
Dalyvio Nr. ___________________

4 tšk.

3 tšk.

1 tšk.

1 tšk.

1 tšk.

1 tšk.

1 tšk.

1 STOTELĖ     BERŽELIS     

1.	 Atpažink šalia augančius sumedėjusius augalus

Surinkti
taškai

A beržas E sedula

B pušis F sausmedis

C ąžuolas G erškėtrožė

D eglė H klevas

2.	 Atpažink šiuos miškų žydinčius augalus. Jų pavadinimus įrašykite po nuotraukomis.

3.	 Kas gyvena šiame inkile?  ___________________________________________________

4.	 Kauno marių regioniniame parke yra vienas ____________________ botaninis draustinis. 

5.	 Kuo šis draustinis unikalus? 

 ___________________________________________________________________

6.	 Kieno tai plaušai?

 ___________________________________

7.	 Kam šiuos plaušus naudojo vietos gyventojai? 

	 ___________________________________

________________________

________________________

_____________________

_____________________

________________________

________________________



Dalyvio Nr. ___________________

____________________________________ ___________________________________

____________________________________ ___________________________________

2 tšk.

1 tšk.

3 tšk.

4 tšk.

2 STOTELĖ     PAPLŪDIMYS       

1.	 Kokius ryškiausius žmogaus sukurtus objektus matai prieš save tolumoje?

A		___________________________________

B		___________________________________

C		___________________________________

D		___________________________________

2.	 Koks didžiausias Kauno marių gylis?

___________________________________

3.	 Kokie dar yra regioniniai parkai prie Nemuno? 

a		___________________________________

b		___________________________________

c		___________________________________

4.	 Atpažink šias Kauno mariose gyvenančias žuvis?

Surinkti
taškai



Dalyvio Nr. ___________________

1 tšk.

2 tšk.

1 tšk.

1 tšk.

5 tšk.

3 STOTELĖ     ATODANGA         

1.	 Kaip vadinasi toks Kauno marių kranto tipas? 

	 ___________________________________

2.	 Kada ir kaip šis krantas čia susidarė?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3.	 Atpažink šias uolienas. Nurodyk jų kilmę:

Surinkti
taškai

Uolienos pavadinimas Uolienos kilmė

A Smiltainis Nuosėdinė

B Konglomeratas Nuosėdinė

C Titnagas Nuosėdinė

D Kreida Nuosėdinė - organinė

E Granitas Magminė

4.	 Kaip vadinasi ši Kauno marių pakrantėse gausiai aptinkama fosilija? 
 Pasakyk jos mokslinį pavadinimą: 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________ 

5.	 Kaip dar kitaip liaudyje vadinamos šios fosilijos?

______________________________________________________________________



Dalyvio Nr. ___________________

1 tšk.

1 tšk.

2 tšk.

1 tšk.

2 tšk.

4 STOTELĖ     LAUKYMĖ           

1.	 Kokia reljefo forma ėjai nuo atodangos iki šios stotelės?

 _____________________________________________________________________

2.	 Kokius neigiamus ir kieno sukeltus padarinius eidamas (-a) pastebėjai?

 _____________________________________________________________________

3.	 Išmatuok šlaito polinkį  ________°

4.	 Kokiu prietaisu išmatavai šlaito polinkį? 

 _____________________________________________________________________

5.	 Nustatyk apytikslį azimutą į menamus objektus: 

a		Bengazio miestą  _______°

b		Fukušimos AE  _______°

Surinkti
taškai



Dalyvio Nr. ___________________

2 tšk.

1 tšk.

1 tšk.

1 tšk.

5 STOTELĖ     PELKĖ             

1.	 Kokio tipo ši pelkė? Parašyk lietuvišką ir tarptautinį pavadinimą:

	 •	 lietuviškas pavadinimas – ________________________________ 

	 •	 tarptautinis pavadinimas  – ________________________________

2.	 Pagrįsk įvardytą pelkės tipą:  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________

3.	 Koks vyraujantis medis auga šioje pelkėje? Atidžiai apsidairyk!

 ________________________________

4.	 Kodėl Kauno marių pakrantėse gausu pelkučių?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Surinkti
taškai



Dalyvio Nr. ___________________

1 tšk.

3 tšk.

1 tšk.

1 tšk.

2 tšk.

6 STOTELĖ     METEOROLOGINĖ AIKŠTELĖ            
 
1.	 Kokį neigiamą gamtos reiškinį pastebėjai kildamas (-a) į šią kalvą?

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________

2.	 Nustatyk azimutus į šiuos objektus:

•	 Pažaislio vienuolynas – _________°

•	 Didelį pavienį beržą – __________°

3.	 Pasinaudodamas (-a) mobilios meteorologinės stotelės prietaisais, nustatyk:

•	 Koks dabar atmosferos slėgis? ________________________

•	 Kokios krypties vėjas pučia? ________________________

•	 Koks vėjo stiprumas? ________________________

4.	 Kaip vadinamas prietaisas vėjo stiprumui nustatyti? ________________________

5.	 Atpažink dabar danguje matomą debesų formą. Kaip ji vadinama?

 ______________________________________________________________________

Surinkti
taškai



Dalyvio Nr. ___________________

1 tšk.

1 tšk.

1 tšk.

1 tšk.

2 tšk.

1 tšk.

1 tšk.

7 STOTELĖ     PARKAS    
             
1.	 Kaip pavadintum viso maršruto metu matytą kraštovaizdį?

 ________________________________________________________________

2.	 Kaip vadinasi šalia Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos įsikūręs parkas? 

________________________

3.	 Kada įkurtas šis parkas? 

__________________________ 

4.	 Kas šio parko projekto autorius?

________________________

5.	 Kuo šis parkas ypatingas? Parašyk dvi ypatybes.

 1 ____________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 2 ____________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________

6.	 Šiuo metu Lietuvoje yra tik vienas ________________________ arboretumas.

7.	 Kas yra arboretumas?

 ________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________

Surinkti
taškai


