens cits normāls augs. Liels skābums, nepietiekama apgāde ar minerālvielām, karstums vasarā.
Tomēr viņiem nekas nav pretī padzīvot labāk - nokļuvuši purva malā, viņi izmainās. Taču grūti ilgi
audzēt šos augus siltumnīcās - tie sāk pieprasīt dzimtā purva apstākļus. Bet, ja tos nesaņem - iznīkst...
Tavas hipotēzes:
Tādas, kas apstiprina zinātnieku apgalvojumus:
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
Tādas, kas noliedz zinātnieku apgalvojumus:
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
Vēro caur lupu ēriku dzimtas augus (lapas, zariņus, augļus), atrodi, kā tie ir piemērojušies, lai
taupītu ūdeni. Atradumus ieraksti 3. tabulā:
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3. tabula
Pazīmes, kas raksturīgas augiem, kas cieš
no ūdens trūkuma

Kuriem ēriku dzimtas augiem tas
raksturīgi?

Lapas ādainas, ar spīdošu virsmu
Lapas pūkainas, zvīņainas
Lapas saritinājušās caurulītē vai salocījušās
Lapas vai augļi ar vaskainu aplikumu
Lapu puses atšķirīgas, aizsargātas
atvārsnītes
Aplūko virša lapas šķērsgriezumu 1. att., kopā ar skolotāju veiciet citu ēriku dzimtas augu
pētījumus.

1. att. Virša lapas šķērsgriezums
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Vai esi pamanījis purva apkārtnē augus, kuri nebaidās no fizioloģiskā sausuma?
Palūkojies apkārt!

3. darbība. Kur atrast slāpekli?
Pieliecies, novēro pašus mazākos augus – rasenes, pūslenes, kreimules. Visbiežāk izdodas
atrast rasenes. Pūslenes aug ūdens pilnās bedrēs, tās pamanāmas tikai ziedēšanas laikā – to dzeltenie
ziedi redzami jau no tālienes. Raseņu lapiņas ar lipīgiem matiņiem un pielipušiem kukaiņiem grūti
pamanāmas, ir jāpieliecas. Taču, atrodot tās vienu reizi, Tu ātri kļūsi par raseņu „pēddzini”,
iemācīsies tās atrast tur, kur citi nepamana.
Vēro augus, kas barojas ar kukaiņiem (2., 3., 4. att.), šo augu piemērošanos, lai varētu
pievilināt un noķert savu laupījumu. Novērojumus ieraksti 4. tabulā:

2. att. Rasene (a – augs, b – lapa, c – lapa ar „laupījumu”)
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3. att. Kreimule

68

Skolēna darba lapa

4. att. Pūslene (augs ūdenī, a - lapas daļa, b - ķeršanai paredzētais pūslītis,
c – vēžveidīgie pūslīša iekšienē)
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4. tabula
Augs, kas barojas ar kukaiņiem
rasene
kreimule
pūslene

Kukaiņi ievilināšanas un ķeršanas līdzekļi

Tu uzzināji, kā augi piemērojas skābajam, ar slāpekli un fosforu – svarīgākajām barības
vielām – nabadzīgajam purva ūdenim.
Padomā, kādēļ purvā neaug
• mežu augi (skuju koku mežos augsne arī mēdz būt skāba) vai
• sausu atklātu vietu augi (smilšainās vietās arī ir maz barības vielu).

Patstāvīgi veicams uzdevums
Jaunākā un vidējā vecuma skolēniem
Rasene uz palodzes
Varbūt jau esi dzirdējis, ka veikalā nopirktās rasenes dzīvo ļoti īsu mūžu. Pat ja barosi tās ar
pašiem gardākajiem gaļas gabaliņiem... Varbūt iemesls varētu būt neatbilstoša kopšana?
Pamēģiniet audzēt raseni vai citu līdzīgu augu, ievērojiet šos noteikumus:
• augam visu laiku ir jābūt mitrumā,
• laistiet ar nekaļķainu ūdeni – ļoti labi nostāvējušos vai destilētu,
• gaisam telpā visu laiku ir jābūt mitram, tādēļ to papildus mitriniet, uz radiatoriem turot mitrinātāju,
• atrodiet gaišu vietu,
• stādiet skābā purva augsnē, kas speciāli paredzēta šiem augiem.
Nu un, protams, nepārmēslojiet savus „audzēkņus” – mūsu mājās un dzīvokļos tie
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parasti nīkuļo ne jau aiz bada...
Vecākā skolas vecuma skolēniem un pieaugušajiem
Sagatavo ziņojumu (slaidus) par Lietuvā augošiem augiem, kas barojas ar kukaiņiem,
pasaules kukaiņēdājiem augiem. Nolasi ziņojumu klasē vai kādā citā auditorijā. Ziņojumu ilustrē ne
tikai no interneta avotiem iegūtām, bet arī paša purvā zīmētām ilustrācijām, zīmējumiem, shēmām.
Izmanto pētnieciskā darba elementus.
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