Talsu pauguraines
dārgumi

Noskenē QR kodu
un atver maršrutu
Endomondo aplikācijā

1. Dabas parks „Talsu pauguraine” ir nozīmīgs, jo tajā ir aizsargājami:
a) augi b) kukaiņi c) dzīvnieki d) putni e) dabas skati f) visi minētie
2. Izpēti attēlos redzamās koku lapas un atzīmē tās, kuras pārgājienā laikā atradi dabā!
Attēlu autore: Rūta Kazāka

a) apse

d) goba

g) ozols

b) blīgzna

c) āra bērzs

e) dižskābardzis

f) osis

h) kļava

i) liepa

3. Atrodi attēlos redzamās zīmes dabā. Ko katra no tām norāda?
a) 			
			
			
			

b) 			
			
			
			

c) 			
			
			
			

4. Atzīmē, kura pazīme atbilst katram no dabas parkā sastopamajiem
aizsargājamiem putniem?
a) Parasti nesēžas kokos. Barība kukaiņi, vardes, ķirzakas, čūskas, dažādas ogas
b) Bieži skaļi klabina knābi. Pie ligzdas reizēm izdod šņācošas skaņas
c) Ligzdo mežmalās un jaunaudzēs seklā bedrītē ar trūcīgu augu izklājumu, bieži blakus koku stumbram
d) Staigā arī pa zemi. Barība – sīki dzīvnieciņi, vardes, kukaiņi, audzina tikai vienu mazuli
e) Galvenā barība koksngrauži kukaiņi un to kāpuri

3) Mazais ērglis

2) Vidējais dzenis

1) Baltais stārķis
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5) Dzērve

4) Mežirbe
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5. Vai apgalvojums par attēlos redzamajiem dabas parkā sastopamajiem dzīvniekiem ir pareizs (P)
vai nepareizs (N)?

Stirnas un staltbrieži
pieder vienai sugai
PNFoto: Viktors Ivanovs, daba
dati.lv

Foto: Ģirts Baranovskis, dabasdati.lv

Ūdra klātbūtne liecina
par tīru ūdeni un zivju
bagātību, tie bieži
mitinās bebru tuvumā
PFoto: Karīna Dukule-Jakušenoka, dabasdati.lv

Foto: Vija Vāvere, dabasdati.lv

N-

Baltais zaķis un
pelēkais zaķis ir viens
un tas pats dzīvnieks
tikai ziemā un vasarā
PFoto: Vija Vāvere, dab

asdati.lv

Foto: Kris taps Vilk s, dabasdat
i.lv

N-

Pareizās atbildes pieejamas, noskanējot QR kodu pie norādes uz Kurzemnieku saimniecību.

