
91.  NODAĻ A .  KĀ  RODAS  JAUNS  ORGAN ISMS?

DZIMUMVAIROŠANĀS 
NODROŠINA PĒCNĀCĒ-
JU DAUDZVEIDĪBU UN 
JAUNU PAZĪMJU VEI-
DOŠANOS, BET BEZDZI-
MUMVAIROŠANĀS — 
IDENTISKU PĒCNĀCĒJU 
SAVAIROŠANOS

KĀ RODAS JAUNS 
ORGANISMS?

• pilnveidosi izpratni par vairošanās nozīmi 
sugas izdzīvošanā un dažādu organismu 
vairošanās veidiem;

• salīdzināsi bezdzimumvairošanos un 
dzimumvairošanos;

• gūsi priekšstatu par to, kuri organismi 
vairojas bezdzimumiski un kuri – 
dzimumiski;

• dotajos piemēros mācīsies 
saskatīt dzimumvairošanās un 
bezdzimumvairošanās pazīmes;

• novērosi mikroskopā maizes rauga 
vairošanos;

• pētīsi, kā notiek dažādu telpaugu 
spraudeņu apsakņošanās noteiktā laika 
periodā.

1.1. 

1. 

Šajā tematā tu
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KĀPĒC IR NEPIECIEŠAMA 
VAIROŠANĀS?

DZ IMUMVA IROŠ ANĀS  NODROŠ IN A  PĒCNĀCĒJU  DAUDZVE ID ĪBU  UN  JAUNU  PAZ ĪMJU  VE IDOŠ ANOS ,BET 
BEZDZ IMUMVA IROŠ ANĀS  —  IDENT I SKU  PĒCNĀCĒJU  S AVA IROŠ ANOS

7. klasē, mācoties par organismu dzīvības 
pamatpazīmēm, tu uzzināji, ka viena no 
tām ir vairošanās – spēja radīt jaunus savas 
sugas indivīdus. Tas ir nepieciešams, lai 
nodrošinātu sugas izdzīvošanu, nomainot 
bojā gājušos tās pašas sugas indivīdus. 

Vairojoties organismi nodod nākamajām 
paaudzēm iedzimtības nesējus, kas atrodas 
šūnās – dezoksiribonukleīnskābes* (DNS) 
molekulas. Iedzimtība ir organisma spēja nodot 
pēcnācējiem savas īpašības. Tādējādi nākamās 
paaudzes tās manto no saviem priekštečiem.

* Par dezoksiribonukleīnskābes uzbūvi un to, 
kāpēc šai vielai tāds nosaukums, tu vairāk uzzināsi, 
mācoties bioloģiju vidusskolā. Šobrīd tev nav jāzina šīs 
vielas pilnais nosaukums un tu vari lietot tās saīsināto 
nosaukumu – DNS.

Rudzi, tāpat kā citi sēklaugi, vairojas ar sēklām. Sēklas 

veidojas no ziediem pēc apputeksnēšanās. Rudziem un 

citiem graudaugiem ziedi ir necili, jo tos apputeksnē vējš. 

No katra zieda veidojas viensēklas auglis – grauds.

Sēnes, piemēram, parastā raganbeka, vairojas ar 

sporām, kas veidojas augļķermeņos. Katrai sēņu sugai ir 

raksturīga augļķermeņa forma, pēc kuras to pazīst sēņotāji. 

Raganbekām, tāpat kā citām cepurīšu sēnēm, sporas 

veidojas cepurītes apakšpusē. Nokļuvušas piemērotā vidē, 

sporas dīgst un veido jaunas sēnes sēņotni jeb micēliju.

Spēja vairoties piemīt visiem organismiem, arī baktērijām. 

Tās vairojas, šūnām daloties uz pusēm. Labvēlīgos apstākļos 

baktērijas var dalīties ik pēc 20 minūtēm.

SAMEKLĒ piecus piemērus, kur tavā 
ikdienas dzīvē un tuvākajā apkārtnē 
ir novērojama organismu vairošanās. 
APRAKSTI šos piemērus pierakstu 
burtnīcā, īsi raksturojot, kā veidojas 

katra organisma pēcnācēji.
Nākamajos tematos, kad vairāk 
mācīsies par dažādu organismu 

vairošanos, papildini raksturojumu, 
izmantojot jauniegūtās zināšanas.
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KĀDOS VEIDOS VAR VAIROTIES ORGANISMI? 
Vairošanās process dažādiem organismiem 

ir atšķirīgs, tomēr dabā eksistē divi galvenie 
vairošanās veidi: dzimumvairošanās un bez-
dzimumvairošanās. 

Dažādu valstu organismiem ir novēro-
jama vai nu dzimumvairošanās, vai bez-
dzimumvairošanās, vai abi vairošanās veidi. 

Bezdzimumvairošanās

Bezdzimumvairošanās procesā piedalās tikai viens 
vecākorganisms, un jaunie organismi veidojas no 

atsevišķām tā daļām vai šūnām, piemēram, sporām. 

Jaunizveidojušies organismi ir ģenētiski vienveidīgi 
un identiski vecākorganismam.

Bezdzimumvairošanās procesam ir vairākas priekš-

rocības, salīdzinot ar dzimumvairošanos. Tas nodro-

šina organisma vairošanos, ja nav otra organisma, 

lai notiktu dzimumvairošanās. Daudzi organismi, vai-

rojoties bezdzimumiski, rada lielu skaitu pēcnācēju. 

Bezdzimumiski mēdz vairoties organismi, kas ir pie-

lāgojušies noteiktiem, samērā stabiliem vides apstāk-

ļiem.

Dzimumvairošanās

Dzimumvairošanās dabā ir plašāk izplatīta nekā 

bezdzimumvairošanās. Lai tā notiktu, veidojas dzi-
mumšūnas. Katrā dzimumšūnā ir puse (n) no sugai 

raksturīgā hromosomu skaita (2n). Apaugļošanās 

procesā, saplūstot divām dzimumšūnām, tiek apvie-

notas vecāku hromosomas. Rodas zigota, no kuras, 

piemēram, dzīvniekiem, vispirms attīstās dīglis, bet 

no tā – patstāvīgi dzīvotspējīgs organisms. Vairojo-

ties dzimumiski, jaunie organismi ir ģenētiski daudz-
veidīgi un atšķirīgi no vecākorganismiem, tādēļ suga 

spēj labāk pielāgoties mainīgiem vides apstākļiem.
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Daudzi augi, piemēram, zemenes, spēj vairoties gan 

dzimumiski, gan bezdzimumiski. Ziedaugi, tostarp zemenes, 

vairojas ar sēklām, kas veidojas augļos (dzimumvairošanās). 

Taču dārza zemenes pavairo ar jaunajiem dzinumiem, kas 

veidojas uz stīgām (bezdzimumvairošanās) – tādā veidā tiek 

iegūti vecākorganismam identiski pēcnācēji, nodrošinot 

šķirnes īpašību saglabāšanos.

Dzimumvairošanās un bezdzimumvairošanās atšķirības

Dzimumvairošanās Bezdzimumvairošanās

Parasti vairojas divi vecākorganismi Vairojas viens vecākorganisms

Vecākorganismiem veidojas sievišķās  
un vīrišķās dzimumšūnas

Dzimumšūnas neveidojas

Notiek dzimumšūnu saplūšana – apaugļošanās Apaugļošanās nenotiek

No apaugļotās olšūnas (zigotas) sēklaugiem  
un dzīvniekiem veidojas dīglis, no tā – jauns organisms.

Jauns organisms veidojas no kādas  
organisma daļas vai šūnas (sporas).

Pēcnācēji ir ģenētiski daudzveidīgi un atšķiras  
no  vecākorganismiem.

Pēcnācēji ir ģenētiski vienveidīgi  
un identiski vecākorganismam.

Nodrošina pēcnācēju pielāgošanos  
mainīgiem apstākļiem.

Nodrošina daudzu pēcnācēju radīšanu un izdzīvošanu 
samērā nemainīgos apstākļos.

Piemēram: augu vairošanās ar sēklām;  
dzīvnieku vairošanās, dīglim jeb embrijam  

attīstoties olā vai dzemdē.

Piemēram: baktēriju un vienšūņu dalīšanās uz pusēm; 
raugu un zarndobumaiņu pumpurošanās;  

augu veģetatīvā vairošanās.
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KURIEM ORGANISMIEM RAKSTURĪGA 
BEZDZIMUMVAIROŠANĀS?

Bezdzimumvairošanās ir plaši izplatīts vairošanās veids 
visās organismu valstīs, izņemot dzīvniekus*. Tipiskākie 
bezdzimum-vairošanās piemēri ir:

• baktēriju un vienšūņu dalīšanās uz pusēm;

• raugu un zarndobumaiņu pumpurošanās;

• sporaugu un sēņu vairošanās ar sporām;

•  augu veģetatīvā vairošanās ar bumbuļiem, sīpoliem, 
stīgām, atvasēm u.c.

* Dzīvnieku valstī bezdzimumvairošanās novērojama retāk nekā 
dzimumvairošanās. Tā raksturīga tikai zemāk attīstītiem dzīvniekiem, 
piemēram, sūkļiem, zarndobumaiņiem, plakantārpiem. Par dzīvnieku 
bezdzimumvairošanos vairāk stāstīts 42. lpp.

Sūnas un citi sporaugi vairojas ar sporām. Sūnām 

sporas veidojas sporu vācelītēs – īpašās sporu 

tvertnēs, kas paceļas uz tieva kātiņa. Sporas ir 

mikroskopiskas un izplatās ar vēja palīdzību. Labvēlīgos 

apstākļos – auglīgā, mitrā augsnē – sporas uzdīgst, t.i. 

dalās, veidojot šūnu pavedienu. Līdzīgi vairojas arī citi 

sporaugi (papardes, kosas un staipekņi).

Raugs ir 

vienšūnas 

organisms, sēne. 

Rauga šūnas vairojas pumpurojo-
ties – šūnai sānos izveidojas 

maza šūna, kura kādu brīdi paliek 

saistīta ar mātšūnu, bet, sasniegusi 

pieaugušās šūnas izmērus, atdalās. 

Labvēlīgos apstākļos – siltumā, ja 

ir pietiekami daudz barības – raugs 

pumpurojas ļoti strauji un var veidot 

sazarotas šūnu virknes.

Sēnes, tostarp pelējuma sēnes, vairojas ar sporām. 

Sporas ir dažus mikrometrus (mikrometrs ir milimetra 

tūkstošā daļa) lielas šūnas. Labvēlīgos apstākļos tās 

dīgst – uzņem vielas no apkārtējās vides, dalās un 

veido šūnu pavedienu.

Kartupeļus parasti pavairo ar bumbuļiem, jo tā var 

saglabāt šķirnes īpašības. Bumbuļi ir paresninātas 

stumbra pārveidnes, kas “paslēpušās” zemē.  Tajos 

uzkrājas rezerves vielas. Nākamā gada pavasarī augs  

tās izmanto asnu veidošanai.
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KURIEM ORGANISMIEM RAKSTURĪGA 
DZIMUMVAIROŠANĀS?

Dzimumvairošanās ir raksturīga orga-
nismiem, kuri veido sievišķās un vīrišķās 
dzimumšūnas; tām saplūstot, notiek apaug-
ļošanās. No apaugļotās olšūnas, tai daloties, 
veidojas dīglis (embrijs), no kura pakāpeniski 
attīstās jauns organisms, kas ir mantojis abu 
vecāku pazīmes. Tas notiek:

• dzīvnieku embrijiem pēc apaugļošanās 
attīstoties olā vai dzemdē;

• pēc sēklaugu (segsēkļu jeb ziedaugu un 
kailsēkļu) apputeksnēšanās, veidojoties un 
dīgstot sēklām.

Sēklaugiem pēc apaugļošanās no apaugļotās olšūnas 

(zigotas) attīstās dīglis.  Tas ir mikroskopisks “augs”, 

jo tam ir dīgļsakne, dīgļstumbrs un dīgļlapas. Lielākās 

sēklās, piemēram, pupās, to var saskatīt ar lupu.

Pēc apaugļošanās krupju olās (ikros) sākas embriju 

attīstība. Olas klāj recekļains apvalks, kas laiž cauri 

skābekli. Saulainā laikā caurspīdīgie apvalki kā lēcas 

sakopo gaismas starus, paaugstinot temperatūru. Olu 

attīstības ilgums ir atkarīgs no ūdens temperatūras. Vidēji 

pēc divām nedēļām no olām izšķiļas krupju kāpuri jeb 

kurkuļi.

Lauka pupām, tāpat kā citiem ziedaugiem, dzimumšūnas 

attīstās ziedos. Vīrišķās dzimumšūnas (spermiji) attīstās 

putekšņlapās, bet sievišķās dzimumšūnas (olšūnas) – 

augļlapās. Apputeksnēšanās nodrošina apaugļošanos.

Parastajiem krupjiem raksturīga ārējā apaugļošanās. 

Krupju un varžu mātītes un tēviņi veido pārus un 

vienlaikus iznērš (izvada ūdenī) dzimumšūnas – olšūnas 

un spermatozoīdus. Mātīte iznērš ap 3000 olšūnu, kas 

savirknētas tievos, recekļainos, 4–5 m garos pavedienos, 

kurus mātīte aptin ap nogrimušiem zariem vai augiem. 

Tos apaugļo tēviņa iznērstie spermatozoīdi.
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Uzsākot apgūt šo tematu, tu 
apkopoji 5 piemērus par organismu 

vairošanos (sk. 10. lpp.). PAPILDINI 
šo apkopojumu un NORĀDI, 

kuros piemēros aprakstīta 
bedzimumvairošanās un kuros – 

dzimumvairošanās!



14 B IOLOĢ I JA  9 .  K L ASE I
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1. Izlasi tekstu par ložņu vārpatu un aplūko attēlu!

Ložņu vārpata (Elytrigia repens) ir daudzgadīgs, 30–70 cm 
augsts graudzāļu dzimtas lakstaugs. Tā ir bieži sastopama 
ceļmalās, krūmājos, tīrumos, pļavās. Tai ir garš, zarains, 
ložņājošs saknenis (vasas pārveidne), kas vietām iesakņojas 
un veido jaunus cerus. Ceros stumbru (stiebru) ir nedaudz, 
tie ir pacili pie pamata, kaili un gludi, ar lapām. Jūnijā 
stiebru galotnēs veidojas skrajas vārpas. Zied no jūnija līdz 
oktobrim. Ziedi ir necili, jo tos apputeksnē vējš. Katrā ziedā 
ir trīs putekšņlapas un viena augļlapa ar pudeles birstei 
līdzīgu augšējo daļu, kas uztver vēja nestos putekšņus. Pēc 
apputeksnēšanās un apaugļošanās no zieda veidojas auglis 
– grauds.

Kādos veidos var vairoties ložņu vārpata?

Kāda ir katra vairošanās veida priekšrocība?

Kurš no vārpatas vairošanās veidiem nodrošina ģenētiski 
vienveidīgu pēcnācēju veidošanos? Pamato, kāpēc!

Kurš no vārpatas vairošanās veidiem nodrošina ģenētiski  
daudzveidīgu pēcnācēju veidošanos? Pamato, kāpēc!

Kādi vides apstākļi var ietekmēt katru no vairošanās  
veidiem?

2. Izlasi tekstu par hidru un aplūko attēlu! 

Latvijas saldūdeņos dzīvo trīs hidru sugas. Tie ir primitīvi 
dzīvnieki, kuru ķermeņa garums parasti nepārsniedz 1 cm, 
taču hidrām ir gari taustekļi, ar kuru palīdzību tās iegūst 
barību. Vasarā, kad ir silts un pietiekami daudz barības, 
hidras pumpurojas. Sākotnēji pumpurs parādās tikai kā 
neliels izspīlējums ķermeņa vidusdaļā. Kad mazajai hidrai 
izveidojas pašai savi taustekļi un mute, tā atdalās un uzsāk 
patstāvīgu dzīvi. Tuvojoties rudenim, kad ūdens kļūst vēsāks, 
hidru ķermeņa sienā sāk veidoties primitīvi dzimumdziedzeri. 
Vienā organismā var veidoties gan vīrišķās, gan sievišķās 
dzimumšūnas. Nobriedušie spermatozoīdi nokļūst ūdenī, 
aizpeld līdz olšūnām un apaugļo tās. Pēc tam hidra aiziet 
bojā, bet no apaugļotajām olšūnām veidojas olas, kas 
pārziemo.

Uzraksti, kādi jēdzieni būtu jālieto, lai raksturotu  
hidru vairošanos!

Kādos veidos var vairoties hidras?

Kāda ir katra vairošanās veida priekšrocība?

Darbojies pats – padziļini izpratni!
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Darbojies pats – izpēti!

Izpēti maizes rauga šūnu vairošanos!

Darba mērķis: novērot rauga šūnu vairošanos mikroskopā.

Tev būs nepieciešama glāze ar siltu ūdeni (aptuveni 35 °C), viena paciņa sausā maizes rauga (parasti 
10–15 g), viena ēdamkarote cukura, mikroskops un preparātu pagatavošanai nepieciešamie piederumi 
(priekšmetstikls, segstikls, pipete), kā arī mobilais telefons novērojumu dokumentēšanai.

Ar norādīto ūdens, rauga un cukura daudzumu pietiks, lai preparātus varētu pagatavot visi skolēni klasē.

1. Sagatavo glāzi ar siltu ūdeni, izšķīdini tajā 1 paciņu sausā maizes rauga un vienu ēdamkaroti (bez 
kaudzes) cukura!

2. Maisi šķīdumu, līdz maizes raugs un cukurs izšķīst!

3. Pagatavo preparātu, uzpilinot uz priekšmetstikla vienu vai divus pilienus rauga šķīduma, un pārsedz 
ar segstiklu! Šķīduma daudzumam uz priekšmetstikla jābūt tādam, lai segstikls “nepeldētu”. 
Nepieciešamības gadījumā lieko šķīdumu var atsūkt, pieliekot segstikla malai salveti vai filtrpapīru un 
ļaujot liekajam šķīdumam iesūkties tajā.

4. Aplūko pagatavoto preparātu mikroskopā un izvēlies, kādā palielinājumā veiksi novērojumus!

5. Izvēlies, kādā veidā dokumentēsi novērojumus – fotografējot vienu un to pašu redzes lauku pēc 
noteiktiem laika periodiem vai filmējot (ja ir iespējams telefonu ar kameru nostiprināt pie mikroskopa 
stacionāri)! Daudzās skolās ir mikroskopi ar okulāram pievienotām kamerām, kas dod iespēju iegūt 
fotogrāfijas vai video.

6. Uzraksti pētāmo problēmu un hipotēzi darba lapas sagatavē (sk. pie QR koda)!

7. Veic novērojumus un dokumentē tos izvēlētajā veidā! 

8. Veic rezultātu analīzi un izdari secinājumus darba lapā!

Noskenējis šo QR kodu,  
tu atradīsi darba lapas 
sagatavi veicamajam 
pētījumam par rauga 

vairošanos.

maconis.lv/qr/2227

Maizes raugs ir vienšūnas sēne, kas vairojas pumpurojoties. Ja to aplūko 

mikroskopā, rauga šūnas ir redzamas kā mazas, apaļas bumbiņas. Ja 

raugs vairojas ļoti strauji, šūnas var veidot virknes. Rauga vairošanos 

veicina labvēlīgi apstākļi – siltums un barības vielas.

Maizes raugs ir paredzēts raudzēto pārtikas produktu, 

piemēram, maizes mīklas, sagatavošanai. Pārstrādājot 

mīklā vai šķīdumā esošās barības vielas, piemēram, 

cukuru, raugs ražo sev nepieciešamo enerģiju, t. i., elpo, 

un izdala ogļskābās gāzes burbuļus. Maizes mīklai raugu 

pievieno, lai izdalītie gāzes burbuļi padarītu to “gaisīgāku”.
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Noskenējis šo QR kodu, tu atradīsi darba 
lapas sagatavi veicamajam pētījumam par 
spraudeņu apsakņošanos.

maconis.lv/qr/2230
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Darbojies pats – izpēti!

Izpēti, kā notiek dažādu telpaugu apsakņošanās noteiktā laika periodā!

Darba mērķis: salīdzināt dažādu telpaugu spraudeņu sakņu skaitu un sakņu garumu, apsakņojot tos 
noteiktā laikā periodā.

Tev būs nepieciešama glāze vai cits atbilstošs trauks ar ūdeni, telpaugi, šķēres vai skalpelis, lineāls, 
bieza papīra lapiņa etiķetes pagatavošanai un diegs etiķetes piesiešanai vai citi materiāli savas glāzes 
marķēšanai.

1. Aplūko, kā pareizi pagatavot spraudeni (sk. att.)! 

2. Sameklē telpaugu, kurš ir piemērots pavairošanai ar 
spraudeņiem ūdenī! Uzmanīgi nogriez no tā 3 atbilstoša 
garuma zarus!

3. Ielej glāzē ūdeni un ievieto tajā spraudeņus!

4. Pagatavo etiķeti, uzraksti uz tās auga nosaukumu, datumu 
un savu vārdu (grupas biedru vārdus, ja darbs tiek veikts 
grupā)!

5. Novieto trauku ar spraudeņiem skolotāja norādītajā vietā 
(gaišā vietā uz palodzes)!

6. Reizi nedēļā aplūko trauku ar spraudeņiem un 
nepieciešamības gadījumā papildini ūdeni!

7. Mēnesi pēc eksperimenta saskaiti, cik sakņu ir izaudzis 
katram spraudenim, un izmēri sakņu garumu!

8. Ieraksti tabulā (sk. pie QR koda) sava eksperimenta 
rezultātus un apkopo tabulā citu klasesbiedru rezultātus!

9. Pārstādi apsakņotos spraudeņus augsnē skolotāja dotajos 
podiņos!

10. Aplaisti pārstādītos spraudeņus un novieto skolotāja norādītajā vietā!

Viens no vienkāršākajiem telpaugu pavairošanas 

veidiem ir to veģetatīvā pavairošana ar spraudeņiem. 

