
1. Kāpēc notiek  
klimata pārmaiņas?
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Klimata cikliskā mainība1.1.
•	kas ir siltumnīcas efekts un kāda ir tā nozīme;
•	kas ir klimata pārmaiņas;
•	ka cilvēki ietekmē klimata pārmaiņas.

Tu jau zini
•	ka Zemei raksturīgas cikliskas klimata pārmaiņas;
•	kuri ir klimata mainības nozīmīgākie dabiskie 

cēloņi;
•	kādas metodes izmanto, lai pētītu klimatu 

senatnē.

Tu apgūsi

Klimata pārmaiņas ir notikušas vienmēr. Par to liecina vairākus miljardus gadu ilgā 
Zemes ģeoloģiskā vēsture. Dažos laika posmos gaisa vidējā temperatūra bijusi 
ievērojami zemāka nekā pašlaik, bet citos – augstāka. Piemēram, kainozoja ēras 
sākumā (aptuveni pirms 55 miljoniem gadu) klimats bija ļoti silts – vidējā gaisa 
temperatūra pasaulē bija 30 °C (divreiz augstāka nekā mūsdienās), un pat Antarktīdā 
auga koki. Pēdējo 800 tūkstošu gadu laikā uz Zemes bijuši astoņi klimatiskie cikli, 
kad leduslaikmeti mijušies ar siltuma periodiem jeb starpleduslaikmetiem.  
Tie nebija saistīti ar cilvēka darbību – tos ietekmēja dabiskie procesi. 

Zemes klimatu galvenokārt nosaka Zemes un Saules savstarpējā novietojuma 
cikliskās izmaiņas, kā arī Saules aktivitātes cikli, jo tie ietekmē Saules radiācijas 
daudzumu, ko saņem Zeme. Saules aktivitātes ciklu cēloņi joprojām nav izprasti, 
tomēr zināms, ka tie saistīti ar Zemes klimata mainību. Īsākais un arī zināmākais 
ir Saules aktivitātes 11 gadu cikls, kura laikā uz Saules palielinās un samazinās 
plankumu skaits. Ja plankumu ir maz, iestājas vēsa klimata periods.

Mēs zinām, ka Zeme apkārt Saulei riņķo pa eliptisku – 
izstieptu – orbītu. Taču tā nav bijis vienmēr. Zemes orbītas 
forma 100 000 gadu laikā mainās no elipses līdz gandrīz 
ideālai riņķa līnijai. Šo maiņu izraisa galvenokārt Saturna un 
Jupitera gravitācija. Jo izstieptāka ir orbīta, jo vairāk siltuma 
Zeme saņem Saulei vistuvākajā punktā, tāpēc arī klimats ir 
siltāks. Orbītai tuvinoties riņķa līnijai, klimats kļūst aukstāks. 
Mūsdienās orbītas izstiepums samazinās, un 30 000 gadu laikā 
tas izzudīs. Tad cikls sāksies no jauna.

Zemes rotācijas ass slīpums var mainīties no 22,1° līdz 
24,5°; pašlaik tas ir 23,4° un turpina samazināties. Ass slīpuma 
izmaiņu cikls ilgst 41 000 gadu. Palielinoties ass slīpumam, 
kļūst izteiktākas klimata atšķirības starp gadalaikiem.

Mainās arī Zemes rotācijas ass virziens – aptuveni 
26 000 gadu laikā ass it kā uzzīmē pilnu apli. Šis cikls ietekmē 
gadalaiku iestāšanās laiku.

Līdzās klimata pārmaiņu kosmiskajiem cēloņiem, kuru 
iedarbības mehānisms nav līdz galam izpētīts un izprasts, 
pastāv arī citi dabiski cēloņi. Tie ir vulkāniskā aktivitāte 
un gāzu izplūde iekškontinentālo riftu zonās. Viena no tādām 
vietām ir Afaras ieplaka Āfrikas austrumos. Daudzas plaisas 

Noskenējot 
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Zemes garozā tur ir pat 3 km dziļas, un no tām izplūst 
siltumnīcas efekta gāzes – ūdens tvaiki, ogļskābā gāze un 
metāns –, kā arī sēra gāzes. Tuvākajā apkārtnē ir arī vairāki 
aktīvi vulkāni. Pasaulē katru gadu notiek 50–70 izvirdumi, 
kuru laikā atmosfērā nonāk liels daudzums sēra gāzu, 
vulkānisko pelnu un putekļu daļiņu, kas aiztur Saules 
radiāciju. Laiku pa laikam notiek katastrofāli izvirdumi, kuru 
rezultātā gaisa temperatūra pasaulē ir pazeminājusies pat 
vairākus gadus. Savukārt mūsdienās gada laikā vulkānu 
izvirdumos izplūdušās ogļskābās gāzes daudzums ir ievērojami 
mazāks par to, ko rada cilvēka darbība. 

Tāpat zināms, ka Zemes klimatu lielā mērā var ietekmēt 
Pasaules okeāna ūdeņu straumju mainība. 

Zemes klimatu ietekmē vismaz četru 
kosmisku faktoru cikli, kuru periodu 
ilgums ir atšķirīgs. To mijiedarbība 
ir sarežģīta, tāpēc prognozēt Zemes 
klimata izmaiņas nākotnē ir ļoti 
grūti. Tomēr skaidri redzams, ka 
Zemes ģeoloģiskajā vēsturē auksta 
un silta klimata posmi ir regulāri 
atkārtojušies.

Vai zināji?
Hipotēzi par  

siltumnīcas efekta  
gāzu nozīmi klimata 

veidošanā 1896. gadā 
izvirzīja zviedru  
ķīmiķis Svante  

Areniuss.

Ņemot vērā klimata mainību, 
klimatisko normu aprēķina, 
izmantojot 30 gadu ilga posma 
rādītājus. Tagad tas ir posms no 
1991. gada līdz 2020. gadam.

Iegaumē

Pirms tūkstošiem gadu

Zemes rotācijas  
ass virziens

Zemes rotācijas  
ass slīpums

Zemes orbītas 
izstiepums

Saņemtā Saules 
radiācija Z puslodē 
vasarā

Silts

Leduslaikmeti

Auksts

Mūsdienas 200 400 600 800 1000

Uzzini vairāk

Saskaitot gadskārtas, var noteikt koka vecumu. 
Jo gadskārtas ir platākas, jo apstākļi bijuši labāki 
(klimats bijis siltāks un mitrāks), jo gadskārtas ir 
šaurākas – jo apstākļi bijuši sliktāki. Gredzenu skaitu 
var noteikt ne tikai nozāģētam, bet arī augošam 
kokam. Koksnes paraugu iegūst ar pieauguma 
svārpstu. Izpētot šo paraugu, var spriest par stumbra 
caurmēra pieaugumu dažādu dabas faktoru ietekmē.

Kosmisko faktoru ietekme uz Zemes klimata cikliskumu

Dabas apstākļu pētīšanai izmanto dendro hrono loģisko 
metodi – analizē vecu koku (ozolu, priežu, egļu u. c.) 
gadskārtu gredzenus. Koku augšana galvenokārt 
ir atkarīga no tādiem klimata rādītājiem kā gaisa 
temperatūra, nokrišņu daudzums un režīms, tāpēc 
zinātnieki, pētot koksnes gadskārtu gredzenus, 

var iegūt informāciju par noteikta reģiona klimatu 
pagātnē. Pēc gredzenu skaita var uzzināt koka vecumu, 
bet pēc gadskārtu biezuma un krāsas izmaiņām – 
spriest par dabas apstākļiem tā augšanas laikā.

A

Ugunsgrēka radīts 
bojājums

Aukstā, sausā sezona
Siltā, mitrā sezona
Pirmā gada pieaugums
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Ziņas par dabas apstākļiem salīdzinoši nesenā pagātnē 
var iegūt, analizējot augu sporas un putekšņus. 
Vislabāk sporas un putekšņi saglabājas purvu kūdrā. 
Latvijā putekšņu pētījumi veikti jau 19. gadsimtā un 
turpinās arī mūsdienās. Pētot kūdrā ieslēgtos 
putekšņus, zinātnieki atklājuši, ka aptuveni pirms 
8000–6500 gadiem strauji palielinājies platlapju koku, 

īpaši vīksnu un liepu, daudzums. Izmantojot iegūtos 
datus, aprēķināts, ka šajā laikā vidējā jūlija, janvāra un 
gada temperatūra pārsniegusi mūsdienu temperatūru 
par 1,5–2 °C. Arī citi līdzīgi pētījumi ļauj secināt, ka 
Zemes vēsturē globāla temperatūras paaugstināšanās 
un pazemināšanās ir notikusi vairākkārt un nav bijusi 
saistīta ar cilvēka darbību.

Uzzini vairāk

1 Skaidro, kas ir klimata pārmaiņas!

2 Kuri ir klimata pārmaiņu galvenie dabiskie cēloņi?

3 Pamato, kāpēc ir ļoti grūti prognozēt klimata 
pārmaiņu gaitu nākotnē! 

4 Kuru zinātnes nozaru pārstāvji veic pētījumus par 
Zemes klimatu pagātnē? Kādas ir viņu izmantotās 
metodes?

5 Izmanto dažādus informācijas avotus un uzzini, 
kādas metodes vēl var izmantot klimata pārmaiņu 
pētīšanai?

Pārbaudi sevi

Padziļini izpratni

Izlasi tekstu, izpēti attēlus un atbildi uz jautājumiem!

Ledāji var būt vairākus simtus tūkstošus gadu veci, un 
veidošanās laikā tajos ieslēgtas gaisā esošās putekļu, 
vulkānisko pelnu daļiņas un putekšņi, kā arī gaiss. Lai 
izzinātu zemeslodes klimata vēsturi, zinātnieki veic 
urbumus (reizēm vairāk nekā 3 km dziļumā) Antarktīdas 
un Grenlandes ledāja vairogos un iegūst ledus 
serdeņus, kuros ir senās atmosfēras paraugi. Zinātnieki 
analizē šos paraugus un nosaka atmosfēras gāzu 

sastāvu dažādos laika periodos. Ledus analīze 
palīdzējusi noskaidrot to, kāds bija mūsu planētas 
klimats pirms daudziem tūkstošiem gadu, un to, ka 
leduslaikmeti iestājušies periodiski. Zinātnieki 
secinājuši, ka siltajos periodos vienmēr ir bijis 
paaugstināts siltumnīcas efekta gāzu daudzums. 
Iegūtos datus var izmantot modeļu veidošanai, 
lai prognozētu Zemes klimatu nākotnē.

Ledū ir iesaluši atmosfēras gaisa burbulīši. Attēlā redzams Rietumantarktīdā iegūtais ledus serdenis. 
Katrs ledus slānītis sniedz ziņas par Zemes pagātni. 
Tumšā josla šajā paraugā ir vulkāniskie pelni, kas 
nogulsnējušies uz ledāja vairoga aptuveni pirms 
21 000 gadu.

1 Kā notiek ledāju veidošanās?

2 Kāpēc klimata zinātnieki veic urbumus, lai iegūtu 
ledus serdeņus?

3 Nosauc argumentus, kas liecina, ka ledāju pētīšana 
ļauj iegūt ziņas par klimatu pagātnē!

B C
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Par to, ka klimats dabisku apstākļu dēļ ir mainījies vienmēr, 
pasaules zinātnieku vidū valda vienprātība. Taču par klimata 
pārmaiņas ietekmējošiem faktoriem un nākotnes scenārijiem 
viedokļi ir atšķirīgi. Pastāv uzskats, ka jūtama cilvēka darbības 
ietekme uz klimata pārmaiņām ir novērojama, sākot ar 
19. gadsimta beigām, kad strauji attīstījās rūpniecība. 

1.2. Cilvēka darbības ietekme uz klimata pārmaiņām

•	ka Zemes klimats mainās cikliski;
•	kuri ir klimata pārmaiņu galvenie dabiskie cēloņi.

Tu jau zini
•	kāda ir cilvēka darbības ietekme uz klimata 

pārmaiņām;
•	prasmi analizēt datus un pamatot savu viedokli 

par klimata pārmaiņām.

Tu apgūsi

Klimats ievērojami mainījies tieši pēdējo simts gadu laikā. 
Pasaules Meteoroloģijas organizācija (WMO) paziņojusi, 
ka 2020. gadā ir noslēgusies siltākā desmitgade pasaules 
meteoroloģisko novērojumu vēsturē: trīs siltākie gadi  
bijuši 2016., 2019. un 2020.gads. 

Ogļskābās gāzes koncentrācijas pieaugums  
atmosfērā
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Ātrums, ar kādu Zemes atmosfēra sasilst mūsdienās, ir 
satraucošs. Liela daļa pētījumu šīs klimata pārmaiņas saista 
ar siltumnīcas efekta gāzu pieaugumu atmosfērā pēdējā 
gadsimta laikā cilvēka darbības jeb antropogēnās ietekmes 
dēļ. Vairums klimata pārmaiņu scenāriju paredz, ka 
21. gadsimtā turpināsies antropogēno faktoru izraisītā 
ogļskābās gāzes un metāna izplūde un līdz ar to palielināsies 
arī šo gāzu koncentrācija atmosfērā. 

Visvairāk ogļskābās gāzes izmešu rodas, sadedzinot 
akmeņogles, naftu, dabasgāzi un degvielu, kā arī koksni. 

Antropogēnā ietekme ir cilvēka 
dažāda veida iedarbība uz dabu. 
Tā var būt gan pozitīva, gan 
negatīva, gan apzināta, gan 
neapzināti izraisīta.

Iegaumē

Globālās temperatūras mainība  
(pret 1951.–1980. gada vidējo temperatūru pasaulē)
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Savukārt metāna galvenie avoti ir naftas un dabasgāzes ieguve, liellopu 
gremošanas procesā radušās gāzes, atkritumu izgāztuves un rīsa lauki. 
Nozīmīgākie faktori, kas nosaka siltumnīcas efekta gāzu izmešu 
pieaugumu pasaulē, ir cilvēku skaita palielināšanās un saimniecības 
izaugsme. Piemēram, 1900. gadā pasaules iedzīvotāju skaits bija 
1,6 miljardi, 1950. gadā – 2,5 miljardi, 2020. gadā – 7,8 miljardi. 

Siltumnīcas efekta gāzu izmešu sadalījums 
pa saimnieciskās darbības veidiem (%)

Siltumnīcas efekta gāzu izmešu sadalījums 
pa valstīm (%)

Ķīna

ASV

Eiropas Savienība

Indija

Krievija

Japāna

Brazīlija

Indonēzija

Irāna

Kanāda

Pārējās valstis

Siltumnīcas efekta gāzes atmosfērā nonāk vairāku cilvēka saimnieciskās darbības 
veidu rezultātā. Visvairāk šo gāzu rodas, ražojot un patērējot elektrību, siltumu 
un degvielu, jo šajā procesā izmantotie galvenie kurināmā veidi ir akmeņogles, 
nafta un dabasgāze. Augošais pasaules iedzīvotāju skaits arvien palielina 
pieprasījumu pēc lauksaimniecības – zemkopības un lopkopības – produkcijas, 
tāpēc daudzviet pasaulē (piemēram, Brazīlijā un Indonēzijā) tiek izcirstas un 
nodedzinātas lielas mežu platības, palielinot ogļskābās gāzes izmešu daudzumu. 
Lai iegūtu lielākas kultūraugu ražas, tiek izmantoti slāpekļa minerālmēsli, kuri 
veicina slāpekļa gāzu nonākšanu atmosfērā. Savukārt lopkopības attīstības 
rezultātā palielinās metāna noplūde. Metāns izdalās, pūstot organiskajām vielām, 
tāpēc arī atkritumu izgāztuves ir siltumnīcas efekta gāzu avots. No rūpniecības 
nozarēm ievērojamu piesārņojumu rada cementa un ķīmisko vielu ražošana.

Kas jādara, lai samazinātu siltumnīcas efekta gāzu nonākšanu 
atmosfērā? Viens no risinājumiem ir izmantot tādus enerģijas 
avotus, kuri nepiesārņo atmosfēru, piemēram, Saules, vēja, 
ūdens enerģiju. Cits veids ir mežu atjaunošana un 
paplašināšana, jo koki fotosintēzes procesā piesaista ogļskābo 
gāzi. Klimata pārmaiņu mazināšanā liela nozīme ir valstu 
sadarbībai, tāpēc jau kopš 20. gadsimta 90. gadiem tiek slēgti 
starptautiski līgumi un parakstītas vienošanās, lai apturētu 
turpmāku temperatūras paaugstināšanos pasaulē. Diemžēl ir 
valstis, kuras atsakās piedalīties šajā procesā. Un, protams, 
liela loma ir ikviena cilvēka, arī taviem, ikdienas paradumiem 
un rīcībai.

Noskenējot šo 
QR kodu, varēsi 
nostiprināt 
zināšanas par 
klimata 
pārmaiņām.
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1 Kuras ir galvenās siltumnīcas efekta gāzes?

2 Kādi fakti liecina par pasaulē notiekošajām 
klimata pārmaiņām?

3 Izpēti attēlu A un nosaki, kad sākās straujš vidējās 
gaisa temperatūras pieaugums pasaulē!

4 Salīdzini iegūtos datus ar attēlā B parādīto 
ogļskābās gāzes koncentrācijas pieaugumu un 
izdari secinājumus!

5 Kuras valstis rada lielāko siltumnīcas efekta gāzu 
daudzumu?

6 Izmanto informācijas avotus un atrodi aktuālos 
datus par Ķīnas iedzīvotāju skaitu! Salīdzini tos ar 
grāmatā doto iedzīvotāju skaitu pasaulē dažādos 
gados!

7 Skaidro, kāpēc Ķīna rada divas reizes vairāk 
siltumnīcas gāzu izmešu nekā ASV! Kurai no abām 
valstīm būtu vieglāk ierobežot šo izmešu 
daudzumu? Pamato savu viedokli!

8 Vai klimata pārmaiņas ir dabisks vai antropogēnās 
ietekmes izraisīts process? Pamato savu viedokli!

9 Vai klimata pārmaiņas ir iespējams novērst? 
Pamato savu viedokli!

Pārbaudi sevi

Proti, dari, pēti

1 Izmanto dotās tabulas datus un izpildi uzdevumus!

Gads
Metāna koncentrācija 

(miljarddaļās)

1750 694

1780 713

1810 735

1840 763

1870 802

1900 865

1930 1001

1960 1211

1990 1722

2020 1892

Metāna koncentrācijas izmaiņas atmosfērā

•	Uzzīmē grafiku, kas parāda metāna koncentrācijas 
izmaiņas atmosfērā!

•	Aprēķini, cik reižu dotajā laika posmā pieaugusi 
metāna koncentrācija atmosfērā!

•	Salīdzini to ar datiem attēlā B par ogļskābās 
gāzes koncentrācijas pieaugumu! Kuras gāzes 
koncentrācija ir pieaugusi straujāk? Skaidro 
atšķirības!

2 Izpēti attēlu C un veido īsu aprakstu par 
siltumnīcas efekta gāzu piesārņojuma avotiem!

3 Oglekļa pēdas nospiedums ir rādītājs, ar kuru var 
novērtēt ikviena cilvēka ietekmi uz kopējo 
siltumnīcas efekta izmešu apjomu. Izmanto vietni 
https://offset.climateneutralnow.org/footprintcalc 
un nosaki savas ģimenes oglekļa pēdas 
nospiedumu! Lai iegūtu dažus datus, tev, 
iespējams, vajadzēs pieaugušo palīdzību.

Analizē rezultātu!

•	Kuras no ikdienas dzīves jomām atstāj lielāko 
ietekmi?

•	Kuri no aprēķinā iekļautajiem rādītājiem atstāj 
mazāko ietekmi?

