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• apgūsi prasmi noteikt pazīstamāko 
organismu piederību dažādām 
organismu valstīm: dzīvniekiem, 
augiem, sēnēm, protistiem vai 
monērām; 

• iepazīsi, kā vēsturiski mainījušies 
priekšstati par organismu sistemātisko 
piederību, un mācīsies pamatot to 
iedalījumu mūsdienās;

• iegūsi izpratni par to, kas ir suga;

Šajā tematā tu

• iegūsi izpratni par augu un dzīvnieku 
sistemātikas grupām;

• apgūsi prasmi sistematizēt organismus, 
lietojot sistemātikas shēmas;

• apgūsi prasmi saskatīt organismu 
pazīmes un lietot noteicējus organismu 
noteikšanai;

• apgūsi prasmi atrast nepieciešamo 
informāciju, lai veidotu noteiktu 
dzīvnieku "ciltskoku".

DZĪVOS ORGANISMUS  
VAR IEDALĪT GRUPĀS 
ATBILSTOŠI TO 
RADNIECĪBAI

1.3. 



28 B IOLOĢ I JA  7.  K L ASE I
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KĀ MŪSDIENĀS IEDALA ORGANISMUS?
Mūsdienās organismus iedala piecās 

valstīs, pamatojoties uz šūnu uzbūvi, orga-
nisma uzbūvi un barošanās veidu.

Augi
Atšķirībā no sēnēm 
un dzīvniekiem augi 
uzņem neorganiskās 
vielas (ūdeni un 
ogļskābo gāzi) 
un fotosintēzes 
procesā no tām ražo 
organiskās vielas.

                                                                                   Sēnes
Sēņu valstī ir iekļauti arī ķērpji, jo to organismu 
veido sēnes hifas un aļģu šūnas. Vairums sēņu 
ir daudzšūnu, bet atsevišķas sēnes, piemēram, 

raugi, – vienšūnas organismi.

                                 Dzīvnieki
Dzīvniekiem ir vissarežģī-

tākā organisma uzbūve 
un  ir izveidojušies gan 

orgāni, gan orgānu 
sistēmas. Orgānu sistēmu 

veido orgāni, kuri veic 
kādu svarīgu vienotu 
funkciju, piemēram, 

elpošanas orgāni, 
gremošanas orgāni u.c.

Protisti
Šajā valstī ir iekļauti ļoti dažādi 
organismi, kuri ir daudzveidīgi 
gan pēc barošanās veida, gan 
uzbūves, piemēram, dzīvniekiem 
līdzīgie vienšūņi un aļģes 
(vienšūnas, koloniālas vai 
daudzšūnu).

                                                           Monēras
Monēru valstī ir apvienoti vienšūnas 

organismi, taču monērām, 
piemēram, baktērijām, šūnu uzbūve 

ir vienkāršāka – tajās nav kodola. 
Baktērijām ir ļoti dažādi barošanās 

veidi – daudzas no tām uzņem gatavas 
organiskās vielas, bet citas barojas 

līdzīgi augiem.

Vīrusus neiekļauj nevienā organismu valstī, jo 
tiem nepiemīt organismiem raksturīgās dzīvības 
pamatpazīmes, tostarp tiem nav šūnu. Tāpēc vīrusus 
sauc par bezšūnu dzīvības formu.

Organismu valstu raksturojums

Valsts Šūnu uzbūve Organisma uzbūve Barošanās veids Pārstāvji

Monēras
Šūnā nav kodola.

Ir šūnapvalks
Vienšūnas organismi

Daudzi un dažādi  
barošanās veidi

Baktērijas

Protisti
Šūnā ir kodols.
Ir šūnapvalks

Vienšūnas organismi.
Aļģes ir gan vienšūnas, gan 

daudzšūnu organismi.

Daudzi un dažādi  
barošanās veidi

Dzīvniekiem  
līdzīgie vienšūņi, 

aļģes

Augi
Šūnā ir kodols.
Ir šūnapvalks

Daudzšūnu organismi. 
Ir audi un orgāni

Uzņem neorganiskās 
vielas, no kurām foto-
sintēzes procesā ražo 

organiskās vielas

Sūnas, staipekņi, 
kosas, papardes, 
kailsēkļi, segsēkļi

Sēnes
Šūnā ir kodols. 
Ir šūnapvalks

Lielākoties daudzšūnu  
organismi. Raugi ir  

vienšūnas organismi.
Nav audu un orgānu

Uzņem no apkārtējās 
vides citu organismu 
saražotās organiskās 

vielas

Cepurīšu sēnes, 
pelējumi, raugi

Dzīvnieki
Šūnā ir kodols. 
Nav šūnapvalka

Daudzšūnu organismi.
Ir audi, orgāni  

un orgānu sistēmas

Barojas ar citiem  
organismiem, sagremo-

jot tajos esošās  
organiskās vielas

Zarndobumaiņi, 
tārpi, gliemji, 

posmkāji, hordaiņi

Augu
valsts

Monēru  
valsts

Protistu  
(vienšūņu)  

valsts

Sēņu 
valsts Dzīvnieku 

valsts
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KĀ MAINĪJUŠIES PRIEKŠSTATI PAR ORGANISMU 
IEDALĪJUMU?

