
 

 

  
Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002  

Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai  
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Šajā testā ir 30 jautājumi. Katrā jautājumā ir četri apgalvojumi. Tev ir jānovērtē vai katrs no 

šiem apgalvojumiem ir patiess (P) vai aplams (A). Pareizo burtu P vai A ieraksti lodziņos pēc 

jautājuma.  

Tā kā atzīmējot atbildes uz labu laimi, ir liela iespēja uzminēt pareizās atbildes, punkti tiek 

piešķirti tikai, ja ir pareizi atzīmētas divas vai vairāk atbildes. Par vienu pareizi novērtētu apgalvojumu 

no četriem saņem 0 punktus, par diviem no četriem – 0,5 p., par trim no četriem – 1p., par četriem no 

četriem – 2 p.  

  

Piemērs.  

0. jautājums.  

25. - 27. janvārī norisināsies 39. Valsts bioloģijas olimpiāde.  

Novērtē  Apgalvojums  

A  - Olimpiādes pirmajā dienā ir atklāšana un laboratorijas darbi.  

A  - Olimpiādes talismans ir bebrs.  

P  - Bioloģijas olimpiāde nekad nenorit vienlaicīgi ar ķīmijas vai fizikas olimpiādēm.  

P  - Valsts bioloģijas olimpiāde ir notikusi jau 60 reizes.  

Pareizās atbildes ir A;A;P;A. Piemērā pareizi ir novērtēti trīs no četriem apgalvojumiem un par 0. 

jautājumu tiktu iegūts 1 punkts.  

  

1. jautājums.  

Gēns ir DNS reģions, kas sastāv no nukleotīdiem un ir genoma funkcionālā vienība.  

P  Viens gēns satur informāciju par vienu olbaltumvielu vai vienu RNS molekulu.   

A  Gēns sastāv no introniem un eksoniem, bet pēc transkripcijas RNS splaisingā eksoni tiek 

izgriezti no mRNS.  

A  Gēni atrodas tikai uz vienas no DNS dubultspirāles ķēdēm.   

A  Signāliem, kas aptur translāciju, ir nepieciešams nokļūt kodolā.  

  

2. jautājums.  

Glikozes šķelšanas procesa etapi šūnā ir glikolīze, Krebsa cikls un oksidatīva fosforilācija elektronu 

transporta ķēdē.  

A  Krebsa cikls notiek mitohondriju matriksā, tāpēc baktērijās Krebsa cikls nav iespējams.  

A Bezskābekļa apstākļos glikolīze nenotiek.   
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A  CO2 izdalīšanās ir elpošanas ķēdes pēdējā reakcija.  

P  Pilnīgai glikozes molekulas oksidācijai ir nepieciešamas 6 skābekļa molekulas.  

  

  

  

3. jautājums.  

Proteīnu struktūra veidojas aminoskābju virknei izkārtojoties dažādās telpiskās struktūrās. Pirmējā 

struktūra ir aminoskābju secība polipeptīdu virknē, kuras pastāvēšanu nodrošina peptīdsaites, otrējā 

struktūra ir polipeptīdvirknes veidota spirāle, kuru stabilizē ūdeņraža saites,trešējā struktūra raksturo 

olbaltumvielu spirāļu novietojumu telpā (fibrillāro vai globulāro olbaltumvielu struktūras).  

A  Nedenaturēti proteīni ūdens vidē pārsvarā sastopami to pirmējā struktūrā.   

P  Ūdens vidē globulāri proteīni veido hidrofobu serdi un hidrofīlu, uz āru vērstu virsmu.  

P  Proteīnu otrējā struktūra veidojas ūdeņraža saišu dēļ.  

P  Ceturtējā struktūra piemīt proteīniem, kas sastāv no vairākām polipeptīdu ķēdēm, tāpēc 

daudziem proteīniem ceturtējā struktūra neeksistē.  

  

4. jautājums.  

Mitohondriji ir šūnas organoīdi, kas pēc endosimbiozes teorijas ir radušies primitīvām eikariotu šūnām 

iekļaujot baktēriju šūnas.   

A  Eikariotu mitohondriju izmēri svārstās ap 100-200 µm.  

