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1. uzdevums (15 p) 

1990. gadu vidū Amerikas Savienoto valstu zinātnieki mēģināja izveidot biosfēras 

eksperimentu – izveidot vidi, kas varētu pastāvēt un uzturēt cilvēku dzīvību pilnīgi noslēgti no 

ārpasaules.  

1.1. Lai izveidotu noslēgtu ekosistēmu, kas spēj pati sevi nodrošināt, tajā ir jāievieš dažādi 

organismi. Iepazīsties ar organismu sarakstu, kas uzturēsies biosfērā un papildini to ar divām 

organismu grupām, tā, lai izveidotā ekosistēma būtu ilgtspējīga. Pamato grupu izvēli (2 p). 

Organismu grupas Pamatojums 

Cilvēki Zinātnieki, kas veiks eksperimentu 

Cūkas Pārtikas avots cilvēkiem, pārtikas atlikumu 

pārstrādātājs 

Bites un citi apputeksnētāji Augu apputeksnēšanai 

  

 

  

 

 

1.2. Eksperimenta izmēģinājuma laikā brīvprātīgie saskārās ar dažādām problēmām, viena no 

tām bija skābekļa trūkums. Šajā uzdevumā tev būs jāaprēķina daži no parametriem, kas bija 

jāņem vērā biosfēras eksperimenta izveidotājiem. 

Vienkāršosim situāciju, pieņemot, ka mūsu izveidotajā biosfērā īslaicīgi uzturēsies tikai divi 

cilvēki un skābekli nodrošinās augi, kas augs hidroponikā (augi tiek audzēti minerālvielu 

šķīdumā, nevis augsnē) 

Aizpildi tabulu, ieliekot krustiņu, ja augs vai cilvēks atbilst kategorijai. Saņemsi 0,5 p, ja 

rinda būs pareizi aizpildīta. (2 p) 

 Augs Cilvēks 

Patērē skābekli   

Ražo skābekli   

Ražo CO2   

Patērē CO2   
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Cilvēks vienas ieelpas laikā cilvēks absorbē 250 ml skābekļa un izelpo 200 ml ogļskābās 

gāzes. Pieņem, ka cilvēks elpo ar ātrumu 15 ieelpas minūtē. 

1.2.1. Aprēķini, cik daudz skābekļa (ml) diennakts laikā patērēs tavā biosfēras modelī 

esošie cilvēki. Parādi aprēķina gaitu! (1 p) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

1.2.2. Aprēķini, cik daudz ogļskābās gāzes (ml) diennakts laikā izdalīs tavā biosfēras 

modelī esošie cilvēki. Parādi aprēķina gaitu! (1 p) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

1.2.3. Zināms, ka mūsu modeļa auga lapa stundā izdala 5 ml skābekļa fotosintezē. Aprēķini, 

cik daudz lapu nepieciešams, lai nodrošinātu biosfēras iedzīvotājus ar nepieciešamo 

skābekļa daudzumu diennaktī. Pieņem, ka biosfēra ir apgaismota 12 h diennaktī. Parādi 

aprēķina gaitu! (1 p) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

1.3. Tomēr, kad zinātnieki slēgtā telpā ievietoja augus, kuru lapu skaits atbilst Tevis 

aprēķinātajam, konstatēja, ka diennakts laikā skābekļa koncentrācija telpā ir palielinājusies 

tikai par 84% no paredzētā daudzuma.  

Kas varētu radīt skābekļa iztrūkumu? Nosauc divus iemeslus! (2 p) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

1.4. ASV zinātnieki galu galā izveidoja pilnīgi noslēgtu vidi, kas iekļāva piecus miniatūrus 

biomus: lietusmežu, okeānu ar koraļļu rifu, mangrovju mitrājus, savannu, miglas tuksnesi 

(tuksnesis, kurā mitrumu dzīvajiem organismiem nodrošina migla virs tā), lauksaimniecības 

zemi un cilvēku mītni. Saules gaisma tajā iekļuva pa stikla rūtīm klāto jumtu; augsnes 

sastāvs, dzīvo organismu veidi un to skaits tika aprēķināti, lai nodrošinātu pietiekami daudz 

barības vielu. Bija paredzēts, ka 8 cilvēki tajā dzīvos 8 gadus. Tomēr eksperiments ilga tikai 3 

gadus, jo pētnieki saskārās ar vairākām neparedzētām problēmām. Tabulā norādītas dažas 

problēmas vai to iemesli. Pieraksti katrai no problēmām attiecīgu iemeslu un iemeslam - 

problēmu, ko tas varētu izraisīt. (6 p) 

Problēma Iemesls 

Plānotā tuksneša zona pārvērtās par 

krūmāju. 

