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24	Prisitaikę	medžioti	grobį	ir	išvengti	plėšrūnų
Piešiniuose pavaizduoti keli gyvūnai. Vieni yra plėšrūnai, kiti – grobis. Pagal pateiktą planą trumpai aprašyk 
kiekvieną gyvūną.

25	Slepiamoji,	įspėjamoji	spalva	ir	mimikrija

1. Kuo gyvūnams naudinga slepiamoji kūno spalva? ........................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Nurodyk tris gyvūnus, kurių kūnas yra slepiamosios spalvos:

a) .............................................................................................................................................................................;

b) .............................................................................................................................................................................;

c) ...................................................................................................................................................................................

3. Kaip pavyzdį pasirink vapsvą ir paaiškink, kuo naudinga įspėjamoji spalva. ....................................................................................................................................................

4. Kas yra mimikrija? Kuo ji naudinga gyvūnui? ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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26	Būryje	saugiau

Diagramoje parodytas vištvanagio sėkmingų atakų priklausymas nuo 
karvelių būrio dydžio. Išnagrinėk diagramą ir atsakyk į klausimus.

1. Kokį grobį vištvanagiui sekasi pagauti lengviausiai? Paaiškink 
kodėl.

2. Kokį grobį ir kodėl sekasi pagauti sunkiausiai? Paaiškink kodėl.

3. Kaip manai, kodėl karveliai laikosi būriais? ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

27	Plėšrūno	ir	grobio	ryšys
Schemoje pavaizduota plėšrūno  
(suopio) ir grobio (pelėno)  
populiacijų dydžio kaita.

1.  Išnagrinėk schemą ir į  
etapų aprašymus įrašyk:  
daugiau arba mažiau.

A. Kuo ............................................................................................................ 

pelėnų, tuo suopiai išmaitina  

........................................................................................ jauniklių.

B. Kuo ............................................................................................................  

suopiai išmaitina jauniklių,  

tuo ..................................................................................... suaugusių suopių.

C. Kuo ............................................................................... suaugusių suopių, tuo ............................................................................... išgyvena pelėnų.

D. Kuo ............................................................................... pelėnų, tuo suopiai išmaitina ............................................................................... jauniklių.

E.  Kuo ............................................................................... suopiai išmaitina jauniklių, tuo ............................................................................... suaugusių suopių.

F.  Kuo ............................................................................... suaugusių suopių, tuo ............................................................................... išgyvena pelėnų.

2.  Kuo grobio populiacijai naudingi plėšrūnai?

Pavadinimas – 

Plėšrūnas ar grobis?

Kaip prisitaikęs išgyventi:

Pavadinimas – 

Plėšrūnas ar grobis?

Kaip prisitaikęs išgyventi:
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4 Liesos jautienos gabaliukas buvo patalpintas á indà
su skrandþio sultimis ir laikomas 37 °C temperatû-
roje. Po 4 valandø jautienos gabaliukas iðnyko.

        
po 4 valandø

Kas atsitiko jautienos gabaliukui?

Kokios medþiagos èia pasidarbavo?

Kodël bandymas buvo atliekamas 37 °C temperatûroje?

Kaip pavadinsi ðá procesà?

6 Kaip pavadinsi ðias “þirkles”?

5 Rëmeliuose áraðyk, á kokias medþiagas suskyla
angliavandeniai, baltymai ir riebalai.

Dalis ilgos krakmolo
molekulës

Dalis ilgos baltymo
molekulës

Dalis ilgos riebalø
molekulës

7 Pieðinyje áraðyk ðias virðkinamojo trakto dalis ir
liaukas: burna, kasa, kepenys, plonoji þarna, ryklë,
skrandis, stemplë, storoji þarna, tiesioji þarna.

8 Virðkinimo sistemos liaukos iðskiria skirtingus fer-
mentus, kurie skaido skirtingas maisto medþiagas.

Prie virðkinimo sistemos liaukø pavadinimø sutarti-
niais simboliais ( angliavandeniai – A, baltymai – B,
riebalai – R) nurodyk, kokias maisto medþiagas
skaido jø iðskirti fermentai.

Skrandþio liaukos

Seiliø liaukos

Kasos liauka

Þarnø  liaukos

ir
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7

9 Paveikslëliuose pavaizduotas maisto judëjimas
stemple ir pastos spaudimas ið tûbelës.

Paaiðkink, kà vaizduoja rodyklës ir kuo panaðûs ðie

procesai?