A  Baktēriju mitohondriju garums svārstās no 2 līdz 5 µm.  

A  Mitohondrijiem ārējais membrānas laukums ievērojami pārsniedz iekšējās membrānas 

laukumu.  

P  Mitohondriji satur gēnus.  

  

5. jautājums.  

Vīrusu vairošanās laika gaitā ir redzama attēlā (diagramma nav proporcionāla).  

A  Inficēšanās B stadijā saslimušajam sāk 

izpausties slimības simptomi.  

Vīrusu skaits ārpus šūnas  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Laiks  

P  Lai iestātos slimības C fāze, vīrusam ir 

jānonāk saimniekšūnā.  

P  Herpes vīrusam B fāze var ilgt vairākus 

gadus.   

A  Vielas, kas kavē vīrusa kapsīda sintēzi, 

apturēs vīrusa vairošanos A stadijā.  

  

  

  

  

6. jautājums.  

Kodols ir šūnas organoīds.  
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P  Endoplazmatiskais tīkls ir kodola ārējās membrānas turpinājums.    

P  Ja šūnu apstrādā ar vielām, kas aptur transkripciju, kodoliņš izzudīs.  

A  Hromatīnam izšķir divas formas: heterohromatīnu, kur aktīvi notiek DNS transkripcija, un 

eihromatīnu, kas ir blīvi kondensēts DNS.  

A  Mitozes laikā cilvēka šūnās kodols dalās vienlaicīgi ar citoplazmu.   

  

7. jautājums.  

Hidrofīti ir augi, kas pielāgojušies augt slapjās vietās.  

P  Ūdensrozes galvenokārt apputeksnējas ar kukaiņu palīdzību.  

P  Aerenhīma ir bieži sastopams hidrofītu pielāgojums.  

A    

 Visi ūdenī augošie augi ir pielāgojušies noturēt to daļas virs ūdens virsmas.  

A  Hidrofītu lapām atvārsnītes pārsvarā atrodas lapas apakšpusē.  

  

8. jautājums.  

Nieres regulē ārpusšūnu šķidruma daudzumu, asins spiedienu un izvada vielmaiņas galaproduktus.   

A  Kādas vielas kopējais ekskretētais daudzums ir vienāds ar šīs vielas izfiltrēto daudzumu, 

kam pieskaita reabsorbēto daudzumu.  

A  Urīnizvadsistēmu viedo divas nieres, divi urīnizvadkanāli, viens urīnpūslis un viens 

urīnvads.   

A  Asinis nierēs ieplūst no aknām pa vārtu vēnu.   

A  Sāļu koncentrācija pirmurīnā būs lielāka nekā asins plazmā.  

  

9. jautājums.  

Plaušu tūska ir patoloģisks stāvoklis, kad plaušu audos un alveolās uzkrājas šķidrums. Tas rada gāzu 

apmaiņas traucējumus.   

P  Cilvēkam, kam ir plaušu tūska, ir samazināts arteriālo asiņu piesātinājums ar skābekli.   

P  Plaušu tūsku var radīt kairinošu gāzu ieelpošana, kas bojā alveolu šūnas.   

P  Ieelpojot vielas, kas palielina kapilāru caurlaidību, palielinās plaušu tūskas risks.    

P  Augstkalnu apstākļos palielinās plaušu tūskas risks.  

  

10. jautājums.  

Sirdsdarbības regulācija ir nepieciešama, lai asinsrites sistēma spētu pielāgoties organisma 

vajadzībām.  

P  Sirdsdarbība paātrinās, ja vēnā tiek ievadīts adrenalīna šķīdums.  

A  Simpātiskās nervu sistēmas ietekmē sirdsdarbība palēninās.  

A  Ja skolēns, kārtojot eksāmenu, sāks pildīt uzdevumu, kuram nezina pareizo atbildi, un par 

to uztrauksies, sirdsdarbība palēnināsies, lai mazinātu stresu.  
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P  Jānis ir 19 gadus jauns sportists, kurš kopš 12 gadu vecuma katru rītu noskrien vismaz 3 

km. Pēteris arī ir 19 gadus jauns puisis, kurš ik pa laikam spēlē futbolu ar draugiem, bet 

ikdienā ar sportu nenodarbojas. Ja Pēteris un Jānis noskrietu 100 m distanci, tad Jāņa 

sirdsdarbība uzreiz pēc skrējiena būtu lēnāka nekā Pēterim.  

