
gyvybė žemėje ir vandenyje - 
kaip ji laikosi?

Darnaus vystymosi tikslų savaitė 2020
Rugsėjo 23 - 30 d.



1 turas



1. kokį procentą vandenynų gelmių šiandien yra 
ištyrę pasaulio mokslininkai?

A) 5 %
B) 16%
C) 48%
D) 83%



2.Kurios ekosistemos bioįvairovė yra didžiausia?

a. Dykumos
b. Atogrąžų miškų 
c. Tundros
d. Pievų, žolynų (angl.: grasslands)



3. poliarinė žuvėdra garsi savo ilgais migracijos 
maršrutais. kiek viena poliarinė žuvėdra nukeliauja 
per metus?
a) iki 2400 km = grenlandijos ilgis
b) iki 5250 km = kinijos plotis
c) iki 14000 km = šiaurės ir pietų amerikų ilgis kartu
d) iki 35000 km = beveik žemės apskritimo apimtis



4. Kiek medžių reikia, kad būtų pagaminta užtektinai 
deguonies keturiems žmonėms vienai parai?

a. 1
b. 100
c. 10
d. 50



5. Šiuo metu tarša jūrose ir vandenynuose jau siekia pavojingą lygį. Viename 
kvadratiniame vandenyno kilometre vidutiniškai galima rasti 13 000 
plastikinių šiukšlių. Šios šiukšlės naikina žuvis bei gyvybę pakrantėse. Kaip 
manote, koks procentas vandenynų šiuo metu yra stipriai paveiktas taršos? 

a.     30%
b.     35%
c.     40%
d.     50%



6. Šių metų rugsėjo 11 dieną Baltijos jūros temperatūra siekė 17 
laipsnių Celsijaus. Nustatyta, jog Indijos vandenynas, vienas 
iš 5 vandenynų pasaulyje, yra pats šilčiausias. Kaip manote, 
kokia buvo šio vandenyno temperatūra rugsėjo 11 dieną? 

a.     25 laipsniai Celsijaus
b.     30 laipsnių Celsijaus
c.     35 laipsniai Celsijaus
d.     40 laipsnių Celsijaus



7. 2018 metais „Ocean Conservancy“ išleido „Tarptautinę pakrančių valymo“ (angl. 
International Coastal Cleanup) ataskaitą, kurioje įvardijo šiukšlių, surinktų per 
vienos dienos valymo akciją paplūdimiuose ir vandenyse, kiekius. Per vieną dieną 
beveik 800 000 savanorių iš daugiau nei 100 šalių surinko beveik 10 milijono 
kilogramų šiukšlių. pažymėkite eilės tvarka, kokios šiukšlės, jūsų manymu, buvo 
labiausiai pasikartojančios tiek vandenyje, tiek pakrantėse?

a.     Nuorūka
b.     Plastikinis butelis
c.     Plastikiniai šiaudeliai
d.     Plastikiniai maišeliai



8. Žemės ūkio produktai bendrai sudaro 80% žmogaus mitybos. Didžioji dalis įvairių 
kruopų, reikalingų vaisiams bei daržovėms sodinti, atkeliauja iš kitų pasaulio 
regionų. Kaip manote, kokia dalis viso jūsų valgomo ir žemės ūkiui naudojamo 
maisto atkeliavo iš kitų valstybių?

a.  55%
b.   69%
c.   73%
d.   75%



9. 2019 m. buvo sudaryta naujoji Europos Komisija, kurios 
prezidente tapo Ursula von der Leyen. Naujojoje Komisijoje 
pradėjo dirbti ir naujieji eurokomisarai iš visų ES valstybių. 
Eurokomisarai ES atitinka ministrus, vadinasi, kiekvienas jų 
tampa atsakingu už tam tikrą sritį, pavyzdžiui, švietimą, 
kultūrą, transportą ir pan. šios atsakomybių sritys dar kitaip 
vadinamos eurokomisaro portfeliu. Eurokomisaru iš Lietuvos 
tapo prieš tai Ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas ėjęs 
Virginijus Sinkevičius. Kaip tiksliai Europos Komisijos 
puslapyje įvardintos naujojo lietuvio eurokomisaro 
atsakomybės sritys arba, kitaip tariant, kaip tiksliai vadinasi 
jo portfelis? 

