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nākošajām paaudzēm

Upes tīrības pakāpes noteikšanai
izmanto bioloģiskās analīzes metodi,
kas balstās uz dabā pastāvošu
likumsakarību, ka ikkatrs organisms
izvēlas sev vispiemērotāko
dzīvesvietu. Tāpēc upes kā noteiktas
organismu dzīvesvietas kvalitāti jeb
tīrības pakāpi raksturo
ūdensdzīvnieku daudzveidība tajā. Jo
vairāk dažādu sugu dzīvnieku ir
sastopami upē, jo lielāka ir šī
daudzveidība. Ūdens piesārņošana
izraisa dzīvo organismu sugu skaita
samazināšanos. Palielinoties
piesārņojumam, ūdeņi kļūst netīrāki
un tātad arī nepiemēroti daudzu
ūdensdzīvnieku dzīvei. Piesārņotos
ūdeņos sastopami tikai dažu sugu
organismi, kaut arī to skaits var būt
liels. Tāpēc piesārņojumu un ar to
saistīto ūdens kvalitāti raksturo ne
tikai ūdensdzīvnieku daudzveidība un
to skaits, bet arī paši organismi. Tā,
piemēram, ziedu mušas kāpuri

dzīvo ļoti netīros ūdeņos, kuros ir maz
skābekļa. Kāpuri elpo ar īpašu astveidīgu
elpcauruli, kuru izvada ārā no ūdens. To
zinot, upes posmu, kurā dzīvo daudz ziedu
mušas kāpuru, droši var saukt par
piesārņotu. Pašus šos ūdensdzīvniekus sauc
par upes tīrības rādītājiem bioindikatoriem.
Izmantojot tālāk aprakstīto metodi, jūs
novērtēsiet, cik lielā mērā apsekotā upīte ir
piesārņota ar viegli noārdāmām
organiskajām vielām.
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Zinātniskajā literatūrā šāda upju piesārņojuma
raksturošanai tiek lietots jēdziens saprobitāte.
Saprobitāte ir ūdeņu piesārņotība ar viegli noārdāmajām
organiskajām. Lai nesarežģītu jūsu darbu, šajā materiālā
jēdziens “saprobitāte” ir, aizvietots ar skaidrojumu “upes
tīrības pakāpe”, bet katras sugas “saprobitātes indekss” ar vārdu “atzīme”. Ērtības labad materiālā ietvertas tikai
Latvijā biežāk sastopamās un pēc ārējām pazīmēm
vieglāk nosakāmās ūdensdzīvnieku sugas.

Izmantojamās metodes
raksturojums
Šajā metodikas sadaļā ir doti norādījumi par to, kā
apsekot upi, kā izmērīt straumes ātrumu, kā ievākt
paraugus, kā strādāt ar novērojuma protokolu un ūdens
dzīvnieku sugu noteikšanas atslēgām.
- izstaigā izvēlētā upes posma krastus un dod tā
raksturojumu - aizpilda novērojuma protokola 1.8.punktu;
- izmēra straumes ātrumu - aizpilda novērojuma
protokola 9.-10.punktu;
- ievāc ūdensdzīvnieku paraugus;
- nosaka ūdensdzīvnieku sugas - aizpilda novērojuma
protokola 11.punktu;
- novērtē upes kvalitāti - aizpilda novērojuma
protokola 12.-14.punktu.
Norādījumi novērojuma protokola aizpildīšanai ir
atzīmēti ar zīmi ☻. Novērojuma protokolā ir paredzētas
vietas arī jūsu vērojumu pierakstīšanai. Šajās vietās varat
sniegt, jūsuprāt, svarīgu papildu informāciju par
apsekoto objektu vai atrastajiem ūdensdzīvniekiem. Ja
jūsu rīcībā ir fotoaparāts, papildus novērojuma protokolā
sniegtajai informācijai varat nofotografēt un atsūtīt
mums arī foto materiālu.

