
No atsevišķiem eksemplāriem
līdz blīvās grupās aug
krūmājos, mežos, mītņu
tuvumā, dažādās auglīgās
nezālienēs.

STRUTENE
FICARIA VERNA

Kur?

Izskats

Ārstniecības augs. Struteņu laksti
satur ap 20 dažādu alkaloīdu. 

No atsevišķiem eksemplāriem
līdz blīvās grupās aug krūmājos,
mežos, mītņu tuvumā, dažādās
auglīgās nezālienēs.



Activity ideas

Atrast tik daudz dzeltenu elementu
dabā, cik ziedlapiņu ir strautenei.

Tautas medicīnā lieto pret kārpām,
varžacīm, kā arī podagras,
reimatisma, ādas un kuņģa vēža.

Ja strutene vēl neziedēja,no tās var
pagatavot gardu salātu.

Vai tu zini?...



MĀIJPUĶĪTE
CONVALLARIA MAJALIS

 

Kur?
Dažāda lieluma grupas mežos
un krūmājos.

Izskats
Daudzgadīgs, neliels liliju dzimtas
lakstaugs. Augs ar garu, ložņājošu
sakneni. Stublājs stāvs, īss, kails.
Lapas divas, pie stublāja pamata.

Ziedi īsos kātos, nokareni, ļoti
smaržīgi.



Vai tu zini?...
Parastās maijpuķītes inde ir tik
spēcīga, ka var saindēties pat ar
ūdeni, kurā uz īsu laiku turēti griezti
kreimeņu ziedi? To īpaši jāievēro
mājdzīvnieku īpašniekiem, lai viņu
mīluļi netiktu padzerties no kādas
viegli pieejamas vāzes ar kreimenēm.

Activity ideas

Atrast tik  elementu dabā, cik
maijpuķītei ziedu ir uz kātiņa..



PIENENE
TARAXACUM OFFICINALE

 

Kur?
No atsevišķiem eksemplāriem
līdz blīvās grupās
visdažādākajos biotopos.

Izskats
Visas auga daļas satur baltu piensulu.
Sakne resna, vārpstveida. Lapas rozetē,
ēveļveidīgas, plūksnas nevienādi
trīsstūrveida, virzienā no lapas augšdaļas uz
pamatu kļūst sīkākas.

Auglis - īsi nosmailots, dzeltenpelēks
sēklenis ar garu knābi, kas 2-3 reizes
pārsniedz sēkleņa garumu. Matkauss
vienkāršs. Zied maijā un jūnijā.



Vai tu zini?...
Ārstniecības augs. Līdzīga divām
citām pieneņu sugām, ko nodala
Latvijā: gludajai (T. erythrospermum)
un purva pienenei (T. palustre s.l.; 

Activity ideas

Atrast dabā dzelteno puķi un
salidzināt ar pieneni.



MELLENES
 VACCINIUM MYRTILLUS

 

Kur?
Dažāda lieluma audzes dažādos
mežos, purvos un izcirtumos. Mēreni
sausu līdz pārmitru priežu mežu
noteicoša un neiztrūkstoša suga. 

Izskats
Stublājs stāvs, vasaras beigās mazliet
koksnains, zaļš un, tāpat kā daudzie zari,
šķautņains. Lapas olveidīgas, kāts ļoti īss, uz
stublāja un zariem pamīšus. Plātnes mala
sīkzobaina, gals smails. 

Auglis - zili melna, apaļa (Ø 0.6-1 cm),
apsarmota oga. Zied maijā. Ogas
nogatavojas jūlija beigās, augustā.



Vai tu zini?...
Melleņu ogas ir ēdamas, tās izmanto pārtikā,
it īpaši miltu konditorejas izstrādājumos,
dzērienos un saldumos. Mellenes izmanto
arī tradicionālajā medicīnā: sirds slimību
ārstēšanai, redzes uzlabošanai, caurejas
novēršanai un dažādiem citiem gadījumiem.

Activity ideas

Pagatavot no mellenēm
gardumu,izmantojot tās ēdienā.



BEKAS
 
 

 BOLETUS EDULIS

Kur?
  Sēne sastopama skuju, jauktos un
lapkoku mežos no jūnija līdz
oktobrim, novembrim.

Izskats
 Mīkstums blīvs, balts, lauzumā krāsu
nemaina, ar patīkamu sēņu smaržu un
garšu. Stobriņu slānis attīstības sākumā
balts (tāpēc krievi šo sēni sauc par balto
sēni), vēlāk dzeltenīgs. Stobriņu atveres
sīkas, apaļas.