  

11. jautājums.  

Urīnizvadsistēmu veido orgāni, kas veido un izvada urīnu no organisma.  

A Veselam cilvēkam lielākā daļa šķidruma, kas nierē ienāk pa nieru artēriju, nieri atstās pa 

urīnvadu.  

A  Urīnvadi sākas no nieres garozas iekšējā slāņa un virzās līdz urīnizvadkanāla sākumdaļai.  

A  Labā niere atrodas nedaudz zemāk par kreiso nieri, jo labajā pusē atrodas liesa.  

A  Urīnviela slāpekļa izvadīšanai no organisma pieaugušam cilvēkam veidojas nierēs.  

  

  

12. jautājums.  

Augi spēj  pielāgoties ūdens trūkumam.  

A  

Kutikula ir vaska slānītis, kas pārklāj tikai lapas apakšu, lai mazinātu ūdens iztvaikošanu 

caur atvārsnītēm.  

P  

Ja ūdens daudzums ir pietiekams, atvārsnītes slēdzējšūnu iekššūnas spiediens ir 

palielināts, un atvārsnītes sprauga atvērta.  

P  

  

Mikorizas attiecību veidošana palīdz kokam absorbēt ūdeni, jo būtiski palielinās ūdens 

uzsūkšanas virsma.  

A  C3 augi ir labāk piemēroti augšanai sausā klimatā nekā C4 un CAM augi.  

  

13. jautājums.  

Sekundārie metabolīti - liela, daudzveidīga organisko vielu grupa, kas rodas organisma bioķīmisko 

reakciju rezultātā, bet, kas nav tieši iesaistīti organisma normālā augšanā, attīstībā vai reprodukcijā. 

Parasti sekundāros metabolītus organisms izdala vidē.  Novērtē vai zemāk dotās vielas ir sekundāro 

metabolītu piemēri.  

P  Antibiotikas.  

P  Mentols (kas tiek ražots, lai atbaidītu insektus un zālēdājus).  

A  Dezoksiriboze.  

P  Feniletanols, kas piešķir vīnam rožu aromātu.  

  

14. jautājums.  

Attēlā redzama Petri plate, uz kuras redzams vienmērīgi izsētu baktēriju paklājs (pelēks) ar dažādām 

augšanas inhibīcijas zonām (balts). Ar punktiem norādītajās vietās iepriekš tika uzpilināts vienāds 

daudzums dažādu vielu (A-D), lai noskaidrotu, kā tās ietekmē baktēriju augšanu.  

A  A ir pozitīvā kontrole.  

P  Pieņemot, ka visas inhibīcijas zonas bija 

ierosinātas ar vienas vielas dažādiem 

atšķaidījumiem, A ticis atšķaidīts visvairāk.  
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P  C varētu būt cilvēka asaras.  

  

P D piemīt visspēcīgākās antimikrobiālās 

īpašības.  

  

15. jautājums.  

Viens no populārākajiem bioloģijas modeļorganismiem ir zarnu nūjiņa jeb  Escherichia coli 

baktērijas. Izvērtē zemāk minētos  apgalvojumus par E. coli.  

A  E. coli šūnas cikla ilgums ir vienāds ar dzīvnieka  šūnas cikla ilgumu.  

P  E. coli var augt izmantojot dažādus oglekļa avotus.  

A  Cilvēka un E. coli gēnu ekspresija ir identiska.  

A   E. coli ir fotoautotrofs, tādēļ to plaši izmanto  laboratorijās.   

  

16. jautājums.  

Stumbrs ir auga virszemes daļa, kas savieno sakni ar lapām, ziediem, augļiem.  

A  Pārkoksnējušies stumbri ir sastopami gan viengadīgiem, gan daudzgadīgiem augiem.   

P  Pa stumbra lūksni jeb floēmu pārvietojas organiskās vielas, bet pa koksni jeb ksilēmu – 

ūdens un tajā izšķīdušās minerālvielas.  

