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Noteikumi :)

Jāce! rokas
Par katru pareizu atbildi - 1 punkts (uzlīme)
Kuram beigās būs visvairāk uzlīmju - 
uzvarētājs



Aiziet!



Kā sauc Latvijas lielāko 
purvu un kur tas atrodas?

Cenas tīrelis netālu no Rīgas
Teiču purvs Madonas novadā
Rožu purvs Salas novadā
Bažu purvs Dundagas novadā



Teiču purvs
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Rožu purvs





Kas ir purva akacis?

Purva velnam elpošanas caurumi
Kūdras kupols purvā
Plaisa kūdrā
Kūdras izstrādes dē! radies tukšums purvā
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Kāda ir sfagnu loma 
purvā?

Palīdz no purva aizvadīt ūdeni
Kūdras veidotājs, purva pamatelements (augs, 
kas veido kūdru)
Sfagni veido netipisko purvu - bez augiem un 
plašām atklātām ūdens teritorijām
Palīdz purvam neatdzist, purva 
dzesinātājsistēmas pamatelements
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Vai Latvijas purvos dzīvo 
bru"urupuči?

Jā, visos Latvijas purvos
Jā, bet tas ir rets un īpaši aizsargājams 
purva dzīvnieks
Nē, jo ziemas Latvijā ir pārāk bargas šiem 
dzīvniekiem
Nē, purvos bru"urupuči nedzīvo
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Kas ir asinssarkanais 
plakanis?

Purva augs - kukai"ēdājs
Vabole, kas dzīvo uz trūdošas koksnes
Purva bru"urupuča otrs nosaukums
Purva putns ar sarkanu, plakanu knābi
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Labvēlīga - purvs nesaglabā mitrumu
Nelabvēlīga - purvs zaudē mitrumu
Labvēlīga - purva augiem ir labāki augšanas 
apstāk!i
Nelabvēlīga - purva augi “slīkst” ūdenī

Kāda ir meliorācijas 
ietekme uz augstajiem 

purviem?
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Kādus purva augus Tu 
zini?

Par katru nosaukto purvā esošo augu -           
1 punkts!



Kādus purva dzīvniekus 
Tu zini?

Par katru nosaukto purvā mītošo dzīvnieku -   
1 punkts!



Paldies par uzmanību!
Saskaitām punktus!

LABĀKAJIEM - BALVI#AS!

Projekta sabiedrisko attiecību koordinatore: 
Daiga Brakmane, daiga.brakmane@lu.lv