 Krāsa bieži ir atkarīga no augšanas
apstākļiem. parasti jaunākām sēnēm
cepurīte ir gaišāka, vecākām – tumšāka.



Vai tu zini?...
 Baravikas ir vienas no tām sēnēm, kuras pie
mums ievada pirmo sēņu vilni, kas pēdējos
gados Latvijā vērojams jau jūnija sākumā vai
jūnija vidū.

Activity ideas

Atrast sēni dabā un to izpētīt,
aprakstīt.



SARKANĀ MUŠMIRE
 AMANITA MUSCARIA

 

Kur?
  Skuju un lapu koku mežos,
krūmājos, parkos, skābās augsnēs.

Izskats
 Cepurīte 6-20 cm plata, sākumā puslodes
veida, vēlāk izpletusies, sarkana līdz
oranždzeltena, ar baltām vai iedzeltenām
plēksnēm - vispārējā plīvura atliekām, pēc
lietus var būt kaila, ar rievainu malu. 

 Kātiņš 6-25 cm garš, 1-3 cm resns, balts
vai nedaudz dzeltenīgs, ar joslainu,
pārslainu bumbuļveida paresninājumu
pie pamata, un platu, baltu vai
iedzeltenu, ārpusē rievainu gredzenu.



Vai tu zini?...
Ļoti indīga, saindēšanās gadījumos rodas
redzes un kustību traucējumi, nesamaņas
stāvoklis, halucinācijas, traucējumi zarnu
darbībā, krampji. 

Activity ideas

Atrod dabā sarkanā krāsā līdzīgus
dabas materiālus.



GAIĻBIKSĪTE
 
 

PRIMULA VERIS 
 

Kur?
 Atsevišķi eksemplāri un dažāda lieluma
grupas pļavās, skrajos krūmājos,
mežmalās, kā arī upju krastu nogāzēs un
terasēs.

Izskats
Daudzgadīgs, neliels (ga 10-30 cm) prīmulu
dzimtas lakstaugs. Lapas rozetē, iegareni
otrādi olveidīgas, raukti krokainas, gals
strups, mala zobaina vai sīki viļņaina.

 Auglis - olveidīga pogaļa, kas īsāka
nekā kauss. Zied no aprīļa beigām līdz
maija beigām.



Vai tu zini?...
Ārstniecības augs. Satur saponīnu,
glikozīdus, A un C vitamīnu. Lieto
galvenokārt par atklepošanas līdzekli.
Izmanto migrēnas, podagras, reimatisma
ārstēšanā, pret bezmiegu un klepu. 

Activity ideas

Atrod dabā ,kāda puķe ir līdzīga
gaiļbikstītei,kas ir kopīgs. 



BRŪKLENE
 VACCINIUM VITIS-IDAEA

Kur?
 Veido grupas vai gandrīz monodominējošu
klājienu dažādos  mežos, izcirtumos un
purvos uz ciņiem. Raksturīga suga mūžzaļo
mētru - priežu mežu augu sabiedrībās.

Izskats
līdz 25 cm augsts, mūžzaļš ēriku dzimtas
puskrūms ar ložņājošu sakneni un stāviem,
zarainiem stumbriem. Lapas ādainas,
eliptiskas, virspusē tumšzaļas, apakšpusē
gaišzaļas ar sarkanbrūniem punktiņiem. 

 Auglis sarkana, sulīga oga, nogatavojas
jūlija beigās, augustā.



Vai tu zini?...
Brūklenes ir organiskām skābēm un
minerālsāļiem bagātas ogas, kam piemīt
baktericīdas un antiseptiskas īpašības.
Brūklenes satur benzoskābi, C vitamīnu,
pektīnvielas, mangānu, kāliju un miecvielas.

Activity ideas

Izpēti brūkleni, izveido savu līdzīgu
krūmu ar ogām no palīgmateriāliem.



LAUKA MAGONE 
 PAPAVER DUBIUM

Kur?
 Atsevišķi eksemplāri un grupas labības
sējumos, sausās atmatās, nezālienēs,
grants karjeros, ceļu un dzelzceļu malās.

Izskats
ir viengadīgs, vidēja lieluma (ga 20-80 cm)
magoņu dzimtas lakstaugs. Stublājs stāvs,
zarains, tāpat kā lapas un ziedu kāts klāts ar
skarbiem matiņiem, satur baltu piensulu. Lapas
divkārt plūksnainas vai plūksnaini dalītas,
garākas nekā platas

 Sēklām nogatavojoties, pogaļa atveras
ar caurumiņiem zem drīksnas diska.
Zied no jūnija līdz augustam.