Par spraudeņiem sauc auga – visbiežāk zaru – daļas, 

kas tiek turētas augsnē, ūdenī vai barības šķīdumā, līdz 

tām izveidojas saknes; apsakņojušos spraudeņus var 

pārstādīt augsnē.

7–15 cm garš 
spraudenis

Nogriež 
lapas

Nogriež spraudeni 
zem lapu mezgla 
vietas
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• salīdzināsi, kas ir kopīgs un kas – atšķirīgs 
vīrieša un sievietes dzimumsistēmu 
funkcijās;

• gūsi izpratni par to, kā pubertāte ietekmē 
dzimumsistēmas funkcijas un kādas 
izmaiņas tā rada visa organisma funkcijās;

• veidosi izpratni par vīrieša 
dzimumsistēmas uzbūvi un funkcijām, kā 
arī apaugļošanu;

• veidosi izpratni par sievietes 
dzimumsistēmas uzbūvi un funkcijām, kā 
arī menstruālo ciklu;

• gūsi priekšstatu par apaugļošanos un 
galvenajiem embrionālās attīstības 
posmiem;

• gūsi priekšstatu par galvenajiem posmiem 
bērna attīstībā pēc piedzimšanas;

• mācīsies par dažādu kontracepcijas 
metožu priekšrocībām un trūkumiem;

• paplašināsi izpratni par seksuāli 
transmisīvajām slimībām.

Šajā tematā tu

DZIMUMDZIEDZEROS 
NOTIEK DZIMUMŠŪNU 
VEIDOŠANĀS; 
VĪRIEŠA 
DZIMUMSISTĒMA 
NODROŠINA 
APAUGĻOŠANU, 
BET SIEVIETES – 
EMBRIONĀLO ATTĪSTĪBU

1.2. 
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KAS IR KOPĪGS UN KAS – ATŠĶIRĪGS VĪRIEŠA  
UN SIEVIETES DZIMUMSISTĒMĀM?

Dzimumorgānu sistēma ir vienīgā orgānu 
sistēma, kuras uzbūve un funkcijas sievietei 
un vīrietim atšķiras. Tomēr vairākas funkcijas 
abām dzimumorgānu sistēmām ir līdzīgas. 

Vīrieša dzimumsistēmas funk-
cijas:

• dzimumšūnu attīstība;

• dzimumhormonu veidošanās;

• apaugļošana.

Sievietes dzimumsistē-
mas funkcijas:

• dzimumšūnu attīstība;

• dzimumhormonu veido-

šanās;

• apaugļošanās;

• embrija (vēlāk augļa) 

attīstība;

• dzemdības;

• jaundzimušā zīdīšana.

DZ IMUMDZ IEDZEROS  NO T I EK  DZ IMUMŠŪNU VE IDOŠ ANĀS ; 
V ĪR I EŠ A  DZ IMUMS IS TĒMA  NODROŠ IN A  APAUGĻOŠ ANU,  BET  S I EV I E TES  –  EMBR IONĀLO  ATT Ī S T ĪBU

Urīnpūslis*

* Urīnpūslis nav dzimumorgānu sistēmas orgāns, bet atsevišķi vīrieša 
dzimumsistēmas orgāni, piemēram, prostata un urīnizvadkanāls, “kalpo” 
gan dzimumorgānu sistēmai, gan urīnizvadorgānu sistēmai. Tāpēc vīrieša 
dzimumorgānu sistēmas shematiskajos attēlos parasti iekļauj arī urīnpūsli,  
lai parādītu abu orgānu sistēmu savstarpējo novietojumu.

Abiem dzimumiem ir dzimumdziedzeri – 
sēklinieki (vīriešiem) un olnīcas (sievietēm), 
kas nodrošina dzimumšūnu attīstību un 
dzimumhormonu veidošanos.

Maksts

Prostata jeb 
priekšdziedzeris

Dzimumloceklis

Sēklinieka 
piedēklis

Urīnvads

Sēklvads

Sēklinieks

Sēklas 
pūslītis

Urīn-
izvad-
kanāls

Olvads

Dzemdes 
dobums

Dzemdes 
gļotāda

Dzemde

Dzemdes 
kakls

Olnīcas 
saite

Olnīca



191.  NODAĻ A .  KĀ  RODAS  JAUNS  ORGAN ISMS?

DZ IMUMDZ IEDZEROS  NO T I EK  DZ IMUMŠŪNU VE IDOŠ ANĀS ; 
V ĪR I EŠ A  DZ IMUMS IS TĒMA  NODROŠ IN A  APAUGĻOŠ ANU,  BET  S I EV I E TES  –  EMBR IONĀLO  ATT Ī S T ĪBU

KAS IR PUBERTĀTE, UN KAS TO IZRAISA?
Pusaudža vecumā cilvēka organismā notiek 

lielas pārmaiņas – tas ir laiks, kad cilvēka 
ķermenis gatavojas pēcnācēju radīšanai. 
Šo laikposmu, kurā gan bioloģiski, gan 
funkcionāli tiek sasniegta dzimumgatavība, 
dēvē par dzimumnobriešanas periodu 
jeb pubertāti. To izraisa hipofīzes hormonu 
stimulējošā ietekme uz dzimumdziedzeriem. 
Dzimumdziedzerus stimulējošie hormoni 
izraisa sēklinieku un olnīcu “atmošanos”.

• Dzimumdziedzeros sākas dzimumšūnu 
veidošanās.

• Dzimumdziedzeri sāk izdalīt 
dzimumhormonus.

• Dzimumhormoni izraisa sekundāro 
dzimumpazīmju veidošanos.

Sekundārās dzimumpazīmes

Par dzimumpazīmēm sauc organismu pazīmes, kas 

abiem dzimumiem ir atšķirīgas. Bērnam piedzimstot, 

tam jau ir primārās dzimumpazīmes – izveidojušies 

iekšējie un ārējie dzimumorgāni. Iestājoties puber-

tātei, sievišķo un vīrišķo dzimumhormonu ietekmē 

sāk veidoties papildu pazīmes, kas sievietēm un vīrie-

šiem ir atšķirīgas – sekundārās dzimumpazīmes. Pie-

mēram, mainās ķermeņa proporcijas, meitenēm sāk 

augt krūtis un uzkrājas tauki, bet zēniem palielinās 

muskuļu masa un sāk augt sejas apmatojums.

Meiteņu dzimumnobriešana

Meiteņu dzimumnobriešana sākas aptuveni 12–14 

gadu vecumā, kad dzimumdziedzerus stimulējošo 

hipofīzes hormonu ietekmē olnīcas sāk pastiprinā-

ti izdalīt sievišķos dzimumhormonus estrogēnu un 

progesteronu. Meitenēm sāk augt krūtis, mainās 

ķermeņa proporcijas, ķermenis iegūst sievišķīgas 

formas, piemēram, apaļīgākas gūžas. Sievišķie dzi-

mumhormoni veicina tauku uzkrāšanos. Parādās 

apmatojums padusēs un kaunuma apvidū. Šajā laikā 

sākas menstruācijas. Sākumā tās var būt neregulā-

ras, ar vairāku mēnešu pārtraukumiem, taču ar lai-

ku nostabilizējas. Visas šis pārmaiņas izraisa papildu 

emocionālo un fizisko slodzi, tāpēc meitenes kļūst 

emocionālākas.

Zēnu dzimumnobriešana

Zēnu dzimumnobriešana sākas aptuveni 13–14 gadu 

vecumā, kad dzimumdziedzerus stimulējošo hipofī-

zes hormonu ietekmē sēklinieki sāk pastiprināti iz-

dalīt vīrišķo dzimumhormonu testosteronu. Zēniem 

sāk palielināties ārējie dzimumorgāni (sēklinieki 

un dzimumloceklis), pieaug muskuļu masa, mainās 

ķermeņa proporcijas, piemēram, kļūst platāki pleci. 

Sāk augt bārda un apmatojums padusēs un kaunu-

ma apvidū. Zēniem mainās balss saišu garums, un 

balss kļūst zemāka, tāpēc to sauc par balss lūzumu. 

Mainoties vielmaiņai, palielinās apetīte un notiek 

intensīvāka svīšana. Naktīs var notikt no gribas ne-

atkarīga spermas noplūšana, t. s. “slapjie sapņi” jeb 

pollūcija.

Iestājoties dzimumbriedumam, dzimumhormonu ietekmē 

sāk parādīties pastiprināta interese par pretējo dzimumu un 

parādās dzimumtieksme jeb libido. Nereti šajā vecumā 

jaunieši sāk meklēt pretējā dzimuma draugus.
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KĀDA IR VĪRIEŠA DZIMUMSISTĒMAS 
UZBŪVE UN FUNKCIJAS?

Vīrieša dzimumsistēmu veido ārējie un iekšējie dzimum- 
orgāni. Vīrieša ārējie dzimumorgāni ir dzimumloceklis 
un sēklinieku maisiņš, bet iekšējie dzimumorgāni – sēk-
linieki, sēklinieku piedēkļi, sēklvadi, sēklas pūslīši, sēklas 
izsviedējvadi, prostata un sīpoliņa dziedzeri. 

Sēklinieki

Sēklinieki ir vīrišķie dzimumdziedzeri, kas atrodas sēklinieku maisiņā. Tā-

pat kā sievišķie dzimumdziedzeri, tie nodrošina dzimumhormonu izdalīša-

nu un dzimumšūnu veidošanos. 

Katrs sēklinieks sastāv no daudzām daiviņām. Sēklinieka daiviņās atro-

das izlocītie sēklas kanāliņi. Šajos kanāliņos notiek spermatozoīdu cilmes 

šūnu vairošanās un spermatozoīdu veidošanās. No sēkliniekiem sperma-

tozoīdi nokļūst sēklinieku piedēkļos. Tur beidzas spermatozoīdu nofor-

mēšanās un tie uzkrājas.

Vīrieša dzimumsistēmas uzbūve un funkcijas

DZ IMUMDZ IEDZEROS  NO T I EK  DZ IMUMŠŪNU VE IDOŠ ANĀS ; 
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Urīnpūslis

Sēklvads

Urīnizvadkanāls

Dzimumloceklis

Sēklinieka piedēklis

Sēklinieku maisiņš

Sēklas izsviedējvads

Sēklvads un sēklas 
izsviedējvads

Sēklvadi ir aptuveni 50 cm garas 

caurulītes, kas nodrošina sperma-

tozoīdu pārvietošanu no sēklinieku 

piedēkļiem līdz sēklas izsviedēj-
vadiem. Sēklvads un sēklas pūslīša 

izvadkanāls savienojas kopā, veido-

jot sēklas izsviedējvadu; tur notiek 

spermatozoīdus saturošā šķidruma 

jeb spermas veidošanās procesa 

galvenā daļa. Sēklas izsviedējvads 

ievada spermas šķidrumu urīniz-
vadkanālā. Tas nodrošina gan sper-

mas, gan urīna izvadīšanu, taču šie 

procesi nenotiek vienlaikus.

Sēklas pūslītis

Urīnpūšļa mugurpusē katram sēkl-

vadam kā neliels maisiņš pievie-

nojas papildu dziedzeris – sēklas 
pūslītis. Tas izdala biezu, viskozu 

šķidrumu, kas satur spermatozoīdu 

darbībai nepieciešamās barības vie-

las. Spermas šķidrumu veido sēklas 

pūslīšu, prostatas un sīpoliņa dzie-
dzeru izdalītās vielas. Sīpoliņa dzie-

dzeri ir sīki pāra dziedzeri, kas atro-

das zem prostatas.

Prostata un sīpoliņa dziedzeri

Prostata jeb priekšdziedzeris ir kas-

taņa lieluma orgāns, kas atrodas 

zem urīnpūšļa un aptver urīniz-

vadkanāla augšdaļu. Tam cauri iet 

arī sēklas izsviedējvadi, kas pros-

tatā savienojas ar urīnizvadkanālu. 

Arī prostata izdala vielas, kas vei-

do spermas šķidro daļu un piešķir 

spermatozoīdiem kustīgumu. Pros-

tatu veido gan dziedzeraudi, gan 

gludie muskuļi. Saraujoties prosta-

tas muskuļi veicina spermas izsvie-

šanu urīnizvadkanālā.
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KUR UN KĀ NOTIEK SPERMATOZOĪDU VEIDOŠANĀS?
Spermatozoīdi veidojas no dzimumšūnu 

cilmes šūnām vīrišķajos dzimumdziedzeros – 
sēkliniekos. Sēklinieki jau embrionālās 
attīstības laikā izslīd no vēdera dobuma sēk-
linieku maisiņā. Normālos apstākļos sēkli-
niekos temperatūra ir par 1–1,5 °C zemāka 
nekā vēdera dobumā. Šāda temperatūra ne-
pieciešama, lai veidotos normāli spermato-
zoīdi. Katrs sēklinieks ir veidots no 100–250 
daiviņām, kas atdalītas ar saistaudu starp-
sienām. Sēklinieka daiviņās atrodas izlocī-
tie sēklas kanāliņi. Šajos kanāliņos notiek 
spermatozoīdu cilmes šūnu vairošanās un 
spermatozoīdu noformēšanās. Starp kanāli-
ņiem atrodas dziedzeršūnas, kas izdala vī-
rišķos dzimumhormonus.

Sēklinieka uzbūve

Norises sēklinieku izlocītajos kanāliņos

Katrs sēklinieka izlocītais kanāliņš ir 70–100 cm garš. 

Dzimumšūnu cilmes šūnas ir izvietojušās tuvāk ārpu-

sei – zem kanāliņa membrānas. Tām daloties, daļa 

saglabā cilmes šūnu funkciju, bet daļa sāk attīstīties 

par spermatozoīdiem. Veidojoties spermatozoīdiem, 

šūna iegūst spermatozoīdam raksturīgo formu, t. sk. 

astīti, tajā tiek noārdītas “liekās” sastāvdaļas, un tai sa-

mazinās izmērs (sk. 22. lpp.). Apkārt topošajiem sper-

matozoīdiem ir balstšūnas, kas nodrošina to baroša-

nos, kā arī “apēd” liekās šūnu daļiņas. Noformēšanās 

laikā spermatozoīdi tiek lēnām pārvietoti uz kanāliņa 

centru (dobumu).

Norises sēklinieku piedēkļu kanāliņos

Lai izveidotos apaugļot spējīgs spermatozoīds, ir ne-

pieciešamas aptuveni 64–75 dienas. Spermatozoīdu 

galīgā noformēšanās notiek sēklinieku piedēkļu ka-

nāliņos. Tur tie iegūst aizsargapvalku, kas tos pasargā 

no sievietes organisma imūnreakcijām. Noformēju-

šies spermatozoīdi var uzkrāties sēklinieka piedēklī 

līdz 40 dienām.

DZ IMUMDZ IEDZEROS  NO T I EK  DZ IMUMŠŪNU VE IDOŠ ANĀS ; 
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Izlocītais 
kanāliņš

Noformējušies 
spermatozoīdi

Noformējušies 
spermatozoīdi

Sēklvads

Sēklinieka 
daiviņas

Sēklinieka 
piedēkļa 
kanāliņi

Izlocītais 
kanāliņš

Izlocītie kanāliņi

Dzimumšūnu 
cilmes šūnas

Izlocītā 
kanāliņa 
membrāna

Dziedzeršūnas

Balstšūnas
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KĀ SPERMATOZOĪDA UZBŪVE  
IR PIELĀGOTA TĀ FUNKCIJĀM?

Pilnībā noformējušies spermatozoīdi ir mazas šūnas ar 
garu astīti. Tie ir kustīgi un daudz mazāki nekā olšūnas. Lai 
vīrišķās dzimumšūnas spētu veikt apaugļošanu, pēc dalīša-
nās tajās notiek virkne pārmaiņu – noformēšanās:

• šūnai izveidojas astīte, kas nodrošina kustīgumu;

• šūnas kakliņā sakoncentrējas daudz mitohondriju, kas 
apgādā šūnu ar kustībām nepieciešamo enerģiju;

• šūna zaudē lielāko daļu sastāvdaļu; tas ļauj maksimāli 
samazināt izmērus un atvieglo pārvietošanos;

• šūnas priekšgalā izveidojas pūslītis (akrosoma), kas 
satur olšūnas apvalku šķīdināšanai nepieciešamās 
vielas;

• šūnai izveidojas aizsargapvalks, lai pasargātu to no 
sievietes organisma imūnreakcijām, t.i., atpazīšanas un 
iznīcināšanas.

Skolās parasti ir pastāvīgo 
mikropreparātu komplekti, 

kuros ir atrodami arī 
cilvēka spermatozoīdu 
pastāvīgie preparāti. 
IZPĒTI mikroskopā 

cilvēka spermatozoīdu 
mikropreparātu!

SALĪDZINI 
spermatozoīdus (to 

izmērus, formu) ar citām 
cilvēka šūnām!

Spermatozoīda uzbūve

Pūslītis 
(akrosoma)

Citoplazma

Galviņa Kakliņš Astīte

Kodols ar  
23 hromosomām

Mitohondriji Vica

Salīdzinot ar citām cilvēka šūnām, 

spermatozoīdi (neskaitot astīti) ir ļoti 

mazas šūnas. To izmērs ir aptuveni 7 µm. 

Citu cilvēka šūnu izmērs ir vidēji 10–20  

µm. Savukārt spermatozoīda astītes 

garums sasniedz aptuveni 50 µm.
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Sievišķo dzimumšūnu augšanai raksturīgs cikliskums – 
katrā ciklā, kas ilgst vidēji 28 dienas, augšanu uzsāk vairākas 
sievietes dzimumšūnas, bet pabeidz tikai viena. Šajā laikā 
tā būtiski mainās, lai nodrošinātu dīgļa attīstību, kas var 
notikt pēc apaugļošanas:

• šūnai izveidojas biezs olbaltumvielu un folikula* 
šūnu apvalks;

• šūnā ir spēcīgi attīstītas šūnas sastāvdaļas, kas 
nodrošina rezerves vielu ražošanu un uzkrāšanu;

• dzimumšūnu apņemošās folikula šūnas nodrošina 
tai papildu barošanu un lielu vielu rezervju 
uzkrāšanos, kas būs nepieciešamas sākotnējai dīgļa 
attīstībai;

• dzimumšūna daudzkārt palielinās izmēros, jo tajā 
uzkrājas rezerves barības vielas – dzeltenums.

* Par folikulu sauc olšūnu kopā ar to apņemošajām šūnām.

KĀ OLŠŪNAS UZBŪVE IR PIELĀGOTA TĀS FUNKCIJĀM?

Skolās parasti ir 
pastāvīgo mikropreparātu 

komplekti. Tur ir 
atrodami cilvēka olnīcu 

pastāvīgie preparāti, 
kuros var saskatīt olšūnas 

(folikulus) dažādās to 
attīstības stadijās. 

IZPĒTI mikroskopā 
olnīcas pastāvīgo 
mikropreparātu! 

SALĪDZINI olšūnas 
(izmērus, formu) ar citām 

cilvēka šūnām!

Olšūnas uzbūve

Aplūkojot mikroskopā olnīcu preparātus, tajos var 

saskatīt folikulus dažādās attīstības stadijās. Tieši zem 

olnīcas garozas (ārējās kārtas) var redzēt lielu daudzumu 

primāro folikulu, kas izveidojušies jau embrionālās 

attīstības laikā un “snauž” līdz brīdim, kad kādā ciklā sāks 

augt. Zem tiem redzami augošie folikuli. Augošo folikulu 

šūnas nodrošina sievišķo dzimumhormonu sintēzi, kā arī 

“baro” olšūnu, palīdzot tai uzkrāt rezerves vielas, kuras 

būs nepieciešamas dīgļa attīstībai.

Olšūnu 
apņemošās 
folikula šūnas 

Augošie folikuliPrimārie folikuli

Kodols

Olbaltumvielu 
apvalks

Citoplazma ar 
barības vielu 
rezervēm
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KĀDA IR SIEVIETES DZIMUMSISTĒMAS UZBŪVE  
UN FUNKCIJAS?

Sievietes dzimumsistēmu veido ārējie un iekšējie 
dzimumorgāni.  Sievietes ārējie dzimumorgāni ir lielās un 
mazās kaunuma lūpas, klitors un krūšu dziedzeri. Iekšējie 
dzimumorgāni ir olnīcas, olvadi, dzemde un maksts.

Dzemde

Dzemde ir muskuļains orgāns. Tās sienas lielāko daļu veido gludie musku-
ļi, kuru saraušanās nodrošina dzemdību norisi. Savukārt iekšējais slānis – 

dzemdes gļotāda jeb endometrijs – nodrošina  embrija ieligzdošanos un 

barošanu. Ja grūtniecība nav iestājusies, tad daļa dzemdes gļotādas* pe-

riodiski noārdās – notiek mensturācija. Dzemdes apakšējo daļu sauc par 

dzemdes kaklu. Tas noslēdz dzemdes dobumu un ir savienots ar maksti.

* Menstruāciju laikā noārdās daļa no dzemdes gļotādas – tās virsējais (t.s. 
funkcionālais) slānis. Gļotādas apakšējais (bazālais) slānis nodrošina tās 
atjaunošanos.

Olvadi

Olvadi ir 10–12 cm gari cauruļveida 

orgāni, kas savienoti ar dzemdi. Otrā 

olvada galā ir uz olnīcas pusi vērsts 

piltuvveida paplašinājums ar bārk-
stīm, kas uztver ovulējušo (no olnīcas 
izkļuvušo) olšūnu. Olvadā notiek ol-

šūnas apaugļošanās, ja aptuveni vie-

nā laikā ar olšūnu tur pēc dzimum- 

akta ir nonākuši arī spermatozoīdi. 

Pēc apaugļošanās turpat olvadā sā-

kas pirmās dīgļa attīstības stadijas – 

apaugļotā olšūna (zigota) dalās, 

pārvēršoties par daudzšūnu dīgli. 
Olvadu izklāj skropstiņepitēlijs – šū-

nas ar skropstiņām, kuras viļņveidīgi 

kustas un pārvieto dīgli uz dzemdi.