•	Kas būtu jāmaina tavas ģimenes ikdienas 
paradumos, lai samazinātu ietekmi uz klimata 
pasiltināšanos?

•	Vai klimata pārmaiņas varētu ietekmēt tavu dzīvi?

4 Lai cilvēkiem skaidrotu nozīmīgas globālās 
problēmas, mēdz uzņemt trāpīgas animācijas 
filmiņas. Izmanto interneta resursus un atrodi 
filmiņu, kurā, tavuprāt, visveiksmīgāk skaidrota 
klimata pārmaiņu problēma! Padoms: meklēšanai 
izmanto atslēgvārdus angļu valodā (climate 
change, global warming). Pamato savu izvēli un 
demonstrē filmiņu klasesbiedriem!

Novērtē, kā tev veicās!

•	Esmu iesācējs, jo bez citu palīdzības nevaru atrast 
vajadzīgo informāciju un izpildīt uzdevumus. 
Nemāku pamatot savu viedokli.

•	Esmu darītājs, jo lielāko daļu darba spēju 
veikt patstāvīgi. Grūtības rada analizēšana un 
pamatošana.

•	Esmu lietpratējs, jo visu darbu spēju veikt patstāvīgi. 
Protu atrast nepieciešamo informāciju, analizēt un 
pamatot.

Noskenējot šo 
QR kodu, varēsi 
uzzināt, kā tu vari 
palīdzēt mazināt 
klimata 
pārmaiņas.maconis.zvaigzne.lv/qr/548
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Klimata pārmaiņu ietekme dažādos 
pasaules reģionos

•	kuri ir klimata pārmaiņu dabiskie cēloņi;
•	ka antropgēnā darbība ietekmē klimata 

pārmaiņas;
•	klimata pārmaiņu nozīmīgākās sekas.

Tu jau zini
•	ka klimata pārmaiņu ietekme uz gada vidējo 

temperatūru un nokrišņu daudzumu dažādos 
reģionos var atšķirties;

•	prasmi salīdzināt klimata pārmaiņu liecības 
dažādos reģionos.

Tu apgūsi

1.3.

 Arktikā un Islandē gaisa temperatūra 
paaugstināsies straujāk nekā citur pasaulē. Kusīs 
daudzgadīgais sasalums, saruks ledus sega Ziemeļu 
Ledus okeānā un tā jūrās. Ledus kušanas dēļ Ziemeļu 
Ledus okeāns var kļūt kuģojams visu gadu.

 Eiropas dienvidos būs ilgstošāki un postošāki 
karstuma viļņi. Klimats kļūs sausāks, tāpēc 
samazināsies upju notece, bet pieaugs mežu 
ugunsgrēku un tuksnešu izplešanās risks. 

 Viduseiropā biežāk būs ekstremāli laikapstākļi, 
pieaugs gaisa temperatūras amplitūda. Nokrišņu 
daudzums vasarā samazināsies, tāpēc pieaugs 
postošu mežu ugunsgrēku draudi.

 Ziemeļeiropā gaisa temperatūra 
paaugstināsies, sniega daudzums samazināsies, 
lietusgāzes kļūs intensīvākas. Ziemā upes un ezeri 
aizsals īsāku laiku, būs postošākas vētras un biežāki 
plūdi.

 Kalnu apgabalos gaisa temperatūra 
paaugstināsies straujāk nekā līdzenumos. 
Samazināsies kalnu ledāju apjoms un daudzums, 
kusīs daudzgadīgais sasalums. Pieaugs zemes 
nogruvumu risks.

 Eiropas rietumos biežāk būs intensīvas 
lietusgāzes. Ziemā pieaugs nokrišņu daudzums, 
vētras radīs lielākus postījumus. Paaugstinoties jūras 
līmenim, pieaugs piekrastes applūšanas risks. 

 Okeānos un jūrās paaugstinoties ūdens 
temperatūrai, ūdenī izšķīdīs vairāk ogļskābās gāzes, 
tāpēc tas kļūs skābāks. Pieaugs krastu erozijas risks, 
būs biežāki plūdi, īpaši vētru laikā. Paaugstināsies 
ūdenslīmenis jūrās ieplūstošo upju lejtecēs.

Iespējamās klimata pārmaiņas un to sekas 
Eiropas reģionos 

Klimata pārmaiņas skar visu pasauli, taču pasaules reģionos to izpausmes 
var atšķirties. Vienā vietā iestājas stindzinošs auk stums vai sniegavētras, 
bet citā – sausuma periodi un karstuma viļņi, vēl citur – lietusgāzes, plūdi 
vai spēcīgas viesuļvētras.  

A
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Vai zināji?

Karstuma viļņa dēļ 
2003. gadā  

Eiropā nomira  
50 000 cilvēku.

Padziļini izpratni

Izlasi tekstu, izpēti attēlus un citus informācijas 
avotus, izpildi prasīto!

Hindukuša–Himalaju kalnāju josla

Zinātnieki noskaidrojuši, ka Himalaju, Hindukuša un 
citu Āzijas kalnāju ledāju un daudzgadīgā sasaluma 
kušana pašlaik notiek daudz straujāk nekā gadsimtu 
mijā. Ar satelītiem iegūtie dati liecina, ka šie ledāji no 
1962. līdz 2007. gadam ir samazinājušies par 21 %. 
Zinātnieki lēš, ka līdz 2100. gadam 2/3 ledāju būs 
izzudis. Upes, kas sākas šajos kalnos, nodrošina ar 
ūdeni vairāk nekā 1,5 miljardu cilvēku ikdienas 
vajadzības un saimniecības nozares. Straujā 
ekonomiskā izaugsme ir radījusi lielu saimniecisko 
aktivitāti Indijas Himalaju štatos, kur dzīvo 80 miljoni 
cilvēku. Pilsētas izplešas, meži kalnu nogāzēs tiek 
izcirsti, tiek būvēti tuneļi, ceļi un aizsprosti. Himalaju 
upes ir arī liels enerģijas avots: visā reģionā ir 
uzbūvētas vai plānotas 1300 hidroelektrostacijas.

Ledāju izkušanai var būt katastrofālas sekas. Turklāt 
biežākas un spēcīgākas lietusgāzes, īpaši vasarā, var 
izraisīt postošus plūdus un palielināt zemes 
nogruvumu skaitu kalnos. Šo reģionu apdraud arī 
tūkstošiem glaciālo ezeru, tā saukto “kluso slepkavu”, 
kuros uzkrājas izkusušo ledāju ūdens. Pieaugošās 
ūdens masas var pārraut krastus, izraisīt postošus 
plūdus un iznīcināt apdzīvotās vietas kalnu ielejās. 

2021. gada 7. februārī Indijas ziemeļos, kalnainajā 
Utarakhandas štatā pēkšņi radusies ūdens, akmeņu un 
dubļu straume brāzās pa šauru upes ieleju, savā ceļā 
nopostot ciemu, tiltu un divas hidroelektrostacijas. 

Domājams, ka nāvējošajā dubļu straumē gāja bojā 
vairāk nekā 200 cilvēku, tomēr vairākums no viņiem tā 
arī nav atrasti. Šī katastrofa ir likusi no jauna pievērst 
uzmanību zinātnieku teiktajam par krīzi Himalajos. 
Lielākā daļa zinātnieku uzskata, ka katastrofu veicināja 
klimata pārmaiņas, jo no Nandādevī (7816 m) kalna 
nogāzē esošā ledāja atšķēlies gabals pārplūdināja 
pieledāja ezeru un izraisīja dubļu, akmeņu un ūdens 
straumi. Klimata pārmaiņas pastiprina draudus, jo 
temperatūra Himalajos ir cēlusies straujāk nekā citos 
kalnu rajonos – virs pasaules vidējā līmeņa.

1 Kuru valstu teritorijā stiepjas Hindukuša–Himalaju 
kalnāju josla?

2 Kurās no šīm valstīm kalni aizņem lielāko daļu 
no teritorijas?

3 Kuras Āzijas lielās upes sākas Hindukuša–Himalaju 
kalnāju joslā?

4 Kuras ir klimata pārmaiņu liecības Himalajos? 

5 Kāpēc plūdu un nogruvumu iespējamība lielāka 
ir vasarā? 

6 Kādas sekas klimata pārmaiņas var radīt šī reģiona 
dabā? 

7 Kādas sekas klimata pārmaiņas var radīt šo 
Āzijas valstu cilvēku dzīvē un saimniecībā?

Glābēji pūlas atrast ieeju dubļu straumes apraktajā 
tuneli, lai meklētu izdzīvojušos.

AFGANISTĀNA

PAKISTĀNA

BUTĀNA

ĶĪNA

NEPĀLA

INDIJA

INDIJA

MJANMA

BANGLADEŠA

Hindukuša-Himalaju

kalnu josla

B

C

Gandrīz katru dienu plašsaziņas līdzekļos nonāk ziņas par 
postošām dabas parādībām kādā pasaules reģionā, kuru cēlonis 
bieži ir klimata pārmaiņas. Cilvēkus visā pasaulē satrauc gan 
ekstremālu laikapstākļu, gan postošu dabas parādību skaita 
pieaugums.
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Galvenās klimata pārmaiņu liecības ir vidējās 
gaisa temperatūras pieaugums pasaulē, 
strauja ledāju kušana, jūras līmeņa celšanās, 
ledāja serdeņu pētījumos iegūtie dati, agrāka 
pavasara iestāšanās un maigākas ziemas.

Pasaules okeāna līmenis kopš 1880. gada ir 
paaugstinājies par aptuveni 24 cm (0,8–3 mm 
gadā). Tagad pieaugums ir daudz straujāks un 
tā temps palielinās. Prognozes liecina, ka līdz 
2100. gadam jūras līmenis varētu paaugstinā-
ties vēl par aptuveni 30–110 cm pat tad, ja 
siltumnīcas efekta gāzu izmešu daudzumu 
izdotos samazināt. Jūras līmeņa paaugstināša-
nās dēļ varētu applūst pilsētas jūru un okeānu 
krastos, koraļļu salas, piemēram, Maldīvu 
salas, Gangas delta un citas zemākas vietas. 
Var izzust aptuveni 20 % piekrastes mitrāju 
un pastiprināties krastu erozija.

Noskenējot šo 
QR kodu, varēsi 
vairāk uzzināt 
par jūras līmeņa 
celšanos. 

Proti, dari, pēti

Strādā grupā! Izvēlieties vienu vietu pasaulē un 
veiciet pētījumu par klimata pārmaiņām! 

1 Vienojieties par pētījuma jautājumu, vietu un laika 
posmu!

2 Izstrādājiet pētījuma plānu!

3 Vietnē climatecharts.net atrodiet nepieciešamos 
datus par vietas klimatu (gada vidējo temperatūru, 
mēnešu temperatūru, nokrišņu daudzumu u. c.)!

4 Digitāli apstrādājiet un vizuāli attēlojiet iegūtos 
datus!

5 Kurā klimata joslā atrodas izvēlētā vieta? 

6 Izmantojot kartes, raksturojiet vietas ģeogrāfisko 
stāvokli!

7 Seciniet, vai ieguvāt apstiprinājumu pētījuma 
jautājumam un klimata pārmaiņām izvēlētajā vietā!

8 Prezentējiet pētījuma rezultātus klasesbiedriem!

9 Salīdziniet rezultātus ar citu grupu datiem un 
seciniet, vai visās pētījumā iekļautajās vietās ir 
novērojamas klimata pārmaiņas!

0 Seciniet, vai visās pētījumā iekļautajās vietās 
klimata pārmaiņas norisinās līdzīgi!

Novērtē, kā tev veicās!

•	Esmu iesācējs, jo bez citu palīdzības nevaru veikt 
pētījumu un atrast vajadzīgos datus. 

•	Esmu darītājs, jo lielāko darba daļu spēju 
veikt patstāvīgi. Grūtības rada datu apstrāde, 
salīdzināšana un sadarbība grupā.

•	Esmu lietpratējs, jo visu darbu spēju veikt patstāvīgi. 
Protu plānot darbu, atrast vajadzīgos datus, 
salīdzināt, secināt un prezentēt rezultātus.

1 Nosauc klimata pārmaiņu liecības! Īsi apraksti, 
kāpēc katra no tām liecina par klimata pārmaiņām!

2 Kuras klimata pārmaiņu sekas ir parādītas attēlā? 

3 Izmanto dažādus informācijas avotus un atrodi 
liecības par klimata pārmaiņām trijās vietās 
pasaulē!

4 Kurā klimata joslā atrodas katra no izvēlētajām 
vietām?

5 Izvēlies vienu no vietām un veido vizuālu modeli 
(piemēram, domu karti), lai raksturotu klimata 
pārmaiņu sekas dabā un cilvēku dzīvē!

6 Bagātās valstis ir izraisījušas klimata pārmaiņas, bet 
nabadzīgās valstis cieš no to sekām. Uzraksti īsu 
pārspriedumu, kurā pamato, vai tu piekrīti vai arī 
nepiekrīti šim apgalvojumam! Sava viedokļa 
argumentācijai izmanto pierādījumus!

Pārbaudi sevi

Jūras līmeņa izmaiņas pasaulē (pret līmeni 1880. gadā)
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Latvijā regulāri gaisa temperatūras mērījumi sākušies 
1795. gadā, un iegūtie dati liecina par nepārprotamu klimata 
pasiltināšanos. 

Gada vidējās gaisa temperatūras izmaiņas Latvijā 

1.4. Klimata pārmaiņas Latvijā

•	kādi ir klimata pārmaiņu cēloņi;
•	kas liecina par klimata pārmaiņām;
•	kādas ir klimata pārmaiņu sekas pasaules 

reģionos.

Tu jau zini
•	kādas ir klimata mainības liecības Latvijā;
•	kādas varētu būt klimata pārmaiņu iespējamās 

sekas Latvijā;
•	prasmi veikt fenoloģiskos pētījumus.

Tu apgūsi

Vai zināji?
1941. gads ir  

aukstākais Latvijas 
meteoro loģisko novē

rojumu vēsturē – vidējā 
gaisa temperatūra  

bija +3,1 °C.

Uzzini vairāk

16. un 17. gadsimtā, mazā 
leduslaikmeta laikā, Baltijas jūra 
aizsala pilnībā un dažās ziemās 
no Rīgas uz Stokholmu varēja pa 
ledu aizbraukt ragavās. Latvijā 
bija ilgstošas sniegainas ziemas. 
Vācu vēsturnieka, etnogrāfa un 
mākslinieka Johana Kristofa 
Broces, kurš kopš 1769. gada 
strādāja par skolotāju Rīgā, 
rakstu krājumā “Livonica” ir ziņas, 
ka 1784. gada janvārī Rīgā 
ieradušies vairāki ņenci 
(Samojeden) ar aptuveni 
20 ziemeļbriežiem, kurus viņi te 
pārdevuši.

No 1961. gada Latvijā novērojama vienmērīga gaisa 
temperatūras – gan vidējās, gan maksimālās – 
paaugstināšanās. Droši vien esi ievērojis, ka laiku pa laikam 
ziņo par kārtējiem pārspētiem karstuma rekordiem atsevišķās 
apdzīvotajās vietās un valstī kopumā. Meteoroloģiskie dati 
liecina, ka Latvijā pēdējā desmitgadē bijuši siltākie gadi 
novērojumu vēsturē kopš 1924. gada. Siltākais bija 2020. gads 
ar vidējo gaisa temperatūru +8,8 °C, otrais siltākais – 
2019. gads (+8,2 °C), trešais siltākais – 2015. gads (+7,8 °C). Ziemas kļūst īsākas 
un siltākas, lielākajā daļā teritorijas samazinās dienu skaits ar salu. Prognozē, 
ka viskrasākās izmaiņas skars Latvijas austrumu daļu. 

Pētījumi liecina, ka ilggadīgā laika periodā Latvijā novērotas būtiskas ekstremālo 
klimatisko parādību izmaiņas – biežāk novērotas īpaši karstas dienas un naktis, 
kā arī dienas ar stipriem nokrišņiem, savukārt neparasti aukstas dienas novērotas 
retāk. Tomēr jāatceras, ka ekstremāli laikapstākļi bijuši arī senāk. Piemēram, 
1617. gada ziema Latvijā bijusi ļoti silta un bez sniega, janvārī augusi zāle un 
izplaukuši ziedi.
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Viena no klimata pārmaiņu liecībām ir gadalaiku iestāšanās laiks. Gaisa 
temperatūra īpaši izteikti pieaugusi pirmajos pavasara mēnešos (martā 
un aprīlī), tāpēc pavasaris Latvijā iestājas arvien agrāk. To apstiprina 
arī gājputnu novērojumi. Tās gājputnu sugas, kuras atgriežas 
Latvijā līdz ar sniega nokušanu, novēro agrāk. 

Lai arī Pasaules okeāna līmenis kāpj arvien straujāk, Baltijas 
jūru tas ietekmē salīdzinoši mazāk. Baltijas jūra ir iekšējā jūra, 
kura ir vāji savienota ar Pasaules okeānu, – okeāna ūdens 
ieplūšanu apgrūtina Dāņu šaurumi. Turklāt jūras gultne 
sašķiebjas – ziemeļu daļa paceļas, bet dienvidu iegrimst. Šīs 
lēnās kustības Baltijas jūras līmeni ietekmē vairāk nekā 
Pasaules okeāna līmeņa paaugstināšanās. Latvijas teritorijā 
lēnās Zemes garozas svārstības ir nebūtiskas. Zinātnieki 
prognozē, ka Latvijas piekrastē tuvāko 30 gadu laikā lielas 
ūdens līmeņa izmaiņas nav gaidāmas, tomēr jūras līmeņa 
celšanās ir neizbēgama, un ar laiku būs jāīsteno pielāgošanās 
pasākumi. Tuvākajā nākotnē iespējama zemāku vietu 
applūšana vētru laikā. Plašāku teritoriju ilglaicīgu applūšanu 
prognozē ne agrāk kā pēc 70–100 gadiem.

Padziļini izpratni

Izlasi tekstu par klimata pārmaiņu iespējamām 
sekām Latvijā, izpēti citus informācijas avotus 
un izpildi prasīto!

	• Palielināsies kopējais nokrišņu daudzums un arī to 
intensitāte.

	• Palielināsies nokrišņu daudzums rudens un ziemas 
mēnešos.

	• Ziemā upes un ezerus ledus klās īsāku laiku. 

	• Ziemām kļūstot maigākām, ēku apsildīšanai vajadzēs 
mazāk kurināmā, toties vasarā telpas vajadzēs 
atvēsināt. 

	• Samazināsies dienu skaits gada laikā ar sniega 
biezumu vismaz 1 cm (par apmēram vienu dienu 
divos gados). Arī vidējais sniega segas biezums 
gandrīz visā Latvijas teritorijā turpinās samazināties.

	• Klimata pasiltināšanās dēļ pastiprināsies ūdens 
organismu savairošanās un ūdenstilpju aizaugšana. 

	• Pieaugot ūdens temperatūrai, vasarās biežāk 
novēros ūdens “ziedēšanu” – toksisko aļģu 
savairošanos.

	• Augu augšanas un attīstības jeb veģetācijas periods 
pieaugs aptuveni par 1–2 mēnešiem, tāpēc Latvijā 
varēs audzēt siltummīlošus kultūraugus.

	• Daudzas mums raksturīgas augu un dzīvnieku sugas 
nespēs pielāgoties jaunajiem apstākļiem un 
pārvietosies uz ziemeļiem vai izmirs. To vietā 
parādīsies Dienvideiropai raksturīgās sugas.

	• Ja vasaras būs ilgākas un ūdens Baltijas jūrā un Rīgas 
līcī siltāks, Latviju apmeklēs vairāk tūristu.

1 Izveido tabulu, kurā sagrupē klimata pārmaiņu 
iespējamās pozitīvās un negatīvās sekas! Sameklē 
vēl citus klimata pārmaiņu iespējamo seku 
piemērus!