A) Miškai ir vandenynai
B) Aplinka, vandenynai ir 

žuvininkystė
C) Gyvūnija, augalija ir 

aplinkosauga
D) Ekologija ir klimato 

kaita



10. Vandenynai, jų temperatūra, įvairios vandens srovės, cheminių 
medžiagų sudėtis bei gyvybė juose, sudaro vieną bendrą sistemą. 
Būtent dėl šios sistemos sąlygos Žemėje tampa tinkamos gyventi ir 
žmonėms. kiek pasaulio gyventojų pragyvenimas tiesiogiai 
priklauso nuo vandenynų, jūrų bei pakrančių biologinės įvairovės?
a) 1 mlrd. žmonių
b) 200 mln. žmonių
c) 73 mln. žmonių
d) 3 mlrd. žmonių



I turo atsakymai



1. kokį procentą vandenynų gelmių šiandien yra 
ištyrę pasaulio mokslininkai?

A) 5 %
B) 16%
C) 48%
D) 83%

vandenynai žmonijai - dar vis labai nepažinta 
erdvė!



2. Kurios ekosistemos bioįvairovė yra didžiausia?

a. Dykumos
b. Atogrąžų miškų 
c. Tundros
d. Pievų, žolynų (angl.: grasslands)

atsakymas: B, atogrąžų miškų. 

Nors atogrąžų miškai užima tik 6% 
pasaulio ploto, juose gyvena 
apytiksliai nuo pusės iki trijų 
ketvirčių pasaulio augalų ir gyvūnų 
rūšių.



3. poliarinė žuvėdra garsi savo ilgais migracijos 
maršrutais. kiek viena poliarinė žuvėdra nukeliauja 
per metus?
a) iki 2400 km = grenlandijos ilgis
b) iki 5250 km = kinijos plotis
c) iki 14000 km = šiaurės ir pietų amerikų ilgis kartu
d) iki 35000 km = beveik žemės apskritimo apimtis



4. Kiek medžių reikia, kad būtų pagaminta užtektinai deguonies 
keturiems žmonėms vienai parai?

a. 1
b. 100
c. 10
d. 50

atsakymas: a
Šiaurės Karolinos Valstijos 
Universiteto duomenimis, vieno 
didesnio medžio pakanka 
pagaminti pakankamai deguonies 
keturiems žmonėms. Medžiai 
sugeria apie 22 kg anglies 
dvideginio per metus.



5. Atsakymas: 40%



6. Atsakymas: 35 laipsniai Celsijaus



7. Atsakymas:
1.     Nuorūka
2.     Plastikinis butelis
3.     Plastikiniai maišeliai
4.     Plastikiniai šiaudeliai



8. Atsakymas:  69%
1920-aisiais Rusijos augalų 
tyrinėtojas Nikolajus Vavilovas 
nustatė, jog didžioji dalis 
augalų yra kilę iš tam tikrų 
regionų ir kiekvienas augalas 
turi savo kilmės centrą. 
Nikolajus ištyrė 151 sėklų rūšį 
23 geografiniuose regionuose. 
Paveikslėlyje galite matyti tam 
tikrų vaisių ir daržovių kilmės 
centrus. 



9. 2019 m. buvo sudaryta naujoji Europos Komisija, kurios 
prezidente tapo Ursula von der Leyen. Naujojoje Komisijoje 
pradėjo dirbti ir naujieji eurokomisarai iš visų ES valstybių. 
Eurokomisarai ES atitinka ministrus, vadinasi, kiekvienas jų 
tampa atsakingu už tam tikrą sritį, pavyzdžiui, švietimą, 
kultūrą, transportą ir pan. šios atsakomybių sritys dar kitaip 
vadinamos eurokomisaro portfeliu. Eurokomisaru iš Lietuvos 
tapo prieš tai Ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas ėjęs 
Virginijus Sinkevičius. Kaip tiksliai Europos Komisijos 
puslapyje įvardintos naujojo lietuvio eurokomisaro 
atsakomybės sritys arba, kitaip tariant, kaip tiksliai vadinasi 
jo portfelis? 

