Pirmās spēles atlases jautājumi „EZERI”
LATVIJAS KARTE
1. Iekrāso kartē šos ezerus un pieraksti to nosaukumus! Pievērs uzmanību ezeru
kontūrām, dažiem ezeriem tās ir tik raksturīgas, ka ne vienu citu nesajauksi!
a. Ežezers (salām bagātākais Latvijas ezers)
b. Usmas ezers
c. Burtnieks
d. Lubāns (lielākais Latvijas ezers)

EZERI
2. Latvijas ezeri ir veidojušies dažādos apstākļos. Kuri ezeri izveidojušies no senās
jūras lagūnām?
a. Rušons, Sīvers, Cirišs
b. Papes ezers, Engures ezers, Liepājas ezers
c. Cieceres ezers, Valguma ezers, Raipala ezers
3. No kura ezera iztek katra upe?
a. Salaca iztek no .....................................
b. Engure iztek no ....................................
c. Rēzekne iztek no ..................................
4. Ezeri atrodas nepārtrauktā attīstībā, tiem pakāpeniski aizaugot, var izveidoties cits
biotops. Kā to sauc?
a. pļava
b. smiltājs
c. purvs

EZERA AUGI
5. Šis ir aizsargājams augs, kuru senie Latvijas iedzīvotāji lietoja pārtikā. Klimatam
paliekot vēsākam, mūsdienās tas sastopams vien dažos ezeros. Kas tas par augu?
a. Peldošais ezerrieksts
b. Parastā mazlēpīte
c. Iegrimusī raglape
6. Kuri augi raksturīgi tīriem ezeriem?
a. Magelāna sfagns, apaļlapu rasene, šaurlapu spilve
b. Platlapu vilkvālīte, mazais ūdenszieds, parastā spirodela
c. Dortmaņa lobēlija, gludsporu ezerene, vienzieda krastene
EZERA DZĪVNIEKI
7. Kura ir Latvijas lielākā saldūdens gliemene? Tā sastopama ezeros un dīķos, čaulas
garums var sasniegt 17 cm.
a. Dižā bezzobe
b. Lielais dīķgliemezis
c. Lamarka sirsniņgliemene
8. Ezers ir piemērota dzīvesvieta dažādiem abiniekiem. Par abinieku klātbūtni
iespējams spriest ne tikai pēc uzstājīgajiem: „Kvā, kvāā!”. Ūdenī abinieki arī iznērš
ikrus, no kuriem izveidosies kurkuļi un jaunās vardītes. Kā izskatās zaļo un brūno
varžu ikri?
a. Garās virtenēs iepīti ūdens augos
b. Lielos kamolos ūdens virspusē
c. Pa vienam pielīmēti pie ūdensaugiem
9. Kuras no šīm zivīm pastāvīgi dzīvo ezeros?
a. Bute, lucītis, vējzivs
b. Lasis, zutis, taimiņš
c. Karūsa, līnis, karpa
10. Šī putna ligzda ir peldoša ūdensaugu kaudzīte. Kurš putns veido tādu ligzdu?
a. Cekuldūkuris
b. Somzīlīte
c. Gaigala
11. Ko dīķu naktssikspārnis dara naktī, lidinoties virs ezeriem?
a. Mazgājas
b. Padzeras
c. Barojas
12. Kuri no šiem dzīvniekiem par savu dzīvesvietu izvēlētos ezeru?
a. Bebrs, bizamžurka, ūdrs
b. Briedis, susurs, lūsis
c. Ronis, āpsis, mežacūka
Atbilžu iesūtīšanas termiņš 24. oktobris – 20. novembris
Ziņas par dalībnieku:
Vārds, uzvārds ........................................................................................................................
Skola, klase
........................................................................................................................
E – pasts
........................................................................................................................
Telefons
........................................................................................................................