A  Lūksni veido šūnas ar bieziem, cietiem šūnapvalkiem, kuru sastāvā ir galvenokārt 

celuloze, hemiceluloze, lignīns.  

P  Arī stumbrs var būt vasas pārveidne, piemēram, kaktusiem.  

  

17. jautājums. 

Pirms pāris gadiem sabiedrības interesi radīja projekts, kura ietvaros zinātnieki radīja ģenētiski 

modificētus rīsus, kuros palielināts A vitamīna daudzums. Projekta mērķis bija palīdzēt bērniem, kuri 

cieš no A vitamīna nepietiekamības sindroma, kas ir īpaši izplatīts Āzijas valstīs, kur rīsi ir viena no 

ikdienas uztura pamatdaļām. Tika radīti rīsi, kas pastiprināti producē karotinoīdus un uzkrāj beta – 

karotīnu.  

A  Ģenētiski modificētie rīsi izceļas ar īpašu krāsojumu – tie ir zilā/violetā krāsā.  

A  Pastāv neliels risks, ka šie rīsi ir kaitīgi cilvēkiem, jo tajos modificētie gēni var 

iekombinēties cilvēka genomā, izraisot alerģiskas vai toksiskas reakcijas.  

P  A vitamīna deficīts ir bīstams, jo veicina uzņēmību pret infekcijas slimībām un nespēju 

redzēt tumsā, bērniem - lēnāku augšanu.  

A  Modificētajos rīsos esošais A vitamīns pieder pie ūdenī šķīstošajiem vitamīniem, tāpēc 

īpaši vērtīgi, ka tas izšķīst jau rīsu vārīšanas laikā.  

  

18. jautājums.  
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Trihinelas ir parazītiski tārpi, kas veido cistas dzīvnieku audos. Tās ir relatīvi izturīgas pret enzīmu 

iedarbību. Tādēļ, veicot trihinelozes izmeklējumus gaļas produktos, bieži izmanto hidrolīzes metodi 

– dzīvnieka muskulatūras paraugu skābā vidē enzimātiski lizē (šķeļ) un tad stereomikroskpā vizuāli 

novērtē, vai iegūtajā lizātā redzami trihinellu kāpuri.  

P  Pepsīns ir piemērots enzīms hidrolīzes metodei.  

A  Zālēdājiem ir lielāka iespēja invadēties ar trihinellām nekā gaļēdājiem.  

P  

Pēc Vitakera klasifikācijas trihinellas iedala vienā tipā ar augsnē brīvi dzīvojošām 

nematodēm.  

P  Ar trihinellām var invadēties, ēdot nepietiekami termiski apstrādātu gaļu.  

  

19. jautājums.  

Cukura diabēts ir slimība, kuras laikā organisms nespēj uzņemt glikozi šūnās. Izšķir divu tipu diabētus 

– I tipa diabēta gadījumā netiek ražots insulīns, II tipa diabēta gadījumā šūnas kļūst insulīna nejutīgas.  

P  I tipa diabētu varētu ārstēt ar aizkuņģa dziedzera pārstādīšanu.  

A  Ja cilvēks, kuram ir diabēts, nokrīt bezsamaņā, viņu jāpadzirda ar saldu tēju.  

A  I tipa diabēta slimniekiem gremošanas traktā nešķeļ saliktos cukurus.  

P  Stundu pēc ēšanas diabēta slimniekiem, ja tie neinjicē insulīnu, asinīs ir augstāks cukura 

līmenis nekā veseliem cilvēkiem, kas ēduši tādu pašu maltīti.  

  

20. jautājums.  

Dzīvniekiem ir vairākas stratēģijas, kā tie izvēlās partneri un cik noturīgus pārus veido. Ir dzīvnieki, 

kas veido monogāmus (tikai viens partneris) pārus uz vairošanās sezonu, ir dzīvnieki, kas veido 

monogāmus pārus uz mūžu. Ir dzīvnieki, kuriem raksturīga poligāmija – viens tēviņš vairojas ar 

vairākām mātītēm, vai viena mātīte vairojas ar vairākiem tēviņiem.  