 

 

 

Fotosintēze (līdz ar to skābekļa ražošana) 

notika neefektīvāk, kā paredzēts. 
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Ūdenstilpņu filtrācijas caurules 

aizsprostojās ar mirušu zivju atliekām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietusmežā savairojās vīteņaugi, un stipri 

pieauga to lapu daudzums. 

Eksperimenta dalībnieki visu laiku bija 

noguruši. 

 

 

 

 

Biosfērā augošajiem kokiem bija trausls 

stumbrs un zari.  

 

 

 

 

 

 

  



VBO 25.01.2017.                               Uzdevumi, 10. klase                                      KODS 

 

4 

10. klase 

2. uzdevums (15 p) 

Ievads – Izlasi tekstu par medņu ekoloģiju un ietekmējošiem faktoriem un atbildi uz 

jautājumiem!  

Mednis ir Latvijā aizsargājama un ierobežoti izmantojama suga. Mednis ir tipisks boreālo, jeb 

skujkoku mežu apdzīvojošs vistveidīgais putns ar sarežģītu populācijas sociālo struktūru. Tas 

apdzīvo galvenokārt gaišus priežu mežus, kuros ir mazs citu koku piejaukums un kuros 

teritorija ir viegli pārskatāma. Viens no galvenajiem medņu populācijas apdraudošajiem 

faktoriem ir mežu izciršana, jo tā samazina mednim piemērotās platības un rada lielu troksni. 

Medņa acu augstums ir aptuveni 40 cm, tāpēc svarīgi, lai meža zemsedzi veidojošie augi būtu 

vismaz divreiz zemāki. Vasarā medņi barojas galvenokārt ar mellenēm, bet papildus ar zileņu 

ogām un lapām, kadiķu ogām un lapām, kā arī dažādu lapkoku dzinumiem. Latvijas apstākļos 

medņi riesto laikā no aprīļa līdz maijam, kad arī tiek ierobežotas to medības. Riests sevī ietver 

gan teritoriju, kurā ik gadu vairošanās laikā pulcējas medņu gaiļi un vistas, gan riestošanas 

laikam raksturīgo uzvedību.  

Informācijas avots:  Hofmanis H., Strazds M. 2004. „Medņa Tetrao urogallus L. aizsardzības 

plāns Latvijā”, Rīga, Latvijas Ornitoloģijas biedrība. 

 

2.1. Apskati grafiku par medņu riesta platības atkarību no zemsedzes augstuma, meliorētās un 

nemeliorētās teritorijas! Kā meža meliorācija ietekmē tā piemērotību medņu riestam? 

Atbildi pamato (2 p)! 

 

Atbilde: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2.2. Tabulā apkopota informācija par medņu tēviņu (T) un mātīšu (M) sastopamību dažāda 

vecuma mežaudzēs atkarībā no sezonas. Izmantojot tabulā atrodamo informāciju, atbildi uz 

jautājumiem! (8 p) 

Laika 

periods 

Janvāris - Marts Aprīlis - Jūnijs Jūlijs - Septembris Oktobris - Decembris 

Meža 

vecums 

(gadi) 

T M T M T M T M 

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

0–10 108 10 49 14 36 17 20 28 68 19 27 32 73 19 21 12 

10–30 0 0 0 0 2 1 5 7 0 0 2 2 0 0 4 2 

30–60 3 1 8 2 3 1 5 7 3 1 4 5 6 2 7 4 

60–80 92 9 70 21 25 12 9 13 29 8 10 12 21 5 19 11 

>80 821 80 214 63 148 69 32 45 258 72 42 49 291 74 123 71 

Summa 1024 100 341 100 214 100 71 100 358 100 85 100 391 100 174 100 

*N – meža teritoriju skaits 

Datu avots: Saniga M. 2003 „ Ecology of the capercaillie (Tetrao urogallus) and forest 

management in relation to its protection in the West Carpathians”. Journal of Forest Science, 

49 (5): 229–239 

 

2.3. Kāds mežaudzes vecums kopumā gada griezumā ir vispiemērotākais medņiem? 

Aprēķini, cik liela daļa (%) no medņu kopējās populācijas gada griezumā apdzīvo šāda 

vecuma mežaudzes! (2 p)  

 

 

 