Maksts

Maksts ir dobs, muskuļains orgāns, 

kas savieno dzemdes kaklu ar ārē-

jiem dzimumorgāniem. Tā ir eja, pa 

kuru var iekļūt spermatozoīdi, un 

caur to arī piedzimst mazulis.

Olnīcas

Olnīca ir pāra orgāns, kas atrodas 

vēdera dobumā. Tā ir piestiprināta 

pie dzemdes ārējās sienas ar olnīcas 
saiti.
Meitenei piedzimstot, katrā olnīcā ir 

aptuveni 300 000–400  000 olšūnu 

aizmetņu, kurus apņem folikula šū-

nas. Kad ir sasniegta pubertāte, vie-

nā vai otrā olnīcā periodiski nobriest 

viens pūšļveida folikuls ar olšūnu*. 

Folikula sienas šūnas nodrošina ol-

šūnu ar barības vielām un izdala sie-
višķos dzimumhormonus. 

* Ļoti retos gadījumos vienlaicīgi 
nobriest divas vai pat vairākas olšūnas. 
Šajos gadījumos dzimst divu vai vairāku 
olšūnu dvīņi. Savukārt, sadaloties dīglim, 
kas izveidojies no vienas apaugļotas 
olšūnas, rodas tā sauktie identiskie 
(vienas olšūnas) dvīņi.

Sievietes dzimumsistēmas uzbūve un funkcijas

Olvada 
bārkstis

Maksts

Dzemdes 
kakls

Gludo 
muskuļu 
slānis

Dzemdes 
gļotāda 
(endometrijs)

Olnīcas 
saite

Olnīca

Olvadi

Dzemde

Olnīca
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KAS NOTIEK SIEVIETES DZIMUMCIKLA LAIKĀ,  
JA NENOTIEK APAUGĻOŠANĀS?

Sievietes dzimumciklu regulē hormoni, kurus izdala 
dziedzeris smadzenēs (hipofīze). Šie hormoni sāk izdalīties 
līdz ar pubertātes iestāšanos un stimulē olnīcu aktivitāti, 
bet olnīcas izdala hormonus, kas regulē izmaiņas dzemdē.  
Tādējādi sievietes dzimumciklā notiek gan izmaiņas olnīcās, 
gan dzemdē. Ja apaugļošanās nenotiek, tad katrā ciklā 
atkārtojas šādas norises:

• olnīcās notiek folikulu augšana, olšūnas ovulācija 
(atbrīvošanās) un dzeltenā ķermeņa veidošanās;

• dzemdē notiek dzemdes gļotādas (endometrija) 
virsējā slāņa noārdīšanās, atjaunošanās un 
sagatavošanās embrija uzņemšanai; ja apaugļošanās 
nav notikusi, nākamajā ciklā šis dzemdes gļotādas 
slānis atkal noārdās. 

Bioloģiskā metode, kā izsargāties 
no grūtniecības

Daži pāri, lai izsargātos no nevē-

lamas grūtniecības, izmanto t. s. 

bioloģisko metodi – nestājas dzi-

mumattiecībās dienās, kad pastāv 

iespēja apaugļoties. Šo metodi var 

pielietot tikai tad, ja sievietei ir sta-

bils dzimumcikla garums un viņa 

labi pazīst savu organismu. Taču 

metode nav droša, jo menstruālā 

cikla garumu ietekmē fiziskā un 

garīgā slodze, slimības, ceļojumi, 

badošanās, stress.

Par izsargāšanos no grūtniecības 

vairāk pastāstīts 37. lpp.

Menstruācija un menstruālais cikls

Ja iepriekšējā ciklā apaugļošanās nav notikusi, dzem-

des gļotādas (endometrija) virsējais slānis noārdās un 

kopā ar asinīm tiek izvadīts no sievietes organisma 

caur maksti. Šo procesu sauc par menstruāciju, bet 

laika posmu no vienas menstruācijas pirmās dienas 

līdz nākamās pirmajai dienai – par menstruālo cik-
lu. Ar menstruāciju aizsākas katrs nākamais dzimum-

cikls. Viss cikls kopumā ilgst vidēji 28–30 dienas, bet 

menstruācija – 3–5 dienas.

Pirmās menstruācijas ir zīme, ka meitenei ir iestāju-

sies pubertāte un olnīcās un dzemdē sākušās cikliskās 

izmaiņas.

Dzeltenais ķermenis

Neatkarīgi no tā, vai apaugļošanās ir vai nav noti-

kusi, no ovulējušā (pārplīsušā un olšūnas pamestā) 

folikula olnīcā veidojas dzeltenais ķermenis. Dzelte-

nā ķermeņa šūnas izdala sievišķo dzimumhormonu 

progesteronu, kurš veicina dzemdes gļotādas piln-
veidošanos un sagatavošanos dīgļa uzņemšanai (im-

plantēšanai). Ja apaugļošanās nenotiek, dzeltenais 

ķermenis saglabājas līdz menstruālā cikla beigām, 

bet pēc tam uzsūcas. Ja apaugļošanās ir notikusi, 

dzeltenais ķermenis saglabājas un nodrošina nor-

mālu dzemdes gļotādas darbību pirmajos grūtniecī-

bas mēnešos.

Norises sievietes dzimumcikla laikā, ja apaugļošanās nav notikusi

Norises 
olnīcās

Cikla 
dienas

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Norises 
dzemdē

Folikula augšana

Gļotādas noārdīšanās Gļotādas atjaunošanās un sabiezēšana – sagatavošanās dīgļa 
uzņemšanai

Dzeltenā ķermeņa izveidošanās un 
saglabāšanāsOvulācija
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KĀ NOTIEK APAUGĻOŠANĀS?
Apaugļošanās notiek olvadā, ja tajā satiekas 

olšūna un spermatozoīdi.

• Olšūna olvadā nokļūst pēc ovulācijas un 
saglabājas tur vēl pāris dienas. Ja tā 
netiek apaugļota, tad aiziet bojā*.

• Spermatozoīdus klāj aizsargapvalks, 
tāpēc tie sievietes dzimumsistēmā var 
izdzīvot vairākas dienas, līdz tiek at-
pazīti un iznīcināti sievietes organisma 
imūnreakcijās.

Tādējādi visbiežāk apaugļošanās notiek, 
ja spermatozoīdi sievietes dzimumsistēmā ir 
nonākuši laika periodā no divām dienām 
pirms līdz divām dienām pēc ovulācijas, 
t. i., aptuveni četru dienu periodā.

* Olšūna ir “nepareiza” šūna, jo tajā ir vienkāršais 
hromosomu komplekts, un ilgstoši dzīvot tā nespēj. Ja tā 
netiek apaugļota, tajā uzsākas procesi, kas noārda šūnu, 
t. s. ieprogrammētā šūnas nāve.

Olšūnas apvalka šķīdināšana un spermatozoīda 
iekļūšana olšūnā

Olšūnas membrānu sedz biezs olbaltumvielu apvalks 

(sk. 23. lpp.). Lai notiktu apaugļošanās (spermatozo-

īda kodols tiktu ievadīts olšūnā), vispirms šis apvalks ir 

jāizšķīdina. To paveic vielas, kuras atrodas īpašā pūslītī 

(akrosomā) spermatozoīda galviņā. Parasti olbaltum-

vielu apvalka šķīdināšanā piedalās vairāki spermatozo-

īdi, tādējādi atvieglojot “veiklākā” spermatozoīda iekļū-

šanu. Taču olšūnā iekļūst tikai viens, jo, tiklīdz šā pirmā 

spermatozoīda membrāna saskaras ar olšūnas mem-

brānu, tā izdala vielas, kas to padara necaurlaidīgu un 

novērš citu spermatozoīdu  iekļūšanu*.

* Spermatozoīda membrānā ir vielas, kas pievienojas olšūnas 
membrānas receptoriem pēc atslēgas – slēdzenes principa. 
Tiklīdz kāda spermatozoīda  “atslēga” ir atradusi savu 
“slēdzeni”, visas pārējās slēdzenes tiek aiztaisītas ciet. Tas 
notiek milisekunžu laikā.

Apaugļošanās
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1. Spermatozoīda pūslītī esošās vielas 
šķīdina olšūnas olbaltumvielu apvalku

2. Spermatozoīda “atslēga” pievienojas 
olšūnas membrānas “slēdzenei”

3. Spermatozoīda membrāna 
saplūst ar olšūnas membrānu 

4. Citi spermatozoīdi vairs 
nevar iekļūt olšūnā 

Kodols, kas izveidojies, 
saplūstot olšūnas un 
spermatozoīda kodoliem

Spermatozoīda 
kodols

Kodols

Pūslītis (akrosoma), kas 
satur apvalka šķīdināšanai 
nepieciešamās vielas

Folikula šūnas, kas “pavada” 
olšūnu pēc ovulācijas

Olšūnas membrāna

Olbaltumvielu apvalks

Pūslīši, kuros ir vielas, kas 
novērsīs citu spermatozoīdu 
iekļūšanu

Olšūnas kodols

Vielas, kas novērš citu 
spermatozoīdu pievienošanos, 
padarot membrānu 
necaurlaidīgu
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KAS MAINĀS SIEVIETES DZIMUMCIKLĀ, JA NOTIEK
APAUGĻOŠANĀS?

Ja ir notikusi apaugļošanās, mainās sievietes organisma 
hormonālā  regulācija – izdalās hormoni, kas izraisa pārmaiņas 
olnīcās un dzemdē. Ja ir notikusi apaugļošanās, 

• nesākas nākamais cikls un olnīcās neturpinās foliku-
lu nobriešana, līdz ar to nenotiek olšūnas ovulācija, bet 
dzeltenais ķermenis turpina funkcionēt;

• dzeltenā ķermeņa darbības rezultātā nenoārdās 
dzemdes gļotādas virsējais slānis – tas saglabājas 
un nodrošina embrionālo attīstību (tādēļ to sauc par 
funkcionālo slāni).

Norises sievietes dzimumcikla laikā* 

* Šajā attēlā apkopotas norises viena sievietes dzimumcikla (aptuveni mēneša) laikā, ja 
notiek apaugļošanās. Protams, tās notiek secīgi, ne visas reizē.
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Norises sievietes dzimumcikla laikā, ja notiek apaugļošanās

Norises 
olnīcās

Cikla 
dienas

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Norises 
dzemdē

Jas ir 
notikusi 

apaugļo-
šanās

Folikula augšana

Gļotādas noārdīšanās Gļotādas atjaunošanās un sabiezēšana – sagatavošanās dīgļa 
uzņemšanai

Dzeltenā ķermeņa izveidošanās un 
saglabāšanāsOvulācija

Apaugļošanās
Zigotas 

izveidošanās

Dīgļa 

pārvietošana  

pa olvadu

Dīgļa ieligzdošanās 

(implantēšanās) dzemdē 

un attīstība
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KAS NOTIEK CILVĒKA EMBRIONĀLĀS 
ATTĪSTĪBAS PIRMAJĀ MĒNESĪ?

Pēc apaugļošanās no zigotas attīstās dīglis; 
šīs attīstības sākumposms norisinās olvadā.

• Notiek dīgļa šūnu dalīšanās, un tas 
izveidojas par lodveida daudzšūnu dīgli. 
Olvada skropstiņepitēlijs to virza pa 
olvadu uz dzemdes pusi. 

• Aptuveni 6–7 dienas pēc apaugļošanās 
dīglis sasniedz dzemdes dobumu, un 
sākas tā ieligzdošanās jeb implantē-
šanās dzemdes gļotādā. Daļa no dīgļa 
šūnām veido embriju, bet daļa – dīgļa 
apvalkus.

• Dīgļa apvalku šūnas sāk izdalīt hormonu, 
kas ir nepieciešams, lai saglabātu grūt-
niecību. Šo hormonu sauc par grūtniecī-
bas hormonu un izmanto grūtniecības 
noteikšanai, nosakot to asinīs vai urīnā.

Tūlīt pēc 

apaugļošanās olvadā 

sākas šūnu dalīšanās, un no zigotas sāk veidoties 

daudzšūnu dīglis. Trešajā dienā dīglis jau sastāv  
no 8 šūnām.

Nonācis dzemdē, tas būs kļuvis par lodveida dīgli ar dobu 

vidu, sastāvēs no vairākiem simtiem šūnu un atgādinās 

mikroskopisku aveni.

1.–6.  
diena

1.–14.  
diena

13.–14. 
diena

7.–28.  
diena

11.–15.  
diena

13.–21. 
diena

21.–28. 
diena

Olšūnas augšana olnīcā

Nobriedušās olšūnas 
atbrīvošanās no olnīcas 

(ovulācija)

Menstruācija

Dzimumakts, kura rezul-
tātā var iestāties grūt-

niecība
Embrionālās attīstības 
sākuma periods, kas 

notiek olvadā
Dzemdes gļotādas funk-
cionālā slāņa noārdīša-

nās

Embrija ieligzdošanās 
jeb implantācijas sākums

Lodveida daudzšūnu dīg-
ļa veidošanās no apaug-
ļotās olšūnas (zigotas), 

tai daloties
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Darbojies pats – padziļini izpratni!

Aplūko sievietes dzimumcikla diagrammas 25. un 27. lpp.! Norādi, kuriem dzimumcikla periodiem 
atbilst dotās norises! Atsevišķus cikla periodus var norādīt vairākkārt, bet citi šeit ir “lieki”. 
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KĀ VAR NOTEIKT GRŪTNIECĪBAS IESTĀŠANOS?
Pirmajās dienās pēc apaugļošanās sieviete 

nejūt, ka tas ir noticis, un nejūt arī grūtniecības 
iestāšanos*. Grūtniecības iestāšanos var 
noteikt ne agrāk kā dažas nedēļas pēc 
apaugļošanās. Dažkārt par to liecina nelabums 
jeb grūtniecības toksikoze.

• Viens no pirmajiem signāliem par grūt-
niecības iestāšanos ir menstruāciju 
kavēšanās. Ja ir notikusi apaugļošanās, 
olnīcas dzeltenais ķermenis izdala hor-
monu progesteronu, kas nodrošina dzem-
des gļotādas saglabāšanos un sabiezēša-
nu, lai tā būtu gatava dīgļa uzņemšanai. 

• Grūtniecības pirmajās nedēļās, kad dīglis 
jau ir implantējies dzemdes gļotādā, 
sievietes asinīs un urīnā parādās t. s. 
grūtniecības hormons. To var noteikt, 
veicot asinsanalīzes vai pašrocīgi, iegā-
dājoties aptiekā un veicot grūtniecības 
testu, kurā tiek izmantots urīns.

• Lai apstiprinātu grūtniecību, ārsts (gine-
kologs) veic izmeklēšanu ar ultrasono-
grāfu, kas dod iespēju saskatīt izmaiņas 
dzemdē. Ultrasonogrāfija kā izmeklēša-
nas metode ir pilnīgi nekaitīga mātei un 
embrijam vai auglim. Šī ir izvēles meto-
de, kuru izmanto, lai noteiktu grūtniecī-
bu un novērotu tās norisi.

* Par grūtniecības iestāšanos parasti tiek uzskatīts 
laiks, kad dīglis sāk implantēties dzemdes gļotādā.

Visvienkāršākais grūtniecības tests, kuru var nopirkt 

aptiekās un lielveikalos, reaģē uz urīnā esošo 
grūtniecības hormonu. Visi šie testi funkcionē pēc viena 

principa – tie nosaka, vai urīna sastāvā ir grūtniecības 

hormons. Jāņem vērā, ka šie testi reaģē tikai 2 nedēļas 

jeb 14 dienas pēc apaugļošanās dienas. Ja tests ir pozitīvs, 

tajā parādās divas svītriņas.

Pirmā izmeklēšana ar ultrasonogrāfu tiek veikta, 

lai noteiktu, vai grūtniecība tiešām ir iestājusies, kāds 

ir grūtniecības termiņš, vai redzams viens vai vairāki 

embriji. To parasti veic laikā no sestās grūtniecības 

nedēļas līdz vienpadsmitajai. Šajā laikā embriju var 

saskatīt kā nelielu “pumpu” dzemdes gļotādā (norādīts  

ar bultiņu).

Noskenējis šo QR kodu, tu atradīsi uzdevumu 
par grūtniecības hormona veidošanos.

maconis.lv/qr/2233
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Pozitīvs grūtniecības tests

Negatīvs grūtniecības tests

Grūtniecības toksikoze

Aptuveni pusei grūtnieču viena no grūtniecības pa-

zīmēm ir nelabums jeb grūtniecības toksikoze. Tā 

parādās pirmā grūtniecības mēneša beigās. Biežākās 

toksikozes pazīmes ir slikta dūša, vemšana, galvas 

reibonis, vielmaiņas izmaiņas, nepatika pret noteik-

tiem ēdieniem un smaržām vai, tieši pretēji, izteikta 

vēlme pēc noteiktiem ēdieniem. Parasti grūtnieces 

šos simptomus novēro pirmajos trijos grūtniecības 

mēnešos, bet pēc tam tie izzūd.
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KĀPĒC VEIDOJAS DVĪŅI?
Parasti sievietei vienā grūtniecībā attīstās 

un piedzimst viens mazulis. Taču dažkārt at-
tīstās un piedzimst divi mazuļi – tos sauc par 
dvīņiem.

• Ja vienlaikus attīstās un ovulē divas 
olšūnas, un tās tiek apaugļotas, attīs-
tās neidentiskie dvīņi. Neidentiskie 
dvīņi var būt viena dzimuma vai dažādu 
dzimumu, un viņi ir tikpat atšķirīgi vai 
līdzīgi kā citi brāļi un māsas, jo viņiem 
nav vienādas DNS.

• Ja pirmajās dīgļa attīstības stadijās dīglis 
sadalās divās daļās, attīstās identiskie 
jeb vienas olšūnas dvīņi. Identiskie 
dvīņi vienmēr ir viena dzimuma un ļoti 
līdzīgi, jo viņu šūnās ir identiska DNS.

Dvīņu veidošanās
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Tavu skolasbiedru un citu  
paziņu vidū noteikti ir arī dvīņi. 

KĀ TU DOMĀ – kuri no viņiem ir 
identiskie un kuri – neidentiskie?

PAMATO savu spriedumu!
Lai pārbaudītu, kā esi izpratis 

temata daļu par identiskajiem un 
neidentiskajiem dvīņiem,

IZPILDI 3. uzdevumu 36. lpp.!

Divu olšūnu – neidentiskie – dvīņi Vienas olšūnas – identiskie – dvīņi

Divas olšūnas apaugļo divi 
spermatozoīdi

Pēc apaugļošanās izveidojas 
divi dīgļi

Pēc apaugļošanās izveidojas 
viens dīglis, bet tad tas 
sadalās

Divi ģenētiski atšķirīgi dīgļi Divi ģenētiski identiski 
dīgļi

Vienu olšūnu apaugļo viens 
spermatozoīds
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KĀDA NOZĪME IR AUGĻA APVALKIEM?

Augļa apvalki
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Placenta

Placenta ir orgāns, kas nodrošina vielu apmaiņu 

starp mātes organismu un topošo mazuli. Placen-

tai izšķir augļa daļu un mātes daļu. Augļa daļu veido 

ārējā apvalka (horija) bārkstiņas, bet mātes daļu – 

dzemdes audi. Placentu ar augli savieno nabas saite. 

Cilvēka auglim placenta pilnībā izveidojas 10. attīstī-

bas nedēļā. Tā
• nodrošina augļa elpošanu – gāzu maiņu ar mā-

tes asinīm;
• piegādā barības vielas;
• aizvada vielmaiņas galaproduktus;
• pasargā augli no mikroorganismu un kaitīgu 

vielu iekļūšanas tajā;
• nodrošina augļa attīstību, izdalot hormonus.

Ūdens apvalks

Augļa ārējam apvalkam iekšpusē pieguļ ūdens ap-
valks (amnijs), kas satur šķidrumu, kurā atrodas dīg-

lis (auglis) attīstības laikā. Apvalkā ietverto šķidrumu 

(augļa ūdeni) izdala ūdens apvalka un embrija šū-

nas. Šis šķidrums: 

• pasargā embriju (augli) no izžūšanas;

• pasargā arī no pielipšanas pie apvalka;

• amortizē sitienus un grūdienus.

Vielu apmaiņa placentā un nabas saite

Embrionālās attīstības laikā auglis visas nepiecieša-

mās vielas saņem no mātes organisma. Nabas sai-

tē ir asinsvadi, pa kuriem placentai pieplūst un no 

tās aizplūst augļa asinis. Placentā mātes asinsvadi 

un nabas saites asinsvadi veido blīvu kapilāru tīk-

lu; starp kapilāriem notiek vielu apmaiņa. Mātes un 
augļa asinis nesajaucas, tikai nodod un saņem vielas.

Kad dīglis ir ieligzdojies dzemdes sienā, sāk 
veidoties augļa apvalki*:

• ārējais apvalks, kas veido daļu no pla-
centas;

• ūdens apvalks, kas satur šķidrumu, 
kurā dīglis atrodas attīstības laikā;

• dzeltenuma maiss**, kas izzūd pēc pir-
majiem embrionālās attīstības mēnešiem.

Augļa apvalkiem ir ļoti liela nozīme embrio-
nālās attīstības nodrošināšanā, jo tie ir embrija 
(vēlāk augļa) “mājvieta” un nodrošina visus 
nepieciešamos apstākļus tā attīstībai.

* Pirmās 8 nedēļas cilvēka dīgli dēvē par embriju, bet 
pēc tam – par augli. Taču dīgļa apvalkus parasti sauc 
par augļa apvalkiem, jo tie pilnībā noformējas trešajā 
embrionālās attīstības mēnesī. 

** Zivju, abinieku, rāpuļu un putnu embriji saņem 
barības vielas no dzeltenuma maisa. Cilvēkam un 
citiem zīdītājiem tā notiek tikai embrionālās attīstības 
sākumposmā, vēlāk to nodrošina placenta. Cilvēka 
embrijam (vēlāk auglim) dzeltenuma maisā embrionālās 
attīstības pirmajos mēnešos notiek arī gāzu maiņa, 
veidojas asins šūnas un cilmes šūnas.