P  Ja dzīvniekiem ir ļoti izteikts dzimumu dimorfisms (dzimumi atšķiras vizuāli) un tēviņi ir 

daudz krāšņāki, tad visticamāk šie dzīvnieki ir poligāmi, un viens tēviņš vairojas ar 

vairākām mātītēm.  

A  Skudras ir uzskatāmas par monogāmiem dzīvniekiem.  

P  Populācijā, kur ir 5 mātītes un 5 tēviņi, poligāmija visticamāk samazinās pēcnācēju 

ģenētisko daudzveidību.  

P  Dzīves vidē, kurā ir resursu trūkums, visticamāk, dominēs monogāmija.  

21. jautājums. 

Internetā atrodams eksperimenta apraksts: ņem vārītu olu, noloba un ievieto veļas pulvera šķīdumā. 

"Labs" veļaspulveris diennakts laikā izšķīdinās olas baltumu. Kādi procesi šeit varētu būt darbojušies?    

P  "Labā" veļaspulvera sastāvā ir vielas, kas šķeļ olbaltumvielas.  

A  Ar "labo" veļas pulveri nevarēs izmazgāt sviedru traipus no kokvilnas blūzītes.  

A  Līdzīgu rezultātu varētu iegūt, ja vārītas olas vietā izmantotu koka klucīti.   

A  Lai pārliecinātos, ka ola neizšķīst pati no sevis, jāizmanto skābs šķīdums (pH 3).  

  

22. jautājums.  

Nervu impulsu pārnesei sinapsē tiek izdalīti neirotransmiteri, kas var nodot aktivējošus vai kavējošus 

signālus. Zarīns un strihnīns ir vielas, kuru efekti balstās uz izmaiņām nervu sinapsēs. Zarīns kavē 
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aktivējošo neirotransmiteru atpakaļuzņemšanu, savukārt strihnīns bloķē kavējošo neirtransmiteru 

piesaistes vietas. Strihnīns 50-tajos gados tika izmantots kā dopings.  

P  Gan zarīns, gan strihnīns lielās devās izraisīs krampjus.  

P  Agrāk sportisti injicēja muskuļos nelielās devās strihnīnu, jo tas ļāva attīstīt lielāku spēku.  

A   Zarīna vai strihnīna saindēšanos var ārstēt, dodot dzert pienu.    

A  Zarīns un strihnīns iedarbosies tikai uz muskuļiem.  

  

23. jautājums.  

Banāns ir viengadīgs lakstaugs, kas parasti aug tropiskajā joslā. Cilvēki kultivē selekcionētas šķirnes, 

kas būtiski atšķiras no savvaļas banāniem. Attēlā redzams savvaļas banāna auglis.  

A  Banāna stumbrā ir gadskārtas.  

  

P  

Latvijā LU Botāniskajā dārzā banāns līdz 

uzziedēšanai aug vismaz 5 gadus.  

P  

Banānus bieži izmanto citu augļu 

nogatavināšanai, jo tie izdala etilēnu.  

P  

Tā kā vienas banānu šķirnes augu starpā 

novērojama niecīga ģenētiskā daudzveidība, tie 

ir pakļauti augstam slimību riskam.    

  

24. jautājums.  

Cilvēki kā suga ir radusies Āfrikā un no turienes kolonizējuši planētu Zeme. Laika gaitā dažādās 

cilvēku populācijās ir nostiprinājušās dažādas mutācijas.  

P  

Populācijās tālāk no ekvatora gaiša āda ir labvēlīga mutācija, jo tā pastiprina D vitamīna 

sintēzi.  

P  

Mutācijas, kas padara iespējamu laktozes šķelšanu pieaugušajiem, ir labvēlīgas mutācijas 

reģionos ar sniega sezonu.  

P  

Mutācijas, kas padara neiespējamu saharozes šķelšanu inuītiem un citām tālo ziemeļu 

tautām, ir neitrālas mutācijas.   

A  Ja kāda mutācija sastopama populācijā īpaši bieži, tad šī mutācija noteikti ir labvēlīga.  

  

25. jautājums. 

