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CETURTĀ ATLASES ANKETA

5. stāvs – Cilvēks un vide
1. Atbildi uz jautājumiem par koraļļu rifiem ar SAVIEM vārdiem (no interneta kopēti teksti
saņems 0 punktu)! (10 p)
No kā sastāv koraļļu rifs?
_____________________________________________________________________________________________
Kādi apstākļi ir nepieciešami koraļļu rifiem?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Iekrāso pasaules kartē silto jūru koraļļu rifu atrašanās vietas!

Kādi cilvēka ierosināti procesi negatīvi ietekmē koraļļu rifus?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Kādas īpašas bezmugurkaulnieku sugas var sastapt šajās vietās?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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2. Apvelc pareizās atbildes burtu (ir iespējamas vairākas pareizas atbildes)! (9 p)
Grīņu dabas rezervāts tika izveidots,
lai aizsargātu…

Kura nacionālā parka logo ir attēlots
dzenis?

A

A

Gaujas Nacionālais parks

B
Ļoti retu meža augšanas
apstākļu tipu – grīni

B

Ķemeru Nacionālais parks

C

Rāznas Nacionālais parks

C

D

Slīteres Nacionālais parks

Latvijā plašākās grīšļu audzes

Grīņu sārteni

Kādam

ir

jābūt

parastā

pīlādža

apkārtmēram 1,3 metru augstumā, lai
to sauktu par dižkoku?

Kurš ir senākais dabas rezervāts Latvijā?
A

Teiču dabas rezervāts

A

0,5 m

B

Krustkalnu dabas rezervāts

B

1,5 m

C

Moricsalas dabas rezervāts

C

2,5 m

D

Grīņu dabas rezervāts

Kuras no šim ir aizsargājamās jūras
teritorijas?

Kuri no šiem ir Ramsāres konvencijā
iekļauti mitrāji?

A

Irbes šaurums

A

Medumu ezeraine

B

Ragakāpa

B

Lubāna mitrājs

C

Nida-Pērkone

C

Papes mitrāji

D

Selga uz rietumiem no Tūjas

D

Pelečāres purvs

Kuri no šiem ir Mežtakas posmi?

E

Teiču purvs

A

Valmiera - Strenči

F

Pinku ezers

B

Ģipka - Kaltene

C

Spicu tilts - Zaķi

Kāpēc, ejot dabā, ir svarīgi aiz sevis savākt
visu, ko atnesi un neizmantot urnu?

D

Lauči - Tūja

Kurās no šīm teritorijām ir aizliegts
uzturēties bez īpašām atļaujām?
A

Dabas rezervāti

B

Mikroliegumi

C

Dabas liegumi

D

Dabas pieminekļi

A
Mazo urnu apsaimniekošana
izmaksā salīdzinoši dārgi.
B
Atkritumu urnu izvešanu bieži
apgrūtina to atrašanās vieta.
C
Bieži vien urnu saturu putni un
dzīvnieki iznēsā pa apkārtni.
D
Iepakojumi var kļūt par nāves
slazdiem dažādiem dzīvniekiem.

2020./2021. g. sezona

3. Cilvēki laika gaitā ir izveidojuši dažādas struktūras un citādi ietekmējuši apkārtējo vidi. To
mūsdienās ir iespējams novērot satelītu uzņēmumos. Katram attēlam pievieno burtu ar tā
nosaukumu, pieraksti valsti/valstis, kur šie objekti atrodas! Visi attēl ir vērsti ar ziemeļiem uz
lapas augšu. (16 p)

A Ēdenes projekts
B Panamas kanāls
____

_________________

C Džumeiras palma

____

_________________

____

_________________

____

_________________

____

_________________

D Pļaviņu HES
E Triju aizu dambis
F Daugavpils
cietoksnis
____

_________________

G “Arecibo”
radioteleskops
H Gīzas piramīdas
I Čičenica

____

_________________

J Suecas kanāls
K Arāla jūra
L Rundāles pils

____

_________________
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4. Izlasi apgalvojumus! Ar P apzīmē patiesos faktus un ar M – melus par invazīvām sugām
Latvijā! (17p)
Sosnovska latvānis ir vienīgā invazīvo augu suga Latvija, kas var izraisīt nopietnus ķīmiskos
apdegumus.
Invazīvās dzīvnieku sugas nav iespējams pārvietot ar stādiem.
Invazīvā suga Amerikas ūdele sākotnēji audzēta fermās kažokādu ieguvei.
Skaistas augu sugas nevar kļūt invazīvas un nomākt citus augus.
Invazīvās sugas nevar pārvietot nejauši.
Visi eksotiskie mājdzīvnieki ir potenciāli invazīvi Latvijā.
Vairākas invazīvās sugas ievestas ar kuģu balasta ūdeņiem.
Invazīvā suga daudzveidīgā sēdgliemene nekur un nekādi neietekmē ūdens sūknēšanas
caurules.
Krokainās rozes audzes pludmalēs palielina ērtu atpūtas vietu platību.
Kanādas elodeja Eiropā savvaļā nokļuva no akvārijiem un botāniskajiem dārziem.
No Ziemeļamerikas ieceļojusī dzīslkāta beka ir garšīga, ēdama sēne, kas viegli atšķirama no
citām.
Invazīvais Spānijas kailgliemezis vienmēr ir oranžs.
Kartupeļu lapgrauzis var nolidot vairākus desmitus kilometru, lai atrastu kartupeļus, uz kuru
lapām dēt olas.
Sīkgalvītes (Galinsoga sp.) ir mazdārziņu īpašnieku iecienīts dārzenis.
No Latvija sastopamajām četrām vēžu sugām tikai platspīļu upesvēzis ir klasificējams kā
invazīva suga.
Pirmais mēģinājums Latvijā ieaudzēt ošlapu kļavas neizdevās, jo tās izsala.
Puķu spriganes dabīgais areāls iekļauj Nepālu.
ATBILŽU IESŪTĪŠANAS TERMIŅŠ NO 18. MARTA LĪDZ 13. APRĪLIM.
ZIŅAS PAR DALĪBNIEKIEM
Komandas nosaukums: ________________________________________________________
Skola, klase: ________________________________________________________________
Komandas kontaktinformācija:
E-pasts:____________________________________________________________________
Telefona numurs: _____________________________________________________________
Skolotājs, kontakti: ____________________________________________________________