Nabas saite

Dzeltenuma 
maiss

Ārējais 
apvalks 
(horijs)

Ūdens apvalks

Augļa 
ūdens

Embrijs

Dzemdes 
siena

Placenta 
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KĀ NORIS CILVĒKA EMBRIONĀLĀ ATTĪSTĪBA?
Pirmos divus grūtniecības mēnešus (8 ne-

dēļas) cilvēka dīgli dēvē par embriju, bet pēc 
tam – par augli. Atšķirībā no embrija auglim 
ir izveidojušies visi orgāni, un tas izskatās pēc 
maza cilvēka.

Cilvēka embrionālā attīstība (jauna orga-
nisma attīstība no olšūnas, kamēr tā noris 
mātes organismā), skaitot no menstruālā cikla 
pirmās dienas*, ilgst 40 nedēļas (280 dienas). 
Ja augļa attīstība noritējusi normāli un bērns 
piedzimst laikā, tas sver aptuveni 3,5 kg un ir 
vairāk nekā 50 cm garš.

* Iespējams, tas šķitīs dīvaini, bet ārsti grūtniecības 
termiņu skaita no dienas, kad grūtniecība vēl nevarēja 
būt iestājusies – no pēdējo menstruāciju pirmās dienas. 
Tā dara tāpēc, ka parasti sieviete nevar tieši noteikt 
dienu, kad ir notikusi apaugļošanās.

Mūsdienās grūtniecības norisei var sekot līdzi, izmantojot 

izmeklēšanu ar ultrasonogrāfijas metodi. Tā ir mātei un 

auglim pilnīgi nekaitīga izvēles metode. Parasti grūtniecības 

laikā veic divus izmeklējumus ar ultrasonogrāfijas metodi, 

otro no tiem – 20.–21. grūtniecības nedēļā. Šajā reizē var 

novērtēt, kā noris augļa attīstība, jo tam jau ir izveidojušās 

visas orgānu sistēmas. Ja vecāki vēlas, var uzzināt arī 

gaidāmā bērniņa dzimumu*.

* Par to, kas ietekmē gaidāmā bērna dzimumu, vairāk 
vari uzzināt 105. un 106. lpp.

Noskenējis šo QR kodu, tu atradīsi 
papildinformāciju par embrionālās attīstības 
galvenajām norisēm.

maconis.lv/qr/2236

Cilvēka embriji un augļi

5. attīstības nedēļā em-
brija garums ir aptuveni 

10 mm. Ir izveidojušies 

roku un kāju aizmetņi, sāk 

veidoties sirds un nabas 

saite. Vēl ir astīte.

8. attīstības nedēļā em-
brija garums sasniedz  

18 mm. Sāk veidoties gal-

vas smadzenes. Turpina 

veidoties pārējās orgānu 

sistēmas.

9. attīstības nedēļā auglis 
ir aptuveni 35 mm garš. Ir 

izveidojusies nabas saite 

un pukst sirds. Ultrasono-

grāfijā var noteikt gaidā-

mā bērna dzimumu.

16. attīstības nedēļā augļa 

garums ir aptuveni 16 cm. 

Māte sajūt pirmās aug-

ļa kustības. Visu augļa 

ķermeni klāj smalki matiņi 

(lanugo).
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KAS JĀIEVĒRO GRŪTNIECĪBAS LAIKĀ?
Grūtniece var dzīvot ierasto dzīvi, taču vi-

ņai ir jāievēro darba, atpūtas un uztura re-
žīms, lai nodrošinātu vesela bērna piedzim-
šanu. Ļoti svarīgi grūtniecības laikā atrasties 
ārsta uzraudzībā, lai ārsts varētu sekot līdzi 
grūtniecības norisei.

Grūtniecība ir jāplāno vismaz 3 mēnešus iepriekš, 

lai uzlabotu fizisko veselību. Lai topošajiem vecākiem 

veidotos pilnvērtīgas dzimumšūnas, savlaikus jāatsakās no 

kaitīgiem ieradumiem (smēķēšanas, alkohola lietošanas), 

kā arī jāizvairās no nelabvēlīgiem vides faktoriem, kas var 

ietekmēt dzimumšūnu ģenētisko informāciju.

Lai piedzimtu  
vesels bērns

Topošā māmiņa nedrīkst smēķēt. 

Smēķēšana rada skābekļa trū-

kumu auglim, un tas var radīt tā 

attīstības traucējumus un izraisīt 

elpošanas orgānu slimības, kā arī 

priekšlaicīgas dzemdības. 

Grūtniecei ir kaitīgs mazkustī-

gums. Ieteicams katru dienu pa-

staigāties svaigā gaisā un veikt 

grūtniecēm paredzētos vingrinā-

jumus. Nedzimušais bērns uztver 

māmiņas noskaņojumu, tāpēc ir 

svarīgi nodrošināt arī māmiņas 

garīgo labsajūtu.

Grūtniecības laikā nedrīkst lietot 

alkoholiskos dzērienus un narko-

tiskās vielas. Alkohola un narko-

tisko vielu lietošana var radīt sirds 

un asinsrites sistēmas funkciju 

traucējumus, kā arī nervu sistē-

mas darbības traucējumus.

Grūtniecības laikā ir jāizvairās no 

medikamentu lietošanas. Nepie-

ciešamības gadījumā tos var lie-

tot tikai ārsta uzraudzībā. Daudzi 

medikamenti var izraisīt dažādu 

orgānu sistēmu attīstības traucē-

jumus.

Grūtniece nedrīkst strādāt sma-

gus darbus un cilāt smagumus, 

tādēļ viņai jāpalīdz nest smagas 

somas. Sabiedriskajos satiksmes 

līdzekļos viņai jādod iespēja ap-

sēsties. Pārāk liela fiziskā slodze 

var izraisīt priekšlaicīgas dzemdī-

bas.

Grūtniecība rada papildu slodzi 

daudziem sievietes orgāniem, 

piemēram, sirdij un nierēm. Sie-

viete nogurst ātrāk nekā parasti, 

un viņai biežāk jāatpūšas. Grūt-

niecības laikā ļoti svarīgs ir piln-

vērtīgs miega režīms.

Grūtniecei jārūpējas, lai uzņem-

tais uzturs būtu pilnvērtīgs un sa-

mērīgs. Dažkārt saka, ka grūtnie-

cei “jāēd par diviem”, tomēr ne-

samērīgs uzturs var izraisīt pārāk 

lielu svara pieaugumu.

Grūtniecei ar uzturu jāuzņem 

pietiekami daudz vitamīnu un mi-

nerālvielu. Ja grūtniece ar uztu-

ru uzņem pārāk maz kalcija, viņai 

bojājas zobi, jo bērna attīstībai 

nepieciešamais kalcijs tiek ņemts 

no mātes zobos un kaulos uzkrā-

tajām vielām.
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KĀ NOTIEK DZEMDĪBAS?
Kad mazulis mātes dzemdē ir pietiekami 

attīstījies, viņam ir laiks nākt pasaulē. Mazu-
ļa piedzimšanu sauc par dzemdībām. Tas ir 
sarežģīts process, kas ilgst vairākas stundas 
vai pat diennakti. Svarīgi, lai dzemdību laikā 
netiktu apdraudēta mātes un bērna veselība 
un dzīvība, tāpēc dzemdībām ir jānotiek ārsta 
vai vecmātes uzraudzībā.

• Dzemdības sākas ar vieglām sāpēm, kas 
periodiski atkārtojas un arvien pastip-
rinās. Sāpes izraisa dzemdes muskuļu 
saraušanās. Laika periodi starp sāpēm 
kļūst arvien īsāki, līdz saīsinās līdz da-
žām minūtēm. Dzemdības var sākties arī 
ar augļa ūdens noplūšanu.

• Dzemdību sākumposmā pakāpeniski 
atveras dzemdes kakls. Kad dzemdes 
kakls ir atvēries, pārplīst augļa ūdens 
apvalks un augļa ūdens iztek ārā, ja vien 
tas nav noticis jau agrāk.

• Tam seko augļa izstumšana. Šis pro-
cess no mātes prasa piepūli, jo ir jāpalīdz 
bērnam piedzimt, sasprindzinot vēdera 
muskulatūru brīžos, kad notiek dzem-
des muskuļu saraušanās.

• Kad bērns ir piedzimis, viņš sāk skaļi 
raudāt, un viņa plaušas pirmo reizi ie-
elpo gaisu. Vecmāte divās vietās nosien 
nabas saiti un pārgriež to starp nosie-
tajām vietām. Nabas saite vēl joprojām ir 
saistīta ar placentu, kas atrodas dzemdē.

• 10–20 minūtes pēc bērna piedzimšanas 
atdalās un no mātes organisma tiek 
izvadīta placenta. Šis process ir saistīts 
ar stipru asiņošanu.

Dzemdības

Tūlīt pēc piedzimšanas jaundzimušā ādu klāj baltas 
biezpienveida vielas kārta. Līdz dzemdībām šī viela aizsargā 

bērna ādu no atmiekšķēšanās augļa ūdens ietekmē, bet 

dzemdību laikā nodrošina slīdamību. Tūlīt pēc piedzimšanas 

tiek pārbaudīts jaundzimušā stāvoklis, viņš tiek nomazgāts, 

nosvērts, nomērīts un apģērbts. 

Placenta

Placenta Nabas saite Auglis

Nabas saite Jaundzimušais



351.  NODAĻ A .  KĀ  RODAS  JAUNS  ORGAN ISMS?

DZ IMUMDZ IEDZEROS  NO T I EK  DZ IMUMŠŪNU VE IDOŠ ANĀS ; 
V ĪR I EŠ A  DZ IMUMS IS TĒMA  NODROŠ IN A  APAUGĻOŠ ANU,  BET  S I EV I E TES  –  EMBR IONĀLO  ATT Ī S T ĪBU

Jaundzimušā galvaskausa kauli nepiekļaujas cits citam, un 

starp tiem ir saistaudu plēve. Tas ir pielāgojums, kas atvieglo 

dzimšanu, jo dzemdību laikā kauli var nedaudz pārklāties, 

samazinot galvaskausa izmēru. Pirmajā mēnesī ar bērna 

galvu ir jāapietas ļoti saudzīgi, to pieturot. 

Zīdainis iemācās sēdēt aptuveni pusgada vecumā. Viņš ir 

iemācījies satvert un noturēt dažādus priekšmetus. Zīdainim 

ir labi attīstīta ožas, garšas un taustes sajūta, tāpēc viņš izzina 

pasauli ar šo maņu palīdzību, piemēram, mēģinot visu iebāzt 

mutē. Tāpēc ir jāuzmana, lai bērns nebāztu mutē bīstamus 

(piemēram, asus) priekšmetus.

KĀ NOTIEK BĒRNA ATTĪSTĪBA PĒC PIEDZIMŠANAS?
Cilvēka bērns piedzimst nevarīgs. Pēc pie-

dzimšanas viņš var tikai gulēt un nespēj pat 
noturēt galvu. Pirmā dzīves gada laikā viņa 
attīstība ļoti strauji progresē. Sasnieguši gada 
vecumu, vairums bērnu jau sāk staigāt un iz-
runāt pirmos vārdus.

Zīdainis

Zīdaiņa vecums ir no viena mēneša līdz vienam ga-

dam. Triju mēnešu vecumā zīdainis reaģē uz vecā-

kiem un apzināti smaida. Viņš sāk izdot pirmās skaņas, 

pagriezt galvu skaņas virzienā, satvert rotaļlietas. 

Aptuveni pusgada vecumā zīdainis iemācās sēdēt. Jo 

biežāk vecāki un citi ģimenes locekļi ar viņu runā, 

jo vairāk viņš mēģina atdarināt skaņas. Kad zīdaiņi 

ir sasnieguši pusgada vecumu, vairumam sāk augt 

pirmie zobiņi. Aptuveni 6–8 mēnešu vecumā zīdaiņi 

sāk rāpot. Pēc tam viņi pieturoties sāk celties kājās. 

Bērni iemācās staigāt aptuveni gada vecumā. Tad viņi 

spēj pietupties, pacelt no zemes priekšmetus, izpildīt 

vienkāršus uzdevumus un runā aptuveni 10 vārdus.

Jaundzimušais

Pirmo mēnesi pēc piedzimšanas bērnu sauc par 

jaundzimušo. Tūlīt pēc dzimšanas viņam sāk dar-

boties elpošanas un gremošanas orgānu sistēmas, 

kuras līdz šim nefunkcionēja. Jaundzimušā vienīgais 

uzturs ir mātes piens. Tajā ir visas bērna attīstībai ne-

pieciešamās vielas. Jaundzimušo ir jābaro 6–7 rei-

zes dienā. Lielāko daļu laika viņš pavada miegā. 

Pirmajā mēnesī jaundzimušais redz melnbaltu un 

nedaudz izplūdušu attēlu, kā arī vēl nespēj nofoku-

sēt skatienu uz aplūkojamo objektu. 

Pirmā mēneša beigās bērns, nolikts uz vēdera, jau 

var pats noturēt galvu. No mēneša vecuma mazulis 

veido acu kontaktu ar vecākiem, t. i., skatās acīs.
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Darbojies pats – padziļini izpratni!

1. Aplūko sievietes dzimumsistēmas shematisko attēlu! Norādi, ar kuru ciparu apzīmēta sievietes 
dzimumsistēmas daļa, kurā notiek nosauktais process! Daži cipari ir “lieki”, bet dažus var izmantot 
vairākkārt.

 • Olšūnas augšana līdz ovulācijai

 • Dzeltenā ķermeņa veidošanās pēc ovulācijas

 • Sievišķo dzimumhormonu sintēze

 • Periodiska gļotādas noārdīšanās un atjaunošanās

 • Apaugļošanās

 • Dīgļa pirmā attīstības nedēļa 

 • Dīgļa ieligzdošanās jeb implantēšanās

 • Augļa apvalku veidošanās

 • Augļa attīstība

2.    Aplūko attēlu, kurā parādīta augļa attīstība! Kurās atbildēs pareizi nosauktas ar X un Y apzīmēto 
struktūru funkcijas?

 • X nodrošina mātes asiņu ieplūšanu augļa asinsritē.

 • Y nodrošina barības vielu uzņemšanu no mātes 
asinīm.

 • Y nodrošina augļa vielmaiņas galaproduktu 
izvadīšanu.

 • X ietver asinsvadus, kuros plūst gan arteriālas, gan 
venozas asinis.

 • X nodrošina asins plūsmu starp placentu un augli.

 • Y neļauj bērna asinsritē ieplūst nevēlamām vielām 
(medikamentiem, alkoholam) no mātes organisma.

3. Aplūko attēlu, kurā parādīta dvīņu veidošanās un attīstība!

Norādi, kuri no iekavās dotajiem atbilžu variantiem ir pareizi!

 • Attēlā redzami (neidentiskie; identiskie) dvīņi.

 • Viņi ir veidojušies no (vienas olšūnas; divām olšūnām).

 • Viņi ir veidojušies no (vienas apaugļotas olšūnas, dīglim 
sadaloties uz pusēm; divām vienlaikus apaugļotām olšūnām).

 • Šie dvīņi (nav; ir) ģenētiski identiski.

 • Viņiem (noteikti ir viens; var būt atšķirīgs) dzimums.

 • Viņiem var būt (dažādas asinsgrupas; tikai viena asinsgrupa).

1.
2. 3.

4.

5.

6.
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KĀ IZSARGĀTIES NO NEVĒLAMAS GRŪTNIECĪBAS?
Dzimumattiecības ir būtiska jauniešu dzī-

ves sastāvdaļa. Dzimumdzīvi vajadzētu uzsākt 
tikai tad, ja abi partneri ir pārliecināti par savu 
attiecību nopietnību. Gadījuma dzimumsaka-
ri nereti noved pie nevēlamas grūtniecības 
vai seksuāli transmisīvām slimībām (STS).

Ja grūtniecības iestāšanās nav vēlama, 
abiem partneriem, pirms viņi stājas dzi-
mumattiecībās, ir jāuzzina un jāvienojas, 
kā izsargāties no nevēlamas grūtniecības, 
t. i., kādus pretapaugļošanās jeb kont-
racepcijas līdzekļus lietot. Tos var ieda-
līt vairākās grupās: bioloģiskās, hormo-
nālās, barjeras un ķīmiskās metodes. 

Pirms izvēlēties noteiktu kontracepcijas 
līdzekli, sievietei ieteicams konsultēties ar 
savu ginekologu.

Avārijas kontracepcija

Neviens no kontracepcijas līdzekļiem nenodrošina 

100 % drošību. Atsevišķos gadījumos, piemēram, iz-

varošanas vai prezervatīva plīšanas gadījumā, nākas 

lietot t. s. avārijas kontracepciju. Izplatītākais avārijas 

kontracepcijas veids ir tabletes, kas satur īpaši lielu 

sievišķā dzimumhormona progesterona devu. Tās 

jālieto ne vēlāk kā 72 stundu laikā pēc neaizsargāta 

dzimumakta. Tabletes satur tādu hormona devu, kas 

var apstādināt ovulāciju, pārtraukt olšūnas apaugļo-

šanos un tās ceļu pa olvadu vai izraisīt dzemdes gļot- 

ādas noārdīšanos, kas novērstu apaugļotās olšūnas 

(dīgļa) implantāciju dzemdes gļotādā.

Ņem vērā, ka avārijas kontracepcija ietekmē visu or-
ganismu un to var lietot tikai “bezizejas” situācijās!

Aborts

Nevēlamu grūtniecību var pārtraukt, veicot abortu. 

Abortu var izmantot tikai galējas nepieciešamības 

gadījumā, jo tas atstāj nelabvēlīgas sekas uz sievietes 

organismu. Piemēram, var iestāties neauglība, tiek 

traucēta iekšējās sekrēcijas dziedzeru darbība. Abor-

ta veikšanai ir vairāki ētiskie aspekti. Latvijā abortu 

pēc sievietes lūguma var veikt līdz 12. grūtniecības 

nedēļai. Veicot abortu pēc 8. grūtniecības nedēļas, 

tiek iznīcināts auglis.

Prezervatīvs pirms dzimumakta jāuzvelk vīrieša 

dzimumloceklim. Tas neļauj spermai nonākt makstī 

un pēc tam olvadā apaugļot olšūnu. Prezervatīvs 

nelaiž cauri ne mikroorganismus, ne vīrusus. Šī ir 

vienīgā kontracepcijas metode, kas efektīvi aizsargā 

no seksuāli transmisīvajām slimībām, tāpēc vīriešu 

prezervatīvus iesaka lietot cilvēkiem, kuriem nav 

pastāvīga partnera.

Atkarībā no avārijas kontracepcijas veida 

medikamentu iepakojums satur vienu vai divas 

tabletes, kas jāiedzer ar noteiktu laika intervālu.

DZ IMUMDZ IEDZEROS  NO T I EK  DZ IMUMŠŪNU VE IDOŠ ANĀS ; 
V ĪR I EŠ A  DZ IMUMS IS TĒMA  NODROŠ IN A  APAUGĻOŠ ANU,  BET  S I EV I E TES  –  EMBR IONĀLO  ATT Ī S T ĪBU

Noskenējis šo QR kodu, tu atradīsi 
papildinformāciju par kontracepcijas līdzekļiem.

maconis.lv/qr/2239
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KĀ IZVAIRĪTIES NO DZIMUMORGĀNU 
INFEKCIJĀM UN CITĀM SLIMĪBĀM?

Dzimumorgānu sistēmu, tāpat kā citas or-
gānu sistēmas, apdraud dažādas slimības, to-
starp infekcijas. To cēlonis visbiežāk ir:

• higiēnas neievērošana; 

• inficēšanās ar baktērijām un vīrusiem 
seksuālo kontaktu ceļā;

• izmaiņas dažādu hormonu līmenī, orga-
nisma vielmaiņā u. tml.

Noskenējis šo QR kodu, tu atradīsi 
papildinformāciju par seksuāli transmisīvajām 
slimībām.

maconis.lv/qr/2242

Dzimumorgānu  
higiēna un izvairīšanās 

no slimībām

Meitenēm menstruāciju laikā jā-

lieto atbilstoši higiēnas līdzekļi, 

jāmazgājas vairākas reizes dienā 

un regulāri jāmaina menstruāciju 

laikā lietotie higiēnas līdzekļi.

Dažkārt meitenēm ir vērojami biez- 

pienveida izdalījumi no maksts, ku- 

rus rada maksts mikroorganismi, 

piemēram, piena sēne. Ja izdalī- 

jumi kairina gļotādu, radot nepa-

tīkas sajūtas, ieteicams vērsties pie 

ārsta.

Menstruāciju laikā dzemdē var 

viegli iekļūt infekcija, tāpēc jāiz-

manto atbilstoši higiēnas piede-

rumi, jāizvairās no peldēšanas, 

dzimumattiecībām un lielas fizis-

kās slodzes, kas var izraisīt pastip-

rinātu asiņošanu.

Gan meitenēm, gan zēniem re-

gulāri jāmazgā ārējie dzimumor-

gāni ar siltu ūdeni un ziepēm vai 

speciāliem intīmās higiēnas lī-

dzekļiem. 

Ieteicams regulāri mainīt apakš-

veļu. 

Strutaini un gļotaini izdalījumi 

no dzimumorgāniem, čūliņas un 

pūslīši uz ārējiem dzimumorgā-

niem var liecināt par inficēšanos 

ar STS. Ja parādās kāds no šiem 

simptomiem, nekavējoties jāvēr-

šas pie ārsta.

Dzimumsakaru laikā var inficēties 

ar seksuāli transmisīvām slimībām 

(STS); to simptomi var būt strutai-

ni un gļotaini izdalījumi no dzimu-

morgāniem, dedzinoša sajūta. No 

inficēšanās ar STS pasargā pre-

zervatīvs.

Gan meitenēm, gan zēniem nav 

ieteicams valkāt sintētiska audu-

ma un cieši pieguļošu apakšveļu, jo 

tā pastiprina svīšanu. Uz dzimum- 

orgānu virsmas izdalītie sviedri 

var radīt nepatīkamu smaku.

