Iniciatīva “Nacionālo dārgumu jaunatklāšana” – Ķemeru
Nacionālais parks

Uzdevums Nr. 5 (Zaļā kāpa)
5.1. Ceļa posms Ķemeri – Zaļā kāpa.
Atrodiet pareizās atbildes uz zemāk redzamajiem jautājumiem. Atbildes uzrakstiet ar
marķieri uz lapas un nofotografējieties tā, lai būtu redzams uz lapas rakstītais, kā arī
5. jautājumā minētie infrastruktūras uzlabojumi (tie var būt fonā)! Lūgums rakstīt
lieliem, drukātiem burtiem 

1. Kā sauc ielu Ķemeros, pa kuru var nokļūt līdz Zaļās kāpas maršruta sākumam?
2. Kas ir maršruta iespaidīgākais objekts?
3. Cik ceļazīmju saskaitījāt ceļa posmā no informācijas stenda līdz Zaļajai kāpai?
4. Uz kuru purvu paveras skats no Zaļās kāpas virsotnes (uz otru purvu skatu aizsedz
koki)?
5. Nokļūstot Zaļajā kāpā, pamanīsiet infrastruktūras uzlabojumus, par kuriem
informācijas stendā nekas nebija teikts. Uzrakstiet šo uzlabojumu nosaukumus!

Ieteicamais atbilžu attēlojums uz lapas:
1. …. (daudzpunkta vietā ielas nosaukums)
2. … (daudzpunkta vietā objekta nosaukums)
3. … (daudzpunkta vietā skaitlis)
4. … (daudzpunkta vietā purva nosaukums)
5. …
…. (daudzpunktu vietā divu acīmredzamu infrastruktūras uzlabojumu/labiekārtojumu
nosaukumi)

5.2. Ceļa posms Zaļā kāpa – Sēra dīķu laipa

Atrodiet pareizās atbildes uz zemāk redzamajiem jautājumiem! Atbildes uzrakstiet ar
marķieri uz lapas un nofotografējieties, turot to rokās tā, lai būtu redzams uzrakstītais
 Fotografēšanos lūgums veikt vai nu pie Sēra dīķu laipas sākuma, vai arī nelielajā
stāvlaukumā ceļa malā īsi pirms tā. Rakstīt lūgums lieliem, drukātiem burtiem 

1. Cik vietās maršruts šajā posmā šķērso purvu?
2. Vietām takas malās ir redzams augs, kas iekļauts Latvijas dabas simbolu sarakstā
kā neatņemama “Gada dzīvotnes 2016" sastāvdaļa. Kā sauc šo augu?
3. Kāda ir dominējošā koku suga apkārtējā mežā (no Zaļās kāpas līdz krustojumam ar
norādēm)?
4. Uzrakstiet (vai uzzīmējiet) interesantāko novērojumu vai atklājumu šajā posmā!

Ieteicamais atbilžu attēlojums uz lapas:
1. …. (daudzpunkta vietā skaitlis)
2. …. (daudzpunkta vietā auga nosaukums; pietiek ar vienu vārdu)
3. … (daudzpunkta vietā koka nosaukums)
4. … (daudzpunkta vietā nosaukums, īss apraksts vai zīmējums)

5.3. Sēra dīķu laipa

Atrodiet pareizās atbildes uz zemāk redzamajiem jautājumiem! Atbildes uzrakstiet ar
marķieri uz lapas un nofotografējieties, turot to rokās tā, lai būtu redzams uzrakstītais
 Rakstīt lūgums lieliem, drukātiem burtiem 

1. Kā sauc purvu, kurā atrodas Sēra dīķi?
2. Kas veido sēra dīķus?
3. Cik biezs ir kūdras slānis citviet purvā, un cik – Sēra dīķu apkārtnē?
4. Viens no informācijas stendā attēlotajiem augiem ir iekļauts Latvijas dabas
simbolu kalendārā kā “Gada augs 2016". Kā sauc šo augu? Vai tas ir tipisks augstā
jeb sūnu purva augs?
5. Uzrakstiet (vai uzzīmējiet) dažas asociācijas (protams, pieklājības robežās), ko
jums atgādina specifiskais sērūdeņu aromāts!  Paturiet prātā, ka, lai arī ožai varbūt
ne pārāk patīkams, šis minerālūdens ir ļoti veselīgs, un jau vairākus gadsimtus tiek
veiksmīgi izmantots visdažādāko slimību ārstēšanai 

Ieteicamais atbilžu attēlojums uz lapas:
1. …. (daudzpunkta vietā purva nosaukums; var būt tikai viens vārds)
2. …. (daudzpunkta vietā nosaukums; viens vārds)
3. ….../ …. (daudzpunktu vietā skaitļi tādā secībā, kā ir jautājumā)
4. …../… (pirmo daudzpunktu vietā auga nosaukums; otro daudzpunktu vietā “jā” vai “nē”)
5. ….
….. (daudzpunktu vietā nosaukumi; drīkst būt arī zīmējumi)

Neskaidrību un jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes
Pierīgas reģionālās administrācijas dabas izglītības centra vadītāju Agnesi Balandiņu, tel.
26424972

