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TIKSLAS 
 Ištirti mielių populiacijos augimo priklausomybę nuo laiko. 



HIPOTEZĖ 
 Aš manau, kad mielių populiacija turėtų didėti, o paskui 
mažėti ir tai turėtų vis kartotis. 



PRIEMONĖS IR MEDŽIAGOS 

 Stiklinė                                            

 Vanduo 

 Pipetė 

 Vonelė 

 Mikroskopas 

 Objektinis stiklelis 

 Dengiamasis stiklelis 

 Arbatinis šaukštelis 

 Cukrus 

 Mielės 

 Termometras 



DARBO EIGA 
 Pripyliau pusę stiklinės šilto vandens apie 30°C ir jame gerai išmaišiau degtuko 

galvutės dydžio mielių gabaliuką. 

 Pipete užlašinau šio mišinio ant objektinio stiklelio ir uždengiau dengiamuoju 
stikleliu, tada stebėjau pro mikroskopą. 

 Suskaičiavau, kiek mielių ląstelių matau mikroskopo regos lauke. 

 Į stiklinę su mišiniu įdėjau pusę šaukštelio cukraus ir gerai išmaišiau. Įstačiau į šilto 
vandens vonelę. Visą tyrimo laiką palaikiau pastovią temperatūrą. 

 Po 5 minučių užlašinau mišinio ant objektinio stiklelio ir uždengiau dengiamuoju 
stikleliu, suskaičiavau, kiek mielių ląstelių matau mikroskopo regos lauke. 

 Kartojau stebėjimus 4 kartus, kas 5 minutes. 



REZULTATAI 

Laikas
Mielių ląstelių 

skaičius

I 0 min. 790

II 5 min. 1260

III 10 min. 1040

IV 15 min. 480
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Mielių ląstelių skaičiaus priklausomybė nuo laiko 



KLAUSIMAI 
1. Kokių sąlygų reikia, kad mielių populiacija galėtų augti? 

       Reikalinga tinkama temperatūra (apie 30°C ), taip pat reikia maisto medžiagų  

(cukraus) ir drėgmės. 

2. Kokią įtaką mielių populiacijos augimui turėjo aplinkos pasipriešinimas? 
Paaiškinkite, kodėl taip manote. 

        Aplinkos pasipriešinimas neleido mielių ląstelėms didėti be sustojimo ir jam 
didėjant, pradėjo mažėti mielių ląstelių skaičius.  Taip manau, nes bandymo metu, 
mielių ląstelių skaičius sumažėjo, nes jas paveikė aplinkos veiksniai (sumažėjo 
maisto, atvėso vanduo...)       

 



IŠVADA 

  Mielių populiacija priklauso nuo laiko, pirmas 5 minutes ląstelių skaičius didėjo, nes 
joms daugintis buvo palankios sąlygos, o paskui jis pradėjo mažėti, tai parodo kad 
sąlygos pablogėjo ir ląstelių skaičius nebedidėjo. 


