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1. uzdevums (12 punkti) 

Iepazīsties ar aprakstu par Dzenīšu ģimeni! 

Tētim Ivaram ir 43 gadi. Viņš strādā par programmētāju, taču brīvajā laikā regulāri spēlē hokeju. Mammai 

Dacei ir tikpat gadu kā tētim. Viņa ir skolas bibliotekāre, bet ilgo darba stundu dēļ neatrod laiku regulārām 

fiziskām aktivitātēm. Meitai Emīlijai ir teju 18 gadi. Arī Emīlija ir ikdienā fiziski aktīva, jo piedalās skolas 

volejbola izlasē, regulāri braukājot arī uz sacensībām. Kopā ar Ivaru, Daci un Emīliju dzīvo arī Daces 

mamma Ingrīda, kurai ir 68 gadi. Ingrīda aktīvi palīdz Dacei mājturības darbos, tomēr lielākoties Ingrīda 

pavada laiku adot un skatoties TV pārraides.  

1.tabula. Dzenīšu ģimenes locekļu raksturojoši parametri. 

Ģimenes 

loceklis 
Vecums, gadi Augums, m 

Svars, 

kg 

Arteriālais 

asinsspiediens sēdus 

stāvoklī, mmHg 

Ivars Dzenītis 43 1,83 85  

Dace Dzenīte 43 1,62 72  

Emīlija Dzenīte 17 1,69 55  

Ingrīda Bebre 68 1,60 75  

  

1.1. uzdevums (4 punkti). 

Dzenīšu ģimene uzskata, ka ir svarīgi sekot līdzi sirds-asinsrites sistēmas veselībai, tāpēc ir 

iegādājušies sfigmomanometru un stetoskopu (1.att.). 

Asinsspiediena mērīšanai viņi plāno izmantot auskultācijas 

(Korotkova) mērīšanas metodi, kuras apraksts ir dots zemāk.  

Aprakstā daži vārdi ir padzisuši, bet to vietā ir ievietots cipars.  

 

 

 

 

 

1.attēls. Sfigmomanometrs un stetoskops.  
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Tālāk dotajiem vārdiem klāt pieraksti atbilstošo ciparu! Ja vārdu nav nepieciešams 

izmantot metodes aprakstā, pie tā atzīmē “X”.  

 

saldējums 

 

laminārs 

 

palielināt 

 

sistoliskais 

 

parādīties 

 

180-200 

 

izzust 

 

turbulents 

 

Korotkova 

skaņas 

 

samazināt 

 

aizspiests 

 

60-80 

 

diastoliskais 

 

asinsvads 

 

 

Korotkova metodes pamatā ir fizikā labi zināms fenomens, ja cauruli no ārpuses aizspiež, tad 

(0) šķidruma (asins) plūsma pārvēršas (1), t.i., rodas virpuļi. Asinīm atsitoties pret asinsvada 

sieniņu, rodas skaņas, kuras sauc par (2). Tās ir labi dzirdamas distāli no asinsvada deformācijas 

vietas. Skaņu nav tad, kad artērija ir pilnīgi (3), vai arī tad, kad tā nav deformēta. Tātad skaņas 

dzirdamas intervālā starp sistolisko un diastolisko asinsspiedienu.  

Darba gaitas apraksts: spiedienu manšetē palielina, līdz tas pārsniedz sistolisko 

asinsspiedienu (apmēram (4) mmHg). Pakāpeniski spiedienu manšetē (5), līdz, auskultējot artēriju, 

uztver pirmās Korotkova skaņas – šajā brīdī spiediena rādījums manšetē atbilst (6) asinsspiedienam 

artērijā. Turpinot samazināt spiedienu manšetē, skaņas (7) un spiediens manšetē nedaudz pārsniedz 

(8) spiedienu artērijā. 

 

1.2. uzdevums (3 punkti). 

 

Tagad Dzenīšu ģimene ir apguvusi Korotkova asinsspiediena mērīšanas metodi un katram ģimenes 

loceklim tika nomērīts arteriālais asinsspiediens. Iegūtie rezultāti ir sekojoši:  
 

142/94 mmHg;  107/58 mmHg;  122/85 mmHg;  159/109 mmHg. 

1.2.1. Pabeidz aizpildīt 1.tabulu, ierakstot tās pēdējā kolonnā ticamākos katras personas 

arteriālā asinsspiediena rādījumus (ņem vērā uzdevuma sākumā doto informāciju par 

Dzenīšu ģimeni!) (2p.) 