Cilvēka organisms cenšas uzturēt organisma iekšējo temperatūru nemainīgu. Termoregulāciju 

nodrošina smadzeņu daļa hipotalāms, kas apstrādā signālus, kas pienāk no ādas termoreceptoriem, kā 

arī monitorē caur hipotalāmu plūstošo asiņu temperatūru. Pie nepieciešamības hipotalāms sūta 

signālus uz dažādām nervu sistēmas daļām, lai nodrošinātu temperatūras nemainīgumu.  

P  Smadzeņu temperatūras pazemināšanās par 1 grādu pēc Celsija skalas ir bīstamāka nekā 

pirkstu temperatūras pazemināšanās par 10 grādiem.  

P  Pie paaugstinātas temperatūras vairāk cieš cilvēki ar lieko ķermeņa svaru, jo to virsmas 

attiecība pret tilpumu ir mazāka, tādēļ dzesēšanās ir apgrūtināta.  
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P  Zosāda ir sens evolucionārs pielāgojums, kas sākotnēji ir radies, lai mazinātu siltuma 

zudumus.  

P  Nekontrolēta trīcēšana, ko var novērot cilvēkam atdziestot, ir pielāgojums, lai ražotu 

papildus siltumu.  

  

26. jautājums.  

Āfrikas cūku mēris (Pestis africana suum) ir  ļoti “lipīga”, akūta cūku infekcijas slimība, ko raksturo 

augsta mirstība. Sākotnēji slimība ir bijusi sastopama Āfrikā un Dienvidamerikā kā arī Karību jūras 

valstīs, pirmo reizi Eiropā reģistrēta 1957. gadā Portugālē, pēc tam Spānijā, Francijā, Itālijā, pašlaik 

konstanti un jau daudzus gadus sastopama Sardīnijā. Latvijā ĀCM pirmo reizi reģistrēts 2014. gada 

26.jūnijā. Slimo tikai cūku dzimtas dzīvnieki (Suidae): mājas, meža un citu sugu savvaļā mītošas 

cūkas. ĀCM var iegūt endēmisku raksturu, ja ĀCM vīruss ir iekļuvis meža cūku un citu cūku dzimtas 

savvaļā mītošu cūku sugu populācijā un posmkājos, ērcēs (Ornithodorus spp). ĀCM izplatās cūku 

populācijā tiešā vai netiešā kontakta ceļā. ĀCM nepadodas medikamentozai ārstēšanai, un nav 

izstrādāta efektīva vakcīna cūku ganāmpulku profilaksei. ĀCM izraisošais vīruss ir ļoti izturīgs: ārējā 

vidē saglabājas vismaz 11 dienas fēcēs (mēslos) apkārtējas vides temperatūrā un vismaz 1 mēnesi 

kontaminētā (aptraipītā) cūku aizgaldā. ĀCM vīruss var būt atrodams visos dzīvnieka audos, taču 

konstanti augsta vīrusa koncentrācija ir šķidrajos organisma audos – asinīs.  

P  
Viens no simptomiem saslimušām cūkām ir asiņaina caureja, kas veicina vīrusa 

izplatīšanos savvaļā.  

P  
Tā kā ĀCM ir augsta mirstība, kā arī nav pieejamas zāles šīs slimības ārstēšanai, ir 

jāievēro karantīnas pasākumi, lai izvairītos no plašas ĀCM epidēmijas.  

A  ĀCM teorētiski varētu ārstēt ar antibiotikām.  

A  Ērces  Ornithodorus spp. slimo ar ĀCM.  

  

27. jautājums.  

Sarkanknābja klinšu vārnai ir plaša diēta. Tā mīt okeāniskā spāņu salā La Palma (IS) un kontinentālā 

Spānijā (MA). Tika salīdzināta putna diēta IS un MA (attēls). Kā barības avots bezmugurkaulnieki 

satur daudz proteīnu un lipīdu, savukārt sulīgie augļi satur daudz ogļhidrātu. IS  putnēniem ir daudz 

mazāk attīstītas spalvu plātnes nekā MA putnēniem.  
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P  Kopumā dzīvnieku izcelsmes barības IS ir mazāk nekā MA.  

A  Kontinentālajiem putnēniem ir plašāka pārtikas niša nekā salu populācijām.  

P  Putnēnu izbarošana  uz salām ir grūtāka nekā uz sauszemes.  