Priekštati par organismu daudzveidību un 
iedalījumu ir mainījušies līdz ar dabaszinātņu 
attīstību. Uzkrājoties un papildinoties zinā-
šanām par dažādām organismu grupām, ir 
mainīta to piederība sistemātikas grupām.

Vīrusus, piemēram, gripas vīrusu, 

neuzskata par organismiem, jo to 

uzbūve ir vienkāršāka par šūnu. Tie ir 

aptuveni 1000 reižu mazāki par šūnām 

un vairojas, izmantojot saimnieka 

šūnu. Tāpēc visi vīrusi ir citu organismu 

parazīti, un vairumā gadījumu izsauc 

saimnieka organisma saslimšanu.

Pateicoties elektronmikroskopa 

izgudrošanai un šūnu izpētei, 

tika atklāts, ka baktēriju šūnu 

izbūve būtiski atšķiras no citiem 

organismiem. To šūnās nav kodola 

un citu šūnas sastāvdaļu. Pēc šo 

atklājumu veikšanas baktērijas tika 

izdalītas atsevišķā – monēru – valstī.

Senāk ķērpjus, piemēram, dzelteno sienas ķērpi, pieskaitīja 

augu valstij, jo ķērpju barošanos nodrošina tajos dzīvojošās 

aļģu šūnas. Taču ķērpji ir “divi vienā”, jo tie ir veidoti no 

sēnes un aļģu šūnām, tāpēc ķērpjus, pieskaita sēņu valstij.

Maizes raugs ir vienšūnas organisms, 

kurš barojas ar organiskajām vielām, 

kuras ir mīklā vai citā organisko vielu 

maisījumā. Siltumā un, ja ir pietiekami 

daudz barības, raugs pumpurojas – 

šūnai sānos veidojas maza šūna, kura 

uz brīdi paliek saistīta ar mātšūnu. 

Tādējādi veidojas šūnu virknes, kas 

atgādina pavedienus, no kuriem 

veidotas sēnes. Raugus pieskaita 

sēņu valstij, jo tie pēc barošanās un 

šūnu uzbūves ir līdzīgi sēnēm.

Mūsdienās gan vienšūnas, gan 

daudzšūnu aļģes tiek pieskaitītas 

protistu valstij, kurā ir apvien-

oti daudzveidīgi vienšūnas 

organismi. Senāk aļģes tika 

pieskaitītas augu valstij, 

jo to šūnās ir hloroplasti, 

kuros notiek fotosintēze. 

Taču atšķirībā no au-

giem tām nav auga orgānu 

(saknes, stumbrs, lapas) un 

visas šūnas ir vienveidīgas.

Noskenējis šo QR 
kodu, tu atradīsi 
uzdevumu par 
organismu iedalījumu 
valstīs.maconis.zvaigzne.lv/qr/19
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Darbojies pats – padziļini izpratni!

1.  Izlasi teksta fragmentu un aplūko attēlu!

Senā bioloģijas grāmatā, kas izdota 1892. gadā Slovēnijā,  skolēns 
atrada šādu attēlu. Grāmatas nosaukums ir “Naše škodljive 
rastline”, kas tulkojumā nozīmē “Mūsu kaitīgie augi”.

Palīdzi skolēnam saprast, par kādu organismu valsti šajā grāmatā  
ir stāstīts!

Izskaidro, kā un kāpēc ir mainījušies priekšstati par šo organismu 
sistemātisko piederību!

Izmantojot papildu informācijas avotus, sameklē piemērus par šīs 
valsts organismiem, kuri

• var būt kaitīgi cilvēku organismam;

• tiek izmantoti cilvēku infekcijas slimību ārstēšanā;

• ir sastopami cilvēku organismā;

• ir sastopami cilvēku mājokļos.

2. Izlasi teksta fragmentu!

Skolēni bibliotēkā atrada grāmatu, kura izdota 1838. gadā. 
Tajā bija šāds zīmējums un neliels apraksts: “Mikroskopiski 
augi – vienšūņi, kuru šūnās ir viens kodols un daudz 
hloroplastu. Šūnai ir vica, ar kuru tā urbjas uz priekšu. 
Gaismas jutīga actiņa palīdz uztvert gaismu, lai šūnas 
pulcētos gaišākā vietā.”