2 Noskaidro, kādas jaunas dzīvnieku, piemēram, 
putnu, sugas, konstatētas Latvijā pēdējos gados!

3 Ornitologi prognozē, ka 21. gadsimta beigās 
varētu izzust 32 putnu sugas. Kuras putnu sugas, 
tavuprāt, varētu izzust? Savu viedokli pamato!

4 Izpēti informāciju vietnē klimats.meteo.lv/vizualie_
materiali/infografiki/#nanogallery/galerija/0/8 un 
salīdzini, kā mainījušies gadalaiki 1961.–1990. ga  da 
periodā! Novērtē, kuras cilvēka dzīves un 
saimnieciskās darbības jomas šīs izmaiņas varētu 
ietekmēt!

Izmantojot Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centra (LVĢMC) datus, apraksti klimatiskos apstākļus 
Latvijā un savā apdzīvotajā vietā 2020. gadā (izmanto 

tuvākās meteoroloģisko novērojumu stacijas datus)! 
Informāciju meklē https://klimats.meteo.lv/laika_
apstaklu_raksturojums/2020/gads/!

Pārbaudi sevi

No gājputniem būtiskākās pārmaiņas 
skārušas dzērves, kas tagad atlido 
gandrīz par divām nedēļām agrāk 
nekā 1996. gadā.

B
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Proti, dari, pēti

Fenoloģiskais pētījums

Uz izmaiņām apkārtējā vidē visjutīgāk reaģē augi un 
dzīvnieki. Piemēram, ja gaisa temperatūra agrā pavasarī 
ir kaut vai par 1 °C augstāka nekā vidēji, augu attīstība 
(lapu plaukšana, ziedēšana) sākas pat par vienu nedēļu 
agrāk, un augu dzīvē tas ir ļoti daudz. Zinātnieki uzskata, 
ka fenoloģisko datu jeb dabas novērojumu analīze ir 
vienkāršākais, lētākais un vieglākais veids, kā pierādīt 
un pamatot klimata mainību. 

Darba mērķis: veikt fenoloģiskos novērojumus, 
lai spriestu par klimata pārmaiņām Latvijā.

1 Izvēlies pētāmos objektus: parasto kļavu un āra 
bērzu! No katras koku sugas izvēlies trīs konkrētus 
kokus, kas aug atšķirīgās vietās, piemēram, parkā, 
upes vai ezera krastā, mežā, ceļmalā, pagalmā vai 
citur! Atceries, ka kokam jābūt vismaz 5 gadus 
vecam!

2 Atzīmē kartē un raksturo katra koka atrašanās 
vietu (koka augšanas apstākļus)!

3 Katram dabas objektam vēro noteiktas 
fenoloģiskās fāzes – kokiem rudenī tās ir lapu 
krāsošanās un lapu nokrišana. Novēro:

•	kad lapas sāk krāsoties;
•	kad aptuveni 50 % lapu ir mainījušas krāsu;
•	kad lapas sākušas krist;
•	kad gandrīz visas lapas ir nokritušas. 

Vēro un fotografē koka dienvidu pusi! Novēro arī 
laikapstākļus!

4 Iegūtos datus reģistrē tabulā! Precīzi pieraksti 
novērotās parādības datumu! 

5 Nofotografē kokus tuvplānā un no attāluma 
(fotografē koku dienvidu pusi)! 

6 Izdari secinājumus! Kuram kokam pirmajam lapas 
sāka krāsoties? Kuram kokam pirmajam aptuveni 
50 % lapu mainīja krāsu? Kuram kokam pirmajam 
nokrita visas lapas? Kādi vietējie apstākļi to varēja 
ietekmēt?

7 Gadu no gada lapu krāsošanās un nokrišanas laiks 
atšķiras, tāpēc sameklē dabas kalendāru, kurā 
apkopots vidējais laiks, kad sākas šīs pārmaiņas. 
Secini, vai iegūtie dati liecina par klimata 
pārmaiņām Latvijā!

Ja gribi veikt fenoloģiskos novērojumus visu gadu, 
vērot citus augus, sēnes vai putnus, izmanto vietni 
https://dabasdati.lv/! Reģistrējies tajā un pievieno 
savus novērojumus! Visērtāk novērojumus var 
reģistrēt, izmantojot mobilo lietotni dabasdati.lv. 
(par to kā izmantot lietotni, lasi: https://dabasdati.lv/lv/
cat/644?links=lv/cat/644).

Novērtē, kā tev veicās!

•	Esmu iesācējs, jo bez citu palīdzības nevaru veikt 
pētījumu un apkopot datus. 

•	Esmu darītājs, jo lielāko daļu darba spēju veikt 
patstāvīgi. Grūtības rada regulāra novērojumu 
veikšana un secināšana.

•	Esmu lietpratējs, jo pētījumu spēju veikt patstāvīgi. 
Protu precīzi reģistrēt datus, apkopot informāciju un 
secināt.

Dabas vērotāji par rudens sākumu uzskata lapu 
krāsošanos – lapu dzeltēšanu bērziem, sarkanos un 
oranžos toņus kļavu lapām. Visā Eiropā fenoloģiskais 
rudens jeb lapu krāsošanās iestājas vēlāk, nekā tas 
bija gadsimta sākumā, galvenokārt klimata mainības 
rezultātā. Latvijas teritorijā izmaiņas nav tik krasas. 

Fenoloģija ir zinātnes nozare, kas pētī periodiskās 
parādības dzīvajā dabā, kuru cēlonis ir gadalaiku 
maiņa un meteoro loģiskie apstākļi. Visā Latvijā 
regulārus fenoloģiskos novēro jumus veic kopš 
1926. gada. 

Iegaumē
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Kopsavilkums1.

	• Klimata pārmaiņas ir notikušas vienmēr. Par 
to liecina vairākus miljardus gadu ilgā Zemes 
ģeoloģiskā vēsture. Dažos laika posmos gaisa 
vidējā temperatūra bijusi ievērojami zemāka 
nekā pašlaik, bet citos – augstāka.

	• Zemes klimatu ietekmē vismaz četru kosmisku 
faktoru cikli, kuru periodu ilgums ir atšķirīgs. 
To mijiedarbība ir sarežģīta, tāpēc prognozēt 
Zemes klimata izmaiņas nākotnē ir ļoti grūti. 

	• Zemes klimatu galvenokārt nosaka Zemes un 
Saules savstarpējā novietojuma cikliskās izmai-
ņas, kā arī Saules aktivitātes cikli, jo tie ietekmē 
Saules radiācijas daudzumu, ko saņem Zeme.

	• Dabiski klimata pārmaiņu cēloņi ir vulkāniskā 
aktivitāte un gāzu izplūde iekškontinentālo 
riftu zonās, kā arī Pasaules okeāna ūdeņu 
straumju mainība. 

	• Liela daļa pētījumu klimata pārmaiņas saista 
ar siltumnīcas efekta gāzu pieaugumu atmo
sfērā pēdējā gadsimta laikā cilvēka darbības 
jeb antropogēnās ietekmes dēļ. 

	• Antropogēnā ietekme ir cilvēka dažādu veidu 
iedarbība uz dabu. Tā var būt gan pozitīva, gan 
negatīva, gan apzināta, gan neapzināti izrai-
sīta.

	• Vairums klimata pārmaiņu scenāriju paredz, 
ka 21. gadsimtā turpināsies antropogēno fak-
toru izraisītā ogļskābās gāzes un metāna 
izplūde un līdz ar to palielināsies arī šo gāzu 
koncentrācija atmosfērā. 

	• Visvairāk ogļskābās gāzes izmešu rodas, sade-
dzinot akmeņogles, naftu, dabasgāzi un deg-
vielu, kā arī koksni. Savukārt metāna galvenie 
avoti ir naftas un dabasgāzes ieguve, liellopu 
gremošanas procesā radušās gāzes, atkritumu 
izgāztuves un rīsa lauki.

	• Nozīmīgākie faktori, kas nosaka siltumnīcas 
efekta gāzu izmešu pieaugumu pasaulē, ir cil-
vēku skaita palielināšanās un saimniecības 
izaugsme.

	• Siltumnīcas efekta gāzes atmosfērā nonāk 
dažādas cilvēka saimnieciskās darbības rezul-
tātā. Visvairāk šo gāzu rodas, ražojot un patē-
rējot elektrību, siltumu un degvielu, jo šajā 
procesā kā kurināmo galvenokārt izmanto 
akmeņogles, naftu un dabasgāzi.

	• Lai samazinātu siltumnīcas efekta gāzu nonāk-
šanu atmosfērā, jāizmanto tādi enerģijas avoti, 
kuri nepiesārņo atmosfēru, piemēram, Saules, 
vēja, ūdens enerģija.

	• Klimata pārmaiņas skar visu pasauli, taču 
dažādos pasaules reģionos to izpausmes var 
atšķirties. Vienā vietā iestājas stindzinošs 
aukstums, bet citā – ilgstoši sausuma periodi 
un karstuma viļņi, vēl citur plosās lietusgāzes, 
plūdi vai spēcīgas viesuļvētras.

	• Galvenās klimata pārmaiņu liecības ir vidējās 
gaisa temperatūras pieaugums pasaulē, strauja 
ledāju kušana, jūras līmeņa celšanās, ledāja 
serdeņu pētījumos iegūtie dati, agrāka pava-
sara iestāšanās un maigākas ziemas.

	• Latvijā regulāri gaisa temperatūras mērījumi 
sākti 1795. gadā, un iegūtie dati liecina par 
nepārprotamu klimata pasiltināšanos. 

	• Pētījumi liecina, ka ilggadīgā laika periodā Lat-
vijā novērotas būtiskas ekstremālo klimatisko 
parādību izmaiņas – biežāk novērotas īpaši 
karstas dienas un naktis, kā arī dienas ar stip-
riem nokrišņiem, savukārt ekstremāli aukstas 
dienas novērotas retāk.

	• Fenoloģija ir zinātnes nozare, kas pētī periodis-
kās parādības dzīvajā dabā, kuru cēlonis ir 
gadalaiku maiņa un meteoroloģiskie apstākļi. 
Visā Latvijā regulārus fenoloģiskos novēroju-
mus veic kopš 1926. gada. 

	• Zinātnieki uzskata, ka fenoloģisko datu jeb 
dabas novērojumu analīze ir vienkāršākais, 
lētākais un vieglākais veids, kā pierādīt un 
pamatot klimata mainību. 



2. Kas ir dabas resursi?
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Dabas resursi ir ikvienas valsts saimniecības attīstības 
nozīmīgs priekšnoteikums. Plašākā nozīmē par dabas resursiem 
uzskata visus dabas objektus un parādības, kuras cilvēki 
izmanto vai varētu izmantot materiālo bagātību ražošanai, lai 
nodrošinātu savu eksistenci un labklājības pieaugumu. Laika 
gaitā, paaugstinoties cilvēku zināšanām un tehnoloģiju līmenim, 
priekšstats par dabas resursiem mainās un izmantojamo dabas 
elementu skaits nemitīgi pieaug. Lai gan Zemes dzīlēs vienmēr 
ir bijušas dažādu iežu un minerālu iegulas, par dabas resursiem 
tās kļūst tikai tad, kad sākas izmantošana saimniecībā. 
Piemēram, dzelzs rūdu par dabas resursu uzskata aptuveni no 
2. gadu tūkstoša p. m. ē., naftu – no 19. gadsimta beigām, bet 
titānu – tikai no 20. gadsimta otrās puses.

Daudzi dabas elementi un dabas spēki vienlaikus var būt gan 
dabas apstākļi, gan dabas resursi. Piemēram, reljefs tūrismā 
ir dabas resurss, jo kalnos tiek ierīkotas slēpošanas un rodeļu 
trases, pastaigu takas, par kuru izmantošanu tūristiem ir 
jāmaksā, bet to īpašnieki gūst ienākumus. Turpretī lauk saim
niecībā reljefs ir dabas apstāklis, kas var veicināt vai kavēt šīs 
nozares attīstību, tomēr saimniekošanā to tieši neizmanto. 

Dabas resursus pēc noteiktām pazīmēm iedala vairākās grupās. Galvenās pazīmes, pēc kurām 
grupē dabas resursus, ir to izcelsme, izmantošanas veids, izmantojamības pakāpe un spēja 
atjaunoties. Resursa piederība pie kādas no grupām var mainīties, ja mainās tā izmantošanas 
tehnoloģiskās iespējas, zināšanas par resursa spējām atjaunoties vai izmantošanas apjoms. 

Lai gan mūsu planētas dabas resursi ir daudzveidīgi, to daudzums ir ierobežots un nākotnē 
daļa no tiem var izsīkt, jo pieaug gan resursu patēriņš, gan pasaules iedzīvotāju skaits. 
Praktiski neizsmeļami ir tikai daži dabas resursi, piemēram, Saules un vēja enerģija – 
tie neizsīks, lai cik daudz tos izmantotu. Savukārt lielākā daļa Zemes dzīļu resursu, 
piemēram, akmeņogles, nafta, dzelzs rūda, ir izsmeļamie neatjaunīgie resursi. Ja to 
krājumi pilnībā tiks izsmelti, tie vairs neatjaunosies. Resursu samazināšanos var veicināt 
to pārāk liela izmantošana vai vides apstākļu maiņa, tāpēc to krājumi ir jātaupa un 
jāizmanto saprātīgi. Daži izsmeļamie resursi normālos apstākļos spēj atjaunoties, 
piemēram, nozīmīgi atjaunīgie resursi ir meži un augsne. Par izsmeļamo atjaunīgo resursu 
uzskata arī ūdeni, jo globālā ūdens riņķojuma laikā saldūdens atjaunojas. Tomēr šie resursi 
atjaunojas lēni, tāpēc pastāv drauds pārsniegt to patēriņa apjomu, pēc kura šo resursu 
atjaunošanās vairs nebūs iespējama. Lai resursu pietiktu arī nākamajām paaudzēm, 
izsmeļamie resursi ir jāizmanto efektīvi vai jāaizstāj ar neizsmeļamajiem dabas resursiem.

2.1.
•	kas ir ieži un minerāli;
•	ka cilvēki izmanto dabas resursus;
•	kā grupē dabas resursus pēc to ieguves vietas un 

nodrošinājuma.

Tu jau zini
•	kā atšķiras dabas resursi un dabas apstākļi;
•	dabas resursu iedalījumu atšķirīgās grupās;
•	prasmi grupēt dabas resursus pēc dažādām 

pazīmēm.

Tu apgūsi

Dabas resursu iedalījums

Dabas resursi ir dabas elementi 
un dabas spēki, kurus cilvēki 
izmanto savām vajadzībām.

Dabas apstākļi ir dabas 
elementi un dabas spēki, kuri 
ietekmē saimniecību, taču tiešā 
veidā cilvēku vajadzībām netiek 
izmantoti.

Iegaumē

Vai zināji?

Senajā Babilonijā  
naftu izmantoja kā 

saist vielu celtniecībā,  
bet Senajā Persijā – 

 medicīnā.
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Dabas resursu iedalījums 

Pēc izcelsmes

Bioloģiskie resursi
Augi 

Dzīvnieki

Zemes dzīļu resursi
Smiltis
Māls

Dolomīts
Kaļķakmens
Ģipšakmens

Nafta
Gāze
Ogles
Rūdas

Hidrosfēras resursi
Ūdens

Atmosfēras resursi
Vējš

Klimats

Pēc izmantošanas

Enerģētiskie resursi
Ūdens

Vējš
Kūdra
Nafta

Saules enerģija
Akmeņogles, brūnogles

Urāna rūda

Rūpniecības izejvielu  
resursi
Koksne

Dolomīts
Kaļķakmens
Ģipšakmens

Kūdra
Smiltis
Māls

Tūrisma un atpūtas resursi
Ūdens
Ainava

Dabas objekti

Lauksaimniecības resursi
Augsne
Ūdens
Klimats

Zivsaimniecības resursi
Ūdens
Zivis

Ūdensdzīvnieki

Mežsaimniecības resursi
Mežs

Pēc izmantojamības pakāpes 
un spējas atjaunoties

Neizsmeļamie resursi
Saules enerģija

Vēja enerģija
Plūdmaiņu enerģija
Ģeotermālā enerģija

Viļņu un ūdens plūsmas 
enerģija

Izsmeļamie  
atjaunīgie resursi

Bioloģiskie resursi (meži)
Augsne
Kūdra

Saldūdens

Izsmeļamie  
neatjaunīgie resursi

Nafta
Dabasgāze

Ogles
Metālu rūdas

1 Izvēlies kritērijus un salīdzini dabas apstākļus un 
dabas resursus!

2 Izvēlies divas pazīmes, pēc kurām grupēsi dabas 
resursus, un attēlo to iedalījumu infografikas 
(shematiskas ilustrācijas ar vārdiem un attēliem) 
veidā!

3 Paskaidro, kā reljefs var sekmēt vai kavēt 
lauksaimniecības attīstību kādā teritorijā!

4 Izvēlies kādu dabas elementu un nosaki, kurās 
cilvēka saimnieciskās darbības jomās tas ir dabas 
resurss, bet kurās – dabas apstāklis!

5 Pamato, kāpēc vēja enerģiju uzskata par atjaunīgu 
neizsmeļamu resursu, bet zivis – par atjaunīgu 
izsmeļamu resursu!

Pārbaudi sevi



26

1 Pamato, kāpēc saldūdens ir izsmeļams atjaunīgs 
resurss!

2 Skaidro, kā klimats ietekmē saldūdens resursu 
sadalījumu pasaulē!

3 Nosaki, kurās klimata joslās visu gadu ir saldūdens 
deficīts, bet kurās joslās tam ir sezonāls raksturs!

4 Prognozē nodrošinājumu ar saldūdens resursiem 
Latvijā!

5 Skaidro, kāpēc Rietumāzijas valstis izjutīs vislielāko 
saldūdens resursu deficītu!

6 Aprēķini, cik procenti pasaules iedzīvotāju izjūt 
dzeramā ūdens trūkumu!

7 Kā lielās valstis, piemēram, Krievija, var risināt 
ūdens trūkuma problēmu atsevišķos reģionos?

8 Nosauc divas upes, kuru ūdens izmantošana var 
būt par iemeslu starptautiskiem konfliktiem!

9 Nosauc upes un ezerus, kuri nodrošina Kanādas 
saldūdens resursus!

Prognozētais saldūdens resursu trūkums nākamajā desmitgadē

Padziļini izpratni

Saldūdens ir pats nozīmīgākais resurss uz Zemes, jo 
bez tā nav iespējama ne cilvēka dzīve un saimnieciskā 
darbība, ne arī daudzu citu dzīvo organismu 
eksistence. Saldūdens resursu daudzums ir ierobežots, 
jo tikai 2,8 % no visiem mūsu planētas ūdeņiem ir 
saldūdens, turklāt aptuveni 70 % no tiem ir ieslēgti 
Antarktīdas, Grenlandes un kalnu ledājos. 

Saldūdens resursu ģeogrāfiskā izplatība pasaulē ir 
ļoti nevienmērīga. To nosaka vairāki dabas faktori. 
Nozīmīgākais no tiem ir klimats, jo tas ietekmē 
nokrišņu daudzumu un iztvaikojamību, kā arī nokrišņu 
sadalījumu pa gadalaikiem. Tāpat svarīga ir vietas 
ģeoloģiskā uzbūve – kādi ieži veido Zemes virsu – 
un reljefs. Ja virspusē ir biezi ūdenscaurlaidīgu iežu 
slāņi, var uzkrāties pazemes ūdeņi. Savukārt vietās 
ar ūdens maz caurlaidīgiem iežiem un lielu reljefa 
slīpumu galvenā ir upju notece.