Par dzimumorgānu saslimšanu 

var liecināt sāpes vēdera lejas-

daļā, sāpīga urinēšana un citas 

izmaiņas dzimumorgānu vai urīn- 

izvadorgānu darbībā. Ja parādās 

kāds no šiem simptomiem, neka-

vējoties jāvēršas pie ārsta.

DZ IMUMDZ IEDZEROS  NO T I EK  DZ IMUMŠŪNU VE IDOŠ ANĀS ; 
V ĪR I EŠ A  DZ IMUMS IS TĒMA  NODROŠ IN A  APAUGĻOŠ ANU,  BET  S I EV I E TES  –  EMBR IONĀLO  ATT Ī S T ĪBU
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Noskenējis šo QR kodu, tu atradīsi radošā rakstu 
darba veidošanas un vērtēšanas kritērijus.

maconis.lv/qr/2245

DZ IMUMDZ IEDZEROS  NO T I EK  DZ IMUMŠŪNU VE IDOŠ ANĀS ; 
V ĪR I EŠ A  DZ IMUMS IS TĒMA  NODROŠ IN A  APAUGĻOŠ ANU,  BET  S I EV I E TES  –  EMBR IONĀLO  ATT Ī S T ĪBU

Darbojies pats – izpēti!

Darbojies pats – novērtē sevi!

Kā tu esi apguvis šo tematu?

Uzraksti savu vai kāda tev zināma cilvēka vai populāras personības embrionālās 
attīstības stāstu! 
Darba mērķis: pilnveidot izpratni par cilvēka embrionālo attīstību, atspoguļojot to radošā veidā.

1. Izvēlies cilvēku, par kura embrionālo attīstību tu rakstīsi! Konkrēta cilvēka embrionālās attīstības stāsts 
dos tev iespēju piešķirt tam individualitāti un personīgu attieksmi.

2. Izvēlies, kādā radošā rakstu darba formā (vēstule, paskaidrojums, sūdzība, motivācijas vēstule vai tml.) 
veidosi savu rakstu darbu! Noteiktas rakstu darba formas izvēle dos tev iespēju veidot to ar radošu 
pieeju.

3. Iepazīsties ar rakstu darba vērtēšanas kritērijiem (sk. pie QR koda)!
4. Uzraksti sava rakstu darba melnrakstu! Iekļauj savā rakstu darbā konkrētus faktus par cilvēka 

embrionālo attīstību! Atceries, ka faktiem jābūt zinātniski pareiziem! Necenties pārrakstīt visu 
informāciju, kas dota 32. lpp., bet izmanto to radoši, izvēloties, tavuprāt, būtiskākos un atbilstošākos 
faktus stāsta veidošanai!

5. Novērtē sava darba melnrakstu atbilstoši dotajiem kritērijiem! Veic uzlabojumus, ja tādi ir 
nepieciešami!

6. Nodod pabeigto darbu skolotājam!

Tematā apgūstamās prasmes Jā Nē
Vēl

jāmācās
Izmantojot shematiskos attēlus, protu izskaidrot sievietes un vīrieša dzimumsistēmas uz-
būvi un atbilstību funkcijām.

Izprotu pārmaiņas, kas notiek manā organismā, iestājoties pubertātei.

Protu lietot sievietes un vīrieša dzimumsistēmas uzbūves un funkciju raksturošanai atbil-
stošus jēdzienus.
Izmantojot shematiskos attēlus, protu izskaidrot olšūnas un spermatozoīda uzbūves īpatnī-
bas un atbilstību funkcijām.
Protu lietot dzimumšūnu veidošanās un apaugļošanās procesu raksturošanai atbilstošus 
jēdzienus

Izmantojot doto informāciju, protu izskaidrot norises sievietes dzimumciklā.

Izmantojot doto informāciju, protu raksturot galvenās norises cilvēka embrionālajā attīs-
tībā.

Protu lietot cilvēka embrionālās attīstības raksturošanai atbilstošus jēdzienus.

Izmantojot doto informāciju, protu raksturot izmaiņas sievietes organismā grūtniecības 
laikā.
Izprotu, kā izsargāties no nevēlamas grūtniecības un seksuāli transmisīvajām slimībām. 
Apzinos savu atbildību par rīcībām, kas var ietekmēt dzimumsistēmas veselību.
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DZ IMUMDZ IEDZEROS  NO T I EK  DZ IMUMŠŪNU VE IDOŠ ANĀS ; 
V ĪR I EŠ A  DZ IMUMS IS TĒMA  NODROŠ IN A  APAUGĻOŠ ANU,  BET  S I EV I E TES  –  EMBR IONĀLO  ATT Ī S T ĪBU

Darbojies pats – pārbaudi sevi!

Šī ir spēle, kas tev dos iespēju pārbaudīt savu 
izpratni par cilvēka dzimumsistēmas uzbūvi, 
funkcijām un dzimumsistēmas veselību. Spēles 
noteikumus sk. zem QR koda.

Noskenējis šo QR kodu, tu atradīsi spēles 
noteikumus un jautājumus.

maconis.lv/qr/2248

33.
Ja esi nonācis uz 
šī lauciņa, tu esi 

uzvarējis.

17.
Ja esi nonācis 
uz šī lauciņa, 

tev ir gadījusies 
neveiksme un 
ir jāizlaiž viens 

gājiens.

23.
Ja esi nonācis 
uz šī lauciņa, 
esi nopelnījis 
veicināšanas 
balvu – vēl 

vienu gājienu.

11.
Ja esi nonācis 
uz šī lauciņa, 
esi nopelnījis 
veicināšanas 

balvu –  konfekti.

32. 31. 29.

27.

16.

4.

7.8.

25.

14.

2.

10.

12.

20.22.

30.

24.

13.

1. 5.

21.

26. 28.

15.

3.

9.

19

6.

18.

SĀC ŠEIT!
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• pilnveidosi izpratni par dzīvnieku 
vairošanās veidiem;

• salīdzināsi dzīvnieku 
bezdzimumvairošanos un 
dzimumvairošanos;

• apgūsi galvenos jēdzienus, kas raksturo 
dzīvnieku vairošanos (dzimumšūnu 
veidošanās, apaugļošanās, dīgļa 
attīstība);

• pētīsi dzīvnieku attīstības ciklus un 
skaidrosi tos, izmantojot atbilstošus 
jēdzienus;

• raksturosi dzīvnieku pēcembrionālo 
attīstību, izmantojot atbilstošus jēdzienus 
(tieša, ar nepilnīgu pārvēršanos, ar 
pilnīgu pārvēršanos).

Šajā tematā tu

VAIRUMS DZĪVNIEKU 
VAIROJAS DZIMUMISKI, 
UN TO PĒCNĀCĒJI 
ATTĪSTĀS OLĀS VAI 
DZEMDĒ

1.3. 
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KĀDOS VEIDOS VAIROJAS DZĪVNIEKI?
Dzīvnieku valstī novērojama gan dzimum-

vairošanās, gan bezdzimumvairošanās. 

• Bezdzimumvairošanās ir novērojama sa-
līdzinoši retāk nekā dzimumvairošanās. Tā 
raksturīga zemāk attīstītiem dzīvniekiem, 
piemēram, sūkļiem, zarndobumaiņiem, pla-
kantārpiem.

• Gandrīz visiem dzīvniekiem piemīt spēja 
vairoties dzimumvairošanās ceļā. To no-
drošina dzimumdziedzeri, kuros veidojas 
dzimumšūnas.

Hidru bezdzimumvairošanās – pumpurošanās – 

parasti notiek  vasarā, kad ir silts un pietiekami daudz 

barības. Labvēlīgos apstākļos hidras var izveidot jaunus 

pumpurus reizi divās dienās. Sākotnēji pumpurs izskatās 

kā neliels izspīlējums ķermeņa vidusdaļā. Kad mazajai 

hidrai izveidojušies pašai savi taustekļi un mute, tā 

atdalās un uzsāk patstāvīgu dzīvi. Pumpurojoties 

veidojas ģenētiski identiski pēcnācēji.

Hidru dzimumvairošanās

VAIRUMS DZĪVNIEKU VA IROJAS  DZ IMUMISKI ,  UN TO PĒCNĀCĒJ I  ATT ĪS TĀS  OLĀS  VA I  DZEMDĒ

Hidru dzimumvairošanās

Tuvojoties aukstumam, hidras sāk vairoties dzimu-

miski. Hidrām vīrišķās un sievišķās dzimumšūnas var 

veidoties gan atsevišķos organismos, gan vienā orga-

nismā. Vīrišķajos dzimumdziedzeros attīstās sperma-
tozoīdi, bet sievišķajos – olšūnas. Nobriedušie sper-

matozoīdi nokļūst ūdenī un peld, kustinot vicu. Tie no-

kļūst līdz dzimumdziedzeriem ar olšūnām, kur notiek 

dzimumšūnu saplūšana  – apaugļošanās. Apaugļotās 

olšūnas pārklājas ar blīvu apvalku, izveidojot olu. Ru-

denī hidra iet bojā, bet olas paliek miera stāvoklī līdz 

pavasarim, kad no tām attīstās jaunās hidras. Šīs jau-

nās hidras ir ģenētiski daudzveidīgas.

SALĪDZINI hidras 
bezdzimumvairošanos un 

dzimumvairošanos!  
IZSKAIDRO, kādas ir katra  

vairošanās veida priekšrocības!

Spermatozoīdi

Ola

Apaugļota olšūna
Vīrišķie 
dzimumdziedzeri

Sievišķie 
dzimumdziedzeri
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KĀ NOTIEK DZĪVNIEKU DZIMUMVAIROŠANĀS?
Vairums dzīvnieku rada pēcnācējus dzimum-

vairošanās ceļā. Dzimumvairošanās notiek, 
kad saplūst vecāku dzimumšūnas, nododot 
pēcnācējiem abu vecāku īpašības. Dzīvniekiem 
ir atšķirīgas dzimumšūnas:

• sievišķās dzimumšūnas – olšūnas;
• vīrišķās dzimumšūnas – spermatozoīdi.

Vairums dzīvnieku ir šķirtdzimumu – 
viņiem sievišķās un vīrišķās dzimumšūnas 
attīstās atsevišķos organismos. Neliela daļa 
dzīvnieku ir hermafrodīti – viņiem sieviš-
ķās un vīrišķās dzimumšūnas veidojas vienā 
organismā.

Septiņpunktu mārītes ir šķirtdzimumu dzīvnieki, 
un tēviņš apaugļo mātīti. No apaugļotajām olšūnām 

mātītes olvados veidojas olas, kuras viņa pēc tam izdēj 

nelielos dējumos.

Parka vīngliemeži ir hermafrodīti – abi gliemeži 

vienlaicīgi funkcionē gan kā tēviņš, gan kā mātīte. Pēc 

pārošanās katrs gliemezis ar galvu izrok augsnē bedrīti 

un iedēj tajā 20–60 olas.

VAIRUMS DZĪVNIEKU VA IROJAS  DZ IMUMISKI ,  UN TO PĒCNĀCĒJ I  ATT ĪS TĀS  OLĀS  VA I  DZEMDĒ

Šķirtdzimumu dzīvnieki

Šķirtdzimumu dzīvniekiem, piemēram, veltņtārpiem, 

posmkājiem, lielākajai daļai mugurkaulnieku, ir gan 

mātītes, gan tēviņi. 
Mātītēm olnīcās veidojas olšūnas, un pēc apaugļoša-

nās viņas dēj olas. Taču zīdītājiem embriji attīstās mā-

tītes dzemdē.

Tēviņiem sēkliniekos veidojas spermatozoīdi; tie veic 

olšūnu apaugļošanu.

Hermafrodīti

Hermafrodītiem vienā organismā attīstās gan vīriš-

ķie, gan sievišķie dzimumdziedzeri un attiecīgās dzi-

mumšūnas. Pārošanās laikā viņi vienlaikus funkcionē 

gan kā mātītes, gan tēviņi – notiek savstarpēja ap-
augļošanās, un pēc tam olas dēj abi dzīvnieki. Tādi 

dzīvnieki ir, piemēram, sliekas, gliemeži, plakantārpi. 

Taču tādiem parazītiskajiem tārpiem kā lenteņi at-

šķirībā no citiem hermafrodītiem spermatozoīdi var 

apaugļot arī paši sava organisma olšūnas.

Olšūnas

Sievišķās dzimumšūnas – olšūnas – veidojas mātītes 

(vai hermafrodīta) organisma dzimumdziedzeros, 

kurus sauc par olnīcām. Dzīvnieku sievišķās dzimum-

šūnas ir daudz lielākas nekā spermatozoīdi, jo satur 

jaunā organisma attīstības sākumam nepieciešamās 

barības vielas.

Spermatozoīdi

Vīrišķās dzimumšūnas – spermatozoīdi – veidojas 

tēviņa (vai hermafrodīta) organisma dzimumdzie-

dzeros, kurus sauc par sēkliniekiem. Spermatozoīdi 

ir mazas, kustīgas šūnas, kuras spēj aktīvi pārvietoties 

mātītes organismā vai ārvidē (ūdenī).
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KĀ DZĪVNIEKIEM NOTIEK APAUGĻOŠANĀS?

VAIRUMS DZĪVNIEKU VA IROJAS  DZ IMUMISKI ,  UN TO PĒCNĀCĒJ I  ATT ĪS TĀS  OLĀS  VA I  DZEMDĒ

Lai notiktu dzimumvairošanās, obligāts 
nosacījums ir apaugļošanās. Apaugļošanās 
ir dzimumšūnu saplūšana, kuras rezultātā 
veidojas apaugļota olšūna (zigota). Atkarībā no 
dzīvnieku dzīves vides un uzbūves īpatnībām 
apaugļošanās var būt iekšēja vai ārēja.

Ārējā apaugļošanās

Ārējā apaugļošanās var notikt tikai ūdenī, tāpēc tā ir 

raksturīga daudziem ūdensdzīvniekiem. Vairums šo 

dzīvnieku, piemēram, zivis un gliemenes, dzimum-

šūnas izdala ūdenī, un spermatozoīdi aizpeld līdz 

olšūnām.  Vīrišķajām un sievišķajām dzimumšūnām 

sastopoties, notiek apaugļošanās.

Iekšējā apaugļošanās

Sauszemes dzīvniekiem un arī daļai ūdensdzīvnieku 

raksturīga iekšējā apaugļošanās. Šādiem dzīvnie-

kiem parasti ir attīstījušies ārējie dzimumorgāni. Ar 

to palīdzību spermatozoīdi tiek pārnesti no tēviņa uz 

mātītes organismu. Iekšējā apaugļošanās parasti no-

tiek olvados. Spermatozoīdi aktīvi kustas olšūnu vir-

zienā, jo tās izdala vielas, kas veicina spermatozoīdu 

pārvietošanos.

Bruņurupuči ir šķirtdzimumu dzīvnieki, un tiem ir 

raksturīga iekšējā apaugļošanās. Tēviņš ievada mātītes 

organismā spermatozoīdus, un apaugļošanās notiek 

olvados. No apaugļotajām olšūnām mātītes olvados 

veidojas olas. Mātīte izdēj tās siltās smiltīs, un tur olās 

notiek embriju attīstība.

Vardes ir šķirtdzimumu dzīvnieki, kam ir raksturīga 

ārējā apaugļošanās. Varžu mātītes un tēviņi 

vienlaicīgi iznērš ūdenī dzimumšūnas – olšūnas 

un spermatozoīdus, kuri aizpeld līdz olšūnām un 

apaugļo tās. Arī olu (ikru) attīstība notiek ūdenī.

Izmantojot doto informāciju un papildu 
informācijas avotus, SALĪDZINI 

bruņurupuču un varžu vairošanos, 
norādot, kas tiem ir kopīgs un kas – 

atšķirīgs! 
Kādi jēdzieni raksturo katra dzīvnieka 

vairošanos?
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Darbojies pats – padziļini izpratni!

1.  Daļai dzīvnieku, piemēram, medūzām, attīstības ciklā ir novērojama gan dzimumvairošanās, gan 

bezdzimumvairošanās. To sauc par paaudžu maiņu.

Aplūko medūzas attīstības ciklu un dotos paskaidrojumus! 

Izskaidro, kurā attīstības cikla daļā notiek medūzu dzimumvairošanās un kurā – 

bezdzimumvairošanās! Pamato savu spriedumu! 

Izskaidro, kuros attīstības cikla posmos veidojas ģenētiski identiski un kuros – ģenētiski 

daudzveidīgi pēcnācēji!

2. Paaudžu maiņa novērojama arī daļai parazītisko tārpu, piemēram, parazītiskā plakantārpa aknu 
fasciolas attīstības ciklā (sk. pie QR koda).

Aplūko aknu fasciolas attīstības ciklu un izlasi dotos paskaidrojumus! 

Izskaidro, kurā attīstības cikla daļā notiek aknu fasciolas dzimumvairošanās un kurā – 
bezdzimumvairošanās! Pamato savu spriedumu! 

Izskaidro, kuri attīstības cikla posmi nodrošina pēcnācēju skaita palielināšanos un kuri – ģenētiski 
daudzveidīgu pēcnācēju veidošanos! Pamato, kāpēc!

VAIRUMS DZĪVNIEKU VA IROJAS  DZ IMUMISKI ,  UN TO PĒCNĀCĒJ I  ATT ĪS TĀS  OLĀS  VA I  DZEMDĒ

Noskenējis šo QR kodu, tu atradīsi 
papildinformāciju par aknu fasciolas attīstības 
ciklu.

maconis.lv/qr/2252

Pieaugušas medūzas, kurām veidojas dzimumšūnas

Spermatozoīdi
Olšūna

Apaugļota olšūna

Dīgļa attīstība

Peldošs kāpurs

Polipa fragmentēšanās – jaunu 
medūzu atdalīšanās

Medūzu sēdošā forma (polips), 
kas pumpurojas
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KUR NOTIEK DZĪVNIEKU DĪGĻU ATTĪSTĪBA?
Apaugļotai olšūnai daloties, sāk veidoties 

jauns organisms – dīglis* jeb embrijs, kura 
attīstībai nepieciešamas barības vielas un 
droša vide, līdz tas kļūst dzīvotspējīgs. 

Dzīvnieku dīgļu attīstība noris īpašās 
struktūrās, kas pasargā dīgli no nelabvēlīgas 
iedarbības un nodrošina to ar attīstībai 
nepieciešamajām barības vielām. Vairumam 
dzīvnieku dīgļa attīstība noris olā un attīstībai 
nepieciešamās vielu rezerves nodrošina olas 
dzeltenums. Tikai zīdītājiem jauna organisma 
attīstība notiek īpašā mātītes orgānā – dzemdē, 
un attīstībai nepieciešamās vielas dīglis saņem 
no mātes organisma.

* Par dīgli jeb embriju sauc daudzšūnu organisma 
attīstības stadiju, kas rodas no apaugļotas olšūnas un 
turpina attīstīties, līdz kļūst par dzīvotspējīgu organismu. 
Zīdītāju, tostarp cilvēka, dīgli pēc attīstības sākumposma 
sauc par augli.

Olas

Dzīvnieku olu uzbūve, forma un izmēri ir ļoti atšķi-

rīgi un atkarīgi no dzīvnieka izmēra un dzīves vides. 

Vislielākās olas ir strausiem. Strausa olas garums ir 

aptuveni 15 cm, platums – 13 cm, un tā sver aptu-

veni 20 reizes vairāk nekā vistas ola – apmēram 1,4 

kg. Turpretī kukaiņu olu izmērs ir daži milimetri, bet 

svars – daži miligrami vai vēl mazāks. 

Neatkarīgi no olu izmēra visiem dzīvniekiem olās ir 

dzeltenums – rezerves vielu krājums, kas nepiecie-

šams embrija attīstībai.

Olas, kas attīstās uz sauszemes

Uz sauszemes dzīvojošiem dzīvniekiem (un arī tā-

diem ūdens iemītniekiem kā, piemēram, jūrasbru-

ņurupuči) olas attīstās uz sauszemes, tāpēc olā ap 

dīgli veidojas apvalki, kuri to aizsargā no mehānis-

kas iedarbības un izžūšanas. Putniem olas sedz kaļķa 
čaumala, bet rāpuļiem – kaļķa čaumala vai ādains 
apvalks. Vairumam bezmugurkaulnieku olas sedz 

olbaltumvielu apvalks. Vairumam kukaiņu kāpuru 

olas apvalks ir pirmā maltīte pēc izšķilšanās no olas.

Olas, kas attīstās ūdenī

Daudziem dzīvniekiem, kuriem dīgļa attīstība notiek 

ūdenī, piemēram, zivīm un abiniekiem, olas sedz re-
cekļains apvalks. Cauri tam notiek vielu apmaiņa – 

ūdens piegādā dīglim skābekli un aizvada atkritum-

vielas. Ūdenī dīglim nedraud izžūšana.

Dažādiem kukaiņiem, piemēram, vairogblaktīm, izdēto 

olu skaits variē no dažiem desmitiem līdz vairākiem 

simtiem. Vairumam kukaiņu olu diametrs ir daži mm. 

Mātītes dēj olas vietā, kur kāpuriem pēc izšķilšanās 

ir piemērota barība, piemēram, uz īpaši izraudzītiem 

augiem.

Vardes parasti iznērš vairākus tūkstošus olu (ikru). 

Olas klāj recekļains apvalks, kas laiž cauri skābekli 

un atkritumvielas. Olu attīstības ilgums ir atkarīgs no 

ūdens temperatūras. Saulainā laikā puscaurspīdīgie 

apvalki koncentrē gaismas starus un rada olās augstāku 

temperatūru.

VAIRUMS DZĪVNIEKU VA IROJAS  DZ IMUMISKI ,  UN TO PĒCNĀCĒJ I  ATT ĪS TĀS  OLĀS  VA I  DZEMDĒ
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KĀ NORIS ZĪDĪTĀJU EMBRIONĀLĀ ATTĪSTĪBA?