Pie kuras organismu valsts šos organismus pieskaita 
mūsdienās?

Kuras pazīmes ir noteicošās, nosakot piederību šai valstij? 

Pārveido tekstu, lai to ievietotu mūsdienās rakstītā 
grāmatā!

3. Kurai organismu valstij atbilst šāds raksturojums? 

A. Daudzšūnu organismi, šūnās ir kodols, barojas ar citiem organismiem, aktīvi pārvietojas.

B. Daudzšūnu organismi, šūnās ir kodols, uzņem neorganiskās vielas, no kurām fotosintēzes 
procesā ražo organiskās vielas.

C. Vairums ir vienšūnas organismi, šūnā ir kodols, dažādi barošanās veidi.

D. Vienšūnas organismi, šūnā nav kodola, dažādi barošanās veidi.

E. Daudzšūnu organismi, šūnās ir kodols, izmanto citu organismu saražotās organiskās vielas, aktīvi 
nepārvietojas.

F. Bezšūnu dzīvības formas, kuras nav izdalītas atsevišķā valstī, jo to uzbūve ir primitīva.
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Darbojies pats – izpēti!

Latvijā ir konstatētas aptuveni 2560 tauriņu sugas. Tauriņus var iedalīt dienastauriņos 
un naktstauriņos. Naktstauriņi, piemēram, lācīši, pūcītes, sfingi, mūķenes, ir aktīvāki 
naktī nekā dienā. Pavisam Latvijā ir zināmas 34 lācīšu dzimtas sugas. 

Izmantojot papildu informācijas avotus, piemēram, interneta sugu enciklopēdiju “Latvijas daba” 
(https://www.latvijasdaba.lv/taurini/sistematiskais-raditajs/), noskaidro, kādas lācīšu sugas vēl ir 
sastopamas Latvijā! 

Sameklē piemērus, kuras sugas pieder pie tās pašas ģints, kurā iekļauts melnais un brūnais lācītis!

Sameklē piemērus, kuras sugas pārstāv citas lācīšu dzimtas ģintis (par dzimtu sk. 28. lpp.)!

KAS IR SUGA?
Uzkrājoties pētījumiem par organismu daudzveidību un 

iedalījumu, radās atsevišķa bioloģijas nozare – sistemātika. 
Biologi-sistemātiķi pēta visu dzīvo un izmirušo organismu 
daudzveidību, dod tiem zinātniskos nosaukumus, sakārto tos 
savstarpēji pakārtotās sistemātikas grupās.

Organismu sistemātikas pamatvienība ir suga. Vienā sugā 
iekļauj organismus,

• kuriem ir kopīgas ārējās un iekšējās uzbūves pazīmes;
• kuri savvaļā krustojas un dod auglīgus pēcnācējus;
• kuri apdzīvo noteiktu izplatības apgabalu.

Melnais lācītis (Arctia villica) Latvijā ir sastopams retāk; 

to var atrast mežmalās, norās, nogāzēs, dārzos.

Brūnais lācītis (Arctia caja) ir Latvijā plaši izplatīts naktstauriņš, 

kurš sastopams mežmalās, norās, pļavās, laukos, purvos.

Ģints un suga

Vienu no pirmajām dzīvo organis-

mu klasifikācijas sistēmām 18. gs. 

izveidoja zviedru dabaszinātnieks 

Karls Linnejs. Viņš katram organis-

mam deva zinātnisko nosaukumu 

no diviem vārdiem latīņu valodā. 

Pirmais vārds apzīmē ģinti, pie kuras 

organisms pieder, bet otrais precizē 

sugu. Šis klasifikācijas pamatprin-

cips ir saglabājies līdz mūsdienām.

Nosaukumi

Latviešu valodā sugu nosaukumos pirmo raksta sugas epitetu, bet otro – 

ģints nosaukumu. Piemēram, naktstauriņi melnais lācītis un brūnais lā-

cītis pieder pie vienas ģints. Par to liecina kopīgais vārds abos sugu no-

saukumos – lācītis. Sugas epitets bieži raksturo kādu pazīmi; piemēram, 

abiem lācīšiem ir atšķirīga spārnu krāsa. Lai zinātnieki visā pasaulē varētu 

sazināties un apmainīties ar informāciju par organismiem, visur līdztekus 

vietējiem nosaukumiem tiek lietoti sugu zinātniskie nosaukumi latīņu va-

lodā. Zinātniskajos nosaukumos pirmo raksta ģints nosaukumu; piemē-

ram, melnais lācītis ir Arctia villica, bet brūnais lācītis – Arctia caja.

Sugu nosaukumu veidošana

Sugas  

epitets

Ģints  

nosaukums

melnais lācītis

brūnais lācītis
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Parastā varde (Rana temporaria). Dīķa varde (Rana lessonae). Parastais krupis (Bufo bufo).

