Latvijas Dabas fonds un
dabas novērojumu portāls Dabasdati.lv
aicina Latvijas skolas iesaistīties

SIKSPĀRŅU PĒTĪJUMĀ
Vai esi
redzējis
sikspārni?
Brūnais
garausainis

Par pētījumu
Šoziem aicinām skolēnus apsekot piemājas pagrabus,
ar mērķi atrast tajos ziemojošus sikspārņus.
Neparastie nakts dzīvnieki sikspārņi ziemas guļai labprāt izvēlas
dažādas pazemes mītnes – pagrabus, pamestus armijas
bunkurus, alas, tuneļus un pat akas. Puse no Latvijā sastopamām
16 sikspārņu sugām paliek ziemot tepat.
Piemājas sakņu pagrabā iespējams atrast divas diezgan parastas
sikspārņu sugas – brūno garausaini un ziemeļu sikspārni,
kā arī ļoti reto Eiropas platausi. Pagrabu apsekošanu var veikt
laikā no šā gada novembra līdz pat 2011. gada martam.

Ziemeļu
sikspārnis

Kā iesaistīties?
J

1. Skolotājs piesakās akcijas koordinatoram.
J

2. Saņemat papildu informāciju, kas palīdzēs Jums veikt pētījumu:
• pētījuma aprakstu,
• prezentāciju, darba lapas un citus izglītojošus materiālus
par sikspārņiem.
J

3. Apsekojat pagrabus un ziņojat par atrastiem sikspārņiem
dabas novērojumu portālā www.dabasdati.lv. Trīs pagrabos
ziemojošās sikspārņu sugas ir viegli atšķiramas, tomēr būs
nepieciešams fotoattēls, lai sugu droši noteiktu.

Kāpēc iesaistīties?
J

1. Visas Latvijā sastopamās sikspārņu sugas ir aizsargājamas.
Akcijas laikā saņemtā informācija palīdzēs zinātniekiem – Latvijas
sikspārņu pētniekiem – noskaidrot sikspārņu izplatību Latvijā.
Īpaši vērtīgi būs dati par ļoti reto Eiropas platausi.

Eiropas
platausis

J

2. Jūs varat šo pētījumu kopā ar klasi veikt projektu nedēļas laikā –
paveiktais priecēs gan pašus, gan arī dos ieguldījumu Latvijas
dabas vērtību izpētē un saglabāšanā. Piedalīties ir vienkārši –
sikspārņu meklēšanu var veikt pat jaunāko klašu skolēni.
J

Kurš no šiem apgalvojumiem
ir pareizs?
Sikspārņi sastāda 25% no pasaules
zīdītāju sugām.

3. Jūs varat izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecisko darbu par
ziemojošiem sikspārņiem. Pētnieki palīdzēs skolēnam noformulēt
darba uzdevumus un atbalstīs ar padomu darba izstrādes laikā.

Sikspārņi baro savus mazuļus,
karājoties ar galvu uz leju.

Kā pieteikties?

Sikspārņa pulss var nokrist no 1000
sitieniem minūtē līdz 11–20 sitieniem
minūtē.

Palīdzi
dabas
pētniekiem!

Sikspārņi spēj redzēt.
(Atbilde: visi ir pareizi).

Līdz šā gada 31. oktobrim piesakiet dalību
projektā pa tālr. 28632314 vai
e-pastu – ilze.kuze@ldf.lv,
akcijas koordinatorei Ilzei Ķuzei.

