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DZĪVNIEKI – (Animalia, Metaoza) ir liela daudzšūnu organismu grupa, kas spēj kustēties un 

reaģēt uz apkārtējo vidi, barojas partiekot no citiem organismiem. Dzīvnieku daudzveidība ir 
milzīga (kopējais sugu skaits ir aptuveni 2 milijoni), taču suga reti ir viendabīga (monotipiska) visā 
izplatības apgabalā jeb areālā. Parasti tās sadalās pasugās. Daudziem dzivniekiem sugas ietvaros 
novērojams dimofirsms vai polimofirsms 

 

 

cilvēkveidīgais 

homo habilis - Pirmo cilvēkveidīgo būtni sauca par Homo habilis – (latīņu val. homom –cilvēks + 

habilis parocīgs, piemērots) „prasmīgo cilvēku”, jo šī būtne jau prata izgatavot akmens rīkus. 

Homo habilis dzīvoja Dienvidāfrikā un Austrumāfrikā apmēram pirms 2,5 līdz 1,5 miljoniem gadu. 

Salīdzinājumā ar Australopiteku „prasmīgajam cilvēkam” seja bija plānāka, piere – augstāka, lielie 

un mazie dzerokļi – sīkāki, uzacu izciļņi sāka izzust un smadzeņu apjoms palielinājās. To augumu 

klāja apspalvojums. Ikdienā šīs būtnes staigāja stipri saliekušās uz priekšu. Garās rokas ar līkajiem 

pirkstiem bija labi piemērotas kāpelēšanai pa kokiem. Grūti pateikt, kādas bijušas viņu mītnes, 

iespējams, viņi mācēja veidot būdas. 

 

Homo erectus - Pirms 1,6 miljoniem - 200 000 gadu dzīvoja nākamā cilvēkveidīgā būtne – Homo 

erectus. Homo erectus – (latīņu val. homo – cilvēks + erectus – uzcelts stāvus) – „stāvus 

staigājošais cilvēks”.  

 

Šī būtne bija veikla un varēja diezgan ātri paskriet, mācēja izgatavot salīdzinoši sarežģītus 

darbarīkus un spēja nomedīt lielus un ātrus dzīvniekus. Viņu augums varēja sasniegt pat 1,8 

metrus. Zināms, ka apmēram pirms viena miljona gadu „stāvus staigājošo cilvēki” iemācījās 

izmantot uguni. Homo erectus prata pielāgoties daudzveidīgiem klimatiskajiem apstākļiem. Tieši 
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viņi pirmie atstāja Āfriku un pārcēlās uz Āziju un vēlāk – arī uz Eiropu. Jaunākie pētījumi liecina, ka 

Homo erectus prata izrunāt gandrīz visas tās skaņas, kuras lietojam mēs, tāpēc varēja cits citu 

brīdināt par briesmām un saprasties medībās, kā arī ātri un precīzi nodot pieredzi par darbarīku 

izgatavošanu. 

 

 

 

Homo nenadethalensis - Pirmatnējos cilvēkus, kas pirms 200 000 – 35 000 gadu dzīvoja Eiropā 

un Rietumāzijā, sauc par neandertāliešiem. Homo nenadethalensis (latīņu val. homo – cilvēks + 

neanderthalensis – Neandertāles) – cilvēkveidīgā būtne, kas pēc ķermeņa uzbūves visvairāk 

līdzinājās mūsdienu cilvēkam. Viņi bija spēcīgi muskuļoti, viņiem bija izvirzīts žoklis, slīpa piere un 

izteikti uzacu loki. Smadzeņu apjoms bija lielāks nekā mūsdienu cilvēkam. Neandertālieši bija 

pirmie zināmie cilvēki, kas apglabāja mirušos un rūpējās par slimniekiem. Iespējams, ka viņi lietoja 

primitīvu valodu, lai sazinātos. Neandertāliešu dzīves laikā bija iestājies aukstāks klimats, tāpēc viņi 

iemācījās patverties alās, veidoja mājokļus un apģērbu. Apmēram pirms 35 000 gadu 

nenoskaidrotu apstākļu dēļ neandertālieši izmira. Viņi bija „saprātīgo cilvēku” sānu atzars – 

mūsdienu cilvēku brālēni. 