KĀDĀS SISTEMĀTIKAS GRUPĀS IEDALA RADNIECĪGOS 
ORGANISMUS?

Patlaban uz Zemes dzīvojošo sugu daudzumu 
var noteikt tikai aptuveni. Lielo dzīvnieku, 
piemēram, zīdītāju, putnu, rāpuļu, sugu 
skaits ir zināms gandrīz precīzi, bet mazāku 
organismu sugu skaits – tikai aptuveni, jo 
katru gadu tiek atklātas aizvien jaunas sugas. 

Zināmās organismu sugas iedala savstarpēji 
pakārtotās sistemātikas grupās:

• radniecīgas sugas apvieno ģintīs;
• radniecīgas ģintis – dzimtās;
1. radniecīgas dzimtas – kārtās vai rindās*;
• radniecīgas kārtas un rindas – klasēs;
• radniecīgas klases apvieno tipos vai 

nodalījumos;
• tipus un nodalījumus apvieno valstīs.

* Dzīvniekiem attiecīgā sistemātikas kategorija ir 
kārta, bet augiem – rinda. Savukārt dzīvnieku tipiem 
atbilst augu nodalījumi.

Tuvu radniecīgas sugas

Piemēram, parastā varde un dīķa varde pieder pie 

vienām un tām pašām par sugu augstākajām sistemā-

tikas grupām, jo šiem dzīvniekiem ir līdzīgas šīm gru-

pām atbilstošās pazīmes. 

Dīķa varde un parastais krupis pieder pie dažādām 

dzimtām. Tas nozīmē, ka viņiem ir kopīgas tikai par 

dzimtu augstākās sistemātikas grupas un tām atbilsto-

šās pazīmes.

Aplūko parastās vardes un dīķa 
vardes attēlus!  SALĪDZINI, kuras 
pazīmes tām ir kopīgas un kuras – 
atšķirīgas! SALĪDZINI vardes un 

parasto krupi! Kuras pazīmes tiem  
ir kopīgas un kuras – atšķirīgas?

Darbojies pats – izpēti!

Izlasi teksta fragmentu!

Mūsdienās pasaulē zināmas aptuveni 4380 abinieku klases sugas. Tās tiek iedalītas trijās kārtās. 
Latvijā sastopamas tikai 13 abinieku sugas. No tām 2 sugas pieder pie astaino abinieku, bet 11 – pie 
bezastaino abinieku kārtas.

Izmantojot uz grāmatas 2. vāka attēloto dzīvnieku sistemātikas shēmu un papildu informācijas avotus, 
piemēram, interneta sugu enciklopēdiju “Latvijas daba” (https://www.latvijasdaba.lv/abinieki/), 
noskaidro, kādas abinieku sugas ir sastopamas Latvijā! 

Izveido abinieku “ciltskoku”, iekļaujot tajā Latvijā sastopamos abiniekus un norādot to piederību pie 
dažādām sistemātikas grupām no abinieku klases līdz sugai!

Noskaidro, kādas pazīmes ir kopīgas visiem abiniekiem! Secini, kuras ir būtiskākās atšķirīgās pazīmes 
dažādu kārtu un dzimtu pārstāvjiem!
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Platspīļu upesvēzis ir posmkāju tipa 

vēžveidīgo klases dzīvnieks.

Augsnes nematodes ir veltņtārpu tipa 

nematožu klases dzīvnieki.

Parastais astoņkājis ir gliemju tipa 

galvkāju klases dzīvnieks.

Baltā planārija ir plakantārpu tipa 

skropstiņtārpu klases dzīvnieks.

Slieka ir posmtārpu tipa mazsartārpu 

klases dzīvnieks.

Ausainā aurēlija ir medūza – 

zarndobumaiņu tipa scifozoju klases 

dzīvnieks.

KĀDAS IR PAZĪSTAMĀKĀS DZĪVNIEKU SISTEMĀTIKAS 
GRUPAS?

Dzīvniekiem augstākā sistemātikas grupa 
ir tips. Pazīstamākie dzīvnieku tipi ir

• hordaiņi;
• posmkāji;
• gliemji;
• posmtārpi;
• veltņtārpi;
• plakantārpi;
• zarndobumaiņi.

Bezmugurkaulnieki

Par bezmugurkaulniekiem sauc visus dzīvniekus, ku-

riem nav mugurkaula. Tie veido aptuveni 97 % no ko-

pējā dzīvnieku sugu skaita. Pie bezmugurkaulniekiem 

pieder posmkāji, gliemji, tārpi, zarndobumaiņi u. c. 

Sugu skaita ziņā visbagātākais ir posmkāju tips. Pie tā 

pieder kukaiņi, vēžveidīgie un zirnekļveidīgie dzīvnieki.