Novērojumu veikšanas princips
Vispiemērotākais laiks ūdensdzīvnieku izpētei un upju
kvalitātes noteikšanai ir vasaras sezona, kad atrašanās
pie ūdens un ūdenī ir vispatīkamākā. Tāpēc
ūdensdzīvnieku paraugu ievākšanu vislabāk ir uzsākt
maija vidū un turpināt to līdz pat septembra vidum. Ja
kādu skolā realizējamu projektu nolūkā ūdeņu kvalitātes
pētījumus gribēsiet veikt rudens mēnešos, svarīgi ir
atcerēties par piemērota apģērba izvēli. Ja to ievēro,
ūdens organismu ievākšanu rudenī var veikt tikpat
sekmīgi kā vasarā. Paraugi jāievāc dienas gaišākajā laikā no rīta līdz agrai pēcpusdienai.

Novērojuma mērėis
Šis projekts dos iespēju noskaidrot, cik
tīra ir Gauja un tās pietekas Jaunpiebalgas
novada teritorijā. Visi iegūtie rezultāti tiks
izmantoti upju kvalitātes kartes
veidošanai. Šī karte palīdzēs noskaidrot
kādi apsaimniekošanas pasākumi ir
nepieciešami.

Nepieciešamā
kvalifikācija
Šī metodika ir izstrādāta, lai apsekojumu
varētu veikt ikviens interesents, un
novērojuma veikšanai nav nepieciešamas
īpašas priekšzināšanas. Šajā materiālā
iekļautās ūdensdzīvnieku noteicēja
atslēgas var izmantot visi, arī tie, kuri
ūdens-dzīvnieku sugas nekad iepriekš nav
noteikuši.
Ūdensdzīvnieku sugas noteikšanas
papildus var izmantot Loretas Urtānes
sarakstīto mācību līdzekli „Ūdensdzīvnieku noteicējs”. Tas sagatavots
lietošanai tiem, kuriem nav
priekšzināšanu sugu noteikšanai ar
specializētajiem noteicējiem.

Tie, kuriem ir pieredze dzīvnieku
noteicēju lietošanā, var izmantot
specializētos noteicējus:
• Nora Sloka. Ūdensdzīvnieku
noteikšana dabā (1996); Zvaigzne
ABC.
• Latvijas PSR dzīvnieku noteicējs, I daļa
– bezmugurkaulnieki (1957); Latvijas
Valsts izdevniecība.
• Школьный атлас – определитель
беспозвоночных (1991); Москва,
Просвещение.
• Определитель пресноводной
фауны (1962); Москва.
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Nepieciešamais
inventārs
Straumes ātruma precīzai
noteikšanai ir nepieciešama:
- koša plastmasas vai
gumijas bumbiņa;
- hronometrs vai
pulkstenis ar sekunžu
rādītāju;
- mērlente.

Novērojumus ir iespējams veikt gan vienam pašam, gan strādājot grupā
kopā ar domubiedriem. Ja strādā lielākā cilvēku grupa, tad vienojas, kuru
izvēlētā upes posma daļu apsekos katra mazākā pētnieku grupa. Šajā
gadījumā katra dalībnieku grupiņa aizpilda savu novērojuma protokolu.
Apsekotā upes posma raksturošanai jāizmanto aplūkošanas metode. Tā
novērtē krastu zonu un iespējamos piesārņojuma avotus, dod upes
platuma un dziļuma novērtējumu, raksturo grunti un straumes ātrumu.
Ūdeņu kvalitātes noteikšanai jāizmanto paraugu ievākšanas metode.
Paraugu ievākšana ir aprakstīta šīs metodikas nodaļā “Novērojumu
veikšana”.
!!!
Darba drošības nolūkā upju ūdens kvalitātes pētnieki gar upes
krastu pārvietojas tikai rindā cits aiz cita!

Darba drošība
Kaut arī brīvi pārvietoties gar upju krastiem atļauj mūsu likumdošana,
piekļūšana izvēlētajam upes posmam var būt apgrūtināta privātīpašuma
šķērsojuma dēļ. Tādēļ pirms privātas teritorijas šķērsošanas būs
nepieciešams palūgt īpašnieka atļauju. Lai izvairītos no inficēšanās ar
ērču encefalītu, tāpat kā pirms jebkuras citas aktivitātes dabā ir
nepieciešams vakcinēties. Ja kādu iemeslu pēc tas nav izdarīts, pabeidzot
darbu, būs nepieciešams rūpīgi pārbaudīt, vai uz apģērba un ķermeņa
nav atrodamas ērces. Kaut arī apsekojumus veic šķietami pazīstamos
ūdeņos, ir nepieciešams valkāt gumijas apavus. Jūsu pašsajūtu uzlabos
arī tas, ja būsiet nodrošinājušies ar aizsardzības līdzekļiem pret odiem un
dunduriem.