10 Ilgas organiniø medþiagø molekules skaido
fermentai. Jø atliekamas darbas labai panaðus á
atsegamo uþtrauktuko veikimà.

Schemoje áraðyk atitinkamus pavadinimus:
krakmolas, gliukozë, fermentas.

12 Iðtirk savo dantis

Tau reikës: veidrodëlio, medinës mentelës.

Ðvariai nusiplauk
rankas.
Mentele prilaikyda-
mas(-a) lûpas su
veidrodëliu apþiûrëk
savo dantis.
Suskaièiuok, kiek ir
kokiø dantø turi.
Rezultatus áraðyk
lentelëje.

Suaugæs þmogus turi 32 dantis. Iðsiaiðkink, kodël tu
turi maþiau dantø ir kada jie iðdygs?

11 Pieðinyje áraðyk dantø rûðiø pavadinimus: iltiniai,
kandþiai, kapliai, krûminiai.

 Dantø rûðis   Skaièius

 Kandþiai

 Iltiniai dantys

 Kapliai

 Krûminiai dantys

Ið viso:

Organizmø mitybaOrganizmø mitybaOrganizmø mitybaOrganizmø mitybaOrganizmø mityba
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30	Rūgštieji	krituliai
Schemoje pavaizduotas rūgščiųjų kritulių  
susidarymas.
1. Į schemą įrašyk teršalus: azoto oksidai, 
sieros dioksidas.

2. Kurie taršos šaltiniai į atmosferą išmeta  
šias dujas?

 

3. Kokie cheminiai kitimai pavaizduoti A raide?

4. Rūgštieji krituliai iškrinta toli nuo taršos šaltinių. Paaiškink, kaip tai įmanoma. 

5. Kaip rūgštieji krituliai veikia medžius? .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

6. Kaip rūgštieji krituliai veikia vandens telkinių gyvūnus? .......................................................................................................................................................................................................................................

28	Šiltnamio	efektas
1. Kas yra šiltnamio efektas? Kodėl jis taip 

vadinamas?

2. Kokia šiltnamio efekto nauda gyvybei? 

3. Kryželiu pažymėk šiltnamio dujas.

  Azotas   Anglies dioksidas

 Deguonis   Metanas

29	Pasaulinis	atšilimas
1. Kas yra pasaulinis atšilimas?

  

2. Kokios šio reiškinio priežastys?

  

3. Nurodyk kelis pasaulinio atšilimo padarinius. 

 

transportas

šiluminės elektrinės  
ir pramonės įmonės

rūgštieji 
krituliai

A

31	Vandens	telkinių	tarša
1. Greta nenuosekliai pateikti žuvų dusimą  

sekliuose ežeruose aiškinantys teiginiai.  
Sunumeruok juos iš eilės.

2. Kokie teršalai sukelia šią problemą? 

3. Iš kokių taršos šaltinių jie patenka  
į vandens telkinius?

 

32	Kodėl	išnyko	sturys?
Įdėmiai perskaityk tekstą.

 

Sturys (atlantinis eršketas)  
Atlanto šiaurinėje dalyje paplitusi žuvis. Užauga iki 400 kg. Minta 
dugniniais gyvūnais (moliuskais, vėžiagyviais, kirmėlėmis) ir 
smulkiomis žuvimis. Suaugę individai gyvena jūrose, šelfo zonoje, 
neršti plaukia į dideles upes. Neršia giliose ir srauniose vagos vietose, 
ant švaraus akmeningo arba žvyringo dugno. Išsiritę jaunikliai 
kelerius metus gyvena upėse. Ir ikrai, ir jaunikliai labai jautrūs vandens 
kokybei.

Išnykimo istorija  
XIX a. pradėjus sparčiai plėtotis pramonei ir augti miestams, labai padidėjo stambiųjų Europos upių tarša. Užterštame 
vandenyje sturių jaunikliai negalėjo išgyventi. Intensyvėjanti laivyba vertė pertvarkyti vandens kelius, todėl žmonės ištiesino 
ir pagilino daugelio stambių upių vagas. Taip jie sunaikino nemažai natūralių nerštaviečių. Kiek vėliau kelią sturiams užtvėrė 
užtvankos.