Lai novērtētu saldūdens resursus kādā teritorijā, 
svarīga ir to pieejamība, jo tie var būt augstu kalnos 
ledājos vai arī tik dziļi pazemē, ka izmantošana ir 

apgrūtināta. Šo resursu pieejamību būtiski ietekmē 
cilvēka faktors. Palielinoties iedzīvotāju skaitam, 
pieaug pieprasījums pēc dzeramā ūdens, bet to 
apmierināt bieži vien nav iespējams. Aptuveni 
844 miljoni cilvēku pasaulē izjūt dzeramā ūdens 
trūkumu. Daudzos pasaules reģionos dzeramā ūdens 
pieejamību ierobežo piesārņojums. Piemēram, Ganga, 
kura nodrošina ar ūdeni aptuveni 500 miljonus 
cilvēku, ir viena no piesārņotākajām upēm pasaulē. 
To piesārņo gan kanalizācijas, gan rūpniecības 
notekūdeņi, gan lauksaimniecības un kalnrūpniecības 
vajadzībām izmantotais neattīrītais ūdens. Ir reģioni, 
kur saldūdens resursu daudzumu ievērojami samazina 
uz upēm uzbūvētie aizsprosti. Uzkrājot ūdeni 
ūdenskrātuvēs, samazinās tā pieejamība apgabalos 
lejpus aizsprosta. Šāda rīcība izraisa starptautiskus 
konfliktus. Liela ietekme uz ūdensapgādi ir valsts 
attīstības līmenim. Nabadzīgās valstīs joprojām 
daudzviet nav ierīkoti ūdensvadi, tāpēc, lai sarūpētu 
dzeramo ūdeni, cilvēkiem ceļā jāpavada gandrīz 
visa diena. 

Mazs ļoti liels

A
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Derīgo izrakteņu – dažādu noderīgu iežu un minerālu – 
ieguve aizsākās jau cilvēces rītausmā. Akmenslaikmetā cilvēki 
vāca un izmantoja to, ko varēja iegūt Zemes garozas virskārtā, 
piemēram, kramu, mālu un laukakmeņus. Ar laiku pieauga 
cilvēku vajadzības, tehniskās iespējas un līdz ar to arī minerālu 
un iežu skaits, kurus var uzskatīt par derīgajiem izrakteņiem. 
Piemēram, senāk platīna gabaliņus mednieki izmantoja skrošu 
vietā, bet mūsdienās šis cēlmetāls ir dārgāks par zeltu. Līdz 
21. gadsimta sākumam tantala un niobija rūdu ieguva maz, 
jo nebija atklātas daudzas šo metālu izmantošanas iespējas. 
Tantala un niobija pievienošana tēraudam uzlabo tā īpašības, 
piemēram, karstumizturību un ķīmisko noturību, kā arī tos 
izmanto elektronisko iekārtu un medicīnisko implantu 
ražošanai. Savukārt kramu mūsdienās vairs neuzskata par 
nozīmīgu derīgo izrakteni, jo to izmantoja galvenokārt uguns 
ieguvei un darbarīku izgatavošanai. 

Derīgos izrakteņus var grupēt pēc dažādiem kritērijiem – 
veidošanās apstākļiem, izplatības, krājumiem un izmantošanas. 

Derīgo izrakteņu iedalījums pēc to izmantošanas iespējām

2.2.
•	kas ir dabas resursi un kā tos grupē;
•	kas ir neizsmeļamie un izsmeļamie dabas resursi.

Tu jau zini
•	kas ir derīgie izrakteņi;
•	izpratni par derīgo izrakteņu veidošanās 

apstākļiem;
•	prasmi skaidrot, kas ietekmē derīgo izrakteņu 

izvietojumu pasaulē un Latvijā.

Tu apgūsi

Izsmeļamie neatjaunīgie dabas resursi

Derīgie izrakteņi ir dabiski 
minerālu un iežu sakopojumi 
Zemes garozā, kurus var 
izmantot saimniecībā.

Zemes dzīļu resursi ir tagad vai 
nākotnē izmantojamie 
nogulumi, ieži, minerāli, iežos 
sastopamie šķidrie derīgie 
izrakteņi, pazemes ūdeņi, Zemes 
dzīļu siltums, kā arī 
saimnieciskajai izmantošanai 
derīgas ģeoloģiskās struktūras.

Iegaumē

Uzzini vairāk

19. gadsimta sākumā ķīmiķa karjeru un pirmos pētījumus Jelgavā sāka 
vācietis Heinrihs Roze, kurš vēlāk devās uz Berlīni un kļuva par profesoru un 
Prūsijas Zinātņu akadēmijas locekli. Viņš pētīja minerālus kolumbītus un 
tantalītus un atrada tajos vēl vienu elementu, kuru nosauca par niobiju. 
Niobijs tiek izmantots iekārtās, kurām jādarbojas augstā temperatūrā un 
agresīvā vidē. 2004. gadā Latvijas Banka laida apgrozībā unikālu monētu, 
kuras centrālā daļa izgatavota no niobija. Godinot savulaik Latvijā 
strādājušā zinātnieka atklājumu, tur attēloti burti H un R.

A

BūvmateriāluEnerģētiskie
Sāļi u.c. ķīmiskās 

rūpniecības izejvielas

Nemetāliskie Metāliskie

DERīGIE IZRAKTEņI
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Derīgo izrakteņu atradne 
ir dabisks derīgo izrakteņu 
sakopojums, kuru daudzums, 
kvalitāte un ieguves apstākļi 
ir izvērtēti un praktiskā 
izmantošana ir iespējama.

Derīgo izrakteņu baseins 
ir plaša, norobežota derīgo 
izrakteņu izplatības teritorija 
ar kopīgu ģeoloģiskās attīstības 
vēsturi.

Rūda ir iezis vai minerāls, ko 
lietderīgi izmantot metālu vai 
nemetālu ieguvei.

IegaumēDerīgo izrakteņu izplatību nosaka vietas ģeoloģiskā 
uzbūve. Nemetālisko derīgo izrakteņu atradnes lielākoties ir 
teritorijās, ko klāj nogulumiežu sega, kas uzkrājusies Zemes 
garozas ieliecēs. Nozīmīgākie nemetāliskie derīgie izrakteņi ir 
enerģētiskie izrakteņi (ogles, nafta, naftas slānekļi, dabasgāze), 
būvmateriālu dabiskās izejvielas (smilts un grants, māls, 
ģipšakmens, dolomīts, kaļķakmens), ķīmiskās rūpniecības 
izejvielas (sērs, fosforīti, apatīti, kālija sāļi), kā arī dārgakmeņi 
un pusdārgakmeņi. Piemēram, lielas naftas un dabasgāzes 
atradnes ir Rietumsibīrijas līdzenumā, Piekaspijas zemienē 
un Mezopotāmijas zemienē, akmeņogļu atradnes – Lielajos 
līdzenumos, Rietumsibīrijas līdzenuma dienvidos Kazahstānā 
un Lielajā Ķīnas līdzenumā. 

Turpretī lielākā daļa metālu rūdu ir radušās Zemes dzīlēs 
no magmas, kā arī metamorfizācijas procesā. Ja magma, 
iespiežoties Zemes garozā, nespēj to pārraut, sacietēšana norit 
ļoti lēni – daudzu simtu un tūkstošu gadu laikā. Tā Zemes 
garozas plaisās izveidojas rūdu iegulas. Rūdu dzīslas atrodas 
apkārt magmas cilmvietai. Metālu rūdu atradnes ir 
galvenokārt seno platformu vairogos un lūzumu joslās, kalnos 
un plakankalnēs, kur tuvu zemes virspusei sastopami 
magmatiskie un metamorfie ieži. Šajos apgabalos ilgstoši 
notikusi Zemes garozas pacelšanās un tās virskārtas 
noārdīšanās, tāpēc rūdu iegulas atrodas tuvu zemes virsai. 
Piemēram, lielas vara rūdas iegulas ir Andu kalnos, dzelzs 
rūdas atradnes – Brazīlijas plakankalnē, Hamerslija grēdā 
Austrālijā.

Vai zināji?

Mūsdienās izmanto 
ap 200 veidu derīgos 

izrakteņus.

Proti, dari, pēti

Izmanto ģeogrāfijas atlanta kartes un veido tabulu par derīgo izrakteņu 
izplatību!

1 Izvēlies trīs enerģētiskos vai citus nemetāliskos derīgos izrakteņus 
un trīs metālu rūdas!

2 Uzraksti reljefa formu nosaukumus, kur atrodas šo derīgo izrakteņu 
lielākās atradnes!

3 Uzraksti, kāda ir šo vietu ģeoloģiskā uzbūve!

4 Secini, kāda ir derīgo izrakteņu saistība ar vietas ģeoloģisko uzbūvi 
un reljefu!

Novērtē, kā tev veicās!

•	Esmu iesācējs, jo bez citu palīdzības nespēju atrast vajadzīgās kartes 
un izpildīt darbu.

•	Esmu darītājs, jo lielāko daļu darba spēju veikt patstāvīgi. Man vēl 
jāmācās analizēt datus un secināt.

•	Esmu lietpratējs, jo visu darbu spēju veikt patstāvīgi. Protu analizēt 
datus un secināt.

Malahīts ir koši zaļš minerāls, kas 
atrodams vara rūdu iegulu tuvumā. 
Lielas šī pusdārgakmens atradnes 
kādreiz bija Urālos. Mūsdienās 
malahītu iegūst Arizonā ASV, 
Kongo DR un Zambijā. 

B

Dabas resursa ieguvējvalsts 
ir valsts, kurā attiecīgais dabas 
resurss tiek iegūts.

Dabas resursa patērētājvalsts 
ir valsts, kurā attiecīgais dabas 
resurss plaši tiek izmantots valsts 
saimniecībā. 

Iegaumē
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purvs, kūdra

brūnogles

nogulumieži

spiediens  
un siltums

akmeņogles

nogulumieži

spiediens  
un siltums

Enerģētiskie derīgie izrakteņi
Derīgos izrakteņus, kas tiek vai var tikt izmantoti enerģijas iegūšanai, sauc par 
enerģētiskajiem derīgajiem izrakteņiem. Tie ir ogles (akmeņogles, brūnogles, 
antracīts), nafta, dabasgāze, degslāneklis, kūdra. Tie visi, izņemot kūdru, ir 
izsmeļamie neatjaunīgie resursi, kas ar laiku izsīks.

Viens no senākajiem kurināmā veidiem ir ogles. Cilvēki tās izmanto jau vairāk nekā 
5000 gadu; senākās liecības par ogļu ieguvi atrastas Ķīnā. Pasaulē ogļu krājumi ir 
izvietoti ļoti nevienmērīgi. Tie atšķiras ar ogļu daudzumu, slāņu biezumu (tas var 
būt no dažiem centimetriem līdz 100 m un vairāk) un kvalitāti. Augstvērtīgākās ir 
visvairāk pārveidotās akmeņogles jeb antracīts, bet brūnogles sadedzinot dod mazāku 
siltuma daudzumu, tāpēc tās izmanto ieguves vietas tuvumā. Dabā brūnogles gandrīz 
vienmēr ir sastopamas kopā ar akmeņoglēm. 

C

Ogles ir veidojušās vairāku simtu miljonu gadu laikā no atmirušiem augiem. 
Lai kūdra Zemes dzīlēs pārveidotos par oglēm, nepieciešams liels spiediens 
un augsta temperatūra. Vispirms no kūdras veidojas brūnogles, turpinoties 
temperatūras un spiediena iedarbībai, tās pārveidojas par akmeņoglēm.

Kopējie ogļu krājumi pasaulē ir aptuveni 1 triljons t, taču to 
izvietojums ir nevienmērīgs. Lielākie krājumi ir ASV, Krievijā, 
Austrālijā, Ķīnā, Indijā, Indonēzijā, Vācijā, Ukrainā, Polijā un 
Kazahstānā. Ogles iegūst vairāk nekā 50 valstīs un lielākoties 
patērē tajās valstīs, kurās tās iegūst. Taču daļu akmeņogļu 
no ieguvējvalstīm ved uz patērētājvalstīm, jo akmeņogles 
var viegli transportēt un uzglabāt.

20. gadsimta nogalē daudzi paredzēja “ogļu laikmeta” beigas, 
jo to ieguve pasaulē samazinājās, tomēr mūsdienās tā atkal 
pieaug un 2019. gadā sasniedza 7,9 miljardus t. 

Ir divas galvenās ogļu ieguves metodes, kuru izmantošana 
ir atkarīga no ogļu slāņa dziļuma, biezuma, ģeoloģiskajiem 
apstākļiem un citiem apsvērumiem. Ja ogļu iegulas atrodas 
tuvu virszemei (parasti līdz aptuveni 55 m dziļumam), 
tās iegūst karjeros ar atklāto metodi. Pasaulē aptuveni 
40 % akmeņogļu iegūst karjeros, bet 60 % – šahtās pat 
līdz 300 m dziļumā. 

Doņeckas baseinā Ukrainā akmeņogles iegūst dziļās šahtās.  
Ukrainā, tāpat kā Krievijā un Ķīnā, šahtas ir vienas no bīstamākajām 

pasaulē. Sprādzienus rada viegli uzliesmojošu gāzu uzkrāšanās vai 
iežu nogruvumi. Reizēm ogļrači tiek iesprostoti pazemē un iet bojā.

D

Valstis ar lielākajiem ogļu krājumiem 
(miljardos tonnu) 
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F

Valstis ar lielākajiem naftas 
krājumiem (miljardos barelu)

Naftas daudzumu mēra mucās 
jeb barelos. Viens barels ir 
159 litri.

Iegaumē

H

Vairums zinātnieku uzskata, ka nafta ir veidojusies jūrā no seno augu 
un dzīvnieku atliekām, kuras zem bieziem nogulumiežu slāņiem 

Zemes siltuma ietekmē sakarsa un pārvērtās par naftu.

Naftas ieguves 
platforma 
Atlantijas okeānā 
Brazīlijas piekrastē
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dabas gāze

nafta

Nafta, ko dēvē par “melno zeltu”, ir viens no galvenajiem 
fosilajiem enerģijas avotiem. Tā ir šķidrums, kas aizņem 
tukšumus, plaisas un poras Zemes garozas iežos priekškalnu 
ieliecēs un platformu nomalēs. Naftas iegulas parasti atrodas 
0,3–5 km dziļumā. Dziļāk tā ir kā piemaisījums dabasgāzes 
iegulās. Nafta ir atklāta visos kontinentos un arī iežu slāņos 
zem okeāniem un jūrām, taču tās daudzums un kvalitāte ir 
visai atšķirīga. Kopējie naftas krājumi pasaulē varētu būt 
1,73 triljoni barelu, bet to izvietojums ir ļoti nevienmērīgs – 
93,5 % no krājumiem ir 14 valstīs. Lieli naftas krājumi ir 
Persijas līča un Karību jūras reģionā, Rietumāfrikā, Meksikas 
līcī un Ziemeļjūrā. Lielākā naftas atradne pasaulē ir Gavaras 
naftas lauks Saūda Arābijā. Naftu iegūst gandrīz 100 valstīs, 
bet tikai nelielu tās daļu pārstrādā ieguvējvalstīs. Tam ir 
vairāki iemesli: naftu ir vieglāk un daudz drošāk transportēt 
nekā iegūtos pārstrādes produktus, turklāt pārstrādes 
produktiem ir ierobežots realizācijas laiks. Naftu no tās 
ieguvējvalstīm uz patērētājvalstīm nogādā ar tankkuģiem 
un pa naftas cauruļvadiem.

G
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Dabasgāze ir zināma vismaz 2500 gadu. Ķīnā to izmantoja 
metālu kausēšanai un dažādiem rituāliem, Persijā – ēdiena 
gatavošanai un apgaismojumam. Viduslaikos dabasgāzi saistīja 
ar dažādiem mistiskiem notikumiem un parādībām, piemēram, 
Latvijā ir zināmi nostāsti par maldugunīm purvos. Dabasgāze 
atrodama gan dabasgāzes iegulās, gan kā naftas pavadgāze 
(gāzes “cepure” virs naftas iegulām) naftas baseinos. Tā 
aizpilda poras Zemes garozas iežos. Dabasgāzi iegūst vairāk 
nekā 90 pasaules valstīs, bet lielākie tās krājumi ir Krievijā, 
Irānā, Katarā, ASV, Saūda Arābijā, Turkmenistānā, AAE, 
Venecuēlā, Nigērijā un Ķīnā. Gāzi iegūst tik daudz, cik var 
patērēt, jo lielos apjomos to ilgstoši uzkrāt nevar. No 
ieguvējvalstīm dabasgāzi nogādā uz patērētājvalstīm pa 
cauruļvadiem vai īpašos tankkuģos sašķidrinātā veidā. To var 
uzglabāt speciāli ierīkotās pazemes gāzes krātuvēs; Latvijā 
tāda ir izveidota Inčukalnā. Sadegot dabasgāze rada mazāk 
kaitīgo izmešu nekā citi fosilā kurināmā veidi, tāpēc to uzskata 
par videi draudzīgāku kurināmo.

I

Valstis ar lielākajiem dabasgāzes 
krājumiem (tūkst. km3)

Ogles (akmeņogles, brūnogles), 
nafta, dabasgāze un kūdra ir 
fosilais kurināmais, kas satur 
oglekli. Sadedzinot šo kurināmo, 
atmosfērā nonāk ogļskābā gāze, 
kas veicina klimata 
pasiltināšanos.

Iegaumē

Noskenējot 
QR kodu, varēsi 
nostiprināt 
zināšanas par 
fosilo kurināmo.

maconis.zvaigzne.lv/qr/555

Uzzini vairāk

1971. gadā Dervezē (Turkmenistānā) ģeologi pētīja dabasgāzes atradni, 
kad uzdūrās tukšumam pazemē. To sedzošie ieži iebruka un izveidojās 
bedre, no kuras izplūda dabasgāze. Lai gāze neizplatītos un nekaitētu ne 
cilvēkiem, ne mājlopiem, ģeologi to aizdedzināja. Viņi domāja, ka degšana 
pēc dažām dienām mitēsies, taču tā turpinās joprojām. Vietējie iedzīvotāji 
kvēlojošo krāteri nodēvējuši par “Durvīm uz elli”.

Metālu rūdas
Nozīmīgi derīgie izrakteņi ir melno un krāsaino metālu rūdas, 
no kurām iegūst dažādus metālus. Pirmie metāli, ko cilvēki 
izmantoja, bija varš un zelts, kas dabā ir sastopami kā tīrradņi. 
Vēlāk varu sāka sakausēt ar alvu, lai iegūtu cietāku materiālu – 
bronzu. Pēc tam cilvēki iemācījās iegūt un izmantot dzelzi un 
citus metālus. 

Arī mūsdienās dzelzs ir nozīmīgākais metāls, jo dzelzs un tās 
sakausējumi veido lielāko daļu no pasaulē saražotajiem 
metāliem. Zemes garozā dzelzs (melnais metāls) ir otrs 
izplatītākais metāls aiz alumīnija. To iegūst no dažādiem dabā 
sastopamiem minerāliem – visvairāk no hematīta. Lielākie 
dzelzs rūdas krājumi ir Austrālijā, Brazīlijā, Krievijā, Ķīnā, 

Vai zināji?

Tīrradnis ir dabisks  
tīra metāla gabals. 

Atrodami vara, zelta, 
sudraba un platīna 

tīrradņi.