Novērojumu veikšana
Straumes ātruma noteikšana
Straumes ātrums un tās raksturs nosaka to, kādu sugu augi un dzīvnieki
apdzīvo upes. Straumes ātruma precīza noteikšana ir ļoti būtiska,
nosakot ūdens kvalitāti, jo vienādi sugu sastāva rādītāji straujajās un
lēnajās upēs raksturo dažādu piesārņojuma līmeni.
Lai izmērītu straumes ātrumu, upes krastā izmēra un ar norādēm iezīmē
10 m garu upes posmu. Pie posma sākuma un beigu norādes nostājas
viens no apsekojuma veicējiem. Pirmais no tiem pēc signāla iemet
bumbiņu ūdenī un uzņem laiku, kurā bumbiņa ir nopeldējusi 10 m. Šādu
mērījumu atkārto 3 reizes un aprēķina vidējo straumes ātrumu.

straumes ātrums =

Straumes ātrumu aprēķina pēc formulas:
attālums
s
v=
laiks
t
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Ūdensdzīvnieku paraugu apstrāde
Tīkliņa saturu pārvietojiet plastmasas vanniņā, kurā jau iepriekš ir iesmelts
ūdens. Ar pincetes palīdzību dzīvos organismus izlasiet no vanniņas un
pārvietojiet ar ūdeni līdz pusei piepildītā pudelītē. Tā būs nepieciešama, ja
darbu gribēsiet turpināt telpās. Ja strādāsiet turpat pie upes, ūdensdzīvnieku
pārvietošana pudelītē nebūs nepieciešama. Daži ūdens organismi ir ļoti
kustīgi, un to izlasīšana no vanniņas ir apgrūtinoša. Šim nolūkam ērtāk
izmantot acu pipeti, kurā sīko ūdensdzīvnieciņu ievelciet kopā ar ūdeni. Kad
esat pārliecinājušies, ka no vanniņas ir izlasīti visi dzīvie organismi, varat
ķerties pie dzīvnieku iepazīšanas un noteikšanas. Ja strādājat telpās, pudeles
saturu pārlejiet plastmasas vanniņā. Sagatavojiet vairākus neliela izmēra
trauciņus (vislabāk plastmasas) un līdz pusei piepildiet tos ar ūdeni. Darbam
būs nepieciešami tik daudzi trauciņi, cik dzīvnieku sugu vai grupu ir pētāmajā
ūdensdzīvnieku paraugā. No vanniņas visus organismus pārvietojiet sīkākajos
trauciņos - tā, lai katrā trauciņā atrastos vienas organismu grupas vai sugas
īpatņi. Ja darba gaitā atklāsies, ka vienā trauciņā ir dažādu grupu dzīvnieki, tos
vēlāk varēsiet sadalīt pa vairākiem trauciņiem.

Ūdensdzīvnieku noteikšana
Ūdensdzīvnieku noteikšanai būs jāizmanto ūdensdzīvnieku noteicēja atslēga.
Lai noteiktu sugu, uzmanīgi aplūkojiet organismu un, salīdzinot to ar atslēgas
lapā aprakstīto pazīmi, virzieties uz priekšu pa “ceļu”, līdz esat nokļuvuši līdz
dzīvnieka attēlam un uzzinājuši tā nosaukumu. Lai varētu labāk izprast, kādā
veidā strādāt ar noteicēja atslēgu, aplūkojiet attēlā redzamo dzīvnieku un
iepazīstieties ar turpmāk aprakstīto piemēru.

-



Aplūkojam tuvāk attēlā
redzamo ūdensdzīvnieku:

ūdensdzīvniekam ir kājas → virzāmies tālāk līdz nākamajam
dalījumam;
ūdensdzīvniekam ir īstās kājas (kājām ir locītavas, tās var
saliekt) → virzāmies tālāk līdz nākamajam dalījumam;
ūdensdzīvniekam ir vairāk nekā trīs kāju pāri →
virzāmies tālāk līdz nākamajam dalījumam;
ūdensdzīvniekam ir vairāk nekā četru kāju pāri →
virzāmies tālāk līdz nākamajam dalījumam;
ūdensdzīvnieka ėermenis ir saplacināts;
tātad nosakāmais dzīvnieks ir sānpelde.