2.4. Kura dzimuma medņus biežāk ir iespējams sastapt dažāda vecuma mežos kopumā? 

Kā to varētu izskaidrot? (2 p) 

 

 

 

 

 

 

2.5. Izveido stabiņu diagrammu, kurā salīdzināts medņa mātīšu un tēviņu aizņemto 

meža teritoriju īpatsvars riestošanas laikā atkarībā no mežaudzes vecuma. (4 p) 
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2.5. Izveido stabiņu diagrammu, kurā salīdzināts medņa mātīšu un tēviņu aizņemto 

meža teritoriju īpatsvars riestošanas laikā atkarībā no mežaudzes vecuma. (4 p) 

 
 

2.6. Kā izskaidrot atšķirību sastopamībā starp 0-10 un 10-30 gadu vecām mežaudzēm? 

(1 p) 

 

 

2.7. Grafikos attēloti rezultāti no pētījuma par ziemas slēpošanas trasu ietekmi uz stresa 

hormona kortikosterona metabolītu klātbūtni medņu fēcēs. Kortikosterons un tā šķelšanas 

produkti (metabolīti) ir vielas, kas izdalās medņa organismā, ja dzīvnieks jūt apdraudējumu. 

Pirmajā grafikā analizēta cilvēku aktivitātes ietekme, bet otrajā grafikā – novērojuma laika 

ietekme uz hormona koncentrāciju tēviņiem. (5 p) 

 

1)  2)  

Datu avots: Thiel et al. 2011 „Winter tourism increases stress hormone levels in the Capercaillie Tetrao 

urogallus”. The International Journal of Avian Science, 153: 122-133. 
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2.8. Paskaidro, kādas ir atšķirības starp medņu mātīšu un tēviņu atbildes reakcijām uz 

cilvēku klātbūtnes intensitāti! Kā šīs atšķirības iespējams skaidrot? (2 p) 

 

 

2.9. Kā un kāpēc mainās kortikosterona koncentrācija medņu tēviņu fēcēs atkarībā no 

novērojuma laika? (1 p) 

 

 

2.10. Mini divus piemērus, kādas varētu būt sekas augstai slēpošanas tūrisma 

intensitātei aprīļa sākumā? (2 p) 
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3. uzdevums 

3.1. Viena no asinsrites funkcijām ir gāzu transporta funkcija – piegādāt audiem skābekli un 

aizvadīt metabolisma rezultātā radušos ogļskābo gāzi.  

Miniet vēl 2 vielas, kas tiek transportēts ar asinsrites starpniecību! (1 p) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3.2. Sirds ir kardiovaskulārās (sirds-asinsrites) sistēmas centrālais orgāns, kas nodrošina 

asins cirkulēšanu asinsvados.  

Norādiet katram skaitlim atbilstošo sirds anatomiskās 

uzbūves struktūru: (5p.) 

A – Plaušu stumbrs, B – Kreisais priekškambaris, 

C – Starpsiena, D – Divviru/mitrālais vārstulis, 

E – Papillārie muskuļi, F -  Labais priekškambaris,  

G – Aorta, H – Trīsviru vārstulis,  

I -Labais kambaris, J – Augšējā dobā vēna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.Iztēlojieties viena asins formelementa ceļu, sākot ar augšējo dobo vēnu un turpinot iet 

šo ceļu, izmantojot zemāk dotos elementus: (5p.) 

A – Plaušas, B – Aorta, C – Divviru vārstulis, D – Kreisais priekškambaris, E – Kreisais 

kambaris, F – Plaušu artērija, G – Plaušu vēna, H – Labais priekškambaris, I – Labais 

kambaris, J – Trīsviru vārstulis. 

Pareizo secību ierakstiet rindiņā: 
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3.4.Kāda ir arteriālā asinsspiediena normas vērtība jauniešiem (vecumā 19–25 

gadi)?(0.5p) ________ 

3.5.Kas ir hipertensija? Kādi var būt tās cēloņi? (1 p) 

 

 

___________________________________________________________________________ 

3.6.  Juris Kalniņš ar ģimeni izdomāja savu atvaļinājumu pavadīt, apceļojot skaisto Tibetu 

un beidzot ar savām acīm novērtēt Everesta varenumu. Pirms došanās ceļā visa ģimene 

konsultējās  ar ārstu, vai viņu veselības stāvoklis ļauj pavadīt veselu mēnesi reģionā, kas 

atrodas tik augstu virs jūras līmeņa (vidēji 4500m v.j.l.). Visai ģimenei tika noteikta pilna asins 

aina, kā arī dažādi kardiorespiratorās (sirds-elpošanas) sistēmas veselības testi. Pēc visu 

rezultātu analīzes ārsts apstiprināja, ka visa ģimene drīkst doties šajā ceļojumā.   