J

50

40

30

20

10

0

tūkst.  
km3

Kr
ie

vi
ja

  
48

Ir
ān

a 
 

34

Ka
ta

ra
  

24

A
SV

  1
5

 
 

 
Sa

ūd
a 

A
rā

b
ija

  
9



32

Ukrainā, Kanādā un Indijā. Pasaulē joprojām izmanto tās atradnes, kurās ir rūda 
ar augstu dzelzs saturu. Pārstrādājot dzelzs rūdu, iegūst čugunu un tēraudu, kā arī 
ražo dažādus sakausējumus. Daudzu dzelzs sakausējumu īpašības var uzlabot, ja 
tiem pievieno nedaudz citu metālu. Piemēram, tērauds kļūst trausls jau – 40 ° tem
pe ratūrā. Ja tēraudam pievieno cēziju, tas ir izturīgs pat visbargākajā salā galējos 
ziemeļos un Antarktīdā. Savukārt lai iegūtu nerūsošo tēraudu, tam pievieno hromu.

Karažasa Brazīlijā ir lielākais dzelzs rūdas ieguves karjers pasaulē.  
Tur iegūstamajā rūdā ir augsts dzelzs saturs (ap 66 %).

No krāsainajiem metāliem cilvēki visvairāk izmanto alumīnija, vara, cinka, svina, 
niķeļa un alvas rūdas. Krāsaino metālu rūdu krājumu izvietojums pasaulē ir 
nevienmērīgs. Dažās valstīs ir lielas vairāku rūdu iegulas. Piemēram, Kanādā, Ķīnā 
un Austrālijā ir svina, vara, niķeļa un cinka rūdas atradnes. Savukārt citās valstīs 
ir lieli vienas rūdas krājumi: piemēram, Čīle ir bagāta ar vara rūdu, Jamaika – 
ar alumīnija rūdu, Malaizija – ar alvas rūdu. Daudzās atradnēs vienlaikus iegūst 
vairākas krāsaino metālu rūdas. Piemēram, pasaulē lielākās niķeļa rūdas atradnes 
ir pie Noriļskas Krievijā, kur kopā ar niķeļa rūdu iegūst arī varu, platīnu un pallādiju. 
Savukārt Grasberga raktuvēs Indonēzijā iegūst vara rūdu, zeltu un sudrabu.

Uzzini vairāk

Kurskas magnētiskā anomālija (KMA) Krievijā ir 
vislielākais dzelzs rūdas baseins pasaulē. 1773. gadā 
Kurskas apkārtnē tika veikti mērniecības darbi, kuru 
laikā kompasa magnētiskā adata pēkšņi novirzījās, sāka 
drebēt un griezties uz visām pusēm. Šādu parādību 
sauc par magnētisko anomāliju. Mūsdienās zināms, ka 
tā ir novērojama vietās, kur Zemes dzīlēs ir lieli dzelzs 
rūdas krājumi. 20. gadsimta 20. gados šeit atklāja lielas 
džespilīta (kvarcīta ar dzelzs minerālu starpslāņiem) 
iegulas. Reģistrējot magnētisko anomāliju, ir atklātas 
arī citas dzelzs rūdas atradnes. Piemēram, Kazahstānas 
ziemeļos kāds pilots, lidojot pāri stepei, pamanīja, ka 
kompasa magnētiskā adata sāk šaudīties. Atgriezies 
bāzē, viņš par to pastāstīja ģeologiem, kuri, izpētījuši 
apvidu, atklāja dzelzs rūdas iegulas.

Dzelzi iegūst no dažādiem 
minerāliem. Visbiežāk izmantotā 
rūda ir hematīts, jo tajā ir augsts 
dzelzs saturs.

K L

Lebedinskas un Stoiļenskas dzelzs rūdas ieguves karjeri 
(tumši pelēki attēla centrā) Kurskas magnētiskajā 
anomālijā

M
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Ekvators

Ziemeļu polārais loks

Ziemeļu tropu loks

Dienvidu tropu loks

boksītu atradne

boksītu josla

Padziļini izpratni

Izlasi tekstu, izpēti citus informācijas avotus un 
izpildi prasīto! 

Alumīnijs ir trešais izplatītākais elements Zemes 
garozā pēc skābekļa un silīcija. Dabā alumīnijs ir 
sastopams gandrīz 1200 dažādos minerālos, bet 
izplatītākā alumīnija rūda ir boksīti. 

Boksīti ir nogulumieži, kas veidojušies ķīmiskās 
dēdēšanas procesā karsta klimata apstākļos, tāpēc tie 
izplatīti galvenokārt joslu veidā. Boksīti var atšķirties 
pēc krāsas (no gandrīz baltas līdz tumši sarkanbrūnai), 
blīvuma un cietības. Boksītus iegūst karjeros, jo to 
iegulas nesedz biezi citu iežu slāņi. Šīs alumīnija 
ražošanas izejvielas krājumi ir praktiski neierobežoti. 

Lai no rūdas izkausētu alumīniju, nepieciešams liels 
elektroenerģijas daudzums. Boksītu ieguves valstīs 
parasti veic to pirmapstrādi: iežus sasmalcina, apstrādā 
ar ķimikālijām un karsē, lai iegūtu alumīnija oksīdu. 
Tad šo pusfabrikātu transportē uz valstīm, kurās ir lieli 
energoresursi, un tur izkausē alumīniju. Alumīniju var 
atkārtoti pārstrādāt neierobežotu reižu skaitu, tas ļauj 
ietaupīt vairāk nekā 90 % no šī metāla ražošanai 
nepieciešamās enerģijas. 

Alumīnijs ir visplašāk izmantotais krāsainais metāls. 
Tas ir trīs reižu vieglāks par tēraudu un ļoti izturīgs, 
tāpēc to izmanto lidmašīnu un citu transportlīdzekļu, 
elektroierīču un elektroapgādes iekārtu ražošanā, 
būvkonstrukcijās un iesaiņojumu izgatavošanā.

1821. gadā Francijas dienvidos atklāja blīvu, mālam 
līdzīgu iezi, kas saturēja alumīniju. To nosauca blakus 
esošā ciema Lebo vārdā par boksītu. 1855. gadā Parīzē 
pasaules sasniegumu izstādē tika parādīts alumīnija 
lietnis, kas radīja īstu sensāciju. Tolaik alumīniju 
uzskatīja par cēlmetālu – no tā gatavoja rotaslietas, 
un tas bija dārgāks par zeltu.

N

O P

Boksītu krājumi (% no kopējiem 
krājumiem pasaulē)

1 Kā veidojušies boksīti?

2 Apraksti boksītu atradņu izvietojumu pasaulē!

3 Nosaki trīs lielākās boksītu joslas un dod tām 
nosaukumus! Kuras valstis ir katrā no joslām?

4 Kāpēc alumīnija patēriņš pasaulē palielinās?

5 Kāpēc alumīniju plaši izmanto lidmašīnu būvē?

6 Kuras ikdienā bieži izmantotas lietas tiek ražotas no 
alumīnija?

7 Kāpēc alumīniju bieži ražo nevis boksītu 
ieguvējvalstīs, bet gan metāla patērētājvalstīs?

8 Kāpēc alumīniju daudzās valstīs iegūst no 
metāllūžņiem?

Boksītu atradņu izvietojums pasaulē

Gvineja 
25 %

Austrālija 
21 %

Vjetnama 
12 %

Brazīlija 
9 %

Jamaika 
7 %

Indonēzija 4 %

Ķīna 3 %

Citas valstis 
19 %
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Varš, kas ir labs elektrības un siltuma vadītājs, ir trešais 
izmantotākais metāls rūpniecībā. Dabā zināmi gandrīz 
700 minerāli, kuru sastāvā ir varš, bet dažkārt tiek atrasti 
arī vara tīrradņi. Lieli vara rūdas krājumi ir Andu kalnu vara 
joslā, Āfrikas vara joslā, Austrālijā un Kazahstānā. Varu 
izmanto sakausējumu, vadu un kabeļu ražošanā. Pieaugot 
elektro ener ģijas ieguvei, prognozē, ka palielināsies arī 
pieprasījums pēc vara. Lai taupītu resursus, arī varu ražo 
no metāllūžņiem.

Būvmateriālu derīgie izrakteņi
Kā būvmateriālus un to dabiskās izejvielas dažādās pasaules 
vietās izmanto ļoti atšķirīgus materiālus, piemēram, arī ledu 
un sniegu, kūdru vai zvērādas. Tomēr mūsdienās par 
būvmateriālu derīgajiem izrakteņiem parasti uzskata dažādus 
nogulumiežus – smiltis un granti, mālus, kaļķakmeņus, 
ģipšakmeņus. Kā apdares materiāli, grīdu vai sienu segums 
tiek izmantoti arī būvakmeņi, piemēram, marmors un granīts.

Latvijas Zemes dzīļu galvenā bagātība ir tieši būvmateriālu derīgie izrakteņi. Mūsu 
valstī ir lieli smilšu un grants, māla, dolomīta, kaļķakmens un ģipšakmens krājumi. 
Derīgo izrakteņu izvietojumu nosaka vietas ģeoloģiskā uzbūve. Latvijā plaši izplatīti 
tie derīgie izrakteņi, kas veidojušies ledāja un tā kušanas ūdeņu darbības rezultātā 
kvartāra periodā. Tos var atrast Zemes virsējā slānī visā valsts teritorijā un ir viegli 
iegūt. Derīgo izrakteņu (kaļķakmens, dolomīta, ģipšakmens), kuri veidojušies 
pirmskvartāra periodos, izplatība ir ierobežota. Jo plānāka ir segkārta, jo derīgo 
izrakteņu ieguve ir ekonomiski izdevīgāka, kā arī tā mazāk ietekmē apkārtējo vidi. 
Ja derīgie izrakteņi atrodas lielā dziļumā un tos sedz bieza nederīgo iežu kārta, to 
ieguve ir sarežģītāka un dārgāka.

Smiltis un grants ir visvairāk iegūtie derīgie izrakteņi gan pasaulē, gan Latvijā. 
Lai gan šķiet, ka smiltis ir visur, pludmales un tuksneša smiltis būvniecībai neder. 
Šos nogulum iežus galvenokārt izmanto ceļu un dzelzceļu būvē un remontā, ēku 
būvniecībā, būvkonstrukciju ražošanā, kā arī betona izgatavošanā.

Plaši izplatīts ir māls. 
Mālu ieguve ir atkarīga no 
pārsedzošo iežu slāņa 
biezuma. Tāpēc vislielākā 
nozīme ir kvartāra māliem, 
kuri atrodami Zemes 
virspusē, bet Latvijā ir arī 
devona, triasa un juras 
perioda māli. Tā kā mālu 
sastāvs un kvalitāte ir 
atšķirīga, arī to izmantošana 
ir daudzveidīga. No māliem 
ražo ķieģeļus, grīdas 
plāksnes, bruģakmeni, 
sienu blokus, keramikas 
izstrādājumus, kā arī izmanto 
notekūdeņu attīrīšanai.

Galvenā vara rūda ir halkopirīts.

Latvijā ir daudz laukakmeņu, ko uz šejieni atnesis ledājs. Tos izmanto ēku būvē, 
skulptūru un pieminekļu izgatavošanā. No šķeltiem laukakmeņiem ir būvēta 
Cesvaines pils.

R

S

Noskenējot šo 
QR kodu, varēsi 
uzzināt par iežu 
izmantošanu 
būvniecībā.maconis.zvaigzne.lv/qr/558
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Uzzini vairāk

Dimanti veidojas magmatiskos procesos, kad notiek 
sprādziens un rodas eksplozijas (kimberlīta) piltuve. 
Dimants ir cietākais minerāls. To izmanto griešanas, 
urbšanas ierīču ražošanā un juvelierizstrādājumos – 
apslīpējot augstvērtīgus dimantus iegūst briljantus. 
Dimantu lielumu mēra karātos. Visvairāk dimantu 
iegūst Krievijā, Botsvānā, Kanādā, DĀR, Angolā un 
Namībijā. 

Dimantus saturoši ieži varētu būt arī Latvijā. Mūsu 
valsts teritorija atrodas uz Austrumeiropas platformas, 
kurā ir zināmas kimberlīta piltuves. Latvijā ir atrasti 
dimantu pavadoņminerāli, piemēram, pirops. Tie 
konstatēti devona perioda smilšakmeņos Ventas un tās 
vairāku pieteku krastos, kā arī Rīgas līča Vidzemes 
pludmales melni violetajās smiltīs. Domājams, ka šo 
minerālu iespējamais cilmavots ir devona perioda 
kimberlīta piltuves, kas tagad paslēptas zem biezas 
jaunāku nogulumiežu segas. 

Aptuveni 6 mm liels dimanta kristāls kimberlīta iezī.

Boksītu krājumi  
(% no kopējiem krājumiem pasaulē)

1 Apraksti derīgo izrakteņu izvietojumu uz Zemes! 

2 Skaidro cēloņus, kuri noteikuši derīgo izrakteņu 
izplatības likumsakarības!

3 Kuri ir nozīmīgākie enerģētiskie derīgie izrakteņi?

4  Izpēti attēlu H (30. lpp.) un apraksti naftas un 
dabasgāzes iegulu veidošanos!

5 Kāpēc viens no galvenajiem uzdevumiem ir 
samazināt fosilā kurināmā izmantošanu?

6 Pamato, kāpēc Latvija ir bagāta ar būvmateriālu 
derīgajiem izrakteņiem!

7 Kāpēc būvmateriālu ražošanas izejvielas ir 
visvairāk iegūtie derīgie izrakteņi pasaulē?

8 Pamato nepieciešamību taupīt un saimnieciski 
izmantot neatjaunīgos dabas resursus!

Pārbaudi sevi

Proti, dari, pēti

1 Izmantojot dažādus informācijas avotus, atrodi 
datus par vienu naftas, akmeņogļu vai dabasgāzes 
baseinu/atradni un raksturo to pēc šādiem 
kritērijiem: ģeogrāfiskais stāvoklis; ģeoloģiskie 
apstākļi, kas noteikuši resursa veidošanos; resursa 
ieguves veids!

2 Izmantojot ģeogrāfijas atlantu un citus 
informācijas avotus, kontūrkartē attēlo 
nozīmīgākās dzelzs, vara, alvas, svina, niķeļa un 
cinka rūdas baseinus/atradnes pasaulē! Pieraksti 
atradņu un atbilstošo valstu nosaukumu! Secini, 
kuras valstis ir bagātas ar rūdu derīgajiem 
izrakteņiem!

Novērtē, kā tev veicās!

•	Esmu iesācējs, jo bez citu palīdzības nevaru atrast 
vajadzīgo informāciju un raksturot derīgo izrakteņu 
atradni/baseinu. 

•	Esmu darītājs, jo lielāko daļu darba spēju veikt 
patstāvīgi. Grūtības rada skaidrošana un secināšana.

•	Esmu lietpratējs, jo visu darbu spēju veikt patstāvīgi. 
Protu atrast nepieciešamo informāciju, apkopot, 
skaidrot un secināt.

T
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Enerģētisko derīgo izrakteņu atradnes izvietotas nevienmērīgi, 
daudzās valstīs šo resursu nav vai arī krājumi izsīkst, turklāt 
to izmantošana veicina klimata pārmaiņas, tāpēc arvien lielāka 
uzmanība tiek pievērsta neizsmeļamajiem dabas resursiem – 
vēja, Saules, plūdmaiņu un ģeotermālajai enerģijai. Tie ir 
alternatīvie energoresursi, kas vēl netiek izmantoti tik 
plaši kā tradicionālie resursi (fosilais kurināmais). Alternatīvo 
energoresursu izmantošana nenodara videi lielu kaitējumu, 
jo neveidojas izmeši. Taču iespējas izmantot neizsmeļamos 
dabas resursus dažādos pasaules reģionos ir atšķirīgas – to nosaka dabas apstākļi, 
turklāt elektrostaciju būve un energoiekārtu ražošana ir dārga, tāpēc daudzviet 
atkal pievēršas tādam atjaunīgajam energoresursam kā biomasa.

Saule ir lielākais enerģijas avots uz Zemes, taču tās izmantošana ir ierobežota, jo 
saņemtais Saules starojuma jeb radiācijas daudzums dažādās zemeslodes vietās 
ievērojami atšķiras. Tāpēc Saules enerģijas izmantošanai piemērotāki apstākļi ir 
valstīs, kuras atrodas mazos ģeogrāfiskā platuma grādos ar sausu klimatu. Visvairāk 
Saules enerģiju izmanto Ķīna, ASV, Japāna, Vācija, Indija, Itālija, Spānija, Austrālija. 
Lai ražotu elektrību, izvieto saules paneļus (fotoelementus jeb saules baterijas), bet 
siltuma enerģijas iegūšanai – saules kolektorus.

Arī Latvijā sākta Saules enerģijas izmantošana. Saules kolektori ir ierīkoti uz dzīvojamo 
namu, skolu un bērnudārzu jumtiem. Aug pieprasījums pēc saules paneļiem, jo arvien 
vairāk cilvēku vēlas elektroenerģiju ražot paši, lai būtu neatkarīgi no elektrības 
piegādātāja un palīdzētu saudzēt vidi. Salaspilī ir izveidots pirmais lielais saules 
kolektoru parks Latvijā, kas nodrošina ar centralizēto siltumapgādi novada iedzīvotājus.

2.3.
•	kāds ir dabas resursu iedalījums;
•	kuri ir nozīmīgākie fosilā kurināmā veidi.

Tu jau zini
•	kas ir alternatīvie energoresursi;
•	izpratni par neizsmeļamo dabas resursu 

izvietojumu un izmantošanu.

Tu apgūsi

Neizsmeļamie dabas resursi un to izvietojums

Alternatīvie energoresursi ir 
neizsmeļamu energoresursu 
kopums, kuri nerada ievērojamus 
draudus videi. Tie vēl netiek 
izmantoti tik plaši kā fosilais 
kurināmais.

Iegaumē

Gemasolar saules elektrostacijā Andalūzijā Spānijas 
dienvidos ir vairāk nekā 2600 spoguļu, kas riņķveidā 
izvietoti ap centrālo torni. Pateicoties īpašai tehnoloģijai, 
kas koncentrē Saules starus un uzkrāj to enerģiju, 
elektrostacija var ražot elektroenerģiju visu diennakti.

A

0 %Nav datu 0,1 % 0,2 % 0,4 % 0,6 % 0,8 % 1 % >1,2 %

Saules enerģijas īpatsvars kopējā enerģijas ražošanā

B
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0–0,1 %Nav datu 0,1–3 % 3–10 % 10–25 % >25 %

0 %Nav datu 0.5 % 1 % 2 % 3 % 4 % >5 %

Vēja enerģijas izmantošana ir atkarīga no 
vēja ātruma, tāpēc vēja ģeneratorus ir izdevīgi 
izvietot tur, kur dominē stipri vēji – okeānu un 
jūru piekrastēs, kalnos un tuksnešos. Vēja 
ātrums palielinās, attālinoties no Zemes 
virsmas, tādēļ jaudīgus ģeneratorus būvē 
vismaz 120–150 m augstumā. Visvairāk vēja 
enerģiju izmanto Ķīnā, ASV, Vācijā, Indijā, 
Spānijā, Lielbritānijā, Francijā un Brazīlijā. 
Daudzās valstīs ir izveidoti vēja parki, kuros 
vienuviet atrodas daudzi vēja ģeneratori. 

Pasaulē lielākais ir Gaņsu vēja parks Ķīnā, 
kas sastāv no vairākām vēja elektrostacijām 
(VES). Tur Gobi tuksnesī izvietoti 7000 vēja 
ģeneratoru, un vēja parka paplašināšana 
turpinās. Daudzi vēja parki atrodas jūrās, 
piemēram, Dānijas un Lielbritānijas piekrastē 
Ziemeļjūrā. Latvijā vēja enerģijas 
izmantošanai ir piemērota Baltijas jūras un 
Rīgas līča piekraste. Pie mums modernākais 
vēja parks atrodas Platenē pie Ventspils, kur 
uzbūvēti deviņi vēja ģeneratori.