A) Miškai ir vandenynai
B) Aplinka, vandenynai ir 

žuvininkystė
C) Gyvūnija, augalija ir 

aplinkosauga
D) Ekologija ir klimato 

kaita

atsakymas: B



10. Atsakymas: D (3 mlrd. žmonių) 
Šiuo metu 9 mln. įvairių mums žinomų vandenynų gyvybės formų nyksta dėl 
rūgštėjimo proceso, nedarnios žvejybos, laivybos, taršos ir t.t. 

O tai stipriai apsunkina 
gyvenimo ir mitybos 
sąlygas pakrantėse 
įsikūrusiems gyventojams.



II turas



1. seniausias iš jų yra jav. jie kartu pasaulyje užima 
15% žemės sausumos teritorijos, t.y. didesnį plotą 
nei pietų amerikos žemyno.nemažą jų skaičių turime 
ir lietuvoje.

apie ką kalbama?



2. Pasaulyje yra labai daug ir įvairių skirtingų augalų rūšių, net 350,000. Iš jų 
80,000 yra valgomi ir sveiki žmonėms, ir tik 150 yra aktyviai naudojami žmonių 
maistui ar gyvulių pašarui. Esant sparčiam augalijos nykimui, mūsų mitybos racione 
dažniausiai yra naudojamos vos kelios tos pačios kruopų rūšys. Kaip manote, kurios 4 
kruopų rūšys sudaro 60% žmonių kasdieninės mitybos raciono? 



3. Šį išradimą / mechanizmą 
sugalvojo 18-metis olandas. 
Kas tai per dalykas?



4. Per pastaruosius metus šis vaisius labai išpopuliarėjo Europoje ir JAV. Dėl išaugusios šio 
vaisiaus paklausos, pastebima, kad jo auginimo praktika tampa netvari ir kenksminga. 
Jo daug auginama Meksikoje ir dėl išaugusių šio vaisiaus plantacijų plotų tuose 
kraštuose alinama dirva, ardoma natūrali vietovių ekosistema, kertami miškai, jo 
auginimui išnaudojami milžiniški kiekiai vandens. Šio vaisiaus minkštimas yra žalios 
spalvos ir jis nėra saldus, taip pat iš jo gaminamas Guacamole padažas ir jis dažnai 
valgo su skrebučiais. Koks tai vaisius?



5. Skujuočio (angl. pangolin) pavadinimas yra 
kilęs iš malajų kalbos žodžio „pengguling“, 
kuris reiškia „susivynioti“. šis vardas atspindi 
gyvūno gynybinį mechanizmą: kai jiems gresia 
pavojus, skujuočiai susisuka į tvirtą, jų 
„šarvais” dengiamą rutuliuką. kas yra 
pagrindinis skujuočių priešas / plėšrūnas, kuris 
apeina net šią jų ypatingą gynybą?



6. Tam tikros dumblių rūšys išskiria didelius kiekius toksinų į vandenį, kurie gali 
pakenkti jūrų augalijai ir gyvūnijai, ir netgi žmonėms. Šis reiškinys susiformuoja ir 
plečiasi dėl kylančios vandens telkinių temperatūros ir dėl žemės ūkio veiklos, trąšų 
nuotekų. Kai kuriose vietovėse dėl šio reiškinio būna užkrečiamas geriamas vanduo, 
apsinuodija vėžiagyviai, dėl to kenčia turizmo sektorius ir ekonomika.  Šis reiškinys 
aptinkamas ir Baltijos jūroje.

 Kaip vadinasi šis reiškinys?



7. jie sudaro didžiausią rūšių grupę pasaulyje. kiekvienam 
žmogui, šiandien gyvenančiam mūsų planetoje, tenka 
virš 200 milijonų jų. jų tiek daug, kad mokslininkai 
susiduria su sunkumais, kaip juos pavadinti ir todėl 
priskiria jiems savo mėgstamų atlikėjų ar veikėjų vardus: 
Scaptia beyonceae, Polemistus chewbacca, p. vaderi, P. yoda. 
kas pavadinti tokiais vardais?