!!!
Atcerēsimies! Ievākto ūdensdzīvnieku dzīves vieta ir ūdens. Tāpēc
pēc sugas noteikšanas ūdens-dzīvniekus atlaidīsim atpakaĜ upē.
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Upes tīrības pakāpes aprēėināšana
Lai novērtētu upes kvalitāti, nepieciešams aprēķināt upes tīrības
pakāpi - atzīmi (S). Šī metode balstās uz to, ka ikvienam upes
kvalitātes līmenim ir dota sava skaitliskā vērtība, tāpat arī katram
ūdens organismam atkarībā no tā, vai tas dzīvo tīros vai netīros
ūdeņos, ir dota sava skaitliskā vērtība. Upes kvalitātes indeksu
aprēķina pēc formulas:
Summa H x Si
S - upes tīrības pakāpe,
S= -----------------------------, kur
H - sugas skaita klase,
Summa H
Si - katras sugas atzīme jeb
saprobitātes indekss
Upes tīrības pakāpi praktiski aprēķināsiet novērojuma protokola
11.punkta tabulas aizpildīšanas un aprēķinu veikšanas gaitā.
2. aile (Ūdensdzīvnieku skaits) - pretī atbilstošajam attēlam
ierakstiet upē atrasto organismu skaitu 1m2.

!!!
Atcerēsimies! Ja paraugs ir ievākts no
lielāka laukuma kā 1m2, iegūtie skaitĜi būs
attiecīgi jāizdala ar laukuma vienību skaitu vai
jāpareizina, ja paraugs ievākts no mazākas
teritorijas.
3. aile (Skaita klase) – atrasto ūdensdzīvnieku skaitu pārvērš
skaita klases rādītājos. Tas atvieglos turpmāko reizināšanas darbu.
Lai šo aili aizpildītu, izmantojiet šādu principu:
4. aile (Atzīme) – šeit ir dota katrai sugai atbilstošās tīrības
pakāpes atzīme jeb saprobitātes indekss (Si).
5.aile - Lai to aizpildītu ir jāsareizina 3. ailes (skaita klase) skaitlis
ar 4. ailē (atzīme) ierakstīto skaitli.

1– 4 organismi
5 – 34 organismi

Skaita
klase H
1
2

50 – 94 organismi
95 –149 organismi

Skaita
klase H
5
7

35 – 49 organismi

3

> 150 organismiem

9

Ūdensdzīvnieku
skaits

Ūdensdzīvnieku
skaits

Lai aprēķinātu apsekotās upes tīrības pakāpi ir nepieciešams
saskaitīt 5.ailē ierakstītos rādītājus un izdalīt to summu ar 3.ailē
ierakstīto rādītāju summu. Aprēķināšanas gaitā summas rādītājus
ieraksta novērojuma protokola 11.punktā esošās tabulas beigās.

Izstrādātāji:
Teksts: Loreta Urtāne
Noteicējs, novērojumu
protokols: Loreta Urtāne
Zīmējumi: Loreta Urtāne, Zane
Rubene
Foto: Jānis Urtāns
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Novērojumu protokols
Novērojumu veica (vārds, uzvārds):
Adrese:

LV-

Tālrunis:

E-pasts:

Novērojuma periods:
APSEKOJUMA VIETAS RAKSTUROJUMS:

(datums/mēnesis/gads)

1. Upes nosaukums
2. Apsekotā posma garums metros
3. Apsekotā posma nosaukums
☻ Posma nosaukumu dodiet pēc kāda no jūsu izvēlētiem orientieriem — tilts, ceļš, autobusa pieturvieta, māju
nosaukums u.c.
☻Atbilstošo atzīmējiet ar X
UPES RAKSTUROJUMS