Ģeotermālo enerģiju jeb Zemes dzīļu siltumu 
pasaulē izmanto salīdzinoši maz, jo visvieglāk 
to ir iegūt vulkānisma apgabalos litosfēras 
plātņu malas joslās. Tur Zemes dzīlēs ir karsti 
ieži vai pazemes ūdeņi, ko var izmantot elektro
enerģijas ražošanai un ēku apsildīšanai. Ģeo-
termālo enerģiju izmanto 26 valstīs, visvairāk 
ASV, Filipīnās, Indonēzijā, Meksikā, Jaun
zēlandē, Itālijā, Islandē un Japānā.

Vēja enerģijas īpatsvars kopējā enerģijas ražošanā

Ģeotermālās enerģijas īpatsvars kopējā enerģijas ražošanā

Krablas ģeotermālā elektrostacija (ĢES) Islandes ziemeļos 
atrodas vulkāna tuvumā, kura aktivitāte par vairāk 
nekā 10 gadiem aizkavēja elektrostacijas būvniecības 
pabeigšanu.

Altamontas pārejas vēja parks Piekrastes grēdās 
Kalifornijā (ASV) ir viens no lielākajiem pasaulē. 
Tur darbojas 4930 vēja ģeneratori.

Noskenējot šo QR kodu, varēsi uzzināt 
par atjaunīgo resursu izmantošanu 
enerģijas ražošanai un izpildīt 
uzdevumu.

C D

E F

maconis.zvaigzne.lv/qr/561
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Plūdmaiņu enerģiju var izmantot tikai tajos pasaules reģionos, kur ir liela 
paisuma un bēguma līmeņu starpība. Regulāra ūdens masu kustība nodrošina 
plūdmaiņu elektrostacijas (PES) ģeneratoru darbību. Atšķirībā no Saules un vēja 
elektrostacijām, plūdmaiņu elektrostacijas var darboties gandrīz 24 stundas, jo 
pauze starp paisumu un bēgumu ir īsa. Plūdmaiņu elektrostacijas ir uzbūvētas 
Kanādā, Ķīnā, Krievijā, Francijā, Nīderlandē Lielbritānijā un Dienvidkorejā.

Sihvas PES Dienvidkorejā ir lielākā pasaulē. Lai to ierīkotu, tika uzbūvēts  
gandrīz 13 km garš dambis, kas norobežo daļu no jūras līča. 

Noskenējot šo 
QR kodu, varēsi 
izpildīt uzdevumus 
par dažādiem 
elektroenerģijas 
ražošanas veidiem. 

G

1 Definē, kas ir alternatīvie energoresursi!

2 Skaidro, kā ģeogrāfiskais stāvoklis un dabas 
apstākļi ietekmē neizsmeļamo dabas resursu 
pieejamību pasaulē!

3 Kuras klimata joslas un apgabali ir piemērotākie 
Saules enerģijas izmantošanai? Salīdzini klimata 
joslu karti ģeogrāfijas atlantā ar karti B attēlā un 
skaidro atšķirības!

4 Pamato ģeotermālo energoresursu izvietojuma 
likumsakarības! Ar kādiem dabas procesiem tie ir 
saistīti?

5 Aplūko mākslinieces Melānijas MekeresTursunas 
veidoto atjaunojamās enerģijas logo un apraksti 
simbolu nozīmi! 

Pārbaudi sevi

Proti, dari, pēti

1 Izvēlies vienu pasaules reģionu, kur būtu izdevīgi 
izmantot

•	Saules enerģiju, •	ģeotermālo enerģiju,
•	vēja enerģiju, •	plūdmaiņu enerģiju!

2 Pamato katra reģiona izvēli!

3 Novērtē katra enerģijas ieguves veida 
priekšrocības un trūkumus!

4 Uzraksti trīs faktorus, kas ierobežo plūdmaiņu 
enerģijas izmantošanu!

5 Prognozē konkrētu alternatīvo energoresursu 
izmantošanu nākotnē!

Novērtē, kā tev veicās!

•	Esmu iesācējs, jo bez citu palīdzības nevaru atrast 
vajadzīgo informāciju un pamatot alternatīvo 
energoresursu izmantošanas iespējas. 

•	Esmu darītājs, jo lielāko daļu darba spēju veikt 
patstāvīgi. Grūtības rada priekšrocību un trūkumu 
skaidrošana.

•	Esmu lietpratējs, jo visu darbu spēju veikt patstāvīgi. 
Protu atrast nepieciešamo informāciju, skaidrot 
priekšrocības un trūkumus, kā arī prognozēt.

Vai zināji?
Pasaulē pirmo 

plūdmaiņu elektro
staciju uzbūvēja 

1966. gadā Ransas  
upes grīvā  

Francijā. 

maconis.zvaigzne.lv/qr/564
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Augsne ir viens no nozīmīgākajiem atjaunīgajiem dabas 
resursiem. Tās galvenā īpašība ir auglība, ko cilvēki 
izmantojuši kopš aizvēsturiskiem laikiem. Tieši tāpēc senās 
civilizācijas uzplauka lielu upju – Nīlas, Tigras, Eifratas, 
Jandzi, Huanhe – ielejās, kur palu ietekmē bija izveidojusies 
auglīga augsne. Augsnes veidošanos un saglabāšanos būtiski 
ietekmē arī cilvēka darbība. Ja augsni kopj un turpina 
iekultivēt, tās auglība palielinās. Turpretī, ja cilvēka darbība 
ir nesaimnieciska, augsnes auglība samazinās un tās sega 
ar laiku var tikt iznīcināta. Augsnes veidošanās ir ļoti lēns 
process, tāpēc to var uzskatīt par izsmeļamu dabas resursu.

Augsne ir Zemes garozas virskārta, ko veido minerālu 
daļiņas, organiskās vielas, ūdens, gaiss un dzīvie organismi. 
Augsne ir ģeogrāfiskā apvalka daļa, kurā saskaras un 
mijiedarbojas citi Zemes apvalki – litosfēra, hidrosfēra, 
atmosfēra un biosfēra. Tā rodas, augsnes veidotāj fak
toriem – klimatam, dzīvajiem organismiem u. c. – ilgstoši 
iedarbojoties uz augsnes cilmiezi.

2.4.
•	kuri ir izsmeļamie atjaunīgie dabas resursi;
•	kas ir minerāli un ieži;
•	kā notiek dēdēšana.

Tu jau zini
•	kas ir augsne;
•	kuru faktoru ietekmē veidojas augsne;
•	kāda ir cilvēka darbības nozīme augsnes 

veidošanā.

Tu apgūsi

Augsne – izsmeļamais atjaunīgais dabas resurss

Augsne ir Zemes garozas auglīgā 
virskārta.

Iegaumē

A

Jūras krastā augsnes nereti tiek 
iznīcinātas – vējš tās apber ar 
smiltīm. Tomēr daudzu gadu desmitu 
laikā augsne var izveidoties no jauna.

AUGSNES VEIDOŠANĀS
PROCESS

AUGSNES ĪPAŠĪBAS

AUGSNES
VEIDOŠANĀS

ILGUMS

CILVĒKA
SAIMNIECISKĀ

DARBĪBA

DZĪVIE
ORGANISMICILMIEZIS KLIMATS RELJEFS

Galvenie augsnes veidotājfaktori

B
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Augsnes veidošanās ātrums ir atkarīgs no klimata, cilmieža 
un cilvēka darbības. Piemēram, brūnzemes augsnes Eiropā ir 
veidojušās 10 000–100 000 gadu laikā, bet tropos augsnes var 
būt pat miljonu gadu vecas. Svarīgi ir konkrētas augsnes 
veidošanās laikā pastāvošie klimatiskie apstākļi un dzīvie 
organismi. Mainoties šiem faktoriem, mainās arī augsnes 
veidošanās process.

Augšņu veidošanās pirmsākums ir iežu dēdēšana. Šajā procesā 
ieži sairst un iegūst jaunas īpašības – kļūst ūdens un gaisa 
caurlaidīgi, rodas jauni, ūdenī viegli šķīstoši ķīmiskie 
savienojumi. Visintensīvāk dēdēšana notiek ekvatora tuvumā, 
bet vislēnāk – polārajos apgabalos. Tomēr dēdēšanas procesā 
radušies irdenie ieži vēl nav augsne, jo tiem nepiemīt auglība. 
Augsnes veidošanās sākas tikai tad, kad uz iežu dēdēšanas 
produktiem parādās mikroorganismi un augājs. No cilmieža 
minerālu un ķīmiskā sastāva ir atkarīgs augsnes veidošanās 
ātrums, tās fizikālās un ķīmiskās īpašības, augiem pieejamo 
barības vielu daudzums, ūdens, gaisa, mitruma un siltuma 
režīms un augsnes auglība.

Augsnes veidošanās ir pakāpenisks un ilgstošs process.

Ūdens, vēja un 
temperatūras 
svārstību iedarbībā 
sākas pamatiežu 
dēdēšana. Tie 
sašķeļas un kļūst par 
cilmiezi, uz kura 
sākas augsnes 
veidošanās.

Turpinās iežu 
sadalīšanās dažāda 
izmēra daļiņās un 
fizikālā dēdēšana. 
Notiek irdnes 
veidošanās un 
minerālu ķīmiska 
pārveidošanās. 
Parādās pirmie augi.

Irdnē uzkrājas 
organiskās vielas, 
notiek to pārveido
šanās un trūdvielu 
akumulācija. 
Iesakņojas augi. 
Veidojas augsnes 
horizonti.

Turpinās augsnes 
veidošanās, notiek 
nozīmīgu ķīmisko 
elementu un 
savienojumu 
akumulācija augsnes 
virsējā slānī.

C

Vai zināji?

Vienā saujā augsnes  
ir vairāk mikro

organismu nekā 
iedzīvotāju  
uz Zemes.
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Klimats nosaka iežu dēdēšanas intensitāti, augsnes sasilšanas, 
atdzišanas, sasalšanas dziļumu, augsnes mitruma režīmu, 
mikroorganismu dzīvības procesus un to darbību augsnē. Liela 
nozīme ir nokrišņu un iztvaikošanas daudzumam. 

Liela nozīme augsnes veidošanā ir dzīvajiem organismiem – 
augiem, mikroorganismiem (baktērijām, sēnēm u. c.) un 
dzīvniekiem. Augu atmirušās daļas ir nozīmīgākais augsnes 
organisko vielu avots. To pārveidošanā par trūdvielām liela 
nozīme ir mikroorganismiem. Savukārt augsnē mītošie 
dzīvnieki, piemēram, sliekas, irdina augsni un veido augsnes 
struktūru.

Augsnes veidošanos būtiski ietekmē cilvēka darbība. Daudzviet 
pasaulē, arī Latvijā, lielāko daļu augšņu ir ietekmējusi ilgstoša 
cilvēka saimnieciskā darbība: tikuši dedzināti meži, līsti līdumi, 
augsne katru gadu irdināta. Lai augsne būtu auglīgāka, to 
iekultivē – mēslo, kaļķo, regulē mitrumu un veic citus 
pasākumus. 

Nozīmīgākais faktors, kas nosaka augšņu ģeogrāfisko izplatību, 
ir klimats, tāpēc arī augšņu izplatība pasaulē ir galvenokārt 
zonāla.

Paugura virsotnē augsne ātri izžūst 
un vasarā augi var ciest no sausuma. 
Arī gruntsūdens atrodas dziļi, tāpēc 
var būt augiem neaizsniedzams. 

Pret ziemeļiem 
vērstā nogāzē 
augsne ir aukstāka 
un mitrāka. 

Reljefa pazeminājumos 
augsne var būt pārmitra.

Augsnes īpašības ir atkarīgas 
arī no zemes virsmas slīpuma. 
Nogāzes slīpums ietekmē ūdens 
noteci un iesūkšanos augsnē.

Būtiska ir nogāzes ekspozīcija – 
debespuse, pret kuru tā ir vērsta. Pret 
dienvidiem vērstā nogāzē augsne 
iesilst ātrāk, tāpēc tā ir sausāka. 

Augsnes cilmiezis ir iezis, no 
kura ir veidojusies augsne.

Augsnes iekultivēšana ir cilvēka 
mērķtiecīgas darbības rezultātā 
panākts augsnes auglības 
pieaugums.

Iegaumē

Vai zināji?

Latvijas augsnes sāka 
veidoties pēc ledāja 

atkāpšanās pirms 
10 000–12 000 gadu.

D

Reljefs ietekmē augsnes siltuma un mitruma režīmu un barības vielu sadalījumu. 
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Augsne ir viens no nozīmīgākajiem faktoriem, kas nosaka 
konkrētajai vietai raksturīgo augāju un arī iespēju nodarboties 
ar lauksaimniecību. Piemēram, senatnē Latvijas auglīgākajās 
augsnēs auga ozolu meži, tāpēc tie tika izcirsti un to vietā 
ierīkoti tīrumi. Turpretī mazauglīgās smilts augsnes aizņēma 
priežu meži, tāpēc tie neskarti saglabājās lielās platībās.

Organisko vielu horizonts jeb zemsega veidojas, augsnes virspusē 
uzkrājoties organiskajām vielām. Pārsvarā sastāv no nesadalītām vai 
daļēji sadalītām augu atliekām (lapām, skujām, ķērpjiem).

Trūdvielu akumulācijas horizonts veidojas augsnes virspusē 
vai tuvu tai. Raksturīga organisko vielu uzkrāšanās. Daudz augiem 
nepieciešamo barības vielu, un tas ir tumšākā krāsā nekā zem tā 
esošie horizonti.

Izskalošanās horizonts atrodas tieši zem organisko vielu vai 
trūdvielu akumulācijas horizonta. Tas veidojas, izskalojoties māla 
daļiņām, organiskajām un citām vielām. Parasti ir gaišā krāsā.

Ieskalošanās horizonts parasti atrodas zem trūdvielu akumulācijas 
vai izskalošanās horizonta. Tajā uzkrājas no virsējiem slāņiem 
izskalotās barības vielas, un tas ir sarkanīgi brūnā krāsā. Šo krāsu 
augsnei piešķir dzelzs savienojumi.

Cilmiezis, no kura ir veidojusies augsne. 

Pamatiezis jeb ģeoloģiskā pamatne ir nepārtraukts ciets  
iežu slānis.

Augsnes horizonti

Zemsega ir virsējais augsnes 
horizonts, kas sastāv no 
nesatrūdējušām vai daļēji 
satrūdējušām augu atliekām.

Humuss jeb trūdvielas ir 
augsnes organiskā daļa, kas 
radusies, pārveidojoties augu 
un dzīvnieku atliekām.

Iegaumē

Augsnes horizonts ir augsnes kārta, kas no citas atšķiras pēc krāsas, 
trūdvielu daudzuma, struktūras, sakārtas un biezuma.

Iegaumē

1 Definē, kas ir alternatīvie energoresursi!

1 Kāpēc augsni var uzskatīt par izsmeļamu dabas resursu, lai gan 
tai piemīt spēja atjaunoties?

2 Nosauc augsnes veidotājfaktorus!

3 Izpēti attēlu B un apraksti augsnes veidošanās procesu!

4 Pamato cilvēka darbības nozīmi augsnes veidošanās procesā!

5 Salīdzini klimata joslu un augšņu karti ģeogrāfijas atlantā un nosaki, 
kuru augšņu ģeogrāfisko izplatību ir noteicis galvenokārt klimats!

Pārbaudi sevi

EAugsnes veidošanās procesā rodas augsnes horizonti. Attēlā 
parādīti raksturīgākie augsnes horizonti.
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Mūsdienās cilvēce patērē ļoti lielu apjomu 
dabas resursu, turklāt patēriņam ir tendence 
pieaugt. Piemēram, laikā no 1975. līdz 
2015. gadam dabas resursu ieguves apjoms ir 
vairāk nekā trīskāršojies. Tas skaidrojams gan 
ar iedzīvotāju skaita pieaugumu, gan dzīves 
līmeņa uzlabošanos un dažādu tehnoloģiju 
izmantošanas palielināšanos. Aprēķināts, ka 
gada laikā pasaulē iegūst 92 miljardus t dažādu 
dabas resursu (biomasas un derīgo izrakteņu) 
jeb vairāk nekā 12 t uz cilvēku. Lielākā daļa no 
tiem ir būvmateriālu izejvielas.

2.5.
•	kā var grupēt dabas resursus;
•	kāds ir dabas resursu izvietojums pasaulē un 

Latvijā.

Tu jau zini
•	prasmi izvērtēt nodrošinājumu ar dabas 

resursiem;
•	izpratni par nepieciešamību racionāli izmantot 

dabas resursus.

Tu apgūsi

Dabas resursu nodrošinājums un izmantošana

Izvērtējot nodrošinājumu ar resursiem, jāņem vērā 
vairāki faktori un terminoloģijas nianses. 

	• Ar derīgā izrakteņa resursiem saprot iegulā 
aprēķināto iespējamo šī izrakteņa daudzumu. Lai 
novērtētu derīgā izrakteņa kvalitāti, reālos ieguves 
apjomus un ekonomisko izdevīgumu, vēl jāveic 
papildu izpēte.

	• Derīgā izrakteņa atradne ir labi izpētīta iegula, kurā 
tā ieguve konkrētajā laika posmā ir ekonomiski 

pamatota. Apsverot atradnes izmantošanu, jāņem 
vērā tās ietekme uz vidi.

	• Iegūstot derīgo izrakteni, tā krājumi sarūk. Savukārt, 
turpinoties ģeoloģiskajai izpētei un attīstoties 
ieguves tehnoloģijām, derīgā izrakteņa krājumi 
var pieaugt. 

	• Lai aprēķinātu nodrošinājumu ar kādu dabas 
resursu, jāzina tā krājumi un patēriņš. Mainoties 
kādam no rādītājiem, mainīsies arī nodrošinājums.

Daudzu derīgo izrakteņu ieguves apjoms ir 
stabils vai pieaug tikai nedaudz. Nav tādu 
izejvielu, kuras var iegūt tikai no viena 
minerāla vai ieža, jo modernās tehnoloģijas 
ļauj izmantot vairākas alternatīvas. Tāpēc 
lēmumu, kuru derīgo izrakteni izmantot, 
nosaka galvenokārt ieguves izmaksas. Lai gan 
liela daļa derīgo izrakteņu atradņu ar augstu 
derīgo komponentu saturu un vienkāršu ieguvi 
ir izsmeltas, attīstoties tehnoloģijām var 
izmantot nabadzīgākas rūdas, kurās ir vairāki 
metāli. Turklāt arvien vairāk materiālu iegūst, 
atkārtoti pārstrādājot atkritumus.

Latvijā ģeoloģiskajos pētījumos ir apzinātas un 
izpētītas vairāk nekā 1200 dažādu būvmate-
riālu izejvielu atradnes. Mūsu valsts būs nodro-
šināta ar galvenajām būvmateriālu ražošanas 
izejvielām vēl daudzus gadsimtus. Smilšu un 
grants pietiek 200 gadiem, māla – 1100 gadiem, 
bet kaļķakmens – 1300 gadiem. Arī pasaulē 
nozīmīgāko derīgo izrakteņu krājumi var 
nodrošināt pastāvošo patēriņu vēl vismaz 
100 gadus. Taču tas nenozīmē, ka resursus 
drīkst izšķērdēt, lai ražotu nevajadzīgas preces 
vai apmierinātu modes untumus. Turklāt 
iegūtie resursi, piemēram, nocirstais koks, ir 
jāizmanto pilnībā, iegūstot pēc iespējas vairāk 
derīgu produktu un neradot atkritumus.Derīgo izrakteņu ieguves apjomi pasaulē

A milj. t
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Katras saimniecības nozares attīstībai ir nepieciešami noteikti 
dabas resursi, savukārt tās saražoto produkciju izmanto citas 
nozares. Piemēram, metalurģijas izejvielas ir melno vai 
krāsaino metālu rūdas. No tām ražo metālus un sakausējumus, 
kas nepieciešami būvmateriālu, transportlīdzekļu, iekārtu un 
aparātu ražošanai. Dažus resursus izmanto vairākas ļoti 
atšķirīgas nozares. Piemēram, ūdeni izmanto gan 
elektroenerģijas ieguvei, gan lauksaimniecībā, gan daudzās 
rūpniecības nozarēs, gan cilvēki sadzīvē. Arī ogles, dabasgāze 
un nafta ir ne tikai kurināmais – no šiem derīgajiem 
izrakteņiem ražo ļoti plašu produktu klāstu. 