Pilna asins aina tika veikta arī nākamajā dienā pēc atgriešanās no ceļojuma. Kādas 

asins sastāva izmaiņas ārsts novēroja visai Kalniņu ģimenei pēc mēneša prombūtnes 

kalnienē? (1 p) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Kāpēc notika šādas adaptīvas izmaiņas? (0.5p.) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Dodiet iespējamo skaidrojumu, kādi fizioloģiski mehānismi radīja šīs izmaiņas? (1p.) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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4. uzdevums. (17 p) 

4.1 Aplūko auga zīmējumu, aizpildi tabulu ar iztrūkstošo informāciju par purva 

vaivariņu. Par katru pareizi ierakstīto apzīmējumu saņemsi 0,5 p. (6 p.) 

Valsts:   Nodalījums:   

Klase:   Dzimta: ēriku dzimta 

Suga: purva vaivariņš Dzīvības forma:   

Lapas forma:   Lapas gala forma:   

Lapu sakārtojuma veids:   Zieda simetrija:   

Apziedņa veids:   Zieda dzimums:   

Sēklotnes stāvoklis ziedā:   
Augļa veids:   

4.2 Aplūko zīmējumu un izlasi doto papildus aprakstu, uzraksti purva vaivariņa zieda 

formulu (2 p.). 

 

Zieda formula: __________________________________   

Izmanto dotos apzīmējumus: 

Ca – kauslapas  

Co – vainaglapas 

A – putekšņlapas 

G – augļlapas  

 

Papildus apraksts: Mūžzaļš augs, kam piemīt raksturīga, diezgan patīkama smarža. Stumbra 

miza pelēka, jauniem zariem tūbaini sarkanbrūna, blīvi klāta ar dziedzermatiņiem. Lapas biezas 

un to mala ieritināta. Lapas kāts ir īss. Plātnes virspuse tumšzaļa, spīdīga (klāj vaska kārtiņa), 

apakšpuse blāvi dzeltenbrūna, blīvi klāta ar dziedzermatiņiem. Ziedi blīvās vairogveida 
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ziedkopās zaru galos. Kauss ļoti īss, veido 5 kauslapas. Vainaglapas brīvas, baltas. Zied jūnijā, 

jūlijā. Latvijā bieži sastopams visā teritorijā. Veido dažāda lieluma grupas sūnu un pārejas 

purvos, kā arī purvainos mežos. 

 

 

4.3. Skābekļa klātbūtne augsnē ietekmē auga spēju uzņemt ūdeni ar saknēm. Zema skābekļa 

koncentrācija, kā tas ir sūnu jeb augstajos purvos, kavē ūdens uzņemšanu. Tas notiek 

fizioloģisku iemeslu dēļ, jo augam ir traucēta elpošana. To sauc par fizioloģisko sausumu.  

 

Izlasi purva vaivariņa aprakstu un uzraksti tos pielāgojumus (vismaz 4 pielāgojumus), 

kas palīdz šim augam izdzīvot ierobežotas ūdens pieejamības apstākļos. (2 p.) 

 

 

 

 

 

4.4. Nosauc vismaz vienu pasaules dabas zonu, kur augiem būs novērojami līdzīgi 

pielāgojumi. (1 p.)   _________________________________  

 

4.5. Purva vaivariņš vairojas galvenokārt veģetatīvi, ar sēklām tas vairojas tikai 4% gadījumos. 

Zinātnieki veica eksperimentu, lai noskaidrotu globālās sasilšanas ietekmi uz purva vaivariņu. 

Viņi 5 gadus audzēja vaivariņus dabiskos apstākļos un siltumnīcā. Iegūtie dati apkopoti zemāk 

redzamajos grafikos. Izpēti grafikus un atbildi uz jautājumiem.  

 

 
Baltā kolonna – parametri dabiskos apstākļos. 

Pelēkā kolonna – parametri siltumnīcas apstākļos. 

 

Vai globālās sasilšana ietekmē mainīsies purva vaivariņa vairošanās stratēģija? 

Paskaidro savu atbildi! (3 p.)  

 

 

 

Kā globālā sasilšana ietekmē auga morfoloģiskos parametrus un auga aizņemtās 

teritorijas lielumu (segumu %) sūnu jeb augstajos purvos. Paskaidro sīkāk! (3 p.) 

 

 

 