5. Dziļums

4. Grunts raksturojums
Akmeņi
Oļi un grants
Smilts

Dūņas
Augu daļiņas
Smilšakmens

6. Platums

< 15 cm
15-40 cm
> 40 cm

<2m
2-5 m
>5m

PIEKRASTES ZONAS RAKSTUROJUMS

7. Upes krasti 5 m joslā
8. Upes krasti 5-50 m joslā
STRAUMES ĀTRUMS

9. Straumes ātruma mērījumi
Mērījums

Laiks

Attālums

1
2
3

sekundes
sekundes
sekundes

metri
metri
metri

10. Straumes ātruma aprēķināšana
V1 =
V2 =
V3 =
Vid. straumes ātrums =

attālums
laiks
attālums
laiks
attālums
laiks
V1+V2+V3
3

=

=

m/s

=

=

m/s

=

=

m/s

=

=

m/s
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11. Upes kvalitātes noteikšana

Upes tīrības pakāpes noteikšana pēc ūdensdzīvniekiem:
Novērojumu
Novērojumu protokols
1.

2.

3.

4.

5.

☻ Ailē 2. rakstiet cik organismus esiet atraduši ievāktajā paraugā; Ailē 3. skaitu pārvērsiet skaita klasē. To dara
sekojoši: ja organismu skaits no 1-4, skaita klases ailē raksta 1, ja organismu skaits no 5-34 – raksta 2, ja
organismu skaits no 35-49 – raksta 3 , ja organismu skaits no 50 – 94 - raksta 5, ja organismu skaits no 95 – 149
raksta 7, ja organismu skaits > 150 organismiem- raksta 9. Ailē 5. sareiziniet 3. un 4. ailes skaitļus. 3.ailes beigās
ierakstiet visu tajā ierakstīto skaitļu summu. 5.ailes beigās ierakstiet visu tajā ierakstīto skaitļu summu

Ūdensdzīvnieka suga vai grupa

Atrasto
ūdensdzīvnieku
skaits

Skaita klase
H

Atzīme

Gordiji –
Gordius aquaticus

0.8

Sānpeldes –
Gammarus sp.

1.0

Ūdens ēzelīši –
Asellus aquaticus

2.8

Strauteņu kāpuri –
Plecoptera

1.0

Mājiņas veidojošie maksteņu kāpuri
–
Trichoptera

1,5
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Upes tīrības pakāpes noteikšana pēc ūdensdzīvniekiem:
Novērojumu
Novērojumu protokols
1.

2.

3.

4.

Brīvi dzīvojošu maksteņu kāpuri Trichoptera

1,3

Spāru kāpuri Odonata

2,0

Viendienīšu kāpuri - Ephemeroptera

2,0

Plakanā gruntsblakts Aphelocheirus aestivalis

1.5

Mugurpeldes –
Notonecta sp.

1.85

Cauruļblakts –
Nepa cinerea

1.75

Dažādu sugu trīsuļodu kāpuri,
izņemot Chironomus plumosus
(skat. nākošo punktu)

2.0
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Upes tīrības pakāpes noteikšana pēc ūdensdzīvniekiem:
Novērojumu
Novērojumu protokols
1.

2.

3.

4.

Chironomus plumosus
sugas trīsuļodu kāpurs (3,5 - 4 cm
garš, koši sarkanā krāsā)

3.8

Ziedu mušas kāpuri –
Eristalis tenax

4.0

Dūņene –
Sialis sp.

2.35

Ūdens mušas kāpuri –
Atherix sp.

1.1

Trauslkāju odu kāpuri –
Dicranota sp.

2.0

Knišļu kāpuri –
Simuliidae sp.

1.15

Dunduru kāpuri –
Tabanus sp.

2.35
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Upes tīrības pakāpes noteikšana pēc ūdensdzīvniekiem:
Novērojumu
Novērojumu protokols
1.

2.

3.

4.

Garkāju kāpuri –
Tipula sp.

2.85

Vaboles –
Coleoptera

2.0

Vaboļu kāpuri –
Coleoptera

2.0

Mazsaru tārpi –
Oligochaeta sp.

2.0

Garrīkles dēle –
Erpobdella nigricollis

2.25

Garrīkles dēle –
Erpobdella octaculata

3.0

Plakandēle –
Glossiphonia complanata

2.5
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5.
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Upes tīrības pakāpes noteikšana pēc ūdensdzīvniekiem:
Novērojumu
Novērojumu protokols
1.