1.2.2. Pamato savu izvēli, minot 2 asinsspiedienu ietekmējošus faktorus, kurus ņēmi vērā. (1p.) 

 

1.faktors ______________________________________ 

 

2.faktors ______________________________________ 
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1.3. uzdevums (5 punkti). 

Emīlija ģimenei izklāsta savas bioloģijas stundās iegūtās zināšanas asinsrites fizioloģijā: 

- asins plūsma (Q)  ir asins daudzums, kas iztek cauri asinsvada šķērsgriezumam laika 

vienībā; 

- asins plūsmu caur asinsvadu (cauruli) var ietekmēt sekojoši faktori: asiņu viskozitāte (η) 

(šķidrība), asinsvada rādiuss (r), asinsvada garums (L ), asinsspiediena starpība 

asinssvada sākumā un beigās (∆P).  

Emīlija atcerējās, ka šos minētos faktorus var ievietot vienādojumā, kuru izstrādājis franču 

fiziķis un fiziologs J. Puazeils. Tomēr meitene nespēja atcerēties, kuri faktori veicināja 

(uzlaboja) asins plūsmu un kuri to kavēja.  

1.3.1. Aizpildi Puazeila vienādojumu ar nepieciešamo informāciju (2p.):  

Q – asins plūsma; 

L – asinsvada garums;  

η – asiņu viskozitāte;  

r – asinsvada rādiuss; 

∆P – spiediena starpība.  

 

 Ps. Mamma Dace ieteica Emīlijai asins plūsmu caur asinsvadu salīdzināt ar kāda 

dzēriena (sulas, saldējuma kokteiļa) sūkšanu caur salmiņu! Varbūt tas palīdzēs arī Tev!? 

1.3.2. Nosauc vienu faktoru, kas varētu ietekmēt asiņu viskozitāti (1p.)? 

 

 

   

1.3.3. Kuru asinsvadu rādiusu mainot (pielāgojot), ir iespējams visvairāk ietekmēt asins 

plūsmu audos? Izskaidro savu atbildi (2p.) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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2. uzdevums (13,5 punkti) 

 

2.1. Aplūko zīmējumu un tabulā ieraksti trūkstošo informāciju (5,5 punkti).  

  Punkti 

Nodalījums  0,5 

Zieda simetrija Apvelc pareizo atbildi 

aktinomorfi     zigomorfi     kārtni     nekārtni 
1 

Apziedņa veids Apvelc pareizo atbildi 

vienkāršs     divkāršs     trīskāršs 
0,5 

Zieda dzimums Apvelc pareizo atbildi 

viendzimuma     divdzimumu     jaukta dzimuma 
0,5 

Sēklotnes stāvoklis ziedā Apvelc pareizo atbildi 

augšēja     apakšēja     vidēja 
0,5 

Kauslapas skaits  0,5 

Vainaglapu skaits  0,5 

Putekšņlapu skaits  0,5 

Augļlapu skaits  0,5 

Augļa nosaukums Apvelc pareizo atbildi 

pogaļa     oga     somenis     pāksts     rieksts     kaulenis 
0,5 
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1.2. Ekoloģija (8 punkti) 

Tiek uzskatīts, ka koksne ir galvenais ekonomiski nozīmīgais meža resurss, tomēr 

ekonomiski un sociāli vērtīgi ir arī nekoksnes resursi – brūklenes, mellenes, sēnes. Latvijā ogošana 

ir viena no populārākajām aktivitātēm vasaras un rudens sezonās. Tāpēc arvien būtiskāka kļūst 

ekosistēmu sniegto pakalpojumu izvērtēšana un iegūtās informācijas turpmāka īstenošana, 

piemēram, mežu apsaimniekošanā, lai neizzustu būtiski sezonāls barības resursi gan savvaļas 

dzīvniekiem, gan cilvēkam.  