8. Nuo 1980 m. šios žuvies suvartojimas išaugo trigubai. Anksčiau ši žuvis buvo 
laikoma prabangos preke, bet šiuo metu tai yra viena populiariausių žuvų rūšių 
Europos, JAV ir Japonijos virtuvėse. Su augančia paklausa, gausėja šios žuvies 
auginimo fermų/ūkių ir jos vis rečiau žvejojamos ten, kur neršia natūraliai. 
Dirbtinai auginant žuvis „fermose”, kai kurie žuvų augintojai elgiasi neatsakingai 
ar net pavojingai: šeria šias žuvis žmogui kenksmingais antibiotikais ir kitomis 
cheminėmis medžiagomis, kad šios augtų, teršia vandenis ir kai kuriais atvejais net 
išnaudoja ar negerbia ūkiuose dirbančių darbininkų teisių. Ši žuvis taip pat labai 
populiari Lietuvoje, nors mūsų vandenyse ji neneršia. Ji taip pat yra vienas 
populiariausių sushi ingredientų. Kokia tai žuvis?



9. ši organizacija - viena didžiausių tarptautinių aplinkos 
apsaugos organizacijų. ji žinoma savo akcijomis prieš 
atominius bandymus, banginių medžioklę, miškų naikinimą, 
naftos kampanijų politiką ir kt. parašykite jos pavadinimą!

Tai - užuominos :)



10. jie gali tarpusavyje komunikuoti pasitelkdami 
grybieną ir taip perteikti perspėjimus ar kitas žinias, 
moka skaičiuoti ir turi atmintį, kruopščiai augina 
savo palikuonius, kai laikas - miega, ir yra labai 
naudingi mums, žmonėms. kas jie?



II turo atsakymai



1. atsakymas: saugomos teritorijos



2. Atsakymas: Kviečiai, ryžiai, kukurūzai, 
bulvės
Vos keturių rūšių aktyvus sodinimas ir naudojimas 
visame pasaulyje yra didelė problema. Vienas iš 
sprendimų - sėklų kryžminimas arba augalų genų 
keitimas (angl. plant-breeding), leidžiantis sukurti 
maistingus produktus, atsparius klimato kaitai, 
reikalaujančius mažiau vandens bei geriau augančius 
ne tokioje derlingoje žemėje. 



3. atsakymas: tai - vandenynų 
(iš)valymo nuo plastiko sistema!
Tai - didžiausia ir šiuo metu, ko gero, daugiausia žadanti vandenynų švarinimo 
sistema, naudojanti pažangias technologijas bei natūralų bangų ir srovių 
veikimą. Taip šiukšlės surenkamos į vieną vietą ir pašalinamos.

Šios idėjos autorius Boyan Slat, dabar jau 26-ių metų, yra The Ocean Cleanup 
prezidentas ir jauniausias Jungtinių Tautų ‘Champions of the Earth’ 
apdovanojimo recipientas.



4. atsakymas: avokadas



5. atsakymas: žmogus (-nės)

skujuočiai laikomi pasaulyje daugiausiai prekybai 
medžiojami žinduoliai. didžiausia jų paklausa yra 
kinijoje ir vietname. jie medžiojami dėl mėsos ir 
todėl, nes tradicinėje kinų medicinoje tikima, kad 
skujuočių kriaunos turi ypatingas gydomąsias savybes. 
skujuočiai - kritiškai nykstanti rūšis. skaičiuojama, 
kad pasaulyje kas 5 minutes sumedžiojamas skujuotis.