Sturys visais laikais buvo geidžiamas laimikis ne tiek dėl dydžio, kiek dėl skanios mėsos ir brangių ikrų. Tikėdamiesi pagauti 
sturių, žvejai tinklais užtverdavo upių vagas, todėl tik viena kita žuvis prasprūsdavo į nerštavietes. XX a. intensyvėjant 
pramoninei žūklei jūrose, imta gaudyti dar nė karto neišneršusius individus.

Nemune ir Kuršių mariose sturių laimikiai buvo nemaži, tačiau tikslios statistikos nėra. Tarpukariu šių žuvų pasitaikydavo vis 
rečiau ir rečiau. 1955 m. Kuršių mariose pagauta 2,54 m ilgio, 120 kg sverianti patelė. Iš jos išimta 18 kg ikrų. Nuo to laiko nei 
Kuršių mariose, nei Nemune niekas nematė sturių. Neatplaukia jie ir į Dauguvą, Vyslą, Oderį, kitas upes. Manoma, kad Baltijos 
jūroje ši žuvis yra išnykusi.

Įvardyk keturias sturio išnykimo priežastis:

1. 

2. 

3. 

4.

33	Apsaugos	režimas
Teiginiuose nurodytas saugomų teritorijų apsaugos režimas. Įrašyk tinkamą raidę prie saugomos teritorijos tipo.

A. Ūkinė veikla ir lankymasis uždraustas.
B. Leidžiama saugomam objektui nekenkianti ūkinė veikla.
C. Kompleksinės apsaugos teritorija, kurioje aplinkosauga derinama su švietėjiška veikla ir turizmu.

  Draustinis   Nacionalinis arba regioninis parkas  Rezervatas

  Vandenyje ima trūkti deguonies, pradeda dusti žuvys.

  Bakterijos naudoja vandenyje ištirpusį deguonį.

  Rudenį augalai nunyksta, dumbliai žūva.

  Sparčiai gausėja nuokritas skaidančių bakterijų.

  Vandens telkinyje suveša augalai ir dumbliai.

sturys
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2 Palygink þmogaus kraujagysles.

 Kraujagysliø

 savybës Arterijos Venos Kapiliarai

 Skersmuo

 Sienelës

 sluoksniø

 skaièius

 Kur link

 teka kraujas

Pastaba: pirmoje eilutëje áraðyk þodþius: didelis arba maþas.

3 Dar kartà “prabëk” kraujo apytakos ratais.

Kelionæ þmogaus kraujotakos sistema “bëgikas” pradeda nuo pirmo taðko ir baigia
vël pirmame. Sek “bëgiko” bëgimo kryptá – ji sutampa su kraujo tekëjimo kryptimi.

Paaiðkink, kokie procesai vyksta antrame ir ketvirtame taðke.

Kodël þmogaus kraujotaka vadinama uþdara?

1 Pieðinyje pavaizduota þmogaus kraujagyslë su
krauju. Áraðyk kraujo sudëtines dalis.

Pieðinyje pavaizduoti

___________________

indai. Jais vanduo ið

___________________

teka á

___________________,

___________________ ir

___________________.

Pieðinyje pavaizduoti

___________________

indai. Jais ið

___________________ á

___________________,

___________________ ir

___________________

teka gliukozë.

4 Naudodamasis(-asi) pieðiniais pabaik sakinius:

19

1 Pieðinyje áraðyk ðias sàvokas: alveolës, bronchai, diafragma, nosies ertmë, plauèiai, trachëja.

2 Pieðinyje pavaizduotas oro kelias á plauèius ir ið
plauèiø. Rëmeliuose áraðyk, kur pavaizduotas
ákvëpimas, o kur – iðkvëpimas.

Iðnagrinëk
pieðinius ir
paaiðkink, kada
tu ákvëpi, o
kada – iðkvepi.

Að ákvëpiu, kai

Að iðkvëpiu, kai

3 Tai alveolës modelis. Punktyrine linija jis padalytas
pusiau.

Virðutinëje pusëje esanèius “kapiliarus” nuspalvink
mëlynai, o apatinëje – raudonai.

Palygink alveolës modelá su tikra alveole ir uþpildyk
lentelæ.

 Modelis Alveolë

 Mëlynos    Kapiliarai su deguonies netekusiu krauju

 linijos

 Raudonos

 linijos

 Lemputës

 stiklas

 Dujos lem-

 putës viduje

KvëpavimasKvëpavimasKvëpavimasKvëpavimasKvëpavimas


