„Jāāā, augu šeit nav daudz, bet daži ir īpaši!” ķirzacēns paziņoja.
„Iedomājies, te ir pat plēsīgie augi – tikko izlasīju stendā”.
„Nu, nu, ne jau plēsīgie! Tā taču ir rasene – viens no
kukaiņēdājiem augiem. Ļoti skaista, starp citu, paskaties caur
lupu! Redzi to sīkos pilieniņus uz rasenes lapas? Ar šo lipīgo
sulu augs noķer kukaini un izšķīdina – tāpēc jau to sauc par

□□□□□□□□□□□.”
„Paldies, Alnīt! Tu man šo to iemācīji! Tagad būšu gudrs un
pastāstīšu arī saviem draugiem, ko uzzināju Lielā Ķemeru tīreļa
laipā. Nākamreiz ceru atkal Tevi šeit satikt!” Hugo pateicās un,
līkumojot starp maza-jām purva priedītēm, devās atpakaļ uz
mājām.

Hugo piedzīvojumi Lielajā
Ķemeru tīrelī
Kādu rītu ķirzacēns Hugo
pamodās ar domu, ka pienācis
laiks doties pastaigā pa jauno
purva laipu. Meklēdams zem vecā
celma savu pētnieka lupu un
fotoaparātu, Hugo attapās, ka par
purvu viņš īstenībā neko daudz
nezina. „Ehhh, būtu labi, ja ceļā gadītos kāds padomdevējs!” viņš
purpināja, „citādi vēl apmaldīšos tajā purvā... Nezinu jau īsti, kā
tur uzvesties!”
 Vai Tu zini, kā pareizi jāizturas, staigājot pa purva laipu?
Atzīmē ar + un - , ko purvā drīkst un ko nedrīkst darīt!

□ ogot, □ sēņot, □ lauzt kociņus, □ atstāt tukšās pudeles,
□ fotografēt, □ nokāpt no laipas purvā, □ ķert kukaiņus,
□ peldēties purva ezeriņos, □ dziedāt, □ kurināt
ugunskuru, □ ēst.
 Atceries! Ja šaubies par kādu no darbībām, labāk to
nedari!
Darba lapu izstrādi finansiāli atbalsta
Latvijas vides aizsardzības fonds.
Zīmējumu autores: Daiga Segliņa, Linda Iraids

Kad Hugo mazās kājeles beidzot viņu bija aizvedušas līdz Lielā
Ķemeru tīreļa laipas sākumam, pa mežu pretī soļoja Alnītis.
„Paveicās...” nodomāja Hugo, „šis jau nu gan zinās, kas purvā
darāms!”

„Sveiks, tu laikam tikko no laipas!?” ķirzacēns Alnītim uzsauca.
„Man tieši noderētu tavs padoms. Atnāksi līdzi?”
Alnītis izbolīja acis un blenza uz sīko ceļotāju.
„Interesanti gan, kādu padomu es tev varu dot... Nu labi, ejam
ar’!” un klamzājot līdzās mazajam rāpulim, Alnītis sajutās liels
un gudrs. Aiz lepnības pat ragu stumbeņi ieniezējās.
„Tu jau laikam nezini, kā purvs te uzradās?” Alnītis jautāja.
„Nnnnēēē, to būšu palaidis garām” Hugo nedroši atzinās.
„Nedomāju gan, ka to tu varēji palaist garām, jo neesi taču
desmittūkstoš gadu vecs! Toties šis purvs gan ir tieši tik vecs”,
Alnītis skaidroja. „Purvi veidojas, aizaugot ezeriem, bet šī purva
vietā kādreiz bijusi jūra! Gar vienu purva malu pat saglabājušās
senā jūras krasta kāpas – Krāču kalni”.
„Bet kas tajā purvā tik īpašs, ka cilvēki tā tiecas tur pastaigāt?”
Hugo nelikās mierā.
 Purvs dažādos veidos var palīdzēt uzlabot Tavu veselību!

□□□□□, tajā aug ogas, kas bagātas ar „C”
□□□□□□□□, vietām purva virspusē izplūst smirdīgie
□□□□□□□□ avoti, kuru ūdens ir ļoti veselīgs.
Purvā ir svaigs

Hugo laiski atlaidās saulītē uz laipas un uzrunāja Alnīti:
„Klausies, kā būtu, ja mēs tālāk neietu, man jau kājas nogura.
Varam uzkurt tepat laipas malā ugunskuru, papļāpāt, ko saki?”

„Šķirgata, vai tu negudra!?” Alnītis sašutumā iebrēcās. „Galīgi
neproti purvā uzvesties? Kādi ugunskuri? Gribi, lai purvā izceļas
ugunsgrēks? Purvs taču sastāv no kūdras, bet kūdra lieliski deg!
Nodzēst tādu ugunsgrēku purvā ir tikpat kā neiespējami!
Iedomājies, cik daudz dzīvnieku aizietu bojā!
 Vai vari nosaukt purva iemītniekus, kuriem ugunsgrēks
būtu nāvējošs?
__________________________________________________
Beidzot abi jaunie draugi vienojās, ka jāiet vien tālāk, jo tālumā
starp nīkulīgajām purva priedītēm jau vīdēja skatu tornis. No tā
varēšot tālāk redzēt, kas purvā notiek. Nonākuši pie skatu torņa,
ķirzacēns un Alnītis rausās augšā, soļus skaitīdami.
 Izskaiti arī Tu, cik pakāpienu ir tīreļa skatu tonī!______
Ainava no skatu torņa tiešām pavērās brīnišķīga. Saule paslēpās
aiz mākoņiem. Kurā pusē tagad ir mājas?
 No kurienes Tu atbrauci? Vai vari parādīt, kurā pusē ir
Rīga, Jūrmala, Tukums, Jelgava?
„Bet tagad sacenšamies!” ierosināja Alnītis. „Kurš saskaitīs
vairāk augu sugu purvā?”
 Arī Tev jāmēģina skaitīt! Ja zini augu nosaukumus,
pieraksti tos! Ja nezini, vienkārši norādi atrasto augu
skaitu!_________________________________________
____________________________________________