Brūklene veido grupveida cerus vai monodominantus segumus sausos un mitros mežu tipos, kuros 

dominē parastā priede un parastā egle. Tā ir ēnu mīloša auga. Latvijas Universitātes Bioloģijas 

fakultātes studente 2019. gadā veica pētījumu, lai noskaidrotu, kā atšķiras brūkleņu segums, 

augstums un vecumstruktūra dažāda vecuma silos Latvijā. Paraugi bija ievākti dažādās audzēs, 

kas atšķīrās gan ar vecumu (jaunaudzē pēc kailcirtes priežu vecums 3-23 gadi, vidēja vecuma 

audzē priežu vecums 54-97 gadi, vecā audzē priežu vecums 122-161 gads), gan ar kokaudzes 

biezību, gan ar apgaismojumu (izteikts vainaga atvēruma procentos). 

1. Izpēti A un B grafikus nākamajā lapā un atbildi, kāda sakarība bija novērota starp 

kokaudzes vainaga atvērumu un audzes biezību jaunaudzēs un vecās audzēs. (2 p.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Izpēti A, B un C grafikus un atbildi, kāda vecuma audzē konstatēts lielākais brūkleņu 

segums. (1 p.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Pētījumā bija noteikts, ka pastāv cieša saistība starp brūklenes stumbra garumu un 

segumu – jo garāks stumbrs, jo vairāk un lielākas lapas un līdz ar to arī lielāks segums. Zinot 

šo informāciju un izpētot visus grafikus, nosaki un uzraksti, kurā vecuma audzē bija jaunas 

brūklenes. Uzraksti 4 faktorus, kas izskaidro šo rezultātu. (5 p.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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A  B  

C  D  
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3. uzdevums (12 punkti) 

3.1. uzdevums. Latvijas vēžveidīgo fauna. (2 punkti) 4 pareizi = 2 punkti, 3 pareizi = 1 punkts, 2 pareizi = 0,5 punkti, 1 pareizs = 0 

punkti 

Apskati un atpazīsti attēlos redzamos, Latvijā sastopamos vēžveidīgos! Zem attēla pieraksti burtu 

raksturojumam, kas atbilst šai sugai!  

 

 

 

 

Apraksts ____  Apraksts ____  Apraksts ____  Apraksts ____  
Attēlu mērogs – melnais nogrieznis atbilst 1 cm. 

A – Slaidā stabsānpelde Caprella linearis – Baltijas jūras Latvijas piekrastē ļoti reti sastopams 

vēžveidīgais, kam pamatareāls ir Atlantijas okeānā. Ar pakaļējām ekstremitātēm piestiprinās substrātam, 

un barojās ar garām plūstošo zooplanktonu. 

B – Grēvis Saduria entomon – Baltijas jūras barības ķēdē nozīmīga suga. Tā veido lielāko daļu no mencu 

un plekstu barības bāzes. Pats barojas galvenokārt ar aļģēm.  

C – Ūdensēzelītis Asellus aquaticus – Latvijas iekšējos ūdeņos bieži sastopama suga. Upēs veido ļoti lielu 

biomasu, tādējādi šī suga ir nozīmīgs dažādu zivju sugu barības avots. Barojas galvenokārt ar detrītu un 

planktonu.  

D – Karputs, jeb karpu zivjēdis Argulus foliaceus – eksoparazītisks vēžveidīgais, kas sūc zivju asinis. 

Sastopams visā Latvijā uz jebkuras zivju sugas. Nodara zaudējumus zivjsaimniecībām, izraisot zivju 

novājināšanos vai bojāeju.   

3.2. uzdevums. Pētījums par plēsonību un autotomiju. (7 punkti) 

Somijā veikts pētījums* par mugurpelžu (Notonecta lutea) plēsonības ietekmi 

uz vēžu (Pacifastacus) jaunuļiem, to uzvedības pielāgojumiem un atbildes 

reakcijām. Mugurpeldes ir ūdenī dzīvojošas, plēsīgas blaktis, kam raksturīgi 

dūrējsūcējtipa mutes orgāni. Tās uzbrūk vēžiem, iedurot ekstremitāšu posmu 

locītavās, un sūcot to ķermeņa šķidrumu. Pieaugušas mugurpeldes izmērā ir 

vienlīdzīgas vēžu jaunuļiem, tāpēc šajā attīstības laikā tos īpaši ietekmē 

mugurpelžu plēsonības risks. Plēsonības risks samazinās, vēzim pieaugot. 

Viena no vēžu atbildes reakcijām uz plēsonību ir autotomija – vienas spīles 

tīša amputācija. Amputētās spīles vēžiem reģenerējās, tomēr spīles 

nesasniedz to sākotnējo izmēru. Otrs aizsardzības mehānisms ir slēpšanās.  