 

Homo sapiens – Ne vēlāk kā pirms 100 000 gadu izveidojās mūsdienu cilvēks, ko cilvēki 

nosaukuši par Homo sapiens. Homo sapiens – (latīņu val. – homo – cilvēks + sapiens – gudrs) – 

mūsdienu cilvēks jeb „saprātīgais cilvēks”. Viņa ķermeņa uzbūve izveidojās tāda, kāda tā ir mums. 

Arī viņa prāta spējas bija līdzīgas mūsdienu cilvēkam. Homo sapiens dzīvoja Eiropā, Āzijā, Amerikā 

un Austrālijā. Līdz ar „saprātīgā cilvēka” parādīšanos par galvenos saziņas un pieredzes nodošanas 

līdzekļi kļuva valoda.   

 

‘’LŪSIJA’’ - Āfrikas ziemeļaustrumu daļā atrasto australopiteku nodēvēja par Lūsiju. 

Šī senā cilvēkveidīgā būtne jau bija pārvietojusies stāvus, visticamāk, ka 
viegli ieliektiem ceļiem. „Lūsijai” bija nelielas smadzenes, zema piere un 
spēcīgi žokļi. Ar stiprajiem zobiem viņa varēja sakošļāt daudzveidīgo augu 
barību. Iespējams ,ka barības ieguvei izmantoja akmeņus vai nūjas. Daļu 
dzīves „Lūsija”, visdrīzāk bija pavadījusi, rāpdamās kokos, kur varēja atrast 
barību, paslēpties no plēsīgiem zvēriem un pārnakšņot. 
2006. gadā tika publicēta pirmā informācija, ka Etiopijā zinātnieki atraduši 
cita australopiteka fosilijas, kas ir aptuveni 150 tūkstošus gadus vecākas 
par 1974. gadā atrastajām „Lūsijas” fosilijām. 
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http://www.uzdevumi.lv/p/pasaules-vesture/6-klase/akmens-laikmets-8137/re-95994d28-f4d8-4853-990d-

f801c0d6e6e7 

 

dinozauru valdīšana 

 

Dinozauri - (grieķu deinos – briesmīgs  sauros - ķirzaka) ir mugurkaulnieku apakštipa rāpuļu 

klases dzīvnieki, kuri dominēja uz Zemes aptuveni 160 000 000 gadus. Pirmie dinozauri parādījās 

pirms 230 000 000 gadiem, un pirms 65 000 000 gadiem dinozauru dominance pār zemeslodi 

beidzās, iespējams, ar liela meteorīta nokrišanu uz mūsu planētas. Termins "dinozaurs" dažreiz tiek 

izmantots, lai aprakstītu aizvēsturiskus reptiļus, kā dimentrodons, pelikozaurs, spārnotais 

pterozaurs un citi, lai gan pēc bioloģiskās klasifikācijas tie nav dinozauri. 

Zauriegurņa dinozauri - (latīņu  Saurischia) ir dinozauru kārta, kurā ietilpst visi tie dinozauri, 

kuriem iegurnis bija līdzīgs ķirzakām. Šajā kārtā ietilpa gan augēdāji, gan gaļēdāji dinozauri. 

Mūsdienu putni arī mēdz tikt pieskaitīti šai kārtai.  

 

Putniegurņa dinozauri - (latīņu Ornithischia) ir dinozauru kārta, kurā ietilpst visi tie dinozauri, 

kuriem iegurnis bija līdzīgs putniem. Visi putniegurņa dinozauri bija augēdāji. 

 

Dinozauru lielums variēja no cāļa izmēriem līdz pat milzenim. Piemēram, Brachiosaurus svēra 

vairāk nekā 50 tonnas. Daži dinozau iespējams bija siltasiņu dzīvnieki, tāpēc varēja būt aktīvāki un 

veiklāki. Iespējams, ka daži pat perēja olas un rūpējās par mazuļiem. 

 

 

 

 

 

http://www.uzdevumi.lv/p/pasaules-vesture/6-klase/akmens-laikmets-8137/re-95994d28-f4d8-4853-990d-f801c0d6e6e7
http://www.uzdevumi.lv/p/pasaules-vesture/6-klase/akmens-laikmets-8137/re-95994d28-f4d8-4853-990d-f801c0d6e6e7
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Ko Bībele saka par dinozauriem? Vai Bībelē ir minēti dinozauri? 