Noskenējot šo 
QR kodu, tu 
atradīsi papildu 
informāciju par 
bezmugurkaulnieku 
iedalījumu.
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KĀDAS IR HORDAIŅU TIPA KLASES?

Hordaiņu tipā ir apvienoti dzīvnieki, ku-
riem atšķirībā no bezmugurkaulniekiem ir 
iekšējais skelets. Primitīvākajiem hordaiņiem 
ir horda – elastīga stiegra, kas stiepjas cauri 
visam ķermenim.  Mugurkaulniekiem horda 
ir tikai attīstības sākumposmā, bet vēlāk to 
nomaina mugurkauls.

Mugurkaulnieki

Vairums lielāko un labāk pazīstamo dzīvnieku ir mu-
gurkaulnieki – dzīvnieki, kuriem ir mugurkauls. Sugu 

skaita ziņā mugurkaulnieki veido tikai aptuveni 3 % 

no visiem dzīvniekiem. Visi mugurkaulnieki pieder pie 

viena – hordaiņu tipa. Tajā ietilpst ļoti dažādi dzīvnie-

ki, kurus iedala vairākās klasēs: skrimšļzivis, kaulzivis, 

abinieki, rāpuļi, putni, zīdītāji.

Staltbriedis ir hordaiņu tipa, zīdītāju 

klases, pārnadžu kārtas dzīvnieks.

Mazais tritons ir hordaiņu tipa, 

abinieku klases, astaino abinieku 

kārtas dzīvnieks.

Paugurknābja gulbis ir hordaiņu tipa, putnu klases, zosveidīgo 

kārtas dzīvnieks.

Raja ir hordaiņu tipa, skrimšļzivju 

klases, rajveidīgo kārtas dzīvnieks.

Parastā odze ir hordaiņu tipa, rāpuļu klases, zvīņrāpuļu kārtas dzīvnieks.

Varavīksnes forele ir hordaiņu tipa, 

kaulzivju klases, lašveidīgo kārtas 

dzīvnieks.

Noskenējot šo 
QR kodu, tu 
atradīsi papildu 
informāciju par 
mugurkaulnieku 
iedalījumu.
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KĀDI IR PAZĪSTAMĀKIE AUGU NODALĪJUMI?

Augiem augstākā sistemātikas grupa ir 
nodalījums. Pazīstamākie augu nodalījumi ir 

segsēkļi jeb ziedaugi; 
• kailsēkļi; 
• papardes; 
• kosas; 
• staipekņi;
• sūnas. 

Sporaugi

Sporaugi vairojas ar sporām. 

Sūnām sporas veidojas sporu vācelītēs, kuras izaug no 

stumbra galotnes. Papardēm sporas veidojas sorās – 

tumšos pauguriņos lapu apakšpusē. Staipekņiem zaru 

galos veidojas iedzeltenas, blīvas vālītes ar sporām. 

Kosām pavasarī attīstās brūngani auglīgie dzinumi, 

kuru galotnēs veidojas vālītes ar sporām.

Staipekņiem, piemēram, vālīšu 
staipeknim, ir gari, ložņājoši stumbri, 

no kuriem paceļas vertikāli zari ar 

nelielām, blīvi novietotām zvīņveida 

lapām. Staipekņi ir mūžzaļi lakstaugi. 

Staipekņiem sporas dīgst un jaunais 

augs attīstās lēni – tā attīstība ilgst 

10–15 gadus.

Papardēm, piemēram, strauspapardei, 
ir attīstīti visi auga orgāni – saknes, 

stumbrs, lapas. Tās ir vasarzaļas, 

jo rudenī virszemes daļas atmirst. 

Papardes ir daudzgadīgas, jo pazemē 

tām ir sakneņi, ar kuriem tās pār-

ziemo. Latvijā visas papardes  

ir lakstaugi.

Vairumam sūnu, piemēram, parastajai kociņsūnai, ir tikai stumbrs ar lapām. Sakņu 

nav, bet to funkcijas pilda  bārkstveida izaugumi – rizoīdi. Sūnas ir tikai lakstaugi 

un mūžzaļi augi, jo stumbrs un lapas saglabājas arī ziemā. Sūnas ir nelieli, mitrās 

vietās izplatīti augi.

Kosām, piemēram, tīruma kosai, auga 

daļas – sakneņi, stumbrs, zari – ir 

posmainas. Pavasarī no sakneņiem 

izaug brūngani dzinumi (1), uz kuriem 

veidojas sporas. Pēc sporu izsēšanās no 

tām attīstās vasaras dzinumi (2), kuriem 

nav lapu, bet ir zaļi, posmaini zari. 

Kosas ir lakstaugi.

1

2
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KĀ IEDALA SĒKLAUGUS?