Vai tu zini?...
Latvijā nereti, bet nevienmērīgi sastopama
suga, daudz retāka valsts austrumu un
dienvidaustrumu daļā.

Activity ideas

Atrod dabā līdzīgu puķi magonei.
Salīdzini kas kopīgs, kas atšķirīgs.



PARASTĀ PAPARDE
 
 

ATHYRIUM FILIX-FEMINA
 

Kur?
 No atsevišķiem eksemplāriem līdz
monodominantās audzēs dažādos
auglīgos, bieži pārmitros, mežos,
krūmājos, mitrās pļavās un grāvjos.

Izskats
Saknenis blīvi klāts ar tumšbrūnām zvīņām, īss.
No sakneņa izaug daudzas divkārt vai trīskārt
plūksnaini dalītas lapas, kas veido piltuvveida
ceru. Lapas plūksnas šauri lancetiskas. Lapas
galā nedaudz atliekušās.

 Plīvurs saglabājas visu veģetācijas
sezonu. Sporas nobriest jūlijā un
augustā.



Vai tu zini?...
Kopumā klasē aptuveni 33-36 dzimtas ar
vairāk nekā 9800 sugām (dažādiem
autoriem atšķirīgi aplūkojot vairākas
dzimtas un sadalot tās sīkākās dzimtās,
minētais kopskaits dažādos literatūras
avotos nav vienāds). Latvijā 10 dzimtas, no
tām 1 izzudusi.

Activity ideas
Kas dabā ir tādā krāsā, kā paparde?
Atrod dabā līdzīgu elementu ar tādu
pašu krāsu. 



PARASTAIS CERIŅŠ 
 
 

SYRINGA VULGARIS 

Kur?
 Sastopams apstādījumos, atstātu māju
vietās.

Izskats
Liels, 2-4 m augsts, vasarzaļš olīvu dzimtas
krūms, kas bagātīgi zaro. Miza pelēcīga.
Lapas uz zariem pretējas, šauri vai plati
olveidīgas, ar kātu, pamats sekli
sirdsveidīgs.

 Kauss īss, četrzobains. Vainags gaišāk
vai tumšāk violeti zils (ga ap 1 cm),
stobrveidīgs, galā parasti četrdaivains,
apmales daivas olveidīgas, atliektas. 



Vai tu zini?...
Izrādās, ka ceriņi  nav tikai skaisti ziedoši
koki vien – tie lieliski palīdz arī pie dažādām
slimībām un kaitēm. Ceriņi satur
askorbīnskābi, sveķus, ēterisko eļļu.
Ceriņiem piemīt pretiekaisuma, baktericīda
iedarbība, tie palīdz mazināt tūsku un
temperatūru.

Activity ideas
Atrod dabā tik dabas materiālu ar
atbilstošu ceriņu krāsu, cik lapu ir uz
ceriņa zieda.



MEŽA ZEMENE 
 
 

FRAGARIA VESCA 

Kur?
 Atsevišķi eksemplāri un grupas mežos,
mežmalās, krūmājos, skraja zelmeņa
pļavās un atmatās, upju krastu nogāzēs.

Izskats
Saknenis brūns, blīvi klāts ar veco lapu
paliekām. Veido garas stīgas, kas galā
sakņojas. Stublājs (bezlapains ziednesis)
stāvs, rozetes lapu garumā vai mazliet
garāks, klāts ar īsiem, piegulošiem
matiņiem.

  Auglis - sulīgs riekstiņu kopauglis, kas
veidojas no sulīgas ziedgultnes. Oga
iegarena; negatava balta, vēlāk spilgti
sarkana. Zied maijā, jūnijā.



Vai tu zini?...
Zemeņu augļi satur askorbīnskābi, B grupas
vitamīnus, ēteriskās eļļas, miecvielas,
cukurus, organiskās skābes, pektīnvienas,
flavonoīdus un mikroelementus. Līdzīgi ir
arī ar lapām. Ogās visvairāk ir C vitamīna,
kas zemenēs ir pat vairāk nekā citrusaugļos. 

Activity ideas

Pagatavo no ogām garšīgu gardumu.



SARKANAIS ĀBOLIŅŠ
 
 

TRIFOLIUM PRATENSE  

Kur?
Sastopams arī ganībās, kultivētos zālājos,
ceļmalās, retāk mežos. Raksturīga suga
daudzās augu sabiedrībās pļavās.