6. atsakymas: dumblių arba „vandens” žydėjimas 



7. atsakymas: vabzdžiai



8. atsakymas: lašiša



9. atsakymas: greenpeace



10. ATSAKYMAS: MEDŽIAI
Su neįtikėtinu medžių gyvenimu 
galite susipažinti knygoje 
“Paslaptingas medžių gyvenimas” 
(Peter Wohlleben, 2016)



III turas



1. paveikslėlyje matote birutę galdiką - 
pasaulinio garso lietuvių kilmės 
aplinkosaugininkę, žinomą už bandymą 
išsaugoti vienos rūšies gyvūnus ir žinoma 
kaip pagrindinė šios rūšies tyrinėtoja 
pasaulyje. jos vadovaujamos organizacijos, 
bandančios išsaugoti šią rūšį, būstinė yra 
borneo saloje indonezijoje. šių birutės 
bandomų apsaugoti PROTINGŲ gyvūnų 
pasaulyje likę iš viso tik apie 1000.

KOKIE TAI GYVŪNAI?



2. X turėtume būti dėkingi už maždaug kas trečią atsikąstą maisto kąsnį pasaulyje.

X turi 16 tūkst. rūšių ir didžiuliais skaičiais yra randama kiekviename žemyne, išskyrus 
Antarktidą.X yra labai protingi(-os), pavyzdžiui, gali atpažinti žmonių veidus, 
apskaičiuoti trumpiausias kelionių trajektorijas. jų tarpe dominuoja ir pagrindinį darbą 
atlieka moteriškosios giminės atstovės.

Dėl klimato kaitos ir žmogaus veiklos X skaičius katastrofiškai mažėja. Kai kuriuose 
regionuose 90% X jau yra pradingę.tai ilgainius turės didžiules neigiamas pasekmes ne tik 
visai pasaulio bioįvairovei, bet ir žemdirbystei.

Kas yra X?



3. amazonės upėje gyvenančių delfinų išvaizda - nepaprasta. jie yra 
daugelio Pietų Amerikos legendų objektas. jie tokie dailūs, kad 
viename iš mitų teigiama, kad naktį delfinai pasiverčia dailiais 
vyrais, kad suviliotų vietines moteris. taip pat pasakojama, kad jei 
eisi maudytis vienas, delfinai gali tave nuplukdyti į stebuklingą 
povandeninį miestą.

nors šie delfinai buvo laikomi stebuklingomis būtybėmis, kurių 
nevalia valgyti ar jiems kenkti, dabar dėl jų medžioklės jie laikomi 
nykstančia rūšimi.

kuo yra ypatinga šių delfinų išvaizda, jei ji primena vienus 
dailiausių pasaulio paukščių, kurių vardas kilęs būtent dėl išvaizdos?



4. Dideli kalnai ir kalnuotos vietovės Žemėje susidarė ne be 
priežasties. Kalnai užima 22% planetos paviršiaus ir 
suteikia buveinę įvairiems augalams, gyvūnams bei 1 
milijardui pasaulio gyventojų. Išvardinkite, kokios, jūsų 
manymu, yra gyvybiškai svarbios kalnų funkcijos? 



5. tarša gali būti įvairi. žuvys, banginiai ir kiti 
vandenų gyventojai labai kenčia nuo x - gali gauti 
traumas ar net mirti. x vandenų gyvūnams trukdo 
tarpusavyje komunikuoti, apsunkina maisto ar 
poravimosi partnerių paieškas.

kas yra x?



6. 2015 m. nedideliame madagaskaro miestelyje andavadoaka vietiniai žmonės, 
išgyvenantys iš žvejybos, buvo paprašyti padaryti x. po dviejų mėnesių žvejai nustebo 
išvydę, kad jų laimikis padvigubėjęs, o jų uždirbis iš žvejybos - net patrigubėjo. 

kas yra x, kurį turėjo padaryti vietiniai žvejai? 



7. X yra ūkininkai(-ės) - vienintelė kita rūšis be 
žmonių, užsiimanti ūkininkavimu! tyrimai rodo, 
kad X, deja, užsiima ir vergyste - kartais išnaudoja 
kitus, kad atliktų jų darbą.X yra tokio pat senumo 
kaip dinozaurai! X yra nedideli, bet ypatingai stiprūs 
(-ios). vieno žinduolio pavadinimas aiškiai nurodo, 
kad jis maitinasi X. kas yra x?