Sēklaugi vairojas ar sēklām.
• Segsēkļiem jeb ziedaugiem sēklas veidojas augļos, 

kuri pēc apputeksnēšanās attīstās no ziediem. Segsēkļi ir 
sugām bagātākais augu nodalījums. 

• Kailsēkļiem ziedu nav. Tiem veidojas vīrišķie putekšņu 
čiekuri ar putekšņiem, kuri apputeksnē sievišķos 
čiekurus. Pēc apputeksnēšanās  sievišķie čiekuri attīstās 
par sēklu čiekuriem. Pie kailsēkļiem pieder skuju koki 
un krūmi.

Segsēkļi

Segsēkļi jeb ziedaugi ir sugām ba-

gātākais augu nodalījums. Segsēk-

ļu būtiskākā pazīme ir zieds. Pēc 

apputeksnēšanās un apaugļošanās 

no zieda (parasti – auglenīcas) at-

tīstās auglis ar sēklām. Segsēkļu 

nodalījumā ir divas klases: vien-
dīgļlapji un divdīgļlapji. Nosaukums 

klasēm dots pēc raksturīgākās pa-

zīmes – dīgļlapu skaita sēklā. Vien-

dīgļlapjiem ir viena dīgļlapa, bet 

divdīgļlapjiem – divas dīgļlapas.

Maura retējs pieder pie segsēkļu 

nodalījuma divdīgļlapju klases.

Parastā egle pieder pie kailsēkļu 

nodalījuma skujkoku klases.

Raksturīgākās viendīgļlapju un divdīgļlapju 
klases pazīmes

Viendīgļlapji Divdīgļlapji

Sēklas dīglim ir 1 dīgļlapa Sēklas dīglim ir 2  dīgļlapas

Bārkšsakņu sistēma (vairākas 
vienlīdz spēcīgas saknes)

Mietsaknes sistēma (galvenā 
sakne ar sānsaknēm)

Lapas vienkāršas, ar paralēlu 
vai lokveida dzīslojumu

Lapas vienkāršas vai saliktas, 
ar tīklveida (plūksnainu vai 

starainu) dzīslojumu

Zieda daļu skaits dalās ar 3 Zieda daļu skaits dalās ar 4 vai 5
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Noskenējot šo 
QR kodu, tu atradīsi 
papildu informāciju 
par augu iedalījumu..
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KĀ NOTEIKT AUGA PIEDERĪBU KONKRĒTAI 
SISTEMĀTIKAS TAKSONAM?

To, vai augs pieder pie kādas no augstākajām 
sistemātikas grupām, var noteikt, zinot šo 
grupu raksturīgākās pazīmes, bet, lai noteiktu 
augu sugas, ir nepieciešami detalizēti izstrādāti 
noteicēji.

Augu sugu noteikšana

Bibliotēkās ir pieejami augu noteicēji, kuros ir ietver-

ti visi Latvijā sastopamie augi, bet skolās vienkāršības 

labad var lietot noteicējus, kas sastādīti nelielas augu 

grupas, piemēram, vienas dzimtas augu vai kailsēkļu, 

noteikšanai.

Augu noteicēju veidošanai izmanto augu ārējās uzbū-

ves jeb morfoloģiskās pazīmes. Piemēram, augu ie-

dalīšanai dzimtās noteicošās pazīmes ir zieda uzbūve, 

augļa veids, bet vienas dzimtas augi atšķiras ar ziedu 

krāsu, lapu formu u. c.

Augu noteicējiem ir dažādas formas. Visbiežāk tie ir 

veidoti pēc tā sauktā dihotomās atslēgas principa – 

katrā auga noteikšanas solī jāizvēlas viena no divām 

dotajām pazīmēm.

Attēlā redzamā auga latīniskais 

nosaukums ir Prunus cerasus. Tas 

atrodams augu enciklopēdijā Atlas 

des plantes de France (1891. gads). 

Auga aprakstā ir teikts, ka tam ir 

skābeni augļi.

Attēlā redzamā auga latīniskais 
nosaukums ir Prunus cerasus. Lai 
izprastu, kā tiek veidoti un lietoti 
augu noteicēji, IZPĒTI, kādi ir šī 

auga noteikšanas soļi dotajā sēklaugu 
noteicējā! Attēlotajam augam 

atbilstošie soļi ir iezīmēti  
ar dzeltenu krāsu.

Sēklaugu noteicējs

Noskenējis šo QR kodu, 
tu atradīsi noteicēju, kurš 
veidots pēc dihotomās 
atslēgas principa, 
un uzdevumu, kurā 
jāizmanto šis noteicējs.

