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Vārds
Uzvārds

LATVIJAS DABA
/ Lasiet tekstu un rakstiet tekstā iederīgā fragmenta burtu!
A – vari atrast
B – lai baudītu skaistas ainavas, sastaptu savvaļas dzīvniekus
C – aizņem priežu meži
D – savvaļas zirgi, milzīgie tauri un sumbri
E – 1987. gadā, lai saglabātu Doles salas
F – šķirņu savvaļas govis un Polijas ‘Konik’ šķirnes zirgi

Latvijā ir vairāki dabas parki, un katrs no tiem ietver apvidus dabas un kultūrvēsturiskās vērtības.
Sākumam iesakām apmeklēt šos dabas parkus,

un vienkārši atpūstos.

Papes dabas parks
Papes dabas parks ir aizsargājama teritorija, kurā vari iepazīt unikālas dabas ekosistēmas.
Parka teritorijā ganās

, kas apskatāmi gida pavadībā. Vari doties pastaigā pa kādu no parkā

ierīkotajām dabas takām, pēc tam apskatīt jūras piekrastē esošo Papes bāku.
Doles sala
Dabas parks „Doles sala” 1044 hektāru platībā izveidots

neappludinātās daļas ainavas

savdabību, kultūrvēsturiskos pieminekļus. Tā ir arī Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorija
„Natura 2000” ar vērtīgiem īpaši aizsargājamiem biotopiem. Dabas parka centrālo daļu

, bet

Daugavas terasēs atrodas pļavas un tīrumi, teritorijā ietilpst arī Doles muižas komplekss ar parku.
Engures ezers un savvaļas ganības
Engures ezera dabas parka aplokos apskatāmas vairāku

, kuri izskatās līdzīgi izmirušajiem

Eiropas savvaļas zirgiem tarpaniem. Parka savvaļas dzīvnieki jau ir pieraduši pie cilvēku klātbūtnes
un nevairās no cilvēku uzmanības.
Informāciju par visiem (42) Latvijā esošajiem dabas parkiem
https://www.daba.gov.lv/lv!
(https://www.latvia.travel/lv/apskates-vieta)
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/ Izlasiet sarunas fragmentu ar ornitologu Kārli Vilku! Atrodiet katrai atbildei piemērotu
jautājumu un ierakstiet atbilstošo jautājuma burtu!
Redzēt gadījās, sevišķi bieži – pie Lubāna ezera. Cik daudz? Vienlaicīgi redzes laukā
kādus piecus sešus. Tur laikam viņiem bija, ko ēst. Citur viņi gan tā pa laukiem
nestaigāja.

Daudz ir. Ir uzskats, ka melno stārķu paliek mazāk, bet ja skatās
pēc faktiskā stāvokļa, tad skaits ir lielāks, nekā jebkad domāts.
Apmēram 500 pāru visā Latvijā.

Applūdušās vietās tie medī mazas zivtiņas vai vardes, bet biotops – ceļmala, kur
garām brauc mašīnas un staigā cilvēki, – šķiet nepiemērots, neraksturīgs. Pats
savām acīm esmu redzējis melno stārķi sēžam uz telefona staba.
Pēckara laikā, ap 40. gadiem, dzīvoju Strenčos, pie Sedas tīreļa. Man šķiet, ka tajā
laikā melnais stārķis bija diezgan rets putns. Tad es vēl reizēm aizbraucu arī kaut kur
tālāk.
Bija, jā, tāds riests. Dažus ķikutus pat tiku tīklā noķēris. Tas bija
tolaik, kad Meirānos strādāju par ārstu un dzīvoju mežziņa mājā.
Tur bija plašs, mitrs krūmājs, un aiz tā – pļava, kurā šie putni
riestoja. Sevišķi viņi tur salasījās pa vakariem. Ļoti daudz viņu tur
nebija – domāju, ka varēja būt 10–12 ķikutu.
Tā pļava bija liela, un caur to gāja liels grāvis, bet riests bija krūmāja malā. Tas bija
diezgan plašs un biezs kārklu krūmājs – tur iekšā iet negribējās, un riests bija
maliņā pie krūmiem.
Nē, netālu no tā saucamās Mežamuižas.
Jā, mežniecības. Tajā mežniecībā tolaik bija mans ārsta kabinets.
Liekas, kādus divus gadus tos tur redzēju.
Tā bija, jā. Viņi stingri turējās pie tās vietas – nebaidījās arī, kad tur gāju ar saviem
tīkliem. Viņi jau būtu varējuši pāriet turpat kaut kur citur, bet viņi bija tur ieraduši.
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A Ko viņi tur dara?
B Tieši tajā pašā vietā?
C Vai Jūs atceraties no jaunības dienām – vai gadījās melno stārķi redzēt barojamies ārpus meža?
Pļavās, ceļmalās? Vai melno stārķi vispār bieži gadījās redzēt?
D Cik liela apmēram tā pļava bija?
E Vai jaunības dienās esat redzējis ķikutus? Vai Jums nav zināmas vietas, kur tie riestojuši?
Kolektīvais riests naktīs meža pļavās. Pats ķikutu nekad neesmu redzējis, tagad Latvijā tas ir gandrīz
izzudis.
F Vai melno stārķu vēl ir kaut cik?
G Kā ir ar skaita samazināšanos – cik daudz melno stārķu bija, teiksim, pēckara laikā?
H Vai tas bija pie pašiem Meirāniem?
I No Meirānu mežniecības?
K Vai Jūs ķikutus tajā vietā novērojāt vienu gadu – vai varbūt divus gadus pēc kārtas?
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