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Ievads 

 

Dzīvnieki ir ļoti daudz un dažādi. Šajā darbā darba vadītājs vēlējās uzzināt vairāk pa 

dzīvniekiem ko viņi ēd, kā viņi izskatās un to bīstamību. Kuriem dzīvniekiem var tuvoties un 

kuriem nevar. 

Darba mērķis: Uzzināt vairāk par dzīvniekiem un to paradumiem. 

Darba uzdevums: 

1. Izpētīt ko ēd izvēlētie dzīvnieki 

2. Noskaidrot, kā viņi izskatās 

3. Kuri no izvēlētajiem dzīvniekiem ir bīstami 

Darbā izmantotās metodes: Darba autors ir meklējis informāciju internetā un vācis informāciju no 

draugiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Mājdzīvnieki 

 Mājdzīvnieku ir daudz un dažādi, katrā valstī mājdzīvnieki ir savādāki, bet vispupolārākie 

ir suns un kaķis, tāpēc darba vadītājs rakstīs par šiem dzīvniekiem šajā nodaļā. Bet, protams, ir 

daudz citu mājdzīvnieku. 

1.1 Suns 

 Suns jeb mājas suns ir suņu ģintes plēsējs, kas ir viena no pelēkā vilka sugas. Cilvēks 

pieradināja vienu no pelēkā vilka pasugām, apmēram, pirms 15000 gadiem centrālājā Āzijā. Mājas 

suns ir kļuvis par vienu no populārākajiem un visizmantojamākiem mājdzīvniekiem cilvēces 

vēsturē. Pieradinātais dzīvnieks ātri kļuva par nozīmīgu daļu no cilvēka dzīves pasaulē. Piemēram, 

zinātnieki uzskata, ka bez suņu palīdzības, kas vilka nāras, cilvēki nebūtu šķērsojuši Beringa 

šaurumu 

  Ilgo gadu laikā, ko suns ir pavadījis kopā ar cilvēku, ir attīstījis izcilas prāta spējas un 

spēju intelektuāli komunicēt ar cilvēku. Suņa sociālais raksturs un inteliģence ļauj to izmantot gan 

medībām, gan citu mājdzīvnieku ganīšanai, gan aizsardzībai, gan cilvēku – invalīdu gan vienkārši 

priekam, gan visdažādākajiem darbiem, kur nepieciešamas suņa iedzimtās spējas 

  Šobrīd pasaulē ir apmēram 400 miljoni suņu. Suņiem ir ļoti daudz un dažādas šķirnas, un 

tās visas šodien ir zināmas suņu šķirnes, lai gan tās atšķiras izmēros, apspalvojumā un raksturā, 

netiek uzskatītas par atsevišķām sugām vai pasugām. Tās visas ir canis lupus familiaris. Šķirnes ir 

sāktas veidoties realatīvi nesen, tikai pirms dažiem simtiem gadu, salīdzinot ar tūkstošiem gadu, ko 

abi – cilvēks un suns pavada kopā. Iesākumos suņu veidošanās un attīstība bija pašu suņu un 

nejaušības rokās. 

 

1.2 Kaķis 

 

 Kaķis - arī zināms kā mājas kaķis jeb domecētais kaķis ir mazs, plēsīgs kaķu dzimtas 

pārstāvis, kurš ir pieradināts vairāk nekā pirms 9500 gadiem. Kaķis ir ļoti pieprasīts mājdzīvnieks, 

jo palīdz cilvēkam cīnīties pret dažādiem kaitēkļiem, piemēram, pret pelēm, čūskām un pat 

skorpioniem. 



 Mājas kaķa tēviņus dēvē par runčiem, bet mātītes – par kaķenēm. Ir zināms, ka kaķi medī 

vairāk nekā 1000 dažādu citu dzīvnieku sugu. Tiem var arī iemācīt izpildīt dažādas vienkāršas 

komandas. Ir fiksēti gadījumi, kad kaķi ir iemācījušies manipulēt ar dažādiem vienkāršiem 

mehānismiem, piemēram, atvērt durvis, izmantojot durvju rokturus. Kaķis, iespējams, ir 

pupolārākais “mīlulis” pasaulē. Tiek minēts, ka kopā pa visu pasauli ir aptuveni 600 miljonu kaķu.  

 Saskaņā ar ģenētiskajiem pētījumiem, visi mājas kaķi ir cēlušies no meža kaķa pasugas 

Āfrikas savvaļas kaķa velis silvestrislibica. Lai gan visu veida meža kaķi var krustoties savā starpā, 

nav nekādu liecību, ka mājas kaķa filogētenēzē būtu citas meža kaķa pasugas. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Bīstamie dzīvnieki 

Darba vadītājs raksta par bīstamajiem dzīvniekiem, jo tie ir daudz un dažādi. Kā arī darba 

vadītājs vēlas uzzināt vairāk par diviem bīstamo dzīvnieku pārstāvjiem, kuri aizrauj darba vadītāju. 