2.

3.

4.

Plakandēle –
Glossiphonia heteroclita

2.4

Parastā žokļdēle –
Haemopis sanguisuga

1.7

Punktotā plātņudēle –
Helobdella stagnalis

2.8

Zivju dēle –
Piscicola geometra

2.0

Planārijas –
Turbelaria sp.

2.0

Ezera micīte –
Acroluxus lacustris

1.5

Upes micīte –
Ancylus fluviatilis

1.35
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5.
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Upes tīrības pakāpes noteikšana pēc ūdensdzīvniekiem:
Novērojumu
Novērojumu protokols
1.

2.

3.

4.

Parastā bitīnija –
Bithynia tentaculata

2.15

Lielā udensspolīte –
Coretus corneus

2.15

Ausveida dīķgliemezis –
Lymnaea auricularia

2.15

Ovālais dīķgliemezis –
Lymnaea ovata

2.5

Lielais dīķgliemezis - Lymnaea
stagnalis

1.85

Ezera udensspolīte –
Planorbis carinatus

1.45

Dukstāju udensspolīte –
Planorbis planorbis

2.2
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5.
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Upes tīrības pakāpes noteikšana pēc ūdensdzīvniekiem:
Novērojumu
Novērojumu protokols
1.

2.

3.

4.

Upes raibgliemezis –
Theodoxus fluviatilis

1.3

Parastā valvāta –
Valvata piscinalis

1.7

Ezera lielvāciņgliemezis –
Viviparus contectus

2.0

Upes lielvāciņgliemezis –
Viviparus viviparus

1.65

Bezzobes –
Anodonta sp.

2.0

1.5
Sēdgliemene –
Dreissena polymorpha

2.35
Ovālā zirnīšgliemene –
Pisidium amnicum
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5.
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Upes tīrības pakāpes noteikšana pēc ūdensdzīvniekiem:
Novērojumu
Novērojumu protokols
1.

2.

3.

4.
2.4

Parastā apaļgliemene - Sphaerium
corneum

1.45
Biezā perlamutrene –
Unio crassus

1.85
Slaidā perlamutrene –
Unio pictorum

2.15
ĶīĻveida perlamutrene –
Unio tumidus

Summa

Upes tīrības pakāpe =

5.ailes summa
------------------------------ =
3.ailes summa

------------------------------- =
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Summa

5.
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Upes tīrības pakāpes noteikšana pēc ūdensdzīvniekiem

Novērojumu protokols
UPES KVALITĀTES VĒRTĒJUMS
☻Ierakstiet ailītē atrasto sugu skaitu un iepriekš aprēķinātos straumes un upes kvalitātes indeksa
rādītājus

12. Ūdensdzīvnieku daudzveidības novērtējums
Pētītajā upes posmā ir atrastas

ūdens dzīvnieku sugas

13. Straumes ātruma novērtējums ☻ aprēķināto straumes ātrumu atzīmējiet ar X un uzzināsiet
straumes ātruma vērtējumu
Ja straumes ātrums pētītajā posmā ir:
> 0,25 metriem sekundē, tad upe pētītajā posmā ir
< 0,25 metriem sekundē, tad upe pētītajā posmā ir

strauja upe
lēna upe

14. Upes kvalitātes vērtējums pēc ūdens dzīvniekiem☻ atbilstošo upes tīrības pakāpi atzīmējiet ar X un
uzzināsiet upes kvalitātes vērtējumu

Ja upes tīrības pakāpe straujajā
upē ir
0,5 – 1,4
1,41 – 1,70
1,71 - 2,20
2,21 - 2,50
> 2,50

augsta
laba
vidēja
slikta
ļoti slikta

Ja upes tīrības pakāpe lēnajā upē
ir
0,50 – 1,50
1,51 – 1,90
1,91 – 2,30
2,31 – 2,60
> 2,61 –3,0

tad ūdens kvalitāte pēc ūdens
dzīvniekiem ir vērtējama kā:

tad ūdens kvalitāte pēc ūdens
dzīvniekiem ir vērtējama kā:
augsta
laba
vidēja
slikta
ļoti slikta
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Dzīvniekam ir kājas
Ir tikai īstās kājas
3 kāju pāri