Pētījuma vajadzībām izmantoti vienāda vecuma vēžu jaunuļi no Somijas 

dienvidos esošām vēžu audzētavām. Šī vēžu suga sasniedz līdz 17 cm garumu un labvēlīgos apstākļos var 

nodzīvot līdz pat 20 gadu vecumam. Trešajā dzīves gadā suga sasniedz dzimumgatavību, un vienā reizē 

iznērš līdz 400 ikriem. Pie spīļu pamatnes kā jaunuļiem tā pieaugušiem indivīdiem raksturīgs gaišs līdz 

zilgans plankums.  

*Hirvonen H., 1992. Effects of backswimmer (Notonecta) predation on crayfish (Pacifastacus) young: 

autotomy and behavioural responses. Annales Zoologici Fennici, 29(4): 261-271 

Mugurpelde Notonecta spp. 
Attēla avots: 
https://www.nwnature.net/macros/tod
d_rd_pond/images/pond_life-456.jpg 

https://www.nwnature.net/macros/todd_rd_pond/images/pond_life-456.jpg
https://www.nwnature.net/macros/todd_rd_pond/images/pond_life-456.jpg
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3.2.1. Nosaki pētījuma aprakstā minētā vēža sistemātisko piederību!  

 

 

 

3.2.2. Pētījums veikts gan dabiskos apstākļos vēžu audzēšanas dīķos, gan kontrolētos laboratorijas 

apstākļos. Laboratorijā iegūtie rezultāti apkopoti grafikā. Apskati iegūtos rezultātus, un atbildi uz 

jautājumiem!  

2.2.1. Kādi mainīgie izmantoti laboratorijas 

pētījumā? (1 p.) 

 

 

2.2.2. Plēsēja klātbūtne ietekmē zaudēto spīļu 

skaitu. (1 p.) 

A. Jā 

B. Nē 

C. Nav nosakāms 

2.2.3. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, kādā 

faktoru kombinācijā būtu vismazākais plēsonības 

risks, pieņemot plēsēja klātbūtni? (1 p.) 

 

 

 

3.2.3. Lauka novērojumu veikti trīs vēžu audzēšanas dīķos (A, B, C), nemainot tur esošos dabiskos vides 

apstākļus. Novērojumos iegūtie rezultāti par viena vecuma vēžu jaunuļu izmēriem un to spīļu stāvokli 

apkopoti grafikā. Novērtē doto apgalvojumu patiesumu (atzīmējot ar X), pieņemot, ka plēsonība ir 

vienīgais iemesls spīļu zaudēšanai (2 p.). 4 pareizi = 2 punkti, 3 pareizi = 1 punkts, 2 pareizi = 0,5 punkti, 1 pareizs = 0 punkti 
 

 

Apgalvojums Patiess Nepatiess 

Vēžu jaunuļu izmērs ir atkarīgs no 

dīķī pastāvošajiem vides apstākļiem. 

  

Reģenerācijas ātrums ir atkarīgs no 

dīķī pastāvošajiem vides apstākļiem. 

  

Dīķos ir atšķirīgs plēsonības 

spiediens uz vēžu populāciju. 

  

Autotomijas ietekme uz vēžu augšanu 

nav atkarīga no dīķī pastāvošajiem 

vides apstākļiem. 

  

 

 

 

3. 3. uzdevums. Pētījums par zušu klātbūtnes ietekmi uz divām vēžu sugām (3 punkti) 

1 p. Tips  

Klase  

1 p.  Kārta  

Suga  
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Citā pētījumā** mēģināts noskaidrot, vai dažādām vēžu sugām ir novērojama atšķirīga uzvedība plēsēja 

klātbūtnē. Pētījumā izvirzīta hipotēze, ka vietējai vēžu sugai ir izveidojušies bioķīmiski pielāgojumi, kas 

ļauj noteikt plēsēja klātbūtni un reaģēt, mainot savu uzvedību, savukārt introducētai sugai šādiem 

pielāgojumiem nevajadzētu būt. Lai pārbaudītu hipotēzi, indivīdi no divām vēžu sugām (A un B) ievietoti 

astoņos akvārijos, no kuriem četros pievienoja ūdeni no 24 stundas nebarotu Eiropas zušu akvārija. Katra 

akvārija vienā galā tika novietotas slēptuves, bet otrā galā – barība (siļķes fileja), tādējādi novērojot, vai 

plēsēja smakas klātbūtnē mainīsies vēžu uzvedība attiecībā uz slēpšanos un barošanos. Vēžu uzvedība 

novērota vienu stundu, laikā no 23:00-24:00. Pētījuma dizaina shematisks attēlojums redzams zemāk.  