Vairumam zīdītāju dīgļa attīstība notiek 
īpašā orgānā – dzemdē*. Atšķirībā no citiem 
dzīvniekiem, kuriem dīgļa attīstībai nepiecie-
šamās barības vielas satur olas dzeltenums, 
dzemde nodrošina dīgļa barošanos no mātes 
organisma caur placentu.

* Primitīvākajiem zīdītājiem – oldējējiem jeb kloākai-
ņiem (ehidnām un pīļknābjiem) – dīgļa attīstība noris olā.

Somaiņu attīstība

Nelielai grupai zīdītāju – somaiņiem jeb bezplacen-
tāļiem – nav “īstas” placentas, mazuļi piedzimstot ir 

ļoti vāji attīstīti, un to attīstība turpinās somā uz mātes 

vēdera, līdz tie kļūst dzīvotspējīgi. Gandrīz nevarīgais 

mazulis tomēr spēj aizrāpot līdz mātes somai; tur 

tas piestiprinās pie zīdekļa un nekustīgi guļ. Viņam 

pat nav jāzīž – mātes muskuļi ap piena dziedzeri sa-

velkas un iešļāc pienu mazuļa mutē. Pie somaiņiem 

pieder, piemēram, ķenguri, koalas, vombati, oposu-

mi, posumi.

Placentāļu attīstība

Vairums zīdītāju, tostarp arī cilvēks, ir placentā-
ļi – viņu mātītēm dzemdē veidojas placenta, kas 

nodrošina vielu apmaiņu ar mātes asinīm; ar dīgli 

to savieno nabas saite. Caur placentu dīglis saņem 

nepieciešamās barības vielas un skābekli un izdala 

mātes asinīs vielmaiņas galaproduktus un ogļskābo 

gāzi (sk. arī 31. lpp.). Zīdītājiem, kuriem vienā reizē 

(metienā) attīstās vairāki mazuļi, piemēram, kaķiem, 

katram mazulim ir sava placenta.

Ķenguri ir somaiņi. Ķengura embrijs mātes dzemdē 

attīstās aptuveni mēnesi. Piedzimstot mazulis 

ir nepilnīgi attīstījies, akls, gandrīz nevarīgs un 

tikai dažus cm garš. Viņa turpmākā attīstība līdz 

dzīvotspējīgam mazulim turpinās somā. Tā ilgst 

aptuveni 190 dienas, un tad mazulis jau spēj iznākt 

no somas. Noskenējis šo QR kodu, tu atradīsi 
papildinformāciju par zīdītāju embrionālo un 
pēcembrionālo attīstību.

maconis.lv/qr/2255

Zīdītāja (kaķa) embrionālā attīstība

VAIRUMS DZĪVNIEKU VA IROJAS  DZ IMUMISKI ,  UN TO PĒCNĀCĒJ I  ATT ĪS TĀS  OLĀS  VA I  DZEMDĒ
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Darbojies pats – padziļini izpratni!

 1. Atzīmē, kurš jēdziens atbilst katram numurētajam skaidrojumam! 

1. Sievišķie dzimumdziedzeri

2. Vīrišķie dzimumdziedzeri

3. Sievišķās dzimumšūnas

4. Vīrišķās dzimumšūnas

5. Dzimumšūnu saplūšana

6. Attīstības stadija no apaugļotas olšūnas līdz dzīvotspējīgam 
organismam

7. Īpaša struktūra dīgļa attīstības nodrošināšanai vairumam dzīvnieku

8. Orgāns, kurā notiek zīdītāju dīgļu attīstība

9. Orgāns, kas nodrošina zīdītāju dīgļu barošanos embrionālās attīstības 
laikā

10. Dzīvnieki, kuriem sievišķās un vīrišķās dzimumšūnas attīstās vienā 
organismā

11. Dzīvnieki, kuriem sievišķās un vīrišķās dzimumšūnas attīstās dažādos 
organismos

12. Vairošanās veids, kurā divi organismi rada ģenētiski daudzveidīgus 
pēcnācējus

13 Vairošanās, kuru veic viens organisms, radot ģenētiski identiskus 
pēcnācējus

2. Izlasi 44. lpp. informāciju par bruņurupuču un varžu vairošanos! 

Izmantojot doto informāciju un papildu informācijas avotus, salīdzini abu dzīvnieku vairošanos, 
norādot, kas tiem ir kopīgs un kas – atšķirīgs! 

Kādi jēdzieni raksturo katra dzīvnieka vairošanos?

3. Aplūko vardes attīstības cikla shematisko attēlu! 

Raksturo varžu vairošanos, izmantojot atbilstošos jēdzienus!

VAIRUMS DZĪVNIEKU VA IROJAS  DZ IMUMISKI ,  UN TO PĒCNĀCĒJ I  ATT ĪS TĀS  OLĀS  VA I  DZEMDĒ

Šķirtdzimumu dzīvnieki

Hermafrodīti

Ola 

Apaugļošanās

Placenta

Dīglis

Olšūnas

Spermatozoīdi

Dzemde

Bezdzimumvairošanās

Dzimumvairošanās

Sēklinieki

Olnīcas
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VAIRUMS DZĪVNIEKU VA IROJAS  DZ IMUMISKI ,  UN TO PĒCNĀCĒJ I  ATT ĪS TĀS  OLĀS  VA I  DZEMDĒ

KĀ NORIS DZĪVNIEKU PĒCEMBRIONĀLĀ 
ATTĪSTĪBA?

Dzīvnieks, kas ir attīstījies tik daudz, ka jau 
spēj patstāvīgi eksistēt, izšķiļas no olas vai pie-
dzimst. Līdz ar šo momentu beidzas embrio-
nālais attīstības periods un sākas pēcembrio-
nālais attīstības periods. Pēcembrionālā 
attīstība var būt tieša – tad jaundzimušais vai 
tikko no olas izšķīlies organisms jau ir līdzīgs 
pieaugušajam. Taču daudziem dzīvniekiem 
attīstība ir netieša jeb ar pārvēršanos, jo 
tiem veidojas kāpuri, kas pēc izšķilšanās no 
olas pakāpeniski pārvēršas par pieaugušiem 
organismiem. Kāpuru attīstība par pieaugu-
šiem dzīvniekiem notiek divējādi – ar pilnīgu 
pārvēršanos vai nepilnīgu pārvēršanos.

Attīstība ar pilnīgu pārvēršanos

Daļai kukaiņu attīstība notiek ar pilnīgu pārvēršanos. 

Tiem kāpuri ļoti atšķiras no pieaugušiem īpatņiem. 

Kāpuri dzīvo citā vidē un pārtiek no citādas barības 

nekā attiecīgās sugas pieaugušie kukaiņi. Augot kā-

purs vairākkārtīgi novelkas – nomaina hitīna apvalku 

("ādu"), kas traucē augšanu. Kad kāpurs ir izaudzis 

pietiekami liels, tas izveido kūniņu, kurā pārvēršas 

par pieaugušu kukaini. Procesi, kas notiek kūniņā, 

zināmā mērā ir līdzīgi tiem, kuri notiek, dīglim attīs-

toties olā. Kūniņā saglabājas tikai daļa kāpura šūnu, 

no kurām attīstās kukainis. Pārējā kāpura daļa tiek 

izmantota kā barības vielu rezerve.

Attīstība ar nepilnīgu pārvēršanos

Daļa kukaiņu, piemēram, sienāži un spāres, attīstās 

ar nepilnīgu pārvēršanos. Šo kukaiņu kāpurus sauc 

par nimfām. Nimfas ir daudz līdzīgākas pieaugušiem 

kukaiņiem, tikai ir mazākas. Tās ēd to pašu barību, ko 

pieaugušie kukaiņi. Pārvēršanās laikā nimfas vairāk-

kārtīgi novelkas. 

Nepilnīga pārvēršanās raksturīga ne tikai kukaiņiem, 

bet arī citiem dzīvniekiem, piemēram, gliemenēm, 

zivīm, abiniekiem. Mazkustīgiem dzīvniekiem vai arī 

tiem, kuri dzīvo, pastāvīgi piestiprinājušies vienā vie-

tā, piemēram, koraļļiem, kāpuri brīvi pārvietojas un 

veicina sugas izplatīšanos.
Vienīgie dzīvnieki, kuriem attīstība noris ar pilnīgu 

pārvēršanos, ir tie kukaiņi, kuru kāpuri pārvēršas par 

pieaugušiem kukaiņiem iekūņojoties, piemēram, 

parastais pūčtauriņš.

Dzīvnieku pēcembrionālās attīstības veidi

 Pēcembrionālā attīstība

 Tieša
(rāpuļiem, putniem, zīdītājiem 

u.c.)

Netieša
(ar pārvēršanos)

Ar pilnīgu pārvēršanos  
(vabolēm, tauriņiem, bitēm, 

mušām u.c.)

Ar nepilnīgu pārvēršanos  
(sienāžiem, spārēm, vardēm,  

zivīm u.c.)

 Noskenējis šo QR kodu, tu atradīsi 
treniņuzdevumu par dzīvnieku vairošanos  
un attīstību.

maconis.lv/qr/2258
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VAIRUMS DZĪVNIEKU VA IROJAS  DZ IMUMISKI ,  UN TO PĒCNĀCĒJ I  ATT ĪS TĀS  OLĀS  VA I  DZEMDĒ

Darbojies pats – padziļini izpratni!

Aplūko prusaka un naktstauriņa attīstības ciklu shematiskos attēlus! 

Lietojot atbilstošus jēdzienus, izskaidro, kā notiek katra kukaiņa attīstība!

Prusaka attīstības cikls

Ola                               Nimfas                                            Pieaudzis kukainis

Ola                      Kāpuri                   Kūniņa        Pieaudzis kukainis

Naktstauriņa attīstības cikls

Darbojies pats – novērtē sevi!

Kā tu esi apguvis šo tematu?

Tematā apgūstamās prasmes Jā Nē
Vēl

jāmācās
Dotajos piemēros protu saskatīt dzīvnieku dzimumvairošanās vai bezdzimumvairošanās 
veidus.

Izmantojot doto informāciju, protu raksturot dzīvnieku bezdzimumvairošanos.

Protu lietot atbilstošus jēdzienus, kas raksturo dzimumšūnu veidošanos un apaugļošanos.

Izmantojot doto informāciju, protu skaidrot dzīvnieku dzīves ciklus.

Izmantojot doto informāciju, protu raksturot dzīvnieku embrionālo attīstību.

Protu lietot atbilstošus jēdzienus, kas raksturo dzīvnieku embrionālo un pēcembrionālo 
attīstību.
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• pilnveidosi izpratni par augu vairošanās 
veidiem – dzimumvairošanos un 
bezdzimumvairošanos;

• apgūsi prasmi saskatīt dažādus 
vairošanās veidus dotajā informācijā;

• gūsi priekšstatu par sporaugu vairošanos 
un apgūsi prasmi skaidrot sporaugu 
dzīves ciklus, izmantojot shematiskos 
attēlus;

• apgūsi prasmi salīdzināt sēklaugu – 
kailsēkļu un segsēkļu – vairošanos;

• pilnveidosi izpratni par kailsēkļu 
vairošanos;

• pētīsi sēklu uzbūvi un novērosi dīgsta 
attīstību;

• pētīsi un salīdzināsi dažādu ziedu uzbūvi, 
veicot virtuālo laboratorijas darbu;

• pilnveidosi izpratni par ziedaugu 
apputeksnēšanos, apaugļošanos un 
augļu veidošanos;

• veidosi izpratni par augļu daudzveidību 
un apgūsi prasmi klasificēt augļus 
atbilstoši to sulīgumam un sēklu skaitam;

• gūsi priekšstatu par kultūraugu 
pavairošanas iespējām, tostarp par audu 
kultūru metodi.

Šajā tematā tu

SĒKLAUGI VAIROJAS AR 
SĒKLĀM, SPORAUGI – 
AR SPORĀM, BET 
DAUDZIEM AUGIEM 
PIEMĪT ARĪ SPĒJA 
VAIROTIES VEĢETATĪVI

1.4. 
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SĒKL AUG I  VA IROJAS  AR  SĒKLĀM,  SPORAUGI  –  AR  SPORĀM,  BET  DAUDZ IEM  AUG IEM  P I EM Ī T  
AR Ī  SPĒ JA  VA IRO T I ES  VEĢETAT Ī V I

KĀDOS VEIDOS VAIROJAS AUGI?
Augiem, tāpat kā dzīvniekiem, raksturīga 

gan dzimumvairošanās, gan bezdzimumvairo-
šanās. Augiem raksturīgākie bezdzimumvairo-
šanās veidi ir:
• veģetatīvā vairošanās;
• vairošanās ar sporām.

Dzimumvairošanās – vairošanās ar sēk-
lām – raksturīga tikai kailsēkļiem un segsēk-
ļiem.

Veģetatīvā vairošanās

Daudziem augiem ir novērojama veģetatīvā vairoša-
nās, kad no vecākorganisma atdalās kāda auga daļa, 

un no tās izveidojas jauns augs. Parasti veģetatīvā 

vairošanās notiek ar auga daļu pārveidnēm. Plaši iz-

platīta ir vairošanās ar pazemes pārveidnēm – sak-

neņiem, gumiem, bumbuļiem, sīpoliem –, kā arī ar 

virszemes daļām, piemēram, ar stīgām, atvasēm un 

noliektņiem (apsakņotiem dzinumiem).

Cilvēki izmanto augu veģetatīvo vairošanos, lai pa-

vairotu dažādas kultūraugu šķirnes, saglabājot to 

īpašības.

Fragmentēšanās

Fragmentēšanās raksturīga daļai augu, piemēram, 

sūnām, ūdensaugiem un tādiem kokaugiem kā vītoli 

un kārkli. Augiem, kuri vairojas fragmentējoties, pie-

mīt spēja izveidot jaunu augu no nelielām daļām, kas 

ir atdalījušās (piemēram, zariņš, stumbra fragments 

ar lapām). Šis bezdzimumvairošanās veids ir iespē-

jams tikai tādiem augiem, kuri aug ūdenī vai mitrās 

vietās.

Ragzāles ir ūdensaugi, kuri tiek izmantoti akvāriju 

“apzaļumošanai”. Tās var viegli pavairot, atdalot zaru ar 

lapām un nostiprinot to gruntī.

Augu vairošanās veidi

 Augu vairošanās

Bezdzimumvairošanās Dzimumvairošanās

Ar sēklām, kas veidojas 
čiekuros (kailsēkļi – 
priedes, egles u.c.)

Ar sēklām, kas veidojas 
augļos (segsēkļi  

jeb ziedaugi)Vairošanās ar sporām  
(sūnas, papardes u.c.)

 Veģetatīvā vairošanās
• ar pazemes pārveidnēm  

(sīpoliem, bumbuļiem, sakneņiem)
• ar virszemes pārveidnēm (stīgām)
• ar vasas daļām,  

lapām (fragmentēšanās)
• ar atvasēm
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SĒKL AUG I  VA IROJAS  AR  SĒKLĀM,  SPORAUGI  –  AR  SPORĀM,  BET  DAUDZ IEM  AUG IEM  P I EM Ī T  
AR Ī  SPĒ JA  VA IRO T I ES  VEĢETAT Ī V I

KĀDI IR IZPLATĪTĀKIE VEĢETATĪVĀS  
VAIROŠANĀS VEIDI?

Viens no bezdzimumvairošanās veidiem ir veģetatīvā vai-
rošanās. Tā nav raksturīga visiem augiem, un var notikt ar 
augu veģetatīvo orgānu (sakņu, stumbru vai lapu) daļām 
vai pārveidnēm: 
• ar pazemes daļām – bumbuļiem, gumiem, sīpoliem, 

sakneņiem, sakņu atvasēm u.c.;
• ar virszemes daļām – stīgām, dzinumu daļām un 

zariņiem (spraudeņiem, noliektņiem), lapām, stumbra 
atvasēm u. c. 
Augu spēju vairoties veģetatīvi cilvēki bieži izmanto kul-

tūraugu pavairošanai.

Atsevišķi koki un krūmi, piemēram, ceriņi, smiltsērkšķi, 

plūmes, avenes, apses, vairojas ar sakņu atvasēm. 

Šiem augiem uz saknēm ir pumpuri, no kuriem apkārt 

vecākaugam veidojas jauni dzinumi.

Daudziem augiem, piemēram, ložņu cekuliņam, ložņu 

gundegai, ložņu āboliņam, maura retējam un zemenēm, 

ir ložņājoši stumbri jeb stīgas. Stīgas mezglu vietās 

iesakņojas, un tad veidojas jauni augi.

Kartupeļu bumbuļi ir vasas pazemes 

pārveidnes. Bumbuļi veidojas uz 

stumbra atzariem, kas iestiepjas zemē. 

Tajos uzkrājas rezerves vielas, kuras 

augs nākamā gada pavasarī izmanto 

asnu veidošanai.

Sīpoli ir vasas pazemes pārveidnes. Tie 

ir īsas pazemes vasas ar stipri sarukušu 

stumbru un sulīgām zvīņlapām, 

kurās ir uzkrātas rezerves vielas. 

Tulpes sīpolam katru gadu veidojas 

“bērniņi” – jauni sīpoliņi.

Daudziem 

augiem, piemēram, 

īrisiem, ingveram, maijpuķītēm, 

papardēm, ir sakneņi – vasas pazemes 

pārveidnes. Vairumā gadījumu sakneņi 

aug horizontāli zem zemes. Mezglu 

vietās uz tiem veidojas pumpuri. Augu 

var pavairot, sakneņus sadalot.
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KĀ VAIROJAS SPORAUGI?
 Visus augus pēc to vairošanās veida var iedalīt divās gru-

pās – sporaugos un sēklaugos. Sporaugi ir sūnas, papar-
des, kosas un staipekņi. Noteiktā sporaugu dzīves cikla 
stadijā tiem attīstās sporu tvertnes, kurās veidojas sporas.

Sporaugu dzīves ciklam ir raksturīga paaudžu maiņa (sk. 
56. un 57. lpp.). To attīstības ciklā ir divas paaudzes:
• dzimumpaaudze, kurai attīstās dzimumšūnas; 
• bezdzimumpaaudze, kas veido sporas.

Vairošanās ar sporām ir bezdzimumvairošanās veids, jo 
no sporām labvēlīgos apstākļos attīstās jauni augi, kuri ir 
identiski augam, kas izveidojis sporas.

Sporas

Atšķirībā no sēklām, kurās ir dīglis 

un tā dīgšanai nepieciešamās re-

zerves vielas, sporas ir mikrosko-

piskas, un katra spora ir viena šūna. 

Tajā ir visas šūnai raksturīgās sastāv-

daļas un neliels rezerves vielu krā-

jums. Sporās var būt arī hloroplas-

ti. Nonākusi labvēlīgos apstākļos 

(augsnē, siltumā un mitrumā), spo-

ra uzņem tai nepieciešamās vielas 

no ārvides, aug un dalās, veidojot 

aizsākumu jaunam sporaugam.

SALĪDZINI sūnas  
un papardes dzīves ciklus  

56. un 57. lpp.!  
IZSKAIDRO, kas tajos  

ir kopīgs  
un kas – atšķirīgs!

SĒKL AUG I  VA IROJAS  AR  SĒKLĀM,  SPORAUGI  –  AR  SPORĀM,  BET  DAUDZ IEM  AUG IEM  P I EM Ī T  
AR Ī  SPĒ JA  VA IRO T I ES  VEĢETAT Ī V I

Tāpat kā citas augu šūnas, arī sporas, 

piemēram, sūnu sporas, klāj šūnapvalks. 

Sūnas sporās ir citoplazma, kuru 

apņem membrāna, kā arī kodols, 

mitohondriji, kas ražo enerģiju, 

un citas šūnas sastāvdaļas. Sūnu 

sporās ir arī hloroplasti, kuros 

var notikt fotosintēze.

Sporaugu paaudžu maiņa

Dzimumpaaudze

Bezdzimumpaaudze

Bezdzimumpaaudze – veido sporas 
un tādā veidā vairojas

Dzimumpaaudze – veido dzimumšūnas, 
bet nevairojas

Sporu 
tvertnes

Sporas

Olšūna

Apaugļošanās

Spermatozoīdi

Apaugļota 
olšūna – zigota
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KUR SPORAUGIEM VEIDOJAS SPORAS?
Sporaugu dzīves cikli ir līdzīgi, taču evolūcijas gaitā tiem 

ir izveidojušās atšķirīgas struktūras, kurās veidojas tvertnes 
ar sporām.
• Sūnām ir sporu vācelītes.
• Papardēm sporas attīstās sporu tvertņu grupās jeb “kau-

dzītēs” – sorās – uz lapām. 
• Staipekņiem sporu tvertņu sakopojumi ir vālesveida vai 

ieapaļi un veidojas zaru galos vai lapu žāklēs.
• Kosām sporu tvertnes ir sakopotas vālītēs zaru galos.

SĒKL AUG I  VA IROJAS  AR  SĒKLĀM,  SPORAUGI  –  AR  SPORĀM,  BET  DAUDZ IEM  AUG IEM  P I EM Ī T  
AR Ī  SPĒ JA  VA IRO T I ES  VEĢETAT Ī V I

Staipekņiem sporu tvertnes veidojas līdzīgi kā kosām, 

lapu žāklēs vai lielākos sakopojumos zaru galos, veidojot 

vālītēm līdzīgas zaru galotnes.

Papardēm sporas veidojas sorās – sporu tvertņu 

“kaudzītēs” (latīņu valodā sorus nozīmē “kaudze”); 

parasti soras atrodas lapu apakšpusē un tām ir apaļa vai 

iegarena forma. Soru forma ir viena no pazīmēm, kas 

dažādām paparžu sugām atšķiras.

Kosām sporu tvertnes ir sakopotas uz īpašām lapām 

stumbra galotnē; šo lapu sakopojumi atgādina 

brūnganas vālītes. Sporu tvertnes veidojas tā sauktajiem 

“auglīgajiem” dzinumiem pavasarī.