8. šis mažas gyvūnėlis - ryškios spalvos, gyvena ten, kur 
spalvinga, tačiau jų buveinės sparčiai nyksta. šis gyvūnėlis 
buvo itin išpopuliarintas viename animaciniame filme.jis 
turi neįprastą savybę: gimsta vyriškosios lyties, bet gali 
pasikeisti į moteriškąją - tai galėjo pakeisti filmo siužetą! 
būtent filmas iškėlė šio padarėlio populiarumą ir todėl dabar 
jų sugaunama daug daugiau. atsakykite, koks tai padarėlis, 
arba koks yra filmo pavadinimas?



9. zebrinės midijos - viena iš labiausiai pasaulyje paplitusių 
invazinių rūšių. originaliai kilusios iš rusijos ir ukrainos vandenų, 
dabar jos iš indijos pakrančių sugeba atkeliauti iki šiaurės amerikos 
ir čia daro didžiulę žalą ne tik žmonėms, bet ir vietinėms rūšims. 
kokiu būdu jos atkeliauja tokius atstumus?



10. tokių reiškinių per visą žemės istoriją būta 
penkių. kai kuriuos sukėlė didžiuliai klimato 
svyravimai, kitus - ledynmetis ar „avarija” 
meksikos įlankoje. dabar, sakoma, vyksta šeštasis toks 
reiškinys žemės istorijoje. šįkart jo kaltininkas - 
žmonija.
Apie ką kalbama?



III turo atsakymai



1. atsakymas: orangutanai



2. atsakymas: bitės



3. atsakymas: jie yra rožiniai!
šių delfinų populiacija amazonėje nuo 2020 m. sumažėjo 94%. jie 
žvejų nelegaliai gaudomi masalui ir tam, kad jie nesuplėšytų 
žuvų tinklų.



4.Atsakymas: Kalnai suteikia apie 60 – 80 procentų 
švaraus vandens. 
Vanduo susidaro iš kalnų viršūnėse esančių ledynų. 
Deja, klimato kaita stipriai prisideda prie spartaus 
ledynų tirpimo; kalnai yra svarbūs žemės ūkio 
biologinės įvairovės centrai. Aplink kalnus esanti 
derlinga žemė gyventojams padeda užsiauginti 
tokių produktų, kaip ryžiai, bulvės, bolivinė 
balanda (angl. quinoa), pomidorai ir miežiai; 
apsaugo žmonės, gyvūnus ir augalus nuo gamtinių 
katastrofų; kalnuotos vietovės puikiai tinka 
atsinaujinančiai vėjo energijai išgauti.



5. atsakymas: triukšmas / triukšmo tarša
ją sukelia įvairios vandens 
transporto priemonės: pramoniniai 
laivai, kateriai, jachtos ir kt.



6. atsakymas: visai sustabdyti žvejybą (dviems mėnesiams)

per du mėnesius žuvys atsigavo ir vėl pradėjo daugintis, o jų populiacijos žymiai išaugo, 
mat ankstesnė žuvininkystė buvo per intensyvi. tiek nedaug tereikia!



7. atsakymas: skruzdėlės



8. atsakymas: jūrų klounas / žuviukas nemo



9. atsakymas: zebrinės midijos tokius atstumus atkeliauja 
prisikabindamos prie įvairių prekybinių ir keleivinių laivų!
taip atvykdamos į kraštus, kur joms nepriklauso būti, jos ne tik gadina laivus 
užkimšdamos jų propelerius, bet ir masiškai naikina vietines moliuskų rūšis.



10. atsakymas: masinis išnykimas
kalbama, kad dabar gyvename šeštojo masinio išnykimo metu. dabartinis išnykimo 
rodiklis gali būti daugiau nei 100 kartų didesnis nei įprasta - ir tai skaičiuojant tik  
tuos gyvūnus, kuriuos mes pažįstame. tyrimai rodo, kad net trys ketvirtadaliai visų 
mums žinomų rūšių, tikėtina, bus išnykę per ateinančių kelių žmonių kartų 
gyvenimo laikotarpius.



ačiū, kad dalyvavote!