Dažādas preces, kas tiek ražotas no naftas.

Vai zināji?

Kvēlspuldzes 
izgatavošanai ir 

nepieciešamas izej
vielas, ko iegūst no 

26 minerāliem.

autoriepa, datora monitors un tastatūra, saulesbrilles, 
kredītkarte, futbola un basketbola bumbas, sejas maska, 

slēpes, dezodorants, zobu pastas tūbiņa, glābšanas veste, 
apavi, kontaktlēcas, nagu laka, zobu birste, sporta krekls

Proti, dari, pēti

1 Izvēlies vienu ikdienā bieži lietotu sadzīves 
priekšmetu (izņemot viedtālruni) un veic pētījumu 
par tā ražošanā izmantotajiem dabas resursiem!

•	Izmanto dažādus informācijas avotus un 
noskaidro, kādi dabas resursi ir vajadzīgi 
priekšmeta izgatavošanai!

•	Noskaidro, kurās valstīs šos resursus iegūst, un 
datus attēlo domu kartē!

•	Secini, vai šī priekšmeta ražošanai nepieciešami 
daudzveidīgi dabas resursi un kur tos iegūst! 

2 Izvēlies vienu dabas resursu un veic pētījumu par 
tā ieguvi un izmantošanu! 

•	Iegūsti informāciju par tā krājumiem pasaulē un 
patēriņu gadā! Secini, kāds ir nodrošinājums ar šo 
dabas resursu!

•	Atrodi datus par resursa lielākajām ieguvējvalstīm! 
Uzzīmē stabiņu diagrammu, kurā attēlo resursa 
ieguves apjomus gadā!

•	Atrodi datus par resursa lielākajām 
patērētājvalstīm! Kartē attēlo resursa ieguves 
un patēriņa ģeogrāfiju! Secini, vai šis resurss tiek 
pārvadāts lielā attālumā!

•	Noskaidro, kādās nozarēs un kādu priekšmetu 
ražošanā resursu izmanto!

•	Spried, vai izvēlētais dabas resurss ir nozīmīgs 
pasaulē un vai tas varētu izsīkt!

•	Izsaki priekšlikumus, kā šī dabas resursa patēriņu 
varētu samazināt! 

Novērtē, kā tev veicās!

•	Esmu iesācējs, jo bez citu palīdzības nevaru atrast 
vajadzīgo informāciju un to apkopot. 

•	Esmu darītājs, jo lielāko daļu darba spēju veikt 
patstāvīgi, protu atrast vajadzīgo informāciju. 
Grūtības rada skaidrošana un domu kartes 
veidošana.

•	Esmu lietpratējs, jo visu darbu spēju veikt patstāvīgi. 
Protu atrast informāciju, veidot domu karti, skaidrot 
un izteikt priekšlikumus.

B

Noskenējot šo 
QR kodu, varēsi 
vairāk uzzināt 
par naftas 
izmantošanu.maconis.zvaigzne.lv/qr/567
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Padziļini izpratni

Izlasi tekstu, izpēti pārējos informācijas avotus un 
izpildi prasīto!

Mūsdienās ikdienā lietojamu sadzīves priekšmetu 
ražošanā izmanto daudz dažādu izejvielu. Katru gadu 
parādās jauni datoru, planšetdatoru, viedtālruņu un 
citu elektronisko ierīču modeļi, bez kuriem mūsu dzīve 
vairs nav iedomājama. Aplūkosim, kādas izejvielas 
nepieciešamas, lai saražotu mobilo telefonu! Tā 
izgatavošanai nepieciešami vismaz 60 dažādi materiāli. 
Piemēram, Apple iPhone satur aptuveni 25 g alumīnija, 
15 g vara, 0,34 g sudraba, 0,034 g zelta, 0,015 g pallā
dija. Ik gadu jaunu elektronisko ierīču ražošanai 
pasaulē izlieto vairāk nekā 320 t zelta un vairāk nekā 
7500 t sudraba. 

Mobilā telefona korpusu 
izgatavo no stikla, 
plastmasas (naftas 
pārstrādes produkts) un 
keramiskiem materiāliem.

Displeja stiklu ražo no alumīnija 
oksīda un silīcija dioksīda un 
pārklāj ar ļoti plānu indija un 
alvas oksīda kārtiņu. Displejos 
izmanto šķidros kristālus, kas 
galvenokārt ir organiskas vielas.

Sistēmplates ražošanā 
izmanto varu, zeltu, svinu, 
sudrabu un pallādiju.

Akumulatoru 
izgatavošanā 
izmanto litiju.

Mobilo telefonu ražošanai izmantoto Zemes dzīļu 
resursu galvenās ieguvējvalstis

Resurss Ieguvējvalstis

Varš Čīle, Ķīna, ASV

Alumīnijs Jamaika, Ķīna, Krievija, Kanāda

Sudrabs Meksika, Peru, Ķīna

Kvarca smiltis ASV, Ķīna

Kālijs Kanāda, Baltkrievija, Krievija

Alva Peru, Indonēzija, Mjanma, Ķīna

Litijs Čīle, Argentīna, Austrālija

Tantals Brazīlija, Kongo DR, Ruanda

Platīna grupas 
metāli (pallādijs, 
platīns u. c.) Dienvidāfrika, Krievija

Grafīts Indija, Ķīna

Indijs Dienvidkoreja, Ķīna

Germānijs Ķīna

Silīcijs Ķīna

Volframs Ķīna

Retzemju metāli 
(lantāns, itrijs) Ķīna

Elektronisko ierīču sastāvā ir tādi toksiski metāli kā 
svins, dzīvsudrabs un kadmijs, kuri nodara būtisku 
kaitējumu cilvēku veselībai un videi, tādēļ tās nedrīkst 
izmest sadzīves atkritumu konteineros, bet gan 
jānodod pārstrādei. Dati par 2019. gadu liecina, ka 
Eiropas Savienībā ik mēnesi atkritumos izmet aptuveni 
10 miljonus mobilo tālruņu. Savukārt, pēc tehnoloģiju 
kompānijas Gartner datiem, pasaulē ik gadu tiek 
pārdots aptuveni pusotrs miljards mobilo tālruņu.

1 Attēlo kontūrkartē mobilo telefonu ražošanai 
nepieciešamo izejvielu ieguves ģeogrāfiju!

2 Kuras valstis piegādā visvairāk dažādu izejvielu?

3 Izmanto arī citus informācijas avotus un noskaidro, 
vai izejvielu ieguves un mobilo telefonu ražošanas 
ģeogrāfija atšķiras! Argumentē savu atbildi! 

4 Kāpēc nederīgu mobilo telefonu nedrīkst izmest 
sadzīves atkritumos? Mini divus konkrētus 
iemeslus!

5 Kāpēc regulāru vecāka modeļa telefona nomaiņu 
ar jaunu nevar uzskatīt par ilgtspējīgu un videi 
draudzīgu rīcību?

6 Vai piekrīti izteikumam, ka mobilie telefoni jāražo 
tādi, lai tos varētu viegli salabot? Savu viedokli 
pamato!
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Kopsavilkums2.

	• Dabas resursi ir dabas elementi un dabas 
spēki, kurus cilvēki izmanto savām 
vajadzībām.

	• Dabas apstākļi ir dabas elementi un dabas 
spēki, kuri ietekmē saimniecību, taču tiešā 
veidā cilvēku vajadzībām netiek izmantoti.

	• Dabas resursus pēc noteiktām pazīmēm 
iedala vairākās grupās. Galvenās pazīmes, pēc 
kurām grupē dabas resursus, ir to izcelsme, 
izmantošanas veids, izmantojamības pakāpe 
un spēja atjaunoties.

	• Lai gan mūsu planētas dabas resursi ir 
daudzveidīgi, to daudzums ir ierobežots un 
nākotnē daļa no tiem var izsīkt, jo pieaug gan 
resursu patēriņš, gan pasaules iedzīvotāju 
skaits. Praktiski neizsmeļami ir tikai daži 
dabas resursi, piemēram, Saules un vēja 
enerģija.

	• Derīgie izrakteņi ir dabiski minerālu un iežu 
sakopojumi Zemes garozā, kurus var izmantot 
saimniecībā. Tie ir izsmeļamie neatjaunīgie 
dabas resursi.

	• Derīgo izrakteņu izplatību un iegulu 
veidošanos nosaka vietas ģeoloģiskā uzbūve.

	• Nemetāliskie derīgie izrakteņi lielākoties ir 
teritorijās, ko klāj nogulumiežu sega, kura 
uzkrājusies Zemes garozas ieliecēs. Turpretī 
metālu rūdas galvenokārt ir radušās Zemes 
dzīlēs no magmas, kā arī metamorfizācijas 
procesā.

	• Derīgo izrakteņu atradne ir dabisks derīgo 
izrakteņu sakopojums, kuru daudzums, 
kvalitāte un ieguves apstākļi ir izvērtēti 
un praktiskā izmantošana ir iespējama.

	• Derīgos izrakteņus, kas tiek vai var tikt 
izmantoti enerģijas iegūšanai, sauc par 
enerģētiskajiem derīgajiem izrakteņiem. 
Tie ir ogles, nafta, dabasgāze, degslāneklis, 
kūdra. Sadedzinot šo kurināmo, atmosfērā 
nonāk ogļskābā gāze, kas veicina klimata 
pasiltināšanos.

	• Alternatīvie energoresursi, piemēram, Saules, 
vēja un ūdens enerģija, ir neizsmeļamu 
energoresursu kopums, kuri nerada 
ievērojamus draudus videi. Tie vēl netiek 
izmantoti tik plaši kā fosilais kurināmais.

	• Nozīmīgi derīgie izrakteņi ir melno un 
krāsaino metālu rūdas, no kurām iegūst 
dažādus metālus. 

	• No melno metālu rūdām visvairāk izmanto 
dzelzs rūdu. No krāsaino metālu rūdām 
nozīmīgākās ir alumīnija, vara, cinka, svina, 
niķeļa un alvas rūdas.

	• Dabas resursa ieguvējvalsts ir valsts, kurā 
attiecīgais dabas resurss tiek iegūts.

	• Dabas resursa patērētājvalsts ir valsts, kurā 
attiecīgais dabas resurss plaši tiek izmantots 
valsts saimniecībā. 

	• Latvijas Zemes dzīļu galvenā bagātība 
ir būvmateriālu derīgie izrakteņi. Latvijā 
ir lieli smilšu un grants, māla, dolomīta, 
kaļķakmens un ģipšakmens krājumi.

	• Neizsmeļamie dabas resursi ir vēja, Saules, 
plūdmaiņu un ģeotermālā enerģija. Tie ir 
alternatīvie energoresursi, kuri nerada 
siltumnīcas efekta gāzu izmešus atmosfērā. 

	• Meži, augsne, kūdra un saldūdens ir 
izsmeļamie atjaunīgie resursi.

	• Saldūdens resursu daudzums ir ierobežots, 
jo tikai 2,8 % no visiem mūsu planētas 
ūdeņiem ir saldūdens, turklāt aptuveni 70 % 
no tiem ir ieslēgti Antarktīdas, Grenlandes 
un kalnu ledājos. 

	• Augsne – Zemes garozas auglīgā virskārta – 
ir viens no nozīmīgākajiem atjaunīgajiem 
dabas resursiem. Tās izmantošana nodrošina 
cilvēkus ar pārtiku un daudzām rūpniecības 
izejvielām.

	• Lai novērtētu nodrošinājumu ar kādu dabas 
resursu, jāzina tā krājumi un patēriņš. 
Mainoties kādam no rādītājiem, mainīsies 
arī nodrošinājums.



3. Kas ir biomas, un 
kāda ir to ģeogrāfiskā 
izplatība?
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Visumā ir daudz gan lielu, gan mazu, gan iežu, gan gāzu 
planētu, taču tikai Zeme ir apveltīta ar kaut ko īpašu – 
dažādiem dzīvajiem organismiem. Mūsu planēta atrodas tieši 
tādā attālumā no Saules, lai uz tās būtu dzīvības pastāvēšanai 
nepieciešamie nosacījumi – piemērota temperatūra un ūdens 
šķidrā veidā. Dzīvajiem organismiem vislabvēlīgākie apstākļi 
ir vietās, kur notiek litosfēras, hidrosfēras un atmosfēras 
mijiedarbība. Tur rodas zemeslodes dzīvības apvalks – 
biosfēra. Tā aptver hidrosfēras un litosfēras augšējo daļu 
un atmosfēras zemākos slāņus, un to veido gan tādi lieli un 
sarežģīti organismi kā vaļi, lauvas, tunzivis un ozoli, gan arī 
ļoti sīkas vai vienkāršas būtnes, piemēram, ciānbaktērijas, 
aļģes, medūzas.

Lai arī nav tādas vietas uz Zemes virsas, kur nebūtu biosfēras, 
dažādos apgabalos tā ir ļoti atšķirīga. Šīs atšķirības nosaka 
galvenokārt klimats – vietai raksturīgais siltums un mitrums. 
Atkarībā no temperatūras gada gaitas, nokrišņu daudzuma un 
režīma izveidojas konkrētajiem apstākļiem piemērotākais augu 
un dzīvnieku kopums. Bioma jeb dabas zona ir plaša 
sauszemes teritorija ar līdzīgu klimatu, augsnēm, augiem un 
dzīvniekiem. Tu jau zini, ka klimata joslas nomaina cita citu 
virzienā no ekvatora uz poliem, tāpēc līdzīgi noteiktā secībā 
mainās arī biomas. 

Mijiedarbojoties trim galvenajiem faktoriem – gaisa 
temperatūras gada gaitai, nokrišņu daudzumam un 
režīmam –, sauszemē ir attīstījušies trīs izplatītākie augāja 
tipi: meži, zālāji (pļavas) un tuksneši. To augu sugu 
sastāvs un ģeogrāfiskais novietojums nosaka, kura bioma 
izveidosies konkrētajā teritorijā. Augu attīstībai vajag siltumu, 
ūdeni un gaismu, tāpēc tie ir piemērojušies noteiktiem 
ģeogrāfiskajiem apstākļiem. Teritorijās ar karstu un mitru 
klimatu aug mūžzaļi platlapu koki, savukārt apgabaliem ar 
mēreni siltu vasaru, aukstu ziemu un vidēju nokrišņu 
daudzumu raksturīgi skujkoki. Tāpēc, piemēram, ekvatora 
tuvumā ir mūžzaļie tropu lietusmeži, bet mērenajiem 
platumiem raksturīgi jauktie meži, kurus vairāk uz ziemeļiem 
nomaina skujkoku mežu bioma.

3.1. Biomu veidošanās

•	ka ekosistēmu veido vide un dzīvie organismi, 
kas tajā dzīvo;

•	ka klimats ietekmē reģiona dabu un cilvēku dzīvi.

Tu jau zini
•	kas ir biosfēra;
•	kas ir bioma;
•	kuru faktoru mijiedarbībā veidojas biomas.

Tu apgūsi

A

Vai zināji?

Ja zemeslode būtu 
futbolbumbas lielumā, 

biosfēras biezums 
nepārsniegtu 
pusmilimetru.

Latvijai raksturīga ainava, kurā 
vienlaikus var redzēt četras Zemes 
sistēmas jeb sfēras – litosfēru, 
hidrosfēru, atmosfēru un biosfēru.

Biosfēra ir visu pasaules 
ekosistēmu kopums, kas sastāv 
no dzīvajiem organismiem  
un to dzīves vides.

Iegaumē

Bioma ir plašs ģeogrāfisks 
apgabals, kur līdzīga klimata un 
citu dabas apstākļu ietekmē 
izveidojies raksturīgs dzīvo 
organismu kopums.

Iegaumē

Augājs ir laika gaitā izveidojies 
augu kopums kādā teritorijā.

Iegaumē
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Aleksandra fon Humbolta grāmatas “Augu ģeogrāfija” ilustrācijā attēloti Čimboraso un 
Kotopaksi vulkāni šķērsgriezumā ar detalizētu informāciju par katrā augstumā sastopamajiem 

augiem. Mūsdienās to izmantoto, lai analizētu klimata pārmaiņu sekas kalnos. 

Ievērojamais dabaszinātnieks Aleksandrs fon 
Humbolts savas ekspedīcijas uz Dienvidameriku 
(1799–1804) sākumā piestāja Kanāriju salās un uzkāpa 
Tenerifes augstākajā virsotnē Teidē. Kāpiena laikā viņš 
ievēroja, ka, palielinoties augstumam, mainās augājs. 
Arī ceļojot pa Dienvidameriku un aprakstot iepriekš 
neredzētus augus un dzīvniekus, Humbolts saskatīja 
saikni starp organismiem un dabas apstākļiem vietās, 
kurās viņi dzīvo. Zinātnieks uzskatīja, ka dabā viss ir 
saistīts un tā jāpēta kā vienots veselums. Viņš norādīja, 
ka augājs mainās virzienā no ekvatora uz poliem 
līdzīgi, kā tas notiek, kāpjot kalnā no pakājes līdz 
virsotnei. Humboltam radās doma, ka augu valsts ir 
atkarīga no vietas klimata, tāpēc viņu uzskata par 
bioģeogrāfijas pamatlicēju. 

Biomu atkarība no gaisa temperatūras un nokrišņu daudzuma

Apgabals aiz polārā loka saņem 
maz Saules siltuma un gaismas. 
Tur vasaras ir īsas un aukstas, bet 
ziemas – garas, aukstas un tumšas.

Zona starp tropu 
lokiem saņem 
vis vairāk Saules 
gaismas un siltuma, 
bet nokrišņu 
daudzums dažādos 
apgabalos ir ļoti 
atšķirīgs.

Mērenajos platumos ir četri 
gadalaiki, kuri atšķiras ar vidējo 
temperatūru, nokrišņu daudzumu 
un dienas garumu.

1 Saviem vārdiem definē, kas ir bioma!

2 Skaidro, ar ko atšķiras biosfēra un bioma!

3 Izpēti attēlu A un apraksti, kā šajā vietā var notikt 
Zemes sistēmu mijiedarbība!

4 Izpēti attēlu C un apraksti zālāju un tuksnešu 
biomu maiņu virzienā no ekavatora uz polu!

5 Kuri koki – lapkoki vai skujkoki – raksturīgi 
aukstāka klimata apgabaliem?

6 Izpēti attēlu C un noformulē sakarību starp 
teritorijas dabas apstākļiem un tajā izplatītajām 
biomām!

Pārbaudi sevi

C

B

Uzzini vairāk



50

polārie tuksneši

tundra

skujkoku meži

jauktie meži

platlapju meži

mūžzaļie cietlapju meži un krūmāji

stepe

savannas

tuksneši

mitrie tropu meži

kalnu apgabali

Ekvators

Ziemeļu tropu loks

Dienvidu tropu loks

Ziemeļu polārais loks

Dienvidu polārais loks

Ģeogrāfi izšķir desmit lielas sauszemes biomas: polāros tuksnešus, tundru, skujkoku 
mežus, jauktos mežus, platlapju mežus, mūžzaļo cietlapju mežus un krūmājus, stepi, 
savannu, tuksnešus un mitros tropu mežus. 