Dinozauru tēma iekļaujas plašākās debatēs, kas pašlaik notiek kristīgajā sabiedrībā, par zemes 

vecumu, pareizu 1. Mozus grāmatas interpretāciju, un par to, kā interpretēt citus fiziskos 

pierādījumus, kas atrodas ap mums. Tie cilvēki, kuri tic tam, ka zeme ir ļoti veca, uzskata, ka Bībele 

nepiemin dinozaurus, jo, saskaņā ar viņu teoriju, dinozauri izmira miljoniem gadu pirms tam, kad 

pirmais cilvēks sāka staigāt pa zemes virsu. Līdz ar to cilvēki, kuri pierakstīja Bībeli, nevarētu būt 

tos redzējuši ar savām acīm.  

 

Tie, kas tic tam, ka zeme ir jaunāka, uzskata, ka Bībele piemin dinozaurus, lai gan to apzīmēšanai 

netiek lietots konkrētais vārds „dinozaurs”. Bībele lieto ebreju vārdu tanniyn. Dažādos Bībeles 

tulkojumos angļu valodā šis vārds ir tulkots dažādi; reizēm tas ir tulkots kā „jūras briesmonis”, 

citreiz kā „čūska”, bet visbiežāk kā „pūķis, drakons”. Liekas, ka tanniyn ir bijis kāds gigantisks 

rāpulis. Šādi dzīvnieki Vecajā Derībā tiek pieminēti apmēram 30 reizes, un ir minēts, ka tie dzīvo 

gan uz zemes, gan ūdenī. 
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PĒC KĀ NOSAUCA DINOZAURUS? 

Dinozauru nosaukumi - Tāpat kā citu dzīvnieku zinātniskie nosaukumi, tiek veidoti latīņu valodā. 

Sugas nosaukums sastāv no divām daļām: ģints nosaukuma (ar lielo sākumburtu) un sugas 

nosaukuma, kas rakstāms ar mazo sākumburtu. Lai gan zinātnē ir pieņemts sugas nosaukt latīņu 

valodā, tomēr bieži, nosaucot dinozaurus, tiek izmantoti grieķu vārdi, ģeogrāfiskie nosaukumi un 

īpašvārdi. Dažreiz dinozauru sugu nosaukumos ir ietverti to personu vārdi, kuriem ir īpaši nopelni 

šo dzīvnieku izpētē. Piemēram, pašus pirmos nosauktos dinozaurus nosauca attiecīgo to atklāju 

vārdos. Megalozauru atklāja Viljams Buklends un zinātniskais nosaukums tika tam šāds: 

Megalosaurus bucklandi. 

Reizēm nosaukums raksturo kādu dinozaura sugas vai atrastā fragmenta īpašību. Piemēram, 

nosaukums Stegosaurus armatus nozīmē "apbruņotā milzu dakstiņķirzaka", jo dzīvniekam uz 

muguras ir bijušas zvīņas un dzeloņi, bet Ceratosaurus nasicornis nozīmē "ragainā milzu ķirzaka ar 

deguna ragu", jo dzīvnieks bijis plēsīgs dinozaurs ar lielu ragu uz deguna. Bieži nosaukumā ir 

norādīta vieta, kur dzīvnieks atrasts, piemēram, Mamenchisaurus hochuanensis atrasts Ķīnā 

Mamenhi un Hohuanu apvidū, lesotozaurs tika atrasts Lesoto (Āfrikā), bet albertozaurs — Albertā 

(Kanādā). 
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DINOZAURU IZMIRŠANA 

Dinozauri izmira, jo pirms 65 miljoniem gadu milzīgs asteroīds ar miljardu atombumbu spēku 

ietriecās zemē. Ar šādu spriedumu nākusi klajā starptautisku ekspertu grupa, kas pārskatīja 20 

gadus vāktos pierādījumus tam, kas izraisīja krīta-terciāra (KT) masveida izmiršanu, kad gāja bojā 

puse planētas sugu. Viņi noteica, ka tas bija aptuveni 15 kilometru plats asteroīds, kas ietriecās 

vietā, kur šodien atrodas Meksikas Čikšulubas krāteris  asteroīds ietriecās Zemē ar spēku, kas 

miljards reižu spēcīgāks par Hirosimas atombumbu. Tas ar lielu ātrumu izmeta atmosfērā vielas, 

izraisot notikumu ķēdi, kuras rezultātā iestājās globālā ziema un pāris dienu laikā izmira lielākā 

daļa dzīvo būtņu. 

