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BALTIJAS JŪRĀ BIEŽĀK SASTOPAMO GLIEMJU
NOSAUKUMI LATVIEŠU UN LATĪŅU VALODĀ 

gliemji jeb moluski (gliemeži un gliemenes)

mollusca

Mya arenaria
smilšgliemene

Anodonta cygnea
Dižā bezzobe

Cerastoderma edule
ēdamā sirdsgliemene

Littorina sp.
litorīnas ģints

Mytilus edulis
jūras sēdgliemene jeb mītils

Hydrobia sp.
hidrobija ģints

Macoma baltica
baltijas makoma

Lymnaea sp.
Dīķgliemežu ģints

Pisidium baltica
baltijas zirnīšgliemene

Theodoxus fluviatilis
Upes raibgliemezis
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1. pielikums



Padomi un ieteikumi veiksmīgai 
„Piekrastes vērotāju” (Coast Watch) ekspedīcijai

Projekta „„Piekrastes vērotāju” (Coast Watch) programmas pasākumu ieviešana Latvijā” 
ietva ros ir izstrādāta darba burtnīca jeb darba lapas, kuras var izmantot Baltijas jūras  un Rīgas 
jūras līča piekrastes teritorijas apsekošanā. 

Programma paredz jūras piekrastes apsekošanas pasākumu „Piekrastes vērotāji” laika 
periodā no 15. septembra līdz 20. oktobrim.

Dalībnieki – jaunieši vecumā no 14–20 gadiem. Skolotāja vadībā – no 10–13 gadiem.

Pētījuma teritorija – Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekraste.

Izmantojamais pētniecības materiāls – izstrādātā ANKETA.

1. Izveidojiet komandu 3–5 dalībnieku sastāvā un sadaliet pienākumus un posma līnijas 
tā, lai katram dalībniekam būtu sava „teritorija”, sākot no liedaga (jūras ūdens līnijas) un 
beidzot ar kāpas meža līniju (meža joslas sākuma);

2. Izvēlēties un atzīmējiet kartē savu 500 metru izpētes posmu. Ja laiks un laika apstākļi 
atļauj, tad izpētiet 2 šādus posmus, 1 km garumā. Lai nesajauktu piefiksētos pētījumus, 
katru posmu būtu jāapraksta savā krāsā. Ja novērotie pieraksti ir daudz un ANKETĀ nav vairs 
vietas, droši lietojiet jaunu anketu;

3. Pierakstiet, un, ja atradumi ir īpaši interesanti, arī fotografējiet gan piesārņojuma vei-
dus, gan interesantus bioloģiskās daudzveidības piemērus (tārpus, gliemežus, augus u.c.);

4. Ja kāds atrastais piesārņojuma veids vai priekšmets izskatās bīstams, to nekādā veidā 
nedrīkst aiztikt vai kustināt, bet tikai nofotografēt un informēt par to savu skolotāju vai skolas 
vadību, kas izlems, ko ar šāda veida informāciju darīt tālāk;

5. Ja ekspedīcijas laikā, liedagā vai kāpas-liedaga joslā esiet konstatējuši nelegālas atkritumu 
izgāztuves, nofiksējiet kartē vietu un par to nekavējoties paziņojiet mums;

6. Pirms izbraukuma uz piekrasti, rūpīgi izlasiet ANKETU, ar savu skolotāju vai vecākiem to 
pārrunājiet, lai nerastos kādi neskaidri jautājumi, kas varētu ietekmēt jūsu darbu un pētījumu 
kvalitāti;

7. ANKETAS, ar skaidri salasāmiem aprakstiem, kartē atzīmētu posmu un fiksētās foto 
liecības, lūdzu, sūtiet mums elektroniski, skenētās versijās. Ja tas nav iespējams, tad pa pastu.