Izskats
Divgadīgs vai daudzgadīgs, vidēja lieluma (ga
15-40 cm) tauriņziežu dzimtas lakstaugs.
Stublājs stāvs, retāk pacils, skraji klāts ar
atstāvošiem matiņiem. Lapas trīslapiņu
saliktas no eliptiskām vai plati olveidīgām
lapiņām.

 Ziedi sārti. Auglis - olveida pākstīte ar
plēvjainu galu. Zied no maija beigām līdz
septembrim.



Vai tu zini?...
 Sarkanais āboliņš Latvijā tiek plaši
izmantots lauksaimniecībā kā lopbarības un
enerģētiskais augs, kā arī tiek uzskatīts par
perspektīvu farmaceitisko preparātu
izejvielu iegūšanai. Vislielākā uzmanība tiek
pievērsta sarkanajā āboliņā esošajiem
izoflavoniem, kuriem piemīt endogēno
estrogēnu iedarbība.

Activity ideas
Atrod dabā l,īdzīgā krāsā dabas
elementus. 



ZILĀ VIZBULĪTE
 
 

HEPATICA NOBILIS  

Kur?
Aug Ziemeļu puslodes mērenā klimata
joslā. Latvijā ir izplatīts visā valsts
teritorijā. Aug saulainās nogāzēs, lapkoku
mežos, krūmājos.

Izskats
Augums neliels 5 — 20 cm. Saknenis ir īss, tumši
brūns, zvīņains. Stumbru ir daudz, tie ir klāti
sīkiem matiņiem, brūni vai iesarkani. Lapas
daudz, ar kātu, ziemzaļas, ādainas. Lapas plātne
trīsdaivaina. Lapas platums 3 — 6 cm, garums 4
— 8 cm

 Ziedi ir pa vienam, lielums līdz 2 cm.
Apziednī ir 6 - 10 lapas, parasti zili violetas.
Zied no marta beigām līdz maijam.



Vai tu zini?...
 Plaši izplatīts, kā dekoratīvais augs
akmensdārzos. Ir izveidotas formas ar
sārtiem un pildītiem ziediem. Viduslaikos
tika lietots aknu slimību ārstēšanai.
Mūsdienu homeopāti lieto izsitumu,
bronhītu un podagras ārstēšanai.

Activity ideas

Atrod dabā līdzīgo puķi un salīdzini to
ar vizbulīti.



PARASTĀ GAILENE
 
 

CANTHARELLUS CIBARIUS  

Kur?
Parastā gailene sastopama gan jauktos,
gan arī lapu koku mežos no jūnija līdz
oktobrim. 

Izskats
Mīkstums blīvs, pasīksts, balts, lauzumā
augļķermeņu ārējā daļā dzeltē, ar patīkamu
aromātisku smaržu un vircotu garšu.

Tā ir laba ēdamā sēne ar labām garšas
īpašībām, diemžēl pagrūti sagremojama.



Vai tu zini?...
Dziednieciskās īpašības gailenēs ir viela
hitinmannoze, kuru nepanes kukaiņi un
tārpiņi, kā arī visu veidu helminti. Ēdot
gailenes, ne tikai cērmes pametīs jūsu
mājīgo organismu, bet arī to kāpuri ies bojā.

Activity ideas

Izdomā gardu recepti no gailenēm.



PARASTAIS KADIĶIS 
 JUNIPERUS COMMUNIS  

Kur?
Parastais kadiķis aug purvos un sausās
vietās, skujkoku mežos, mežmalās.

Izskats
Mūžzaļš neliels (līdz 10 m) skujkoks vai krūms.
Stumbri stāvi, rievaini. Miza pelēki brūna.
Koksne iebrūna, smaržīga, cieta. Vainags parasti
cilindrisks vai konisks. Skujas adatveida pa 3
mieturos, saglabājas pie koka ap 5 gadus. 

Zied aprīlī un maijā. Vīrišķie ziedi dzelteni,
sievišķie zaļi. Auglis — aromātiska
čiekuroga, no sākuma zaļa, kas
nogatavojusies zili melna.



Vai tu zini?...
.Augs nav toksisks. Koksni izmanto dažādu
priekšmetu – mūzikas instrumentu, suvenīru
– izgatavošanai. Augļu sīrupu izmanto
konditorejā. Augļi noder zivju konservu,
degvīna un liķieru ražošanā. Ēteriskās eļļas
no skujām un dzinumiem izmanto kā
antibakteriālu līdzekli medicīnā un
veterinārijā.

Activity ideas

Atrod dabā līdzīgo koku un salīdzini
tos,kas ir kopīgs un kas atšķirīgs.


