
ZAĶUMUIŽAS DABAS TAKA

Cilvēks pasauli uztver ar maņām. Pēc Aristoteļa teorijas mums ir piecas maņas. 
Šobrīd zinātnieki apgalvo, ka šīs piecas maņas ir tikai pamats tam, ko mēs spējam 
izjust un sajust. Tomēr, lai atpazītu pārējās, ir jāsāk ar pamatu. 
Maņu orgāni ir cilvēka īpaši uztveres aparāti, kas uztver kairinājumus no ārējās 
vides, kā arī paša ķermeņa orgāniem. Kairinātājs receptoros izraisa impulsus, ko 
jušanas nervu šķiedras novada cauri visai centrālajai nervu sistēmai (CNS) līdz 
attiecīgajai galvas smadzeņu lielo pusložu garozas daļai, kurā sarežģīti neirāli 
procesi rada speci�sku sajūtu.
Maņu orgāni padara mūsu pasauli dzīvu, ar to mēs uztveram apkārtējo vidi. 
Mūsu piecas maņas – dzirde, redze, oža, garša un tauste – ir tās, kas palīdz uztvert 
pasauli un veidot priekšstatus par to.
Dodies lūkot Zaķumuižas dabas taku un pievērs uzmanību sev un savām 
maņām!

Informācija par dabas taku. Taka ved cauri Zaķumuižas 
stadionam, mežam un kādreizējam Valdenrodes muižas 
kompleksa parkam, kas jau no seniem laikiem ir iecienīta pastaigu 
vieta Zaķumuižā. 

Takas sākuma un beigu punkts ir pie Zaķumuižas pamatskolas 
autostāvvietas. 

Takas garums, platums – maršruts ir 1.6 km garš. 

Takas vidējais iešanas ilgums – 30 min 

Takas grūtības pakāpe: takas reljefs ir samērā vienmērīgs, mērens, izņemot 
atsevišķus posmus, kur ir stāvumi un kritumi, nelīdzens reljefs. Īpaša �ziska 
sagatavotība pirms takas iziešanas nav nepieciešama. Dabas taka pieejama gan 
gājējiem, gan velosipēdistiem. 

TAVA PASAULE

CILVĒKI PASAULI, LIELĀKOTIES, UZTVER AR REDZI. Acis, tāpat kā 
rokas vai kājas – darbojas kopā. Aizsedzot vienu aci, var redzēt ar otru, tomēr 
pilna acu funkcija tiek pildīta ar abām acīm kopā. Kāpēc mums vispār ir divas 
acis? Ar vienu aci skatoties, mums nav pilnvērtīga redzes “loka”. Lai tas būtu 
pilnvērtīgs, nepieciešamas divas acis. 
IZMĒĢINI! Aizver vienu aci! Ko Tu redzi?  
No sev pieejamajām maņām, visvairāk tiek izmantota redze. No 100% redze 
sasniedz 80%, nākamais, ko cilvēks izmanto ir dzirde – 18%

•  Jāvāc tikai pazīstamas sēnes. Ja nepazīsti - neņem! 

•  Sēnes jānogriež ar nazi pie kātiņa pamatnes un jāieliek grozā, lai nesaspiežas.

• Nedrīkst vākt vecas un tārpainas sēnes, kā arī tās, kas aug pie autoceļiem, dzelzceļiem, 
izgāztuvēm un citās piesārņotās vietās.

• Dodoties uz mežu, jāsaģērbjas tā, lai ērces nevarētu piekļūt pie ādas un piesūkties, bet kājās 
jāuzvelk piemēroti apavi, lai pasargātu sevi no odzes koduma. Pēc sēņošanas jāpārbauda, vai pa 
apģērbu nerāpo ērces, kā arī jāpārliecinās, vai kāda ērce jau nav piesūkusies. 

• Lai nenodarītu pāri dabai, sēņot vajadzētu dabai draudzīgi – saudzēt nepazīstamas vai reti 
sastopamas sēnes, augus un dzīvniekus, izvairīties no pavisam sīku sēņu vākšanas, nepostīt 
meža zemsedzi, meklējot tikko augt sākušas jaunās sēnes, neatstāt mežā neko no tā, kas 
paņemts līdzi.

• Lai pašiem un citiem sēņotājiem ir prieks ne tikai par sēņu atrašanu, bet arī par atrašanos tīrā, 
skaistā vidē. 

KAS JĀIEVĒRO SĒŅOJOT?