 

** Hirvonen, Heikki, Holopainen, Saila, Lempiäinen, Netta, Selin, Marita and Tulonen, Jouni (2007). 

Sniffing the trade-off: Effects of eel odours on nocturnal foraging activity of native and introduced 

crayfish juveniles. Marine and Freshwater Behaviour and Physiology, 40:3, 213 - 218 

Apskati iegūtos rezultātus un nosaki, kurā grafikā redzami rezultāti no introducētās, bet kurā – no vietējās 

sugas, pieņemot, ka hipotēze apstiprinājās.  

 

3.3.1. Atbilde: Vietēja ir suga  ____  (1 p.)  

3.2. Paskaidro, kāpēc suga B mazāk slēpās zušu smakas klātbūtnē? (1 p.) 
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____________________________________________________________________________________

_________ 

3.3. Viena no sugām ir aktīva dienā. Novērojot tendences grafikā, kā arī balstoties uz savām zināšanām par 

Latvijā sastopamo vietējo un invazīvo vēžu sugu ekoloģiju, nosaki, kura tā ir – suga A, vai suga B! Abas 

pētījumā iekļautās vēžu sugas ir sastopamas arī Latvijā.  

Atbilde: Dienā aktīva ir suga ______  (1 p.).  
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4. uzdevums (12 punkti) 

 

Upes tīrības pakāpes noteikšanai var izmantot bioloģiskās analīzes metodi, kas balstās uz 

likumsakarību, ka organismi izvēlas sev vispiemērotāko dzīvesvietu. Tāpēc upes kā noteiktas 

organismu dzīvesvietas kvalitāti jeb tīrības pakāpi raksturo dzīvo organismu daudzveidība tajā.  
 

Piesārņojumu ar organiskajām vielām sauc par saprobitāti. Saprobitātes indikatororganismi ir 

organismi, kas pielāgojušies dzīvei noteiktos organiskā piesārņojuma apstākļos.  Piesārņotos 

ūdeņos sastopami tikai dažu sugu organismi, kaut arī to skaits var būt liels. Tāpēc piesārņojumu, 

un ar to saistīto ūdens kvalitāti raksturo ne tikai organismu daudzveidība un skaits, bet arī paši 

organismi. (Urtāns& Urtāne, 1997).  Kopš 1996. gada mazo upju bioloģiskās kvalitātes operatīvai 

novērtēšanai izmanto makrozoobentosa organismu zoocenožu saprobitātes indeksu (LVDC 

metodika Ū-98-1996). 

Tiek paņemts noteikta tilpuma ūdens paraugs. Tajā esošie organismi tiek sašķiroti pa sugām 

(grupām) atsevišķos trauciņos ar ūdeni. Tad tiek noteikta katras sugas (grupas) sistemātiskā 

piederība un indivīdu skaits. Rezultātus atzīmē lauka grāmatiņā, kurā norāda arī arī parauga 

ievākšanas vietu un biotopu. Pēc tam organismi tiek ielaisti atpakaļ upē.  
 

\Upes tīrības pakāpes aprēķināšana 

Lai novērtētu upes kvalitāti, nepieciešams aprēķināt upes tīrības pakāpi – saprobitātes indeksu (S). Upes 

(pētāmā posma) kvalitātes indeksu (Saprobitātes indekss S)  aprēķina pēc formulas: 

 


 

=
i

ii

h

hs
S  

kur S - upes tīrības pakāpe (saprobitātes indekss), Si - katras sugas saprobitātes indekss. 

hi  – relatīvais sugas (taksona) sastopamības biežums, kur  (hi): 1= 1 - 3 īpatņi; 2= 4 -10 īpatņi; 3 

= 11-50 īpatņi ; 5 = 51 – 150 īpatņi; 7 = 151 - 500 īpatņi; 9 = >500 vai vairāk īpatņu. 
 