Sūnām sporas veidojas sporu vācelītēs – sporu tvertnēs, 

kas atgādina trauciņu ar vāciņu. Sporu vācelītes veidojas 

stumbra galotnē uz tieva kātiņa. Katrai sūnu sugai ir 

noteikta sporu vācelītes forma.
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KĀDS IR SŪNU DZĪVES CIKLS?
Sūnu dzīves ciklā pēctecīgi mainās dzimumpaudze un bez-

dzimumpaaudze:
• no uzdīgušas sporas vispirms izaug pirmdīglis – šūnu 

pavediens, uz kura veidosies jauno sūnu pumpuri; tā ir 
sūnas dzimumpaaudze, kas veidos dzimumšūnas;

• pēc apaugļošanās no zigotas sūnas stumbra galotnē attīs-
tās sporu vācelīte; tā ir sūnas bezdzimumpaaudze, 
kas veidos sporas. 

SĒKL AUG I  VA IROJAS  AR  SĒKLĀM,  SPORAUGI  –  AR  SPORĀM,  BET  DAUDZ IEM  AUG IEM  P I EM Ī T  
AR Ī  SPĒ JA  VA IRO T I ES  VEĢETAT Ī V I

Sūnas (lāčsūnas jeb dzegužlina) dzīves cikls

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Sporas

2. Dīgstošas sporas, no kurām veidojas pirmdīgļi

3. Jaunās sūnas, kurām galotnē veidojas dzimumšūnas

4. Sievišķās dzimumšūnas – olšūnas

5. Vīrišķās dzimumšūnas – spermatozoīdi

6. Apaugļotā olšūna (zigota)

7. Sporu vācelītes veidošanās stumbra galotnē no 

apaugļotās olšūnas

8. Pilnībā izveidojusies sporu vācelīte sūnas stumbra 

galotnē

9. Sporu izsēšanās

Sporu vācelīte

Kātiņš

Pumpuri

Apaugļošanās
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Papardēm, tāpat kā sūnām, dzīves ciklā notiek paaudžu 
maiņa: 
• no uzdīgušas sporas vispirms izaug protallijs – mazs, 

sirdsveida lapiņai līdzīgs augs; tā ir papardes dzimum-
paaudze, kas veidos dzimumšūnas;

• pēc apaugļošanās uz protallija izaug jauna paparde – 
bezdzimumpaaudze, kas veidos sporas, bet protallijs 
aiziet bojā. 

KĀDS IR PAPARŽU DZĪVES CIKLS?

SĒKL AUG I  VA IROJAS  AR  SĒKLĀM,  SPORAUGI  –  AR  SPORĀM,  BET  DAUDZ IEM  AUG IEM  P I EM Ī T  
AR Ī  SPĒ JA  VA IRO T I ES  VEĢETAT Ī V I

Papardes dzīves cikls

1. Sporas

2. Dīgstoša spora

3. Protallijs – paparžu attīstības stadija, kas veido 

dzimumšūnas

4. Sievišķā dzimumšūna – olšūna

5. Vīrišķās dzimumšūnas – spermatozoīdi

6. Apaugļotā olšūna (zigota)

7. Jaunas papardes veidošanās uz protallija no 

apaugļotās olšūnas

8. Paparde, kurai uz lapām veidosies sporu tvertnes

9. Sporu tvertne, kurā attīstījušās sporas.

Sora – sporu tvertņu 
sakopojums

Apaugļošanās

8

7

9

1

6

4

5

3

2
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KĀDI IR SĒKLAUGU VAIROŠANĀS ORGĀNI?
Kailsēkļiem un segsēkļiem ir atšķirīgi vairošanās orgāni, 

kuros veidojas dzimumšūnas un pēc apaugļošanās attīstās 
sēklas, tomēr dzimumšūnu attīstība un apaugļošanās tiem 
noris līdzīgi.

• Kailsēkļiem, piemēram, priedēm, eglēm un lapeglēm, 
vairošanās orgāni lielākoties ir čiekuri. 

• Segsēkļiem jeb ziedaugiem vairošanos nodrošina 
ziedi, no kuriem attīstās augļi ar sēklām.

SĒKL AUG I  VA IROJAS  AR  SĒKLĀM,  SPORAUGI  –  AR  SPORĀM,  BET  DAUDZ IEM  AUG IEM  P I EM Ī T  
AR Ī  SPĒ JA  VA IRO T I ES  VEĢETAT Ī V I

APLŪKO kailsēkļu un 
segsēkļu vairošanās orgānus!

IZSKAIDRO, kāpēc šiem 
augu nodalījumiem doti tādi 

nosaukumi!

Kailsēkļu vairošanās orgāni

Segsēkļu vairošanās orgāni

Vīrišķais čiekurs Sievišķais čiekurs

Divdzimumu zieds

Čiekurs ar sēklām

Auglis ar vienu vai vairākām sēklām

Putekšņu ligzdas ar  
putekšņiem, kuros  
ir spermiji* 

* Augstāko augu vīrišķās dzimumšūnas, kam atšķirībā no 
spermatozoīdiem nav kustības orgānu — vicu.

Apputeksnēšanās

Apputeksnēšanās*

* Vairumam ziedaugu 
raksturīga svešappute – 
tos apputeksnē putekšņi, 
kurus vējš vai kukaiņi 
atnes no citu tās pašas 
sugas augu ziediem.

Čiekurzvīņa

Čiekurzvīņa

Sēkla

Sēkla

Serde

Auglis

Sēklaizmetnis 
ar olšūnu

Putekšņu maciņi ar 
putekšņiem, kuros ir 
spermiji

Sēklaizmetnis ar 
olšūnu
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KĀ NOTIEK SĒKLAUGU DZIMUMVAIROŠANĀS?
Vairošanās ar sēklām ir augu dzimumvai-

rošanās, jo tā ir saistīta ar dzimumšūnu vei-
došanos un apaugļošanos. 

• Sēklaugu sievišķās dzimumšūnas – 
olšūnas – veidojas čiekuru (kailsēkļiem) 
vai ziedu (segsēkļiem) sēklaizmetņos.

• Sēklaugu vīrišķās dzimumšūnas – 
spermiji – attīstās čiekuru (kailsēkļiem) 
vai ziedu (segsēkļiem) putekšņos. 

Pēc apputeksnēšanās un tai sekojošās 
apaugļošanās no sēklaizmetņiem veidojas 
sēklas. No apaugļotās olšūnas (zigotas) 
attīstās dīglis, bet no citām sēklaizmetņa 
šūnām, sēklām nobriestot, veidojas sēklas 
rezerves vielu krājums.

SĒKL AUG I  VA IROJAS  AR  SĒKLĀM,  SPORAUGI  –  AR  SPORĀM,  BET  DAUDZ IEM  AUG IEM  P I EM Ī T  
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Sēklaugu dzimumvairošanās

Sievišķā un vīrišķā dzimuma simboli

Bioloģijā sievišķā un vīrišķā dzimuma apzīmēšanai iz-

manto simbolus:

♀ – sievišķā  dzimuma simbols ir Venēras spogulis; 

ar apli apzīmēts spogulis, bet ar krustiņu – tā rokturis;

♂ – vīrišķā  dzimuma simbols ir Marsa vairogs un 
bulta; ar apli apzīmēts vairogs, bet bulta ir vērsta 

augšup 45° leņķī.

Šos simbolus pirmoreiz – 18. gadsimtā – lietoja zvied-

ru dabaszinātnieks Karls Linnejs, lai norādītu ziedu 

dzimumu. Simbolu nosaukumi ir aizgūti no sengrieķu 

mitoloģijas, kur Marss ir kara dievs, bet  Venēra – die-

viete, kas simbolizē skaistumu.

Sēklaugu apaugļošanās

Tāpat kā dzīvniekiem, arī augiem apaugļošanās pro-

cesā saplūst vīrišķā dzimumšūna (spermijs vai sper-

matozoīds) un sievišķā dzimumšūna (olšūna). Sēkl- 

augu vīrišķās dzimumšūnas sauc par spermijiem, jo 

atšķirībā no sporaugu un dzīvnieku spermatozoīdiem 

tās aktīvi nepārvietojas. Sēklaugu spermiji “ceļo”, 

izplatoties putekšņiem. Kad puteksnis ir sasniedzis 

galamērķi, tas dīgst, veidojot dīgstobru, kas nogādā 

spermijus līdz olšūnai. Tāpat kā cilvēkam un dzīvnie-

kiem, arī sēklaugiem dzimumšūnās ir vienkāršais 

hromosomu komplekts, un apaugļošanās procesā 

tiek apvienotas abu vecākaugu hromosomas.

Ziedaugu putekšņiem ir dažāda forma un izmērs. 

Mazākie putekšņi (piemēram, neaizmirstulītēm) 

ir tikai dažus mikrometrus (µm) lieli, bet lielākie 

putekšņi (piemēram, kukurūzai) sasniedz 100 µm 

diametru. Putekšņiem ir raupja, lipīga virsma vai 

izaugumi, kas palīdz pieķerties pie zieda auglenīcas 

(drīksnas). Katra putekšņa apvalkā “paslēpušies” divi 

spermiji.

Puteksnis, kurā ir 
attīstījušies spermiji

Sēklaizmetnis, kurā ir 
attīstījusies olšūna

Apputeksnēšanās

Apaugļošanās: 
spermijs + olšūna = apaugļota olšūna (zigota) Dīglis sēklā

♀

♂
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SĒKL AUG I  VA IROJAS  AR  SĒKLĀM,  SPORAUGI  –  AR  SPORĀM,  BET  DAUDZ IEM  AUG IEM  P I EM Ī T  
AR Ī  SPĒ JA  VA IRO T I ES  VEĢETAT Ī V I

KĀDA IR SĒKLU UZBŪVE?
Kailsēkļi un segsēkļi jeb ziedaugi vairojas ar 

sēklām*. Atšķirībā no sporām sēklas nodro-
šina dīgļa barošanos un aizsardzību. Sēklas, 
tāpat kā sporas, veicina augu izplatību. 

Augu sēklām ir atšķirīgi izmēri un dažādas 
formas, bet tajās visās ir vienādas sastāvdaļas:

• dīglis – auga pirmsākums ar miniatūru 
dīgļa sakni, stumbru un lapām;

• rezerves vielu krājums (ogļhidrāti, 
olbaltumvielas un eļļas), kas 
nepieciešamas sēklas dīgšanai; 

• sēklapvalks, kas aizsargā sēklu. 

* Daudziem, bet ne visiem sēklaugiem raksturīga arī 
veģetatīvā vairošanās. 

Cilvēki izmanto uzturā daudzu augu sēklas, jo tajās 

uzkrātās rezerves vielas ir vērtīgs ogļhidrātu, olbaltumvielu 

un augu eļļu avots.

Darbojies pats – izpēti!

Izpēti pupiņas sēklas uzbūvi un dīgsta attīstību!
Darba mērķis: izpētīt pupiņu sēklu uzbūvi un dīgstu attīstību dažādās stadijās.

Tev būs nepieciešamas 10 pupiņu sēklas, lēzens, ūdensnecaurlaidīgs trauks (kastīte) sēklu diedzēšanai, 
trūdvielām bagāta augsne (piemēram, augsne telpaugu audzēšanai), 9 zobu bakstāmie kociņi (vai citi līdzīgi 
priekšmeti), mobilais telefons novērojumu fotofiksācijai. 

1. Uz 24 stundām iemērc pupiņu sēklas ūdenī lēzenā traukā, piemēram, šķīvī!

2. Pēc 24 stundām ar nazi vai skalpeli pārgriez sēklapvalku tā, lai to varētu “atvērt” (sk. attēlu)! Izpēti 
sēklas uzbūvi un mēģini saskatīt attēlā redzamās sēklas sastāvdaļas. Veic novērojumu fotofiksāciju!

3. Ieber kastītē augsni! Pārējās 9 sēklas ievieto augsnē vismaz 5 cm attālumā citu no citas! Lai sēklu 
ievietošanas vietas būtu atrodamas, iezīmē tās, piespraužot tām blakus zobu bakstāmos kociņus vai 
citus atbilstošus priekšmetus!

4. Noliec kastīti ar sēklām siltā, gaišā vietā! Rūpējies par to, lai augsne kastītē būtu mitra, bet nepārlaisti 
to!

5. Ik pēc 2 dienām uzmanīgi izņem pa vienai sēklai no augsnes, pārgriez sēklapvalku un izpēti, kas 
mainījies, salīdzinot ar iepriekšējo reizi! Veic novērojumu fotofiksāciju!

6. Kad visas sēklas (vēlāk dīgsti) dažādās attīstības stadijās ir izpētītas, izveido fotostāstu ar komentāriem, 
izmantojot iegūtās fotogrāfijas!

Pupiņas sēklas uzbūve

Dīgļpumpurs

Dīgļstumbrs

Dīgļsakne

Dīgļlapas ar  
rezerves vielām 

Sēklapvalks

Dīglis
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KĀ VAIROJAS KAILSĒKĻI?
Kailsēkļu vairošanās orgāni ir čiekuri: 

• vīrišķie čiekuri, kuros veidojas putekšņi;
• sievišķie čiekuri, kuros veidojas sēklaizmetņi, no 

kuriem pēc apaugļošanās attīstās sēklas. 

Pēc apputeksnēšanās vīrišķie čiekuri aiziet bojā, bet 
sievišķie čiekuri attīstās par sēklu čiekuriem.

Priedēm no apputeksnēšanās 

līdz olšūnu apaugļošanai paiet 

aptuveni 14 mēneši. Šajā laikā 

sievišķo čiekuru zvīņas kļūst 

zaļganas un sacietē.

Kad sievišķajos čiekuros ir 

nobriedušas sēklas, tie kļūst 

brūngani, koksnaini. Sausā laikā 

čiekurzvīņas atveras un izsēj 

sēklas. Priežu sēklas izsējas otrā 

gada pavasarī – aprīlī, maijā. 

Sēklām ir lidspārns, kas veicina 

to izplatīšanos ar vēja palīdzību. 

Sēklā atrodas dīglis un rezerves 

vielas.

Pavasarī pie jauno zaru pamatnes 

priedēm izveidojas vīrišķie 
čiekuri. Tie atgādina virtenes no 

daudziem ovāliem veidojumiem – 

putekšņlapām. Priežu putekšņus 

izplata vējš. Pēc putekšņu 

izlidošanas vīrišķie čiekuri aiziet 

bojā (tie “put un izput”).

Pavasarī vienlaicīgi ar priežu 

vīrišķajiem čiekuriem jauno zaru 

galotnēs izveidojas sievišķie 
čiekuri. Tiem ir sarkanīgas 

čiekurzvīņas. Čiekura ass tuvumā 

uz katras čiekurzvīņas atrodas 2 

“kaili” sēklaizmetņi ar olšūnām. 

Sausā laikā zvīņas atveras, ļaujot 

vēja nestajiem putekšņiem 

nokļūt pie 

sēklaizmetņiem.

Apputeksnēšanās
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KĀDA IR ZIEDA UZBŪVE?
Segsēkļu jeb ziedaugu vairošanās orgāni 

ir ziedi; no tiem attīstās augļi ar sēklām. 
Vairumam ziedaugu ir divdzimumu ziedi, 
kuros veidojas gan vīrišķās, gan sievišķās 
dzimumšūnas.

• Zieda sievišķās daļas ir auglenīcas*. 
• Zieda vīrišķās daļas ir putekšņlapas.

* Auglenīca izveidojas no vienas augļlapas vai 
vairākām augļlapām, tām saaugot kopā.

Noskenējis šo QR kodu, tu atradīsi virtuālo 
laboratorijas darbu par ziedu uzbūvi.

maconis.lv/qr/2265

Putekšņlapas

Vairumam ziedaugu ziedā ir vairākas putekšņlapas. 

Katra putekšņlapa sastāv no kātiņa un putekšnīcas 

tā galā. Putekšnīca sastāv no diviem putekšņu maci-
ņiem, kuros attīstās putekšņi. Katrā puteksnī ir 2 sper-

miji. Kad puteksnis ir nokļuvis uz drīksnas, tas sāk 

dīgt, veidojot dīgstobru, pa kuru spermiji nokļūst līdz 

sēklaizmetnim, kas atrodas auglenīcas apakšējā daļā 

(sēklotnē).

Auglenīca

Ziedā var būt viena vai vairākas auglenīcas. Auglenī-

cas augšējā, paplašinātā daļa, kas uztver putekšņus, 

ir drīksna. Uz drīksnas izdalās cukuri, tāpēc putekšņi 

pielīp pie tās. Drīksnu ar auglenīcas apakšējo daļu 

savieno irbulis. Auglenīcas apakšējā, paplašinātā 

daļa ir sēklotne. Tajā ir viens vai vairāki sēklaizmetņi. 
Katrā sēklaizmetnī atrodas olšūna un citas šūnas, kas 

pēc apaugļošanās veido sēklu.

Kauslapas

Kauslapas apņem ziedu no ār-

puses un aizsargā to, kamēr tas 

ir pumpurā. Vairumam ziedaugu 

kauslapas ir zaļas, bet tās var būt 

arī citās krāsās.
Ziedgultne 

Zieda lapas balstās uz paplašinā-

tas ziedkāta augšējās daļas – zied- 
gultnes.

Vainaglapas

Ziediem, kurus apputeksnē kukai-

ņi, krāšņākā daļa ir vainaglapas, 

jo tās pievilina apputeksnētājus.  

Vainaglapas kopā ar kauslapām 

veido apziedni*, kas aizsargā zie-

du.

* Kauslapas un vainaglapas veido 
t. s. divkāršo apziedni. Ja apziedņa 
lapas ir vienveidīgas – savstarpēji 
neatšķiras – apziedni sauc par 
vienkāršu (piemēram, tulpēm).

Zieda uzbūve
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KĀDI IR ZIEDU VEIDI ATBILSTOŠI TO DZIMUMAM?

Vienmājnieki un divmājnieki

Augus, kuriem ir viendzimuma ziedi, var iedalīt vien-
mājniekos un divmājniekos.

Vienmājniekiem, piemēram, gurķiem, bērziem, laz-

dām, abu dzimumu ziedi veidojas uz viena auga. 

Divmājniekiem vīrišķie un sievišķie ziedi veidojas uz 

atsevišķiem augiem, un tad augļus ražo nevis visi 

augi, bet tikai sievišķie. Par vienmājniekiem sauc arī 

augus, kuriem ir divdzimumu ziedi. Līdzīgi ir arī ar 

kailsēkļiem. Priedes un egles ir vienmājnieki*, jo tām 

uz viena auga veidojas gan vīrišķie (putekšņu), gan 

sievišķie (sēklu) čiekuri. Īves un daļa kadiķu ir div-

mājnieki, jo tiem sievišķie un vīrišķie vairošanās or-

gāni veidojas uz atsevišķiem augiem.

* Protams, kailsēkļiem ziedu nav (zieds ir tikai ziedaugiem 
raksturīga struktūra), tomēr mēdz teikt, ka tie “zied”, un 
pastāv arī to dalījums vienmājniekos un divmājniekos.

Ziedu veidi atbilstoši dzimumam

Ne visiem augiem vienā ziedā ir vīrišķās 
un sievišķās zieda daļas – putekšņlapas un 
auglenīcas. 

• Ziedus, kuros ir abu dzimumu daļas, sauc 
par divdzimumu ziediem.

• Ziedus, kuros ir tikai viena dzimuma 
daļas, sauc par viendzimuma 
ziediem. Ja viendzimuma ziedā ir tikai 
putekšņlapas, to sauc par vīrišķo ziedu; 
no tā neveidojas ne auglis, ne sēklas. Ja 
viendzimuma ziedā ir tikai auglenīca 
(vai auglenīcas), to sauc par sievišķo 
ziedu.

Ziedu dzimumi

 Divdzimumu ziedi, kuros ir gan 
putekšņlapas, gan auglenīcas

Viendzimuma ziedi, kuros ir tikai 
putekšņlapas vai auglenīcas

Veidojas uz dažādiem 
augiem – divmājnieki

Veidojas uz viena auga –
vienmājnieki

Vītolu sievišķie ziedi veidojas 

uz citiem kokiem. No tiem pēc 

noziedēšanas attīstās nelielas 

pogaļas ar sēklām.

Vītoli ir divmājnieki. Vīrišķie ziedi 

sadzīvē tiek saukti par pūpoliem; 

tajos ir tikai putekšņlapas.

Lazdas ir vienmājnieki, jo tām uz 

viena auga veidojas gan vīrišķo 

ziedu spurdzes ar putekšņiem, 

gan sievišķie ziedi, kas attīstīsies 

par lazdu augļiem – riekstiem.

Sievišķais 
zieds

Spurdzes ar 
vīrišķajiem 
ziediem
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KĀ NOTIEK ZIEDU APPUTEKSNĒŠANĀS?
Lai attīstītos sēklas, uz auglenīcas drīksnas 

ir jānokļūst putekšņiem, t. i., jānotiek 
apputei.
• Visbiežāk apputeksnēšanu veic vējš vai 

kukaiņi, kuri lido no zieda uz ziedu, 
vācot nektāru un putekšņus. Tādā veidā 
uz drīksnas nonāk putekšņi no cita tās 
pašas sugas auga zieda, tāpēc to sauc par 
svešapputi.

• Ja uz drīksnas nonāk tā paša auga vai pat 
zieda putekšņi, to sauc par pašapputi.

Kukaiņi – apputeksnētāji

Apmēram 90 % ziedaugu tiek apputeksnēti ar ku-

kaiņu palīdzību. Putekšņus no zieda uz ziedu pārnes 

bites, kamenes, tauriņi, ziedmušas, skudras, vaboles 

un citi kukaiņi, kas barībā izmanto nektāru vai putek-

šņus. Kukaiņi aplido daudzus augus, lai nodrošinātu 

sev barību, un pārnes no zieda uz ziedu putekšņus, 

kas pieķērušies to ķermenim. Lai pievilinātu kukai-

ņus, augiem ir izveidojušies īpaši pielāgojumi – ziedu 

krāsa, smarža, forma. Savukārt kukaiņiem ir attīstīju-

šies atbilstoši mutes orgāni, lai tie varētu baroties ar 

ziedu nektāru un putekšņiem.