IZZINI MEŽU

SEŠI IEMESLI, KĀPĒC DOTIES SĒŅOT

Sēnes visraženāk aug jaunaudzēs – 20 līdz 40 gadu augošos mežos. Sēnēm un 
kokiem ir īpašas attiecības. Koku nosaukums norāda uz to, kādas sēnes 
meklējamas noteiktu koku tuvumā, piemēram, apšu, bērzu, priežu bekas. 
Gailenes aug sausos priežu mežos.

1. Sēnes ir garšīgs, uzturvielām bagāts pārtikas produkts, kas satur 
olbaltumvielas, ogļhidrātus, taukvielas, dažādus vitamīnus, organiskās 
skābes, daudz kālija un fosfora, kā arī citas vērtīgas vielas.

2. Sēņošana ir patīkams vaļasprieks, kas palīdz cīnīties pret mazkustību – vienu 
no galvenajiem sirds un asinsvadu slimību cēloņiem. 

DZIRDE palīdz cilvēkiem un dzīvniekiem uztvert skaņas, jeb akustiskās svārstības. Tās rada vai 
nu ķermenis, vai kāds cits ķermenis apkārtējā vidē. Dzirde spēj uztvert dažāda diapazona un 
skaļuma skaņas. Dzirdi nodrošina nervu sistēmas elementi, kurus kopā sauc par dzirdes 
analizatoru. 
Pat visklusākajā klusumā nebūs klusuma.. vēl arvien varēsi dzirdēt pats savus sirdspukstus. 

TAUSTE tiek izmantota, lai varētu saprast, kādas ir lietas un, lai šo lietu varētu sasaistīt kopā ar 
nosaukumu.
Haptiskā uztvere –balstās uz visu informāciju kopumu, ko saņem gan no receptoriem ādā (taktilā 
uztvere), gan kustības un pozīcijas receptoriem muskuļos, gan spēka receptoriem cīpslās 
(kinestētiskās sajūtas) Haptiskajā uzverē iesaistīta aktīva manuāla (ar rokām) izpēte, kā arī citu 
ķermeņa daļu, piemēram, mēles līdzdalība. Haptiskajā uztverē var izdalīt divus komponentus – 
sensoro un atmiņas komponentu.
Konkrētā brīdī bērns iepazīst ķermeni (lietu, priekšmetu), kas viņam ir rokās, ar to stimulējot 
domāšanu, atmiņu un iepriekšējo pieredzi, apzinoties ķermeņa svaru, lielumu, mērogu telpā. 
Aptaustot dažādus priekšmetus bērns pievēršas iekšējām, subjektīvajām izjūtām, lai izprastu 
notiekošo, tādam kā tekstūra, temperatūra, spiediens utt. Šāda veida izpratne par lietām ir 
bērnībā.
Izmēģini! Aizver acis un pieskaries savam apģērbam. Kāds tas ir?

GARŠAS orgānu veido t.s. garšas sīpoliņi, kas atrodas mēles sēņveida un vaļņveida kārpiņās un 
uztver dažādus ķīmiskos kairinājumus. Uz galvas smadzeņu deniņu daivas garozu tos pārvada 
sejas nervs un mēles un rīkles nervs. 
Konfekte pieskaras mēlei un tādējādi mēs zinām, vai konfekte ir skāba, vai salda. 

OŽAS orgānu veido īpašas nervu šūnas - ožas receptori, kas atrodas deguna dobuma gļotādas 
mugurējā augšējā daļā. Uz tiem iedarbojas ķīmiskie kairinātāji, kas gāzu un tvaika veidā nonāk 
deguna dobumā. Kairinātāja ierosinātos impulsus uz galvas smadzeņu deniņu daivas garozu 
pārvada ožas nervu šķiedras. 
Deguns (oža) pasaka priekšā, ko mamma gatavo vakariņās, iekams esi nonācis virtuvē.

SAUDZĒSIM DABU! NEMĒSLOSIM MEŽĀ!

P
SĀKUMS &
BEIGAS

P

Tu atrodies šeit

SAPŅU LĪCIS

Skolas iela

Sapņu līča iela

3. Sēņošana ir atpūta svaigā gaisā. Mežs attīra gaisu no putekļiem un cita veida piesārņojuma, kā 
arī izdala gaisā vielas, kas nonāvē kaitīgos mikroorganismus. 

4. Sēņojot var iepazīt dabu un atpūtināt mūsdienu tehnoloģiju nogurdinātos prātus. 

5. Mežā par sēnēm nav jāmaksā. Ja sēnes negaršo, tās var nodot sēņu pieņemšanas punktos, 
pārdot tirgū vai uzdāvināt draugiem.

6. Sēnes var ilgstoši uzglabāt sālītā, marinētā, saldētā vai kaltētā veidā.