Soļa 

nr.
Pazīmes

Nākamā soļa numurs  
vai sistemātikas  

grupas nosaukums

1.
Sēklas veidojas augļos. 2.

Sēklas veidojas čiekuros. Kailsēkļu nodalījums

2.
Zieda daļu skaits dalās ar 4 vai 5. 3.

Zieda daļu skaits dalās ar 3. Viendīgļlapju klase

3.
Zieda daļu skaits dalās ar 5. 4.

Zieda  daļu skaits dalās ar 4. Krustziežu dzimta

4.
Ziedā ir daudz putekšņlapu. 5.

Ziedā ir 5 putekšņlapas. Nakteņu dzimta

5.
Auglis ir kaulenis*. 6.

Auglis ir citāds. Gundegu dzimta

6.

Kaulenim un kauliņam ir iegarena 
forma, augļa diametrs šķērsgrie-

zumā pārsniedz 1,5–2 cm.
Plūmju ģints

Kaulenim un kauliņam ir apaļa 
forma, augļa diametrs šķērsgrie-

zumā nepārsniedz 1,5–2 cm.
Ķiršu ģints

7.
Auglis ir salds. Saldais ķirsis

Auglis ir skābs. Skābais ķirsis

* Par kauleņiem sauc sulīgus augļus, kuros ir viena sēkla ar ļoti cietu apval-
ku – kauliņš. Šādi augļi ir ķiršiem, plūmēm, persikiem u. c.
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Darbojies pats – padziļini izpratni!

1. Skolēnam ir sajukušas kartītes ar baltās cielavas un aļņa sistemātikas grupu nosaukumiem.

Izmantojot grāmatas 32. lpp. aprakstīto sistemātikas principu, sakārto baltās cielavas un aļņa 
sistemātikas grupas pareizā secībā, sākot ar augstāko! 

2. Izlasi teksta fragmentu!

Par 2017. gada augu Latvijas Botāniķu biedrība izvēlējās Latvijā reti sastopamu kurvjziežu dzimtas 
augu dzelteno salmeni (Helichrysum arenarium), kura ir plašāk pazīstama ar nosaukumu dzeltenā 
kaķpēdiņa. Šis tautas nosaukums labi raksturo auga ziedkopu, jo nelielie ziedu kurvīši sakārtoti 
ziedkopā, kas kopumā atgādina kaķa pēdiņu. Līdzīga ziedkopa, tikai sārti violetā nokrāsā, ir citam 
kurvjziežu dzimtas augam – divmāju kaķpēdiņai (Antennaria dioica).

Kurš no apgalvojumiem par šo augu sistemātisko piederību nav patiess?

Apgalvojumi: tie pieder pie vienas ģints; tie pieder pie 2 ģintīm; tie pieder pie vienas dzimtas;   
tie pieder pie vienas klases. 

3. Ar doto noteicēju var noteikt augu piederību pie noteikta nodalījuma.

Aplūko attēlā redzamo augu un nosaki to, atrodot atbilstošā augu nodalījuma nosaukumu!

Hordaiņu tips

Zvirbuļveidīgo kārta

Putnu klase

Cielavu dzimta

Dzīvnieku valsts

Cielavu ģints

Motacilla alba

Aļņu ģints

Pārnadžu kārta

Hordaiņu tips

Dzīvnieku valsts

Zīdītāju klase

Alces alces

Briežu dzimta

Soļa 

nr.
Pazīme

Nākamais solis vai augu 

nodalījuma nosaukums

1.
Vairojas ar sporām 2.

Vairojas ar sēklām 5.

2.

Sporas veidojas īpašu orgānu –  

sporangiju kopās uz lapām
Papardes

Sporas veidojas citādi 3.

3.

Sporas veidojas sporu vācelītēs Sūnas

Sporas veidojas vālītēm līdzīgās  

sporangiju kopās stumbra (zaru) galotnē
4.

4.

Auga stumbru klāj sīkas zvīņveida lapas Staipekņi

Augam ir posmains stumbrs  

un posmaini zari
Kosas

5.
Sēklas veidojas čiekuros Kailsēkļi

Sēklas veidojas augļos Segsēkļi
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Korejas baltegle ir viens no retajiem 

Latvijā ievestajiem kailsēkļiem, 

kuram čiekuri nav nokareni, bet 

izvietoti kā sveces – stāvus un 

perpendikulāri pret zaru. Atšķirībā no 

eglēm Korejas balteglei skujas  

ir plakanas.

Darbojies pats – izpēti!

Nosaki kailsēkļu sugas pēc ievāktajiem  
zaru paraugiem!

Darba mērķis: apgūt prasmi saskatīt Latvijā izplatītāko kailsēkļu 
pazīmes; apgūt prasmi lietot augu noteicēju.

Darba veikšanai tev būs nepieciešami kailsēkļu zari, Latvijā 
izplatītāko kailsēkļu noteicējs.