Daži zinātnieki iepriekš apgalvojuši, ka dinozauri un tādas dzīvnieku sugas kā putniem līdzīgie 

pterozauri un lielie jūras reptiļi pazuda no zemes virsas pēc vulkānu izvirdumu sērijas mūsdienu 

Indijā, ka turpinājušies aptuveni 1,5 miljonus gadu. Vulkānu izvirdumu laikā Indijas Dekānas plato 

izplūda lava, kuras daudzums bija pietiekams, lai divreiz aizpildītu Melno jūru. To rezultātā atdzisa 

atmosfēra un radās skābie lieti. Tomēr jaunajam pētījumam savāktie pierādījumi liecina, ka jūras 

un sauszemes ekosistēmas tika iznīcinātas īsā laikā, liekot zinātniekiem izslēgt vulkāniskās 

aktivitātes hipotēzi, jo tādā gadījumā dinozauri un citas dzīvnieku sugas aizietu bojā ilgākā laika 

posmā. "Neskatoties uz pierādījumiem par relatīvi augsto vulkānu aktivitāti Dekānas trapos tajā 

laikā, 500 000 gadu posmā pirms KT izmiršanas ar jūras un sauszemes ekosistēmām notika tikai 

nelielas izmaiņas. 
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FOSĪLIJAS TAGAD 

Ap 1820. gadu tika atrasti lieli zobu un kaulu pārakmeņojumi, kas izraisīja angļu un franču 

zinātnieku interesi. Viņiem pakāpeniski kļuva skaidrs, ka tik lieli kauli varēja piederēt tikai ļoti 

lieliem rāpuļiem, kuri dzīvojuši sen. 1822. gadā angļu ārsts Džeimss Parkinsons pētīja ģeologa 

Viljama Buklenda kolekcijas fosilijas. Viņš secināja, ka kauli varēja piederēt ļoti lielam mūsdienās 

neeksistējošam dzīvniekam, kuru viņš nosauca par megalozauru, kas tulkojumā nozīmē "milzu 

ķirzaka". 1824. gadā Buklends pats sāka zinātniski nosaukt un aprakstīt savus atradumus. Tā bija 

pirmā reize, kad zinātnieki izpētīja dinozauru kaulus un deva dinozauriem atbilstošus nosaukumus. 

Fosīlijas - Līdz mūsdienām ir saglabājušies galvenokārt tikai dinozauru kauli. Zinātnieki priecājas 

par ļoti retajiem skeletu un galvaskausu, kuros ir saglabājušies zobi, atradumiem. Paleontologiem - 

zinātniekiem, kuri pēta izmirušos augus un dzīvniekus - visbiežāk jāsamierinās ar kaulu 

fragmentiem vai atsevišķiem zobiem. Ķermeņa mīkstās daļas nav spējušas saglabāties, tomēr 

dažkārt atrodami dinozaura ādas fragmentu nospiedumi, pēc kuriem var spriest, kā izskatījās 

dinozaura āda. Pārakmeņotu olu vai to čaumalu fragmentu atradumi vienmēr ir liela sensācija. 
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Diemžēl, var tikai minēt, kuriem dinozauriem tās ir piederējušas. Arī tad, ja atrod ligzdu ar olām un 

tai pāri guļošu skeletu, kas šķietami pieder ligzdai, nevar droši apgalvot, ka olas un skelets ir no 

vienas dinozauru sugas, jo pastāv iespēja, ka skelets piederējis dinozauram, kas aplaupījis ligzdu. 

Zinātnieki īpašu uzmanību pievērš pārakmeņojušām barības atliekām, kuras atrod dinozaura kuņģa 

apvidū. 

 

 

 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Dinozauri#Dinozauru_klasifik.C4.81cija  

 

  

 

 

 

 

SECINĀJUMI 

Man šis darbs nelikas parāk viegls, bet ari ne pārāk grūts. Dažas lietas bija pagrūti atrast, bet 

atradu. Viss vieglāk man bija atrast cilvēkveidīgos. Atradu arī tadas informācijas, kuras nemekleju 

bet bija noderigas un es viņas izmantoju savā darbā. Protams ari daudzas lietas iemācījos taisot šo 

petniecisko darbu un dažas lietas jau zināju, bet tās bijavienkāršas lietas. 

 