Vairā nekā 3 kāju pāri

4 kāju pāri

Vairā nekā 4 kāju pāri

Ir māja

5 pāri neīsto
kāju
Ėermenis saplacināts
muguras - vēdera

Galva un
ėermenis
kopā

Ūdens zirnekĜi

Ūdens ērces

1 pāris neīsto
kāju

PiesūcekĦu nav
Ėermenim
<15 posmi

Ėermenis viengabalains

Ir piesūcekĦi

Ėermenis
plakans

Ėermenim >15
posmi

Ėermenis
apaĜš

virzienā

Sānpeldes

Ūdens ēzelīši

TauriĦu kāpuri

MaksteĦu kāpuri DivspārĦu kāpuri

Mazsaru tārpi

Dēles

Mājas nav
Ir spārni vai spārnu aizmetĦi
Ir spārni

Spārni ir viens
otram blakus

Ėermenis posmots

Čaula ir

MatoĦi

Čaula viengabalaina

Čaulai 2 vāki

Spārnu vai spārnu aizmetĦu nav
Astes izaugumi īsi

Ir spārnu aiznetĦi

Spārni krusteniski
pārklāj viens otru Astes
izaugumi
īsi

Planārijas

Astes izaugumi gari

Astes izaugumi gari
3 astes izaugumi
2 astes
izaugumi

Ir žaunu
lapiĦas

Ir sānu
izaugumi

Sānu izaugumu
nav

Žaunu lapiĦu
nav
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Galva
atdalīta no
ėermena

Čaulas nav

Ir tikai neīstās kājas

Ir gan īstās kājas, gan neīstās kājas

Ėermenis saplacināts no
sāniem

Dzīvniekam kāju nav

MaksteĦu kāpuri

Vaboles

Blaktis

Spāres kāpuri

Strautenes

Viendienītes

Spāres kāpuri

VaboĜu kāpuri

DūĦu mušas

Skorpionblaktis

Gliemeži

Gliemenes

DivspārĦu noteicējs
Dzīvniekam ir galva

Ir neīstās kājas

Neīsto kāju nav
Katrā pusē sānos
ir 2 pūslīši
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1 pāris
neīsto kāju

Ir neīstās kājas
Pie pēdējā posma garš
izaugums – sifons

Ir elpcaurule

1 pāris neīsto kāju
katrā galā

Dzeltens, zaĜš, brūns
vai sarkans, īsāks par
35 mm

KnišĜu
kāpuri

Dzīvniekam galvas nav

Citu
trīsuĜodu
sugu
kāpuri

Elpcaurules nav
ĖermeĦa posmus
atdala sabiezinājumi

Sarkans, garāks
par 35 mm

TrīsuĜodu Chironomus
plumosus
kāpuri
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Neīsto kāju nav

Starp ėermeĦa posmiem
sabiezinājumu nav

5 pāri neīsto kāju

ŪdensoduChaoborus
flavicans
kāpuri

Dzēlējodu
kāpuri

Ziedu
mušas
kāpuri

Dunduru
kāpuri

Trauslkāju
odu
kāpuri

8 pāri neīsto kāju

Ūdens
mušas
kāpuri

Garkāju
kāpuri

DēĜu noteicējs
> 100 mm

<50 mm
Mutes piesūcekĦa diamatrs >
par ėermeĦa platumu

Mutes piesūcekĦa diamatrs <
par ėermeĦa platumu
Acis priekšgala sānos

Acis priekšgala centrā
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3 acu pāri
Attālums
starp acīm
vienādsc

Parastā
žokĜdēle –
Haemopis
sanguisuga

Zivju dēle –
Piscicola
geometra

Plakandēle –
Glossiphonia
heteroclita

1 acu pāris
Pirmās
acis tuvāk
viena otrai

Plakandēle –
Glossiphonia
complanata

ĖermeĦa
krāsojums
tumšs ar
gaišām
plakaniskām
joslām

Punktotā
plātĦudēle –
Helobdella
stagnalis

Garrīkles
dēle –
Erpobdella
nigricollis

ĖermeĦa
krāsojums
gaišs ar
lāsumiem
gareniskās
rindās

Garrīkles
dēle –
Erpobdella
octaculata
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