1. Sagatavojies nākamajai stundai, saudzīgi ievācot 7–10 cm garus 
kailsēkļu zaru paraugus!

2. Izvēlies vienu kailsēkļa zaru un izlasi pirmo soli kailsēkļu 
noteicējā! Katrs solis sastāv no diviem apgalvojumiem. Nosaki, 
kurš no tiem ir atbilstošs attiecīgajam kailsēkļa paraugam!

3. Katra apgalvojuma beigās ar ciparu norādīts nākamais noteicēja 
solis, ar kuru jāturpina noteikšana. Turpini noteikšanu, pārejot  
uz nākamo norādīto soli!

4. Katrā solī izvēloties attiecīgajam paraugam atbilstošo pazīmi, 
pakāpeniski nonāksi līdz sugas nosaukumam.

5. Pieraksti attiecīgajai sugai atbilstošos soļus pierakstu burtnīcā! 

6. Turpini noteikšanu, līdz ir noteiktas visas kailsēkļu sugas!

7. Salīdzini noteiktās kailsēkļu sugas ar klasesbiedru veikumu! 

8. Secini, kuras pazīmes ir būtiskākās dažādu kailsēkļu sugu noteikšanā!

Latvijā izplatītāko kailsēkļu noteicējs

Soļa 

nr.
Pazīme

Nākamais solis vai augu  

nodalījuma nosaukums

1.
Lapas adatveida – skujas 2.

Lapas zvīņveida, pretējas, jaunie dzinumi plakani Rietumu tūja

2.
Skujas šķērsgriezumā apaļas vai daudzstūrainas 3.

Skujas plakanas 8.

3.
Skujas pie zara piestiprinātas pa 2–5 4.

Skujas pie zara  piestiprinātas pa vienai 6.

4.
Skujas pie zara  piestiprinātas pa divām 5.

Skujas pie zara  piestiprinātas pa 3–5 7.

5.
Skuju garums 4–8 cm Parastā priede vai kalnu priede

Skuju garums 10–15 cm Melnā priede

6.

Skujas zaļas, pie zara  piestiprinātas pa vienai,  

pie skujas pamatnes mazs “spilventiņš”
Parastā egle

Skujas pelēcīgi vai gaiši sudrabaini zaļas, ļoti asas Asā egle

7.

Skujas pie zara  piestiprinātas pa trim,  

smalkākas nekā citiem kailsēkļiem, asas
Parastais kadiķis

Skujas pie zara  piestiprinātas pa piecām,  

garas, izlocījušās uz visām pusēm
Sibīrijas ciedrupriede

8.
Skuju apakšpuse gaišāka, pat gandrīz balta Baltegle (Eiropas, Sibīrijas vai cita)

Skujas no abām pusēm vienādi zaļas Parastā īve
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Ķermeni sedz kaļķa čaulaĶermeni sedz hitīna apvalks

A

D
Spārni ir Spārnu nav

B C

Darbojies pats – padziļini izpratni!

Skolēns izveidoja nelielu noteicēju, vadoties pēc bezmugurkaulnieku tipu raksturīgākajām pazīmēm. 

Kuram burtam noteicējā atbilst katrā attēlā redzamais dzīvnieks?

BEZMUGURKAULNIEKI

Nav ārējā skeleta Ir ārējais skelets

Darbojies pats – novērtē sevi!

Kā tu vērtē savu prasmi izmantot noteicējus dažādu organismu noteikšanai?
Esmu iesācējs, jo bez skolotāja palīdzības neprotu lietot dotos noteicējus un saskatīt 
pazīmes, kuras nepieciešamas organismu noteikšanai. Neprotu pats izveidot noteicēju. 

Esmu darītājs, jo protu patstāvīgi izmantot dotos noteicējus. Atsevišķos gadījumos 
man ir nepieciešama skolotāja palīdzība, lai noteiktu organismam raksturīgās pazīmes. 
Noteicēja izveidošanā man ir nepieciešama skolotāja vai klasesbiedru palīdzība.

Esmu lietpratējs, jo protu patstāvīgi izmantot dotos noteicējus. Man nav nepieciešama 
skolotāja palīdzība, lai noteiktu organismam raksturīgās pazīmes. Nepieciešamības 
gadījumā protu sameklēt atbilstošo informāciju dažādos informācijas avotos. Protu 
izveidot noteicēju dotajiem organismiem, sekojot skolotāja norādījumiem.

Esmu eksperts, jo protu patstāvīgi izmantot dotos noteicējus. Man nav nepieciešama 
skolotāja palīdzība, lai noteiktu organismam raksturīgās pazīmes. Nepieciešamības 
gadījumā protu sameklēt atbilstošo informāciju dažādos informācijas avotos. Protu pats 
izveidot noteicēju, izvēloties raksturīgās pazīmes un noteicēja formu.

1 2 3 4
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