DARBA LAPA
Ūdenstilpes nosaukums
________________________

Ūdenstilpes apsekošanas datums
____________________________

Ūdenstilpes atrašanās vieta
_________________________

Apsekošanu veica
____________________________

1. Aprakstiet ūdenstilpi:
Piemērs

Atkritumi

Atkritumu praktiski nav,
neliels skaits atkritumu ir
pludmales teritorijā.
Vienā vietā ir sakrituši koki

Krasti

Lielākā daļa ūdens tilpnes
krastu ir lēzeni, bet daļa
krasta ziemeļu pusē ir stāva.

Grunts

Pie krasta ir smilšaina grunts
ar augu atliekām, tālāk no
krasta parādās dūņas.

Ūdens

Duļķains, bet ūdenstilpes
krasta tuvumā gultne ir
skaidri saredzama.

Apraksts

Ūdens augi aizņem lielu daļu
ūdens tilpnes dienvidu daļā
Ūdens augi
(apmēram 30 %), bet ziemeļu
daļā praktiski nav satopami.
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2. Norādot atbilstošus ciparus (1-4.), sanumurējiet oda attīstības ciklus pareizā
secībā. Atzīmējiet ar „+„ attīstības ciklus, kuri notiek ūdens vidē.
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3. Apvelciet ūdens dzīvnieku attēlus.
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4. Ierakstiet pie attēliem atbilstošos nosaukumus: spāres kāpurs, spāre,
viendienītes kāpurs, viendienīte, ūdensvaboles kāpurs, ūdensvabole, mušas
kāpurs, muša, makstenes kāpurs, makstene.
KĀPURS
KUKAINIS
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5. Aprakstiet kādu no notvertajiem ūdens dzīvniekiem (ķermeņa aptuvenais
garums, ķermenis ir apaļš, ovāls vai rombveida, vai ir taustekļi, izteikti žokļi,
cik kāju u.t.t.).

6. Cik ūdens dzīvnieku sugu jūs konstatējāt ūdenstilpē?
Norādiet sugu skaitu: _____.

7. Nosauciet konkrētajā ūdenstilpē visbiežāk sastopamos ūdens dzīvniekus.

8. Kas, Jūsuprāt, varētu pasliktināt ūdens kvalitāti šajā ūdenstilpē?

9. Kas, Jūsuprāt, varētu uzlabot ūdens kvalitāti šajā ūdenstilpē?
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10. Norādi atbilstošo ūdens jolsu pie katra ūdens auga.

Piekrastes ūdensaugu josla

1
Daudzlape

Ūdensrozes
Ūdenszieds
Ežgalvīte
Vilkvālīte
Meldrs
Lēpe
Spirodela

2 Elsis

Ūdensrožu josla
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Iegremdēto ūdensaugu josla

Ūdenssūna
Elodeja
Kalmes
Puķumeldrs
Velnarutks
Mazlēpe
Raglape
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11. Izlasi jautājumu un ieraksti pie katra dzīvnieka aplītī atbilstošo ciparu.
Zem katra attēla ieraksti dzīvnieka sugas nosaukumu.

1 Pie kuras grupas pieder pasaulē lielākie zināmie lidojošie kukaiņi?
2 Kuram no ūdens kukaiņiem raksturīgas spēcīgas spīļveida priekšējās kājas, ar kurām
sagrābt medījumu?

3 Kuram no ūdens dzīvniekiem kājiņas nesamirkst, tāpēc tie var skraidīt pa ūdens virsmu?
4 Kuram no ūdenī sastopamajiem kukaiņu kāpuriem elpcaurulīte spēj izstieptā veidā
sasniegt 10 cm.

5 Kurš no ūdens dzīvniekiem pārsūknē vairākus litrus ūdens dienā, atdalot no tā ne tikai
barību, bet arī kaitīgās baktērijas un indīgās vielas?

6 Kurš no ūdens dzīvniekiem pārvietojas peldot uz sāniem?
7 Kurus no ūdens dzīvniekiem izmanto hirudoterapijā?
8 Kurš ūdensdzīvnieks parazitē piekrastē dzīvojošajos kukaiņos?
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12. Izlasi apgalvojumus un ieraksti pie katra auga aplītī atbilstošo ciparu.
Zem katra auga attēla uzraksti sugas nosaukumu.

1 Šiem piekrastes joslā sastopamajiem augiem raksturīgs trīsšķautņains
stublājs.
2 Šī auga ziedi ļoti jūtīgi reaģē uz saules apgaismojuma izmaiņām – iestājoties
vakaram vai apmācoties uz lietu, auga ziedi strauji aizveras.
3 Šie augi tiek plaši izmantoti jumtu izgatavošanā, ūdens attīrīšanai, krastu
nostiprināšanai, kā arī dažādu pinumu izgatavošanai.
4 350 miljonus gadu atpakaļ sastopamās šīs augu ģints sugas varēja sasniegt
līdz pat 25 m garumu.
5 Stāvošos ūdeņos sastopams ūdensaugs, kas savairojoties masveidā pārklāj
visu ūdensbaseina virsmu.
6 Viens no pasaulē visbiežāk sastopamajiem ūdensaugiem, kas Eiropā ievests
un strauji izplatījies XIX gs. beigās
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