
Kramaļģes – ūdeņu pērles (25 p) 
 

Šajā laboratorijas darbā ir divi uzdevumi, otrajam uzdevumam nepieciešamos materiālus saņemsi pēc 

tam, kad būsi paveicis pirmo. Pēc otrā uzdevuma materiālu saņemšanas pirmo uzdevumu vairs 

nevarēs veikt. 

Kramaļģu morfoloģija 

Kramaļģes ir vienšūnas organismi, kas spēj fotosintezēt un kuru šūnapvalkā ir silīcija dioksīds, tādēļ tās 

dažreiz sauc par jūras opāliem. Kramaļģes var būt atsevišķi organismi vai arī dzīvot kolonijās, kurām 

var būt lentas, zigzaga vai zvaigznes forma. Individuālas šūnas var būt no 2 līdz 200 mikrometrus lielas. 

Ja ūdenī ir pietiekošs barības vielu daudzums, kramaļģes vairojas bezdzimumiski, dubultojoties 

aptuveni katras 24 stundas. Kramaļģes var būt radiāli simetriskas un bilaterāli simetriskas. Pārsvarā 

bilaterāli simetriskām kramaļģēm ir vārpstveida (laivas) forma, bet ir sastopamas arī hanteles, citrona, 

sirpjveida šūnas un citas formas. 

 

1. uzdevums (9 punkti) 

Izlasi tekstu par kramaļģu morfoloģiju un aplūko gaismas mikroskopā preparātu, kas atrodas blakus 

mikroskopam. No sava preparāta izvēlies trīs atšķirīgu formu kramaļģes un uzzīmē to bioloģiskos 

zīmējumus atbilžu lapā. 

Pie zīmējuma pieraksti kādas formas kramaļģi esi uzzīmējis, formas apzīmēšanai izmanto terminus 

no tabulas apakšā.  

Zīmējamai kramaļģei ir jābūt veselai šūnai. Iesakām zīmēt tādas šūnas, kurām ar izmantoto 

palielinājumu ir labi saskatāmas virsmas struktūras, ne tikai kopējā forma. Neaizmirsti pierakstīt 

attēlam palielinājumu, un noformēt bioloģisko zīmējumu atbilstoši.  

!Pēc tam, kad esi uzzīmējis katru aļģi un pierakstījis vajadzīgās lietas pie zīmējuma, pasauc laborantu 

paceļot roku un parādi viņam gan zīmējumu, gan aļģi mikroskopā. Laborants parakstīsies, par to, ka 

esi uzzīmējis aļģi, kuru redzēji mikroskopā. 

Kramaļģu formas 

Diskveida Adatveida Vārpstveida (laivas forma) 

Citrona  Sirpjveida  Vāles veida  

Cilindriska Hanteles Kausveida (trijstūrainas) 

Pudeles formas Lāses formas Ovālas 

 

Kad esi gatavs ķerties pie otrās daļas, pasauc laborantu vēlreiz, tas paņems Tavu 1. daļas atbilžu lapu 

un izsniegs tev materiālus otrajam uzdevumam. 

2. uzdevums (16 punkti) 

Aļģes plaši izmanto ūdeņu vides kvalitātes pētījumos, kur tās kalpo kā indikatororganismi ūdeņu 

vides ekoloģiskās kvalitātes novērtēšanai. Planktonisko aļģu biomasa un sugu sastāvs raksturo 

stāvošu ūdeņu ekoloģisko stāvokli, bet kramaļģes ir labākie indikatororganismi tekošu ūdeņu vides 

kvalitātes novērtēšanai. 



Kramaļģes ūdens kvalitātes novērtēšanai iegūst noskrāpējot tās no virsmām. Ja ir noteikta kramaļģes 

suga, var aprēķināt ūdens kvalitātes indeksu. Šajā darbā tiks izmantots Specifiskais piesārņojuma 

jutības indekss (IPS), kas tiek lietots visā pasaulē. Lai aprēķinātu IPS, tev būs nepieciešams aprēķināt 

aļģes sastopamību (A- Abundance) paraugā un ņemt vērā katras sugas ekoloģiskās jutības indeksu (V- 

Versatility) un piesārņojuma jutību (S Sensitivity). V tiek vērtēts skalā no 1 – 3, kurā ar 3 apzīmē aļģes 

ar visšaurāko ekoloģisko nišu. Savukārt S tiek vērtēts skalā 1 – 5, kurā ar 5 tiek novērtētas sugas, kas ir 

visjutīgākas pret piesārņojumu. Sastopamību (A) vērtē kā sugas īpatņu skaitu pret kopējo kramaļģu 

skaitu paraugā. 

IPS(1-5) ir skaitlis skalā 1 – 5 un to aprēķina pēc šādas sakarības 𝐼𝑃𝑆(1−5) =  
∑ 𝑆 ×𝑉 ×𝐴

∑ 𝑉 ×𝐴
 

No šī skaitļa var iegūt gala IPS, pēc kura var izvērtēt ūdenstilpes ekoloģisko kvalitāti. 

IPS (gala) = (IPS(1-5) × 4.75) – 3.75  

 

IPS (gala) ir skaitlis no 1 – 20 un ūdeņus pēc gala IPS iedala 5 klasēs 

IPS(gala) 
vērtība 

17≤IPS<20   13≤IPS<17 9≤IPS<13 5≤IPS<9 1≤IPS<5 

Ekoloģiskā 
klase 

A = ļoti laba B = laba C = viduvēja D = slikta E = ļoti slikta 

 

Skolēni nolēma rakstīt ZPD par dzimtās vietas upīti Tērci. Tērce sākas kā strauts kaļķainā lapu koku 

mežā – gāršā. Pirmos kilometru tā strauji līkumo un upes gultnē ir daudz akmeņu, gar kuriem straumei 

tekot, veidojas burbuļi un nelieli atvariņi. Tālāk Tērce ietek lauksaimniecības zemēs, tā ir izmeliorēta 

un pārsvarā gar to ir govju ganības. Pēc govju ganībām Tērce sasniedz mazo HES, kas veido aizsprostu. 

Pēc HES Tērce ir pavisam neliela upīte, kurā vietējā ciema bērni vasarā bradā pa dubļiem un 

Kaimiņjanka tur reiz esot pazaudējis sudraba pieclatnieku. Šī ciema leģenda nodrošina, ka bērni katru 

gadu jūnijā izrok upītes gultni, lai atrastu tajā paslēpušos naudu.  

Aplūko shematisko Tērces attēlu un vietas, kur skolēni 12. maijā ņēma kramaļģu paraugus no punktiem 

A - D. 

 

Tev ir doti attēli ar kramaļģēm no 2 divām paraugu vietām. Nav zināms, no kuriem punktiem šie 

paraugi ir paņemti, bet ir zināms, ka paraugu vietas atrodas viena otrai blakus. 

Aplūko kramaļģu attēlus un aizpildi atbilžu lapas tabulu ( 8 p). Izmanto doto kramaļģu noteicēju, lai 

atpazītu kramaļģu sugas, kas redzamas. Lūdzu, neveic piezīmes noteicējā, bet vari veikt piezīmes uz 

kramaļģu paraugu lapām. 

Aprēķini abu paraugu vietu ekoloģiskos kvalitātes rādītājus un atbildi uz jautājumiem atbilžu lapā. 

   