 

Tabula 1. Tekošo ūdeņu saprobitātes pakāpes novērtējuma tabula 

Saprobitātes 

pakāpe 

 

Apzīmējums Saprobitātes 

indekss ( S ) 

Piesārņojuma 

novērtējums 

Ksenosaprobā x 0 - 0,5 Ļoti tīrs 

Oligosaprobā o 0,5 - 1,3 Tīrs 

Oligo--

mezosaprobā 

o- 1,3 - 1,7 Tīrs līdz vāji 

piesārņots 

-mezosaprobā  1,7 - 2,3 Vāji piesārņots 

- mezosaprobā - 

 

2,3 - 2,7 Vāji  piesārņots 

līdz piesārņots 

-mezosaprobā  2,7 - 3,3 Piesārņots 

-mezosaprobā- 

polisaprobā 

 - p 3,3 - 3,7 Piesārņots līdz 

stipri piesārņots 

Polisaprobā p 3,7 - 4,0 Stipri piesārņots 
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Darba uzdevums: Nosaki upes kvalitāti (saprobitātes indeksu S) izmantojot datus parauga ūdens 

dzīvnieku sugām un to daudzuma paraugā un secini, kāds ir dotās upes posma piesārņojuma 

līmenis. Lai to paveiktu, aizpildi līdz galam 2. tabulu (6 p) 

 
Tabula 2. Paraugā atrasto  saprobitātes indikatororganismu tabula            

Ūdensdzīvnieka suga (taksons) Paraugā 

atrasto 

organismu 

skaits 

hi – 
relatīvais 

sastopamī

bas 

biežums  
 

Si   sugas 

saprobitāt

es 

indekss 

Skaita un 

sastopamības 

biežuma 

reizinājums  

h i x Si 

 

Brīvi dzīvojošu 

maksteņu kāpuri 

Trichoptera 

4  1,3  

 

Viendienīšu 

kāpuri 

Ephemeroptera 

12  2,0  

 

Strauteņu kāpuri 
Plecoptera 

1  1,0  

 

Sānpeldes 
Gammarus sp. 

2  1,0  

 

Trīsuļodu 

kāpurs 
Chironomus 

plumosus 

380  3,8  

 

Trauslkāju oda 

kāpurs 
Dicranota sp. 

5  2,0  

 

Dunduru kāpuri 
Tabanus sp. 

18  2,35  

 

Mazsaru tārpi 
Oligochaeta 

120  2,0  

 

Garrīkles dēle 
Erpobdella 

octaculata 

12  3,0  

 
 

Lielā gliemjdēle 

Glossiphonia 

complanata 

3  2,5  

 

Gordiji 
Gordius aquaticus 

1  0,8  
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Ovālais 

dīķgliemezis 
Lymnaea ovata 

17  2,5  

S= B/A  A= ∑h i  B=∑ h i x Si  

     

 

Secinājumi: Saprobitātes indekss (S)  paraugu ievākšanas vietā ir ……………………(1 p)  

tas nozīmē, ka paraugošanas vietā upe novērtējama kā  ………… ………………..(1 p)  

 

Jautājumi: 

 

Kāpēc upju tīrības novērtēšanā neizmanto pieaugušus odu īpatņus, bet gan to kāpurus? 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________(2 p) 

 
Balstoties uz uzdevumā dotajiem datiem un savām zināšanām, novērtē dotos apgalvojumus kā patiesus 

vai aplamus.  Par pareizi novērtētiem 4 apgalvojumiem, saņemsi 2, par trim 1, bet par pareizi novērtētiem 

diviem apgalvojumiem 0,5 punktus.   (2 p) 

 Patiess Aplams 

Izpildot saprobioloģisko metodi vienas upes dažādās vietās, paraugu tilpumiem 

jābūt vienādiem.  

 
 

Spriežot pēc dotās informācijas, posmtārpi vienmēr ir piesārņotu dzīvotņu 

indikatororganisms (sugas si > 2,5)   

 
 

Ja paraugā ir sastopamas 3 sugas ar vienādu saprobitātes indeksu, bet atšķirīgu 

pārstāvniecību, tad kopējais saprobitātes indekss būs vienāds ar visu sugu 

indeksu summu.  

  

Ja paraugā ir sastopamas 3 sugas ar atšķirīgu saprobitātes indeksu, bet vienādu 

pārstāvniecību, tad kopējais saprobitātes indekss būs vienāds ar aritmētisko 

vidējo no visu sugu indeksiem. 

 
 

 

 