Ziedu pielāgotība apputeksnēšanai

Apputeksnē vējšApputeksnē kukaiņi

Apputeksnē kukaiņi Apputeksnē vējš

Piemēri – augi, ku-
riem raksturīgs šis 

apputes veids

Krokusi, tulpes, āboliņi, vizbulītes, ķirši, 
ābeles, plūmes, maijpuķītes, pienenes, 

pīpenes, zemenes u. c.

Graudzāles, piemēram, daudzgadīgā aire-
ne, rudzi, kvieši, mieži, kā arī lazdas, bērzi, 

ozoli, kārkli u. c. 

Vainaglapas Lielas un krāsainas Sīkas un neizteiksmīgas

Putekšņlapas
Putekšņlapas īsas, putekšnīcas atrodas 

zieda iekšienē
Putekšņlapas garas, putekšnīcas karājas 

ārā no zieda

Drīksna Atrodas zieda iekšienē, plata un lipīga Karājas ārā no zieda, spalvveidīga

Putekšņi
Tūkstošiem lipīgu vai dzelkšņainu putekš-

ņu, kas pieķeras kukaiņiem
Miljoniem sīku, gludu putekšņu, ko pārnē-

sā vējš

Smarža un nektārs Ziedi ir smaržīgi un izdala nektāru Ziedi bez smaržas, nektāru neizdala
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KĀ NOTIEK SEGSĒKĻU JEB ZIEDAUGU 
APAUGĻOŠANĀS?

Pēc apputeksnēšanās, kad puteksnis ir no-
kļuvis uz drīksnas, tas dīgst un veido dīgstob-
ru, kas ieaug drīksnas audos un pa irbuli aug 
sēklotnes virzienā. Dīgstobrs ir tieva caurulīte, 
kas izaug cauri auglenīcas irbulim un iesnie-
dzas sēklotnē, kur ir viens vai vairāki sēkl- 
aizmetņi.

Augot dīgstobram, pārvietojas tā galā eso-
šie divi spermiji – vīrišķās dzimumšūnas; pēc 
kāda laika tās nonāk sēklaizmetnī un veic ap-
augļošanu. Ziedaugiem ir raksturīga divkāršā 
apaugļošanās – tiek apaugļota gan olšūna, 
gan vēl viena sēklaizmetņa šūna.

Divkāršā apaugļošanās

Abiem spermijiem, kas veidojas vienā puteksnī, ir 

katram sava funkcija: viens spermijs apaugļo olšūnu, 

bet otrs saplūst ar citu sēklaizmetņa šūnu. No apaug-

ļotās olšūnas jeb zigotas attīstās sēklas dīglis, bet no 

otras apaugļotās šūnas, tai daloties, veidojas šūnas, 

kurās uzkrājas barības vielu rezerves dīgļa attīstībai. 

Šādu apaugļošanos, kurā tiek apaugļotas divas šū-

nas, sauc par divkāršo apaugļošanos.

Divkāršā apaugļošanās

2 spermiji, kas attīstījušies vienā puteksnī

 Olšūna sēklaizmetnī 

Spermijs + olšūna = apaugļota olšūna (zigota)

Dīglis sēklā

 Sēklaizmetņa šūna

Spermijs + sēklaizmetņa šūna =
šūna, kas veidos barības vielu rezerves

Sēklas barības vielu rezerves

Apaugļošanās Apaugļošanās

Putekšņi uz drīksnas

Dīgstobrs

Spermiji
Sēklaizmetnis

Sēklaizmetņa šūna ar 
diviem kodoliem

2 spermiji

Olšūna

Apaugļotā 
olšūna

Apaugļotā sēklaizmetņa 
šūna
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KĀ VEIDOJAS SĒKLAS UN AUGLIS?
Pēc apaugļošanās vairumam augu ziedu 

saglabājas tikai auglenīca – no tās veidojas 
auglis, kurā ir viena vai vairākas sēklas, – bet 
pārējās zieda daļas nobirst. To, cik auglī būs 
sēklu, nosaka sēklaizmetņu skaits sēklot-
nē, pieejamo putekšņu skaits un kvalitāte, kā 
arī citi faktori. Daudziem augiem pie augļa 
saglabājas kauslapas. Dažkārt augļa veidoša-
nā piedalās arī citas zieda daļas, piemēram, 
kauslapas un vainaglapas vai ziedgultne.

Noskenējis šo QR kodu, tu atradīsi 
treniņuzdevumu par dažādu augu ziediem  
un augļiem.

maconis.lv/qr/2268

Sēklas un augļa veidošanās

Augļu veidošanās

Baklažāna auglis ir oga – sulīgs 

auglis ar daudzām sēklām. 

Baklažāniem ir dažādas šķirnes 

ar atšķirīgu augļu formu – 

baklažānu ogas var būt iegarenas 

vai apaļas.

Pēc noziedēšanas zieda 

vainaglapas un putekšņlapas 

nobirst un sāk veidoties baklažāna 
auglis. Sēklotnes sienā, kas 

sākotnēji ir plāna, sāk uzkrāties 

rezerves vielas.

Baklažānu ziediem ir  5 kauslapas, 

5 saaugušas vainaglapas, 5 

putekšņlapas, starp kurām ir 

paslēpusies auglenīca. Baklažāni 

ir pašapputes augi, bet var notikt 

arī svešappute.

Apaugļotā sēkl- 
aizmetņa šūna

Apaugļotā olšūna 
(zigota)

Sēklas rezerves 
vielu krājums
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Augļu veidi

Sausi

Sulīgi

DaudzsēkluViensēklas

KĀ ATŠĶIRAS DAŽĀDU AUGU AUGĻI?
Visiem ziedaugiem kopīgs ir tas, ka augļi 

veidojas no ziediem, taču nogatavojušies augļi 
var būt sulīgi vai sausi, un tajos ir atšķirīgs 
sēklu skaits – viena vai daudzas. Tādēļ augļus 
var iedalīt četrās grupās:

• sausi viensēklas, piemēram, kviešu 
graudi, lazdu rieksti;

• sausi daudzsēklu, piemēram, zirņu 
pākstis, magoņu pogaļas;

• sulīgi viensēklas, piemēram, ķiršu 
kauleņi;

• sulīgi daudzsēklu, piemēram, ķirbju 
ogas. Ķiršu augļus ierasts saukt par ogām, bet no 

zinātniskā viedokļa tas nav pareizi. Ķiršiem ir sulīgi 
viensēklas augļi – kauleņi. Ķirša sēklu sauc par 

kauliņu, jo tai ir ļoti ciets sēklapvalks.

Avenes ziedā ir daudz auglenīcu, un katra no tām 

attīstās par sulīgu viensēklas augli – nelielu kauleni. 

Viena zieda augļi saaug kopā, veidojot kauleņu 
kopaugli. Līdzīgi augļi ir lācenēm un kazenēm. Arī 

zemenēm ir kopaugļi.

Sadzīvē ir ierasts par augļiem saukt tos, kuri ir sulīgi. 

Taču zinātniski par augļiem sauc visus, kas radušies 

no ziediem un kuros ir viena vai vairākas sēklas. 

Piemēram, nezālei ganu plikstiņam ir neliels, sauss 

daudzsēklu auglis – pākstenītis.

Grauds 
Sēklenis 
Rieksts 

Riekstiņš 

Kaulenis

Pogaļa
Pāksts 

Pākstenis 
Pākstenītis 

Somenis

Oga
Ābols

Augļi



68 B IOLOĢ I JA  9 .  K L ASE I

SĒKL AUG I  VA IROJAS  AR  SĒKLĀM,  SPORAUGI  –  AR  SPORĀM,  BET  DAUDZ IEM  AUG IEM  P I EM Ī T  
AR Ī  SPĒ JA  VA IRO T I ES  VEĢETAT Ī V I

Darbojies pats – izpēti!

Izpēti dažādu augu augļus un nosaki to veidu!

Darba mērķis: izpētīt dažādu augu daļas, tostarp augļus, un noteikt to veidu – ir auglis vai nav auglis, 
sulīgs vai sauss, viensēklas vai daudzsēklu. 
Tev būs nepieciešamas dažādu augu daļas, tostarp augļi, kā arī nazis un trauciņi mazāko augļu vai sēklu 
ievietošanai.

Ieteikumi:

 ∞ darbu ieteicams veikt nelielās grupās pa 3–4 skolēniem;

 ∞ darbam nepieciešamos materiālus vislabāk var nodrošināt, ja katrs skolēns atnes kādu augli, taču 
nereti šādi veidotie augļu komplekti ir vienveidīgi; 

 ∞ lai iegūtu daudzveidīgāku izpētes materiālu, ieteicams izmantot darba lapā (sk. pie QR koda) iekļauto 
augļu un citu augu daļu sarakstu, to papildinot vai nomainot tajā ietvertos izpētes objektus ar 
līdzvērtīgiem objektiem;

 ∞ grāmatas autore daudzkārt ir izstrādājusi šādu darbu kopā ar saviem skolēniem un tā grūtības pakāpes 
palielināšanai iesaka iekļaut pētāmo objektu komplektā arī citas augu daļas, kas tiek izmantotas augu 
pavairošanai, bet nav augļi, tādējādi papildinot pētniecisko darbu ar vēl vienu uzdevumu – noteikt, vai 
attiecīgā auga daļa ir vai nav auglis. 

1. Atbilstoši skolotāja dotajiem norādījumiem sagatavojiet pētāmo augu daļu komplektus!

2. Izpētiet doto darba lapu (sk. pie QR koda)!

3. Augļu veidu noteikšanai izmantojiet shēmu grāmatas 67. lpp.!

4. Paņemiet pirmo pētāmo objektu un nosakiet:

• vai tas ir auglis vai cita auga daļa; ja tas nav auglis, atzīmējiet atbilstošo auga daļu tabulā;

• ja tas ir auglis, atzīmējiet to tabulā un turpiniet izpēti, nosakot un uzrakstot augļa veidu!

5. Stundas beigās salīdziniet savas grupas spriedumus ar citu grupu darba rezultātiem!

Ābols ir sulīgs daudzsēklu auglis, kas attīstīsies no zieda 

ar vienu auglenīcu, bet tā sulīgā daļa ir veidojusies no 

ziedgultnes. Pārgriežot ābolu šķērsām, tā viducī var 

redzēt ābola “serdi” – 5 kopā saaugušas sēklotnes ar 

sēklām. Uzmanīgi ieskatoties, apkārt ābola serdei var 

redzēt putekšņlapu paliekas. Ir labi zināms, ka āboli ir 

ābeļu augļi, taču tāda pati augļa uzbūve ir arī bumbierēm, 

krūmcidonijām, pīlādžiem, aronijām, korintēm.

Putekšņlapu paliekas

Piecu auglenīcu sēklotnes ar sēklām

Noskenējis šo QR kodu, tu atradīsi darba lapu 
veicamajam pētījumam un papildinformāciju 
par dažādiem augļu veidiem.

maconis.lv/qr/2271
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Darbojies pats – padziļini izpratni!

Noskenējis šo QR kodu, tu atradīsi 
papildinformāciju par dažādu augu vairošanos.

maconis.lv/qr/2275

 1. Kurš jēdziens atbilst katram apgalvojumam? 

1. Struktūra, kurā sēklaugiem attīstās vīrišķās dzimumšūnas

2. Struktūra, kurā sēklaugiem attīstās sievišķās dzimumšūnas

3. Sievišķā dzimumšūna

4. Kustīga vīrišķā dzimumšūna

5. Pasīva (nekustīga) vīrišķā dzimumšūna

6. Dzimumšūnu saplūšana

7. Zieds, kurā ir gan putekšņlapas, gan auglenīca

8. Zieds, kurā ir tikai putekšņlapas vai auglenīca

9. Apaugļota olšūna

10. Augi, kuriem sievišķie un vīrišķie ziedi attīstās uz viena auga

11. Augi, kuriem sievišķie un vīrišķie ziedi attīstās uz atsevišķiem augiem

12. Daudzšūnu veidojums, kas satur dīgli un rezerves vielu krājumu

13. Šūna, kura labvēlīgos apstākļos spēj dalīties un veidot jaunu 
organismu

14. Miniatūrs augs, kas veidojas no zigotas un ir daļa no sēklas

2. Norādi, kura pazīme vai pazīmes piemīt katram augam! Uzdevuma veikšanai izmanto doto papildu    
informāciju (sk. pie QR koda)! 

1. Vairojas ar sporām

2. Vairojas ar sēklām

3. Sporas attīstās sporu tvertnēs, kas attīstās lapu

žāklēs zaru galos

4. Sporas veidojas sporu vācelītēs

5. Putekšņi attīstās vīrišķajos čiekuros

6. Putekšņi attīstās putekšņlapās

7. Sēklaizmetņi attīstās sievišķajos čiekuros 

8. Sēklaizmetņi attīstās auglenīcas sēklotnē 

9. Viendzimuma ziedi

10. Divdzimumu ziedi

11. Vienmājnieks

12. Divmājnieks

13. Sausi augļi

14. Sulīgi augļi

Spora

Sēkla

Spermijs

Spermatozoīds

Olšūna

Apaugļošanās

Zigota

Dīglis

Puteksnis

Sēklaizmetnis

Viendzimuma zieds

Divdzimumu zieds

Vienmājnieks

Divmājnieks

Viļņainā lācīte

Parastais 
plakanstaipeknis

Kadiķis 

Parastā priede

Melnalksnis

Kartupelis

Puķuzirnis
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KĀ VAR PAVAIROT AUGUS, IZMANTOJOT TO 
VEIDOTĀJAUDUS?

Savvaļā sēklaugi vairojas divējādi: 

• dzimumiski – ar sēklām; 
• bezdzimumiski – ar veģetatīvajām auga 

daļām (sakneņiem, bumbuļiem, gumiem, 
stīgām, atvasēm u. c.).

Cilvēki kultūraugu pavairošanai izmanto 
abus vairošanās veidus. Šķirņu, kuras tiek 
pavairotas ar sēklām, uzturēšanai ir radīta 
īpaša sēklkopības nozare. Augu veģetatīvā 
pavairošana ļauj vieglāk saglabāt šķirnes 
īpašības, t. i., iegūt ģenētiski identiskus augus.

Augu veģetatīvā vairošanās ir iespējama 
tāpēc, ka augiem ir veidotājaudi jeb meris-
tēmas – nediferencētas šūnas, kurām daloties, 
veidojas visu veidu audi un jauni augi. Piemē-
ram, zemenes stīgas (guļoša stumbra) mezglu 
vietās veidojas jauni augi. 

Veģetatīvā vairošanās nav raksturīga visiem 
augiem, tāpēc 20. gs. zinātnieki sāka pētīt, vai 
ir iespējams izmantot augu veidotājaudus, lai 
pavairotu augus audu kultūrās.

Audu kultūras

Par audu kultūru sauc šūnu (audu) pavairošanu 

mākslīgā barotnē. 20. gs. 50. gados zinātniekiem 

izdevās no burkāna veidotājaudiem izaudzēt jaunu 

burkāna augu. No burkāna saknes paņēma mazu 

gabaliņu ar veidotājaudiem un ievietoja tos barotnē. 

Barotne saturēja auga augšanai un attīstībai nepie-

ciešamās vielas, kā arī vielas, kas veicina šūnu dalī-

šanos. Vispirms izveidojās nediferencētu šūnu grupa, 

bet pēc tam no tās sāka veidoties dīgsti – jauni augi. 

Dīgstus atdalīja no audu kultūras un audzēja barotnē 

tik ilgi, līdz tie kļuva pietiekami lieli, lai tos pārstādītu 

augsnē tāpat kā veģetatīvi pavairotus augus. Ar audu 

kultūru iegūtie dīgsti ir ģenētiski identiski, jo tie vei-

dojas no viena auga veidotājaudiem. Mūsdienās šo 

augu pavairošanas metodi (sauktu arī par mikropa-

vairošanu) izmanto daudzās selekcijas iestādēs un 

augkopības uzņēmumos.

Augu pavairošana ar audu kultūru

No burkāna saknes izgriež 
nelielu fragmentu

No saknes fragmenta atdala 
veidotājaudus

Iegūtos veidotājaudus au-
dzē barotnē, kas satur barī-
bas vielas un šūnu dalīšanos 
veicinošas vielas

Barotnē no veidotājaudu 
masas sāk veidoties burkā-
nu dīgsti

Dīgstus pārstāda atsevišķās 
mēģenēs ar barotni

Kad dīgsti izauguši pie-
tiekami lieli, tos pārstāda 
augsnē

Noskenējis šo QR kodu, tu atradīsi 
papildinformāciju par augu pavairošanu 
ar audu kultūrām.

maconis.lv/qr/2278
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Kultūraugu potēšana

Potēšanas procesā mākslīgi tiek savienotas divu or-

ganismu daļas – potcelms ar potzaru. Potcelms ir 

augs, kurš pēc potēšanas kalpo tikai kā uzpotētās 

šķirnes nesējs (galvenokārt sakņu sistēma), savukārt 

potzars ir tā auga fragments, kuru ir nepieciešams 

pavairot. Potzara un potcelma saaugšanas rezultā-

tā veidojas viens augs, kuram izpaudīsies uzpotētā 

potzara īpašības. Potēšanas mērķis ir divu augu daļu 

saaudzēšana. Ir svarīgi, lai potzars un potcelms būtu 

ģenētiski tuvu radniecīgi. Visbiežāk tiek praktizēta 

šķirņu potēšana vienas sugas ietvaros – piemēram,  

lauku kļavas (Acer campestre) šķirni ‘Carnival’ potē 

uz lauku kļavas potcelma. Taču augus var potēt arī 

vienas ģints ietvaros – piemēram, saldos (Cerasus 

avium) un skābos (Cerasus vulgaris) ķiršus potē uz 

smaržīgā ķirša (Cerasus mahaleb) potcelmiem –, un 

potēšanai ir iespējamas pat dažādu (tomēr radniecī-

gu) ģinšu augu kombinācijas (daļu ceriņu var potēt 

uz ošiem, melnaugļu aroniju – uz pīlādža u. tml.).

Koku un krūmu potēšanas variants

Noskenējis šo QR kodu, tu atradīsi 
treniņuzdevumu par augu vairošanās 
veidiem.

maconis.lv/qr/2281

Darbojies pats – padziļini izpratni!

Cilvēki jau izsenis audzē dažādus kultūraugus, kurus izmanto pārtikā, kā arī dekoratīvos augus.  
Kultūraugu pavairošanu var veikt veģetatīvi – izmantojot dažādu auga daļu pārveidnes, atvases  
u. tml. Kultūraugus, kurus nevar pavairot veģetatīvi, pavairo ar sēklām. Lai saglabātu šķirņu 
īpašības, sēklas tiek iegūtas sēklkopības uzņēmumos.

Noskaidro, kā tiek pavairoti dotie kultūraugi? Atsevišķiem kultūraugiem iespējami vairāki 
pavairošanas veidi.

1. Ar sēklām

2. Ar bumbuļiem

3. Ar sīpoliem

4. Ar gumiem

5. Ar sakņu vai stumbra atvasēm vai noliektņiem 

6. Ar stīgām

7. Ar audu kultūru metodi

8. Uzpotējot attiecīgās šķirnes vasu uz potcelma

Kartupeļi
Burkāni
Gurķi
Tomāti
Ķirbji
Sīpoli
Dālijas
Tulpes
Ābeles
Upenes
Puķuzirņi
Zemenes
Ceriņi
Rozes

A B C D

A – potcelmu iegriež tā, lai tajā varētu ievietot 

atbilstoša resnuma nosmailotu potzaru. 

B – potzaru ievieto potcelmā tā, lai abas auga daļas 

blīvi piegulētu viena otrai un sakristu to kambija 

(veidotājaudu, kas atrodas starp koksni un lūksni) 

slāņi 

C, D – potējuma vietu nostiprina, aptinot ar 

atbilstošu izolācijas materiālu.

Potzars

Potcelms
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Darbojies pats – padziļini izpratni!

Lilijas ir dekoratīvi augi, kurus audzē krāšņo ziedu dēļ. Dažādu šķirņu lilijām ir atšķirīgas ziedu 
krāsas un lielums. Pēc noziedēšanas no zieda attīstās sauss daudzsēklu auglis – pogaļa. Lilijas 
var pavairot arī ar sīpoliem. Selekcionārs un augu kolekcionārs nodarbojas ar liliju audzēšanu. 
Selekcionārs vēlas izveidot jaunas liliju šķirnes, savukārt kolekcionārs – pavairot esošās šķirnes 
pārdošanai.

Kādus liliju pavairošanas veidus savu mērķu sasniegšanai izmantos selekcionārs un kādus – 
kolekcionārs? Pamato atbildi, lietojot atbilstošus jēdzienus!

Darbojies pats – novērtē sevi!

Kā tu esi apguvis šo tematu?

Tematā apgūstamās prasmes Jā Nē
Vēl

jāmācās

Dotajos piemēros protu saskatīt augu dzimumvairošanās vai bezdzimumvairošanās veidus.

Izmantojot doto informāciju, protu raksturot sporaugu vairošanos.

Protu lietot atbilstošus jēdzienus, kas raksturo sporaugu vairošanos.

Izmantojot doto informāciju, protu skaidrot kailsēkļu un segsēkļu dzīves ciklus.

Izmantojot doto informāciju, protu raksturot ziedu uzbūvi.

Izmantojot doto informāciju, protu raksturot sēklaugu vairošanos.

Protu lietot jēdzienus, kas raksturo augu vairošanos.

Izmantojot dažādus augļu veidus, protu raksturot augļu daudzveidību.

Izmantojot dotos shematiskos attēlus, protu izskaidrot augu pavairošanu audu kultūrās 
(t. i., izmantojot veidotājaudus).

Izprotu bezdzimumvairošanās nozīmi ģenētiski identisku pēcnācēju un dzimumvairošanās 
nozīmi ģenētiski daudzveidīgu pēcnācēju radīšanā.

Lilijas zieds Lilijas sīpols Lilijas pogaļa