3.2. Biomu ģeogrāfiskā izplatība

•	kā klimata joslas nomaina cita citu virzienā 
no ekvatora uz poliem;

•	kas ir bioma.

Tu jau zini
•	kuras ir pasaulē lielākās biomas;
•	kuros kontinentos izplatīta katra bioma;
•	kas ir augstumjoslojums.

Tu apgūsi

Savanna ir zālāju bioma karstajā joslā. Savannā 
raksturīgi divi gadalaiki – sausā un lietus sezona.

Tuksneši izveidojušies zemeslodes sausākajos 
apgabalos. Tie var būt gan mērenajā, gan subtropu, 
gan tropu joslā. Tuksnešos ir nabadzīga augu valsts.

D

Mitrie tropu meži plešas ekvatoriālajā joslā, kur visu 
gadu ir karsts un lietains. Koki tur ir mūžzaļi, ar platām 
lapām.

C

E

B

Polārajos tuksnešos lielāko gada daļu valda bargs sals. 
Klimats tur ir ļoti sauss. Šādos apstākļos izdzīvo tikai 
vienkārši organismi: aļģes, sēnes, ķērpji.

A

Biomu izplatība pasaulē
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polārie tuksneši

tundra

skujkoku meži

jauktie meži

platlapju meži

mūžzaļie cietlapju meži un krūmāji

stepe

savannas

tuksneši

mitrie tropu meži

kalnu apgabali

Ekvators

Ziemeļu tropu loks

Dienvidu tropu loks

Ziemeļu polārais loks

Dienvidu polārais loks

Tundra ir bezmežu zona, kas plešas Ziemeļu Ledus 
okeāna piekrastē. Augi – sūnas, ķērpji, grīšļi un 
pundurkrūmi – pielāgojušies garām, aukstām 
ziemām un īsām, vēsām vasarām.

F

Skujkoku meži aug ziemeļu puslodes mērenā 
klimata joslā, kur vasaras ir pavēsas, bet ziemas – 
garas un sniegotas.

G

Jauktie meži ir pāreja no skujkoku uz platlapju mežiem. 
Tie aug mērenajos platumos vietās ar nedaudz siltāku 
un mitrāku klimatu nekā skujkoku meži.

H

Platlapju meži plešas apgabalos, kur raksturīgs mērenās 
joslas okeāniskais klimats. Koku platās lapas vasarā 
aizsedz Saules gaismu, tāpēc mežā valda puskrēsla.

I

K

Mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā vasaras 
ir karstas un sausas, bet ziemas – vēsas un mitras. 
Lai saglabātu mitrumu, koku un krūmu lapas ir 
sīkas, asas vai it kā klātas ar vaska kārtiņu.

Stepe ir mērenās joslas zālāju bioma. Tur auglīgās 
augsnēs aug dažādas graudzāles un ziedaugi.

J
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Augstumjoslojums ir dabas 
apstākļu un dzīvo organismu 
maiņa kalnos, palielinoties 
absolūtajam augstumam. To 
izraisa galvenokārt temperatūras 
pazemināšanās. 

Iegaumē

Starp biomām nepastāv krasu robežu. Līdzīgi kā starp 
galvenajām klimata joslām ir pārejas joslas, arī starp 
galvenajām biomām ir izveidojušās pārejas biomas. Piemēram, 
starp tundru un skujkoku mežiem plešas mežatundra, kurā 
ir abu līdzās esošo biomu iezīmes. Citas līdzīgas zonas ir 
arī mežastepe un pustuksneši. 

Lielu dzīvās dabas un ainavu daudzveidību mazā teritorijā var 
novērot kalnos. Pirmais to pamanīja un aprakstīja Aleksandrs 
fon Humbolts. Kalnos, palielinoties augstumam virs jūras 
līmeņa, cita citu diezgan strauji nomaina vairākas biomas. 
Tā izpaužas augstumjoslojums. Joslu skaits ir atkarīgs no 
kalnu augstuma, ģeogrāfiskā stāvokļa un no tā, pret kuru 
debespusi vērsta nogāze. Tomēr kopumā var teikt, ka, kāpjot 
kalnos, biomas mainīsies tā, it kā mēs no kalna pakājes dotos 
tuvākā pola virzienā. Visvairāk biomu var novērot augstu 
kalnu pretvēja nogāzēs ekvatora tuvumā.

Vai zināji?

Skujkoku meži ir  
pasaulē lielākā bioma.  

Tā aizņem aptuveni 
piekto daļu no saus

zemes platības.

6000 m

5000 m

4000 m

3000 m

2000 m

1000 m

0 m

Augstumjoslojums subekvatoriālajā joslā Augstumjoslojums mērenajā joslā

Lapkoku meži
Skujkoku meži

Augstkalnu pļavas
Kalnu tundra

Savanna

Mitrie  
tropu  
meži

Mūžzaļie koki 
un krūmāji

Augstkalnu pļavas

Augstkalnu tuksnesis

Sniegi un ledāji

Sniegi un ledāji

Andu augstākās virsotnes, kuras klāj sniegi un ledāji, 
pārsniedz 6 km augstumu, bet zemāk plešas augstkalnu 
tuksnesis. Vēl zemāk cilvēki nogāzēs ir ierīkojuši terases  
un iekopuši laukus.

Sjerranevadas kalnu (ASV) rietumu nogāzēs 
1500–2000 m vjl. augstumā aug neparasti skujkoki – 
mamutkoki. To augstums var sasniegt 100 m, bet 
stumbra diametrs – aptuveni 10 m. Lielākais no 
mamutkokiem ir “Ģenerālis Šērmens” (attēlā centrā) – 
tas ir vislielākais dzīvais organisms.

L

M
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Alpu kalnu pakājē aug platlapju meži, bet virsotnes klāj 
sniegi un ledāji.

Kilimandžāro 2800–4000 m augstumā ir krūmāju un 
augstkalnu pļavu zona, kurā aug graudzāles un mūžzaļi 
krūmi – ērikas. Šie augi piemērojušies apstākļiem, kad 
dienas ir karstas, bet naktīs valda aukstums.

N O

1 Nosauc pasaulē lielākās mežu un zālāju biomas!

2 Izmanto atlanta kartes un nosaki, kuras biomas ir 
izveidojušās katrā klimata joslā!

3 Kura klimata joslā un biomā atrodas Latvija?

4 Kāpēc dienvidu puslodē nav tundras un skujkoku 
mežu biomu?

5 Nosaki, kurās klimata joslās biomas stiepjas 
galvenokārt paralēļu virzienā, bet kurās cita citu 
nomaina meridionālā virzienā!

6 Skaidro, kāpēc vairākos pasaules reģionos biomu 
maiņa notiek meridionālā virzienā!

7 Saviem vārdiem definē, kas ir augstumjoslojums!

8 Nosauc biomas, kuras cita citu secīgi nomaina, 
kāpjot Alpos!

9 Kurā augstumjoslā aug mamutkoki?

Pārbaudi sevi

1 Izvēlies divas biomas un, izmantojot kartes 
ģeogrāfijas atlantā, apraksti katras ģeogrāfisko 
novietojumu!

2 Salīdzini, kas šo biomu ģeogrāfiskajam 
novietojumam ir kopīgs, bet kas – atšķirīgs!

3 Salīdzini Čimboraso kalnu Dienvidamerikā un 
Denali Ziemeļamerikā pēc šādiem kritērijiem: 
absolūtais augstums, klimata josla, 
augstumjoslojums!

4 Kurā no kalniem ir vairāk augstumjoslu? Kāpēc?

Novērtē, kā tev veicās!

•		Esmu iesācējs, jo bez citu palīdzības nevaru atrast 
visu nepieciešamo informāciju un paveikt darbu.

•		Esmu darītājs, jo lielāko daļu darba spēju veikt 
patstāvīgi. Grūtības sagādā salīdzināšana un 
skaidrošana.

•		Esmu lietpratējs, jo visu darbu spēju veikt 
patstāvīgi. Protu salīdzināt biomu ģeogrāfisko 
stāvokli un skaidrot augstumjoslojuma veidošanos.

Proti, dari, pēti

Noskenējot šo QR kodu, 
varēsi izpildīt uzdevumu 
par biomu izplatību.

maconis.zvaigzne.lv/qr/707
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Dabā starp tās komponentiem – iežiem, reljefu, klimatu, ūdeņiem, augsni, augu un 
dzīvnieku valsti – pastāv cieša mijiedarbība, veidojot dabas kompleksus. Viens no 
šādiem lieliem, pasaules mēroga dabas kompleksiem ir biomas jeb dabas zonas. Tās 
pētot un raksturojot, jācenšas atklāt un izsekot nozīmīgāko komponentu savstarpējo 
saistību un to, kā tie ietekmē biomu veidošanos. Zemes ģeoloģiskās attīstības laikā 
biomas ir mainījušās un pārvietojušās daudzas reizes, bet pēdējā gadsimta laikā lielu 
ietekmi uz dabas kompleksiem ir atstājusi cilvēka darbība. Tādējādi mūsdienās 
biomu saglabāšana un aizsardzība ir viens no galvenajiem uzdevumiem.

3.3. Biomu galvenās pazīmes 

•	ka ekosistēmu veido vide un dzīvie organismi, 
kas tajā dzīvo;

•	kuri faktori nosaka biomu veidošanos;
•	kā pēc klimatogrammas noteikt klimata joslu un 

tipu.

Tu jau zini
•	ka biomās starp dabas komponentiem pastāv 

mijiedarbība;
•	pēc kurām pazīmēm biomas atšķiras;
•	prasmi raksturot biomas pēc noteiktiem 

kritērijiem.

Tu apgūsi

Klimats ir nozīmīgākais biomas veidojošais faktors. Piemēram, nokrišņu daudzums 
tieši ietekmē augsnes mitrumu, savukārt temperatūra – augu veģetācijas perioda 
ilgumu. Temperatūras un nokrišņu režīms ietekmē dzīvniekiem pieejamās barības 
un ūdens daudzumu, nosakot dzīvnieku sugu sastāvu un dzīvesveidu. Piemēram, 
skujkoku mežu zonā brūnie lāči bargās ziemas pavada ziemas guļā. Klimats ir katras 
biomas raksturīgākā pazīme, tāpēc parasti vispirms noskaidro, kurā klimata joslā un 
tipā tā atrodas.

Augsne no iežiem veidojas tiešā klimata, augu un dzīvnieku ietekmē. Temperatūras 
svārstības sadrupina iežus, bet nokrišņu daudzums un režīms ietekmē spēju augsnē 
uzkrāties barības vielām. Barības vielu avots ir atmirušās augu daļas, kuras pārveido 
augsnē mītošās sliekas, vaboles, ērces un citi organismi. Savukārt pati augsne ir 
barības vielu avots augiem un daudzu dzīvnieku mājvieta un patvērums. 

Augāja veidošanos kādā teritorijā ir noteicis klimats un augsnes. Katrai augu sugai 
veģetācijas periodā ir jāsaņem noteikts siltuma un mitruma daudzums, kā arī augsnē 

Dabas komponentu mijiedarbība biomā

Klimats

Nn 0,5DzīvniekiAugājs

Augsne

A



55

esošās barības vielas. Apgabalos ar sausu klimatu un 
nabadzīgām augsnēm nevar izveidoties bagātīgs augājs. Arī 
dzīvnieki ietekmē augu valsti, palīdzot izplatīties sēklām un 
mēslojot augsni. Savukārt augi ir daudzu dzīvnieku barība un 
mājoklis. Interesanti, ka augājs var ietekmēt vietas klimatu. 
Piemēram, koki noēno zemi, vasarā saglabājot augsnē mitrumu 
un pazeminot gaisa temperatūru.

Dzīvnieku valsti ietekmē gan klimats, gan augsne, gan 
augājs, savukārt dzīvnieki mijiedarbojas ar augiem un augsni. 
Bieži vien cilvēki par raksturīgāko kādas biomas pazīmi uzskata 
tur mītošos lielos zīdītājus vai putnus. Piemēram, bērnībā lasīto 
grāmatu vai skatīto filmu iespaidā daudziem šķiet, ka savannu 
noteicošā pazīme ir lauvas, ziloņi vai degunradži.

Katras biomas galvenās 
pazīmes ir klimats (janvāra un 
jūlija vidējā temperatūra, 
nokrišņu daudzums un režīms), 
izplatītākās augsnes, 
raksturīgākie augi un dzīvnieki.

Iegaumē

Savanna ir tipiska zālāju bioma, kurā 
noteicošā loma ir nokrišņu režīmam – 
sausajai un lietus sezonai. Sākoties 
lietiem, izkaltusī zāle sazaļo, tāpēc 
zālēdājiem barības meklējumos 
nav jāmēro lieli attālumi. Šajā laikā 
antilopēm, kā šai impalai attēlā, 
dzimst mazuļi.

1 Nosauc biomas galvenās pazīmes!

2 Izmanto attēlu A un raksturo dabas komponentu mijiedarbību vienā 
biomā!

3 Ar konkrētu piemēru skaidro, kā Latvijā jaukto mežu zonā izpaužas 
dabas komponentu mijiedarbība!

4 Mini konkrētus cilvēka darbības piemērus un to ietekmi uz jaukto 
mežu zonu Latvijā!

Pārbaudi sevi

1 Iedomājies, ka tu šķērso Āziju pa 100° meridiānu virzienā no ziemeļiem uz dienvidiem!  
Izmantojot ģeogrāfijas atlanta kartes un citus informācijas avotus, aizpildi tabulu par biomām!

Bioma
Klimata 

josla

Vidējā  
temperatūra 

Nokrišņi
Izplatī
tākās 

augsnes

Rakstu
rīgākie 

augi

Rakstu
rīgākie 

dzīvnieki

Cilvēku 
nodarbo
šanās un 
ietekme

Janvārī  
(ºC)

Jūlijā  
(ºC)

Daudzums  
gadā  
(mm)

Režīms

Arktiskie 
tuksneši

2 Izvēlies no tabulas vienu biomu un uzraksti tās raksturojumu, izmantojot doto plānu!  
Raksturojumā atceries skaidrot, kā augi, dzīvnieki un cilvēki ir piemērojušies konkrētajiem dabas apstākļiem! 

Biomas raksturojuma plāns

1. Ģeogrāfiskais stāvoklis.
2. Klimata josla un klimata tips.
3. Galvenie klimata rādītāji (vidējā temperatūra 

ziemā un vasarā, gada nokrišņu daudzums un 
režīms) un īpatnības (piemēram, liela gada vai 
diennakts temperatūras amplitūda).

4. Izplatītākās augsnes un to īpatnības.
5. Raksturīgākie augi.
6. Raksturīgākie dzīvnieki.
7. Cilvēku nodarbošanās, dzīvesveida īpatnības 

un ietekme uz vidi.

Novērtē, kā tev veicās!

•	Esmu iesācējs, jo bez citu palīdzības nevaru 
atrast visu nepieciešamo informāciju un uzrakstīt 
raksturojumu.

•	Esmu darītājs, jo lielāko daļu darba spēju veikt 
patstāvīgi. Grūtības sagādā augu un dzīvnieku 
piemērošanās, kā arī cilvēku ietekmes skaidrošana.

•	Esmu lietpratējs, jo visu darbu spēju veikt patstāvīgi. 
Protu apkopot informāciju, uzrakstīt raksturojumu 
un skaidrot cilvēku ietekmi uz vidi biomā.

Proti, dari, pēti

B
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Kopsavilkums3.

	• Biosfēra ir visu pasaules ekosistēmu kopums, 
kas sastāv no dzīvajiem organismiem un to 
dzīves vides. Biosfēra aptver hidrosfēras un 
litosfēras augšējo daļu un atmosfēras 
zemākos slāņus, jo dzīvajiem organismiem 
vislabvēlīgākie apstākļi ir vietās, kur notiek 
litosfēras, hidrosfēras un atmosfēras 
mijiedarbība.

	• Bioma jeb dabas zona ir plašs ģeogrāfisks 
apgabals, kur līdzīga klimata un citu dabas 
apstākļu ietekmē izveidojies raksturīgs dzīvo 
organismu kopums.

	• Augājs ir laika gaitā izveidojies augu kopums 
kādā teritorijā. Mijiedarbojoties trim galvena-
jiem faktoriem – gaisa temperatūras gada 
gaitai, nokrišņu daudzumam un režīmam –, 
sauszemē ir attīstījušies trīs izplatītākie 
augāja tipi: meži, zālāji (pļavas) un tuksneši.

	• Pētot un raksturojot biomas, jācenšas atklāt 
un izsekot nozīmīgāko komponentu – 
klimata, augsnes, augu un dzīvnieku – 
savstarpējo saistību un to, kā tie ietekmē 
biomu veidošanos.

	• Ir desmit lielas sauszemes biomas: polārie 
tuksneši, tundra, skujkoku meži, jauktie 
meži, platlapju meži, mūžzaļo cietlapju meži 
un krūmāji, stepe, savanna, tuksneši un 
mitrie tropu meži.

	• Starp biomām nepastāv krasu robežu. Līdzīgi 
kā starp galvenajām klimata joslām ir pārejas 
joslas, arī starp galvenajām biomām ir 
izveidojušās pārejas biomas, piemēram, 
mežatundra, mežastepe un pustuksneši.

	• Polārajos tuksnešos lielāko gada daļu valda 
bargs sals. Klimats tur ir ļoti sauss. Šādos 
apstākļos izdzīvo tikai vienkārši organismi: 
aļģes, sēnes, ķērpji.

	• Tundra ir bezmežu zona, kas plešas Ziemeļu 
Ledus okeāna piekrastē. Augi – sūnas, ķērpji, 
grīšļi un pundurkrūmi – pielāgojušies garām, 
aukstām ziemām un īsām, vēsām vasarām.

	• Skujkoku meži aug ziemeļu puslodes mērenā 
klimata joslā, kur vasaras ir pavēsas, bet 
ziemas – garas un sniegotas.

	• Jauktie meži ir pāreja no skujkoku uz 
platlapju mežiem. Tie aug mērenajos 
platumos vietās ar nedaudz siltāku un 
mitrāku klimatu nekā skujkoku meži.

	• Platlapju meži plešas apgabalos, kur 
raksturīgs mērenās joslas okeāniskais 
klimats. Koku platās lapas vasarā aizsedz 
Saules gaismu, tāpēc mežā valda puskrēsla.

	• Mūžzaļo cietlapju mežu un krūmāju zonā 
vasaras ir karstas un sausas, bet ziemas – 
vēsas un mitras. Lai saglabātu mitrumu, 
koku un krūmu lapas ir sīkas, asas vai it kā 
klātas ar vaska kārtiņu.

	• Stepe ir mērenās joslas zālāju bioma. Tur 
auglīgās augsnēs aug dažādas graudzāles 
un ziedaugi.

	• Savanna ir zālāju bioma karstajā joslā. 
Savannā raksturīgi divi gadalaiki – sausā 
un lietus sezona.

	• Tuksneši izveidojušies zemeslodes sausākajos 
apgabalos. Tie var būt gan mērenajā, gan 
subtropu, gan tropu joslā. Tuksnešos ir 
nabadzīga augu valsts.

	• Tuksneši izveidojušies zemeslodes sausākajos 
apgabalos. Tie var būt gan mērenajā, gan 
subtropu, gan tropu joslā. Tuksnešos ir 
nabadzīga augu valsts.

	• Mitrie tropu meži plešas ekvatoriālajā joslā, 
kur visu gadu ir karsts un lietains. Koki tur 
ir mūžzaļi, ar platām lapām.

	• Lielu dzīvās dabas un ainavu daudzveidību 
mazā teritorijā var novērot kalnos. Tur, 
palielinoties augstumam virs jūras līmeņa, 
cita citu diezgan strauji nomaina vairākas 
biomas. Tā izpaužas augstumjoslojums.


