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Tēmas nosaukums: Dzīvnieku sistemātika. Jaunākais Latvijas dzīvnieku valsts 

izpētē 
 
Tēmas apraksts 
Apskats par mūsdienu dzīvnieku sistemātiku un detalizēts izklāsts par jaunākajām 
izmaiņām, it īpaši par vienšūņu, pseudocelomātu,posmkāju taksoniem. 
Jaunākie dzīvnieku valsts pētījumi Latvijā. 
Latvijas faunas izpēte starptautiskos projektos 
Nodarbības plāns 
Dzīvnieku sistemātika 

• Mūsdienu dzīvnieku sistemātika (Brusca, Brusca). 
• Izpratne par dzīvnieku-vienšūņu valsti (Protozoa). Jaunākais vienšūņu 

sistemātikā.  
• Pseudocelomātu mūsdienu sistemātika.  
• Izmaiņas posmkāju tipa sistemātikā. 

Jaunākais Latvijas dzīvnieku valsts izpētē 2000.-2006. gads 
• Izmaiņas aizsargājamo sugu sarakstā (tabula). Latvijas Sarkanā grāmata, MK 

noteikumi par aizsargājamām sugām, mikroliegumu sugas, dabisko mežu 
indikatorsugas. 

• Aizsargājamo sugu inventarizācija aizsargājamās teritorijās. Projekts Emerald un tā 
rezultāti. Natura 2000 vietas un to loma dzīvnieku sugu aizsardzībai. Piemēri par 
sugu aizsardzību: ūdeņu suga – Ziemeļu upespērlene, mežu suga – mednis, pļavu 
suga – ķikuts. Sugu aizsardzības plāni. Ziņojums par Eiropas Savienībā 
aizsargājamo sugu stāvokli Latvijā. 

• Bioloģiskās daudzveidības monitoringa attīstība.  
o Dzīvnieku sugu monitorings: fona monitorings – putni, bezmugurkaulnieki; 

speciālais monitorings – biezā perlamutrene, mazais ērglis.  
o Dzīvnieku sugu monitorings agroainavā. Lauku putnu uzskaites – laukumi un 

transektes, indikatori. Apputeksnētāji un tauriņi. 
o Dzīvnieku sugu monitorings purvos. Purvu speciālistu monitorings. 

Virsaugsnes bezmugurkaulnieki un tauriņi. Purvi un izdegumi – sukcesijas. 
o Dzīvnieku sugu monitorings piekrastē. Putnu un sikspārņu migrācijas. 

Piekrastes bezmugurkaulnieki. 
o Dzīvnieku sugu monitorings mežā – dabisko meža biotopu inventarizācija 

balstoties un dzīvnieku sugām - indikatoriem. 
o Zivju monitorings un izpēte mazajās upēs. Lašu monitorings.  
o Brīvprātīgo monitorings Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā 

• LIFE projekti –Palieņu pļavas, Purvi, Ziemeļgauja (LDF), Jūras piekraste (LU), 
Rāznas dabas parks (LU). Projektu galvenie akcenti attiecībā uz dzīvnieku sugu 
saglabāšanu.  

• Projekts Fauna Europaea – galvenais informācijas avots par Eiropas faunu. 
• Interesanti dzīvnieku atradumi, piemēri no putniem, bezmugurkaulniekiem. 
• Jaunākā informācija par Latvijas dzīvniekiem: Interneta resursi; žurnāli - Putni 

dabā, Latvijas Entomologs, LU Zinātniskie raksti, Bioloģija, DU izdevumi un citi; 
konferences un pasākumi; izstādes; muzeji.  

 
Termini 
Fauna - vēsturiski izveidojies sugu kopums, kas apdzīvo noteiktu teritoriju un ir tur 
atrodošos ekosistēmu sastāvdaļa 
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