A  Sagaidāms, ka salu putnēniem būs lielāks augšanas ātrums un ātrāka paaudžu nomaiņa 

nekā kontinentālajiem putnēniem.  

  

28. jautājums.  

Parastā jūraszāle (Zostera marina) ir Dānijas jūras piekrastes atslēgas suga (key species). Vasarā ūdens 

temperatūra reti pārsniedz 18°C. Eksperimentā tika mērīts jūraszāles augšanas ātrums trīs dažādās 

temperatūrās invazīvās sārtaļģes Gracilaria vemiculophylla klātbūtnē vai bez tās (skatīt attēlu). 

Pētījuma hipotēze: globālā sasilšana un Gracilaria klātbūtne negatīvi ietekmē jūraszāli.  

  

A  Gracilaria inhibē jūraszāles augšanu neatkarīgi no temperatūras.  

P  Temperatūra ietekmē jūraszāles augšanas ātrumu.  
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P   Gracilaria un ūdens temperatūras ietekmes summējas.  

P  Dānijas piekrastes ūdeņos bez Gracilaria, jūraszāles augšanu limitē temperatūra.  

29. jautājums.  

Arktiskā tundra sasilst ātrāk nekā vidēji zemeslode. Tas ietekmē oglekļa rezerves, kas ieslēgtas 

Arktikas augsnē. Virs mūžīgā sasaluma (permafrost) slāņa atrodas ikgadēji atkūstoša/ sasalstoša 

augsne. Zinātnieki pētīja Sibīrijas tundras veģetācijas ietekmi uz augsnes sasalšanas dinamiku laikā 

no 2006. līdz 2012. gadam. Tika iekārtoti divu veidu parauglaukumi: dabisks biotops ar kokaugiem 

(melnie stabiņi) un parauglaukums, kurā kokaugi izcirsti (attēloti kā pelēkie stabiņi).  

  

P  Bez koku veģetācijas augsne sakrītas.  

A  Neizmainīta tundras kokaugu veģetācija ir viens no pasaules metāna emisijas avotiem.  

P   Kokaugu veģetācijas aizvākšana ļauj dominēt mitru augteņu augiem.  

A  Notikumu secība pēc kokaugu veģetācijas aizvākšanas būs: vispirms pieaugs sniega segas 

biezums, kas izraisīs augsnes saplakumu, metāna izdalīšanos un pēc tam – gruntsūdens 

līmeņa celšanos.  

  

30. jautājums.  

Interesējoties par atmosfērā pieaugošā CO2 daudzuma ieteikmi uz kukaiņiem -apptuteksnētājiem, 

zinātnieki veica pētījumu, salīdzinot proteīnu daudzumu putekšņos un oglekļa:slāpekļa daudzumu 

attiecību augā, zeltgalvītēm, kas augušas pie dažāda atmosfēras CO2 daudzuma. Dažādu sugu 

zeltgalvītes ir nozīmīgs uztura avots Ziemeļamerikā dzīvojošiem kukaiņiem, piemēram medus 

bitēm. Pētījums tika veikts divās daļās – vispirms apskatot paraugus no muzeja kolekcijas augiem, 

kas ievākti 1842.–1998. gadā, salīdzinot ar reģistrētajām atmosfēras CO2 koncentrācijām attiecīgajos 

gados. Pēc tam – audzējot augus lauka eksperimentā vidē ar dažādām CO2 koncentrācijām (Ziska et 

al., 2016).  

  

Grafikā A attēloti mērījumu rezultāti no herbāriju salīdzināšanas. Grafikā B – pētījuma autoru lauka 

eksperimenta dati.  
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A.   

  

P  Proteīnu daudzums augā samazinājās uz cietes un citu cukuru produkcijas rēķina.  

A  Bites izmanto ziedaugu putekšņus kā cukura un nektāru kā proteīnu avotu.  

P  Vēsturiskajos mērījumos noteiktie parametri mainās straujāk atkarībā no atmosfēras CO2 

daudzuma kā lauka eksperimentā.  

A  Sagaidāms, ka, nākotnē vēl vairāk palielinoties CO2 koncentrācijai [ppm], proteīnu saturs 

augā samazināsies tikpat strauji kā zinātnieku lauka eksperimentos.  

  

B. 