2.1 Krokodils 

Nīlas krokodils. Tam ir tumši olīvbrūns līdz pelēks ķermenis ar tumšām šķērsjoslām. Šie 

krokodili dod priekšroku lielākām upēm, ezeriem un purviem, bet sastopami arī upju grīvās. Karstās 

dienās mēdz iznākt krastā, lai pagozētos saulē. 

Barojas ar zivīm, antilopēm, zebrām un pat bifeļiem. Reizēm pakampj ligzdojošus putnus 

vai ievelk ūdenī dzert atnākušos dzīvniekus. Kaut gan pēc dabas šie krokodili ir vientuļnieki, viņi 

mēdz apvienoties nelielās grupās, lai izcītu seklumā zivju barus.  

Tēviņi ieņem individuālās teritorijās, kurās iedibina hierarhiskas attiecības. Mātīte krastā 

krietni virs jūras līmeņa izrok alu un iedēj tajā 16-80 olas. Šo ligzdas vietu viņa izmanto visu mūžu. 

Viņa sargā, līdz izšķiļas mazuļi. Kad pienācis šķilšanās laiks, mazuļi čirkst, tad māte viņus izrok, 

uzmanīgi paņem mutē un pa grupām aiznes līdz ūdenim 

  Mazuļi turas kopā ar māti 6-8 nedēļas, tad pakāpeniski izklīst. Pirmos 4 vai 5 gadus viņi 

dzīvo 3m garās alās. Nīlas krokodilam ir gari žokļi un zobi ir redzami arī tad, ja mute ir aizvērta. 

Tāpat kā citi krokodili, viņi spēj kost, bet nevar sakošļāt barību - tas sagādā problēmas, kad jāsadala 

tāds liels medījums, kā zebra vai bifelis 

  Nīlas krokodili mēdz izaugt līdz 6m garumam, bet rekords ir 7,5m. Nīlas krokodils 

sastopams gandrīz visā Āfrikas teritorijā - no Ēģiptes dienvidiem līdz Āfrikas dienvidie. Tas 

nedzīvo vēsajās teritorijās Āfrikas ziemeļos, kā arī Sahāras tuksnesī. 

 

2.2 Meža cūka 

Meža cūka (Sus scrofa) ir pārnadžu kārtas (Artiodactyla) cūku dzimtas (Suidae) cūkas 

ģints (Sus) dzīvnieks. Meža cūku sugai ir 16 pasugas, un viena no tām ir mājas cūka (Sus scrofa 

domestica), jo meža cūka ir mājas cūkas savvaļas priekšteces. Latvijā sastopama nominālā pasuga 

ir Sus scrofa scrofa. 



Meža cūka ir plaši izplatīts zīdītājs visā Eiropā. Tā dzīvo arī Āzijā līdz pat Indonēzijas 

dienvidiem, kā arī Ziemeļāfrikā, Atlasa kalnos. Meža cūka savvaļā vairs nav 

sastopama Dānijā, Norvēģijā, Īrijā un Ēģiptē. Tā bija izmirusi, bet pēc tam atkal tika 

reintroducēta Lielbritānijā un Zviedrijā. Meža cūkas ir introducētas mākslīgi dažādas pasaules 

vietās, kā, piemēram, Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā un Austrālijā, galvenokārt, medību dēļ. 

Latvijā saskaņā ar 2002. gada statistikas datiem dzīvo apmēram 30 400 mežacūkas. Meža 

cūka apdzīvo visdažādākos biotopus. Tās var sastopt gan ielejās, gan kalnos līdz 3000 - 4000 m virs 

jūras līmeņa. Latvijā visvairāk meža cūkām patīk lapkoku un jaukto koku meži. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Ūdens dzīvnieki 

Darba vadītājs raksta par ūdens dzīvniekiem, jo, viņaprāt, ūdensvalstība ir liela un dažāda, 

lai to pieminētu pētnieciskajā darbā. Šeit tiks apskatīti 2 veidu ūdens dzīvnieki. Zivs suga kā tādi un 

haizivs dzimtas pārstāvis. 

3.1 Zivs 

Zivis ir ūdenī dzīvojoši mugurkaulnieki. Ar retiem izņēmumiem, zivis apdzīvo visus 

zemeslodes ūdensbaseinus, tās pielāgojušās visdažādākiem ūdens vides apstākļiem no ekvatora 

līdz poliem, no okeānu dzīlēm un apakšzemes ūdeņiem līdz pat augstu kalnu avotiem. Pie zivju 

virsklases pieder ārkārtīgi daudz formu: recento zivju vien ir virs 20 tūkstošiem sugu. 

Zivis pēta zooloģijas apakšnozare - ihtioloģija. Izmirušās zivis pēta paleoihtioloģija. 

Zivju uzbūve pielāgota aktīvam, kustīgam dzīves veidam ūdenī, aktīvai barības satveršanai 

ar kožamiem žokļiem. Zivis elpo ar žaunām, kas atrodas uz žaunu loku ārējām malām, žaunu loki 

sadalīti kustīgi savienotos posmos. Peldēšanā galvenā nozīme parasti ir astes nodalījuma sāniskās 

kustības.  

Ķermenis, vairumam zivju, klāts zvīņām, ir īsti zobi, pāra ekstremitātes - krūšu un 

vēdera spuras regulē kustību, nepāra spuras funkcionē kā stabilizatori. Bez labi 

attīstītiem ožas, redzes un līdzsvara - dzirdes maņu orgāniem ir, tāpat kā apaļmutniekiem, arī sānu 

līnijas maņu orgāni, kas attīstījušies ādā. Asinsrites loks vairumam zivju viens, ar 

nesajauktām asinīm. Sirdī ir tikai venozas asinis. Skelets skrimšļi vai kauli. Galvaskauss sastāv no 

nekustīgi ar mugurkaulu savienotas galvaskausa kapsulas un viscerālā skeleta, kas savukārt sastāv 

no kopā ar galvaskausu savienotiem skeleta lokiem, kuri balsta žokļu aparātu un žaunu aparātu. 

 

3.2 Haizivs 

Haizivis (Selachimorpha) ir skrimšļzivju klases (Chondrichthyes) plātņžauņu apakšklases 

(Elasmobranchii) virskārta. Tās visas ir plēsīgas zivis. 

Haizivis dzīvo visos sāļajos jūras ūdeņos visā pasaulē - gan ziemeļos, gan dienvidos. Tomēr 

lielākajai daļai haizivju patīk siltie tropu ūdeņi. Bet ir daži izņēmumi, kāvēršhaizivs (Carcharhinus 

leucas) un upju haizivs (Glyphis), kas spēj peldēt gan sāļajos jūras ūdeņos, gan saldūdeņos. 



 Haizivis pamatā dzīvo 2000 metru dziļumā, dažas dzīvo vēl dziļākos ūdeņos, tomēr dziļāk 

par 3000 m to parasti nav. Dziļuma rekords pieder kādai portugāļu dzeloņzivij (Centroscymnus 

coelolepis), kas tika reģistrēta 3700 metru dziļumā. 

Haizivīm raksturīgākā pazīme ir skrimšļa skelets un cigārveida ķermeņa forma. Tām nav 

žaunu vāku, bet ir tikai 5 - 7  spraugas. Tām nav arī peldpūšļa, tāpēc šīm zivīm nepārtraukti ir 

jāpeld, lai nenosmaktu un lai nenogrimtu. 

Haizivīm ir ļoti labi attīstīta oža - tās sajūt asinis no ļoti liela attāluma. Haizivīm uz galvas ir 

sensori, kas uztver upuru elektriskos laukus. Zinātnieki uzskata, ka haizivīm ir arī ļoti laba dzirde, 

un tās var dzidēt trokšņus no vairāku kilometru attāluma. Haizivīm ir vāja redze. Ja jūrā nākas 

sastapties ar haizivi, tad jāpaliek nekustīgi guļam, jo haizivs var neredzēt cilvēku, toties ļoti jutīgi 

uztver elektriskos impulsus, ko izdala cilvēka locītava, kad tas mēģina peldēt. 

Dažādām haizivīm ir dažāds dzīves garums, bet vidējais ir 20 - 30 gadi.. Rekordiste 

ilgdzīvotāja ir dzelknuhaizivs(Squalus acanthias)
]
, kas var nodzīvot vairāk kā 100 gadus. Pastāv 

viedoklis, ka arī vaļhaizivs(Rhincodon typus) dzīvo ilgāk par 100 gadiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Secinājumi 

 

 Es darba vadītājs uzzināju jaunas lietas par dažādiem dzīvniekiem 

 Uzzināja ko un kas ēd 

 Noskaidroja kā izskatās izvēlētie dzīvnieki 

 Kuri no dzīvniekiem ir bīstami 
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Es darba vadītājs uzdevu 3 jautājumus auditorijai, uz kuriem viņi atbildēja.  

 

 


