
 
 
 

             

Par projektu 

Ar projektu "Latvijas Augu vēstniecība bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai" Latvijas Dabas fonds kā apvienības 
"Planta Europa" dalīborganizācija Latvijā piedalalījās starptautiskā komunikāciju projektā "Wake Up Call For Wild 
Plants", kas 2007. gadā norisinājās visās šīs organizācijas dalībvalstīs Eiropā. 

Sabiedrība ir ieinteresēta saņemt informāciju par iespēju ikdiena sniegt savu ieguldījumu dabas aizsardzībā un 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā savā apkārtnē. Daudzas savvaļas augu sugas Eiropā ir apdraudētas, jo tiek 
iznīcinātas to dabiskas dzīvotnes, tas nereti tiek upurētas cilvēka ekonomisko interešu vārdā. Lai gan vēlme dzīvot, 
nekaitējot dabai, arvien pieaug, tomēr nekad retu savvaļas augu sugu aizsardzībai Eiropā un pasaulē nav pievērsta tik 
liela uzmanība kā, piemēram, retajiem putniem. Projekts ir ietvars, ar kura palidzību runāt par nepieciešamību un 
reālajām iespējām aizsargāt retas augu sugas. Projektu finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds.  

Projektā plānotie pasākumi 

Visas Latvijas skolas tika aicinātas projektu veidā izvirzīt sava rajona īpaši aizsargājamos augus kandidēšanai uz 
Latvijas Augu vēstniecību. 

Projektu konkurss skolām 

Iesniegtie projekti izvērtēti pēc iepriekš izvirzītiem kritērijiem, atlasot populārākos un dabas daudzveidības 
aizsardzības ziņā nozīmīgākos augus – kandidātus Augu vēstniecības vēlēšanām. 

Par katru no Augu vēstniecības vēlēšanām izvirzītajiem augiem sagatavoti informatīvie materiāli – katra izvirzītā auga 
“CV”, izmantojot gan zinātnisko informāciju, gan skolēnu sagatavotos projektus, - atklātnes ar aprakstu, kam 
pievienots atdalāms “vēlēšanu biļetens”. 

Informatīvie materiāli 

Rajonu centros, labi apmeklētā pilsētas vietā un internetā 2007. gada jūlijā notika Augu vēstniecības vēlēšanas. 

Augu vēstniecības vēlēšanas 

Vēlēšanu rezultātā visu Latvijas rajonu augi - uzvarētāji veido Latvijas Augu vēstniecību. 

Projekta noslēguma pasākums – foto izstāde Rīgas pilsētvidē 

Noslēguma foto izstāde un sarīkojums, 2008. gada kalendārs 

2008. gada kalendārs ar augu – vēstnieku fotogrāfijām 

Augu vēstniecības avīze, kurā katrs augs – vēstnieks stāsta savu stāstu Latvijas iedzīvotājiem. 

http://www.auguvestnieciba.lv/index.php?page=29�
http://www.auguvestnieciba.lv/index.php?page=29�


 
 
 

             

 

Meža vizbulis 

Aizkraukles rajons 
Meža vizbulis – Daugavas krastu vēstnieks 
 
Vismaz piecas augu sugas līdz šim Latvijā atrastas tikai Daugavas krastos, 
vēl vairākām atradnes koncentrējas galvenokārt Daugavas ielejā, kuras 
siltais mikroklimats un ar kaļķi bagātās augsnes ir sekmējušas augu sugu 
daudzveidību. Plašā ieleja ir arī svarīgs sugu ieceļošanas koridors. Līdz ar 
Staburagu, ceļot Pļaviņu hidroelektrostaciju, tika appludinātas vairāku 
augu vienīgās atradnes Latvijā - pie mums vairs nav atrasta, piemēram, 
Alpu kreimule, pušķainā jāņeglīte, briežu rūgtdille. Meža vizbuli sauc arī 
par Daugavas vizbuli, un viņa aicinājums sabiedrībai Daugavas krastu 
vēstnieka amatā ir upju krastos rīkoties īpaši saudzīgi. 

 

Dzeltenā dzegužkurpīte 

Alūksnes rajons 
Dzeltenā dzegužkurpīte – vērtīgo mežu vēstniece 
 
Ja mežā vienkopus sastopami dažādu sugu dažāda vecuma koki, tie 
mazāk ir pakļauti slimībām, kaitēkļu uzbrukumiem, tajos neveidojas 
vienlaidus vējgāzes. Koki nodzīvo savu dabisko mūžu, apaugot sūnām un 
ķērpjiem, dobumos dodot patvērumu putniem un zvēriem, trupošajā 
koksnē izmitinot visdažādākās sīkbūtnes, līdz koksni noārdošās sēnes 
savu ir paveikušas. Izveidojas gaismas logs, kurā nātres vai gārsas vēlāk 
nomainīs koku un krūmu jaunā paaudze. Dabiskā mežā aug arī īsti 
retumi, kādus jaunā priežu vai egļu tīraudzē neatrast. Starp tiem ir arī 
pati krāšņākā mūsu orhideja – dzeltenā dzegužkurpīte, kas vērtīgo mežu 
vēstnieces amatā aicina uz saprātīgu mežsaimniecisko darbību, 
rēķinoties arī ar dabas interesēm! 



 
 
 

             

 

Apaļlapu rasene 

Balvu rajons 
Apaļlapu rasene – purvu aizsardzības vēstniece 
 
Purvs ir sfagnu sūnu vai grīšļu veidota pasaule, kas naktīs pakļauta 
vējam, mitra un dzestra, bet saules kveldēta dienā. Lai arī ūdens ir 
pārpārēm, no vēsās kūdras augiem to grūti uzņemt. Tāpēc purva 
sīkkrūmi virši, vistenes, vaivariņi to taupa – daudzu purva augu lapas ir 
sīkas, klātas ar biezu apvalku. Arī barības vielu purvā ir maz – kūdra vēl 
nav tā sadalījusies, lai augi tās varētu uzņemt. Rasenēm, pūslenēm un 
kreimulēm ir sava viltība: tās barības vielas uzņem ar visu lapas virsmu, 
pievilinot, notverot un sadalot uz tām nokļuvušos kukaiņus. Purvu 
aizsardzības vēstniece rasene atgādina, ka daudzām augu un dzīvnieku 
sugām īpašie purva apstākļi ir vienīgā iespējamā dzīvesvieta, un mēs 
esam atbildīgi, lai to saglabātu! Pie tam – purvi ir nozīmīga iekšzemes 
hidroloģiskās sistēmas daļa, un saudzējot purvu, mēs sargājam savus 
avotus, strautus un upes 

 

Tīruma zilausis 

Bauskas rajons 
Tīruma zilausis – labas lauksaimniecības prakses vēstnieks 
 
Mūsdienu intensīvā lauksaimniecība rūpēs par lielāku ražu cīnās ar 
nezālēm: miglo tīrumus, rūpīgi attīra kultūraugu sēklas. Nezāles kļūst par 
retumu. Visātrāk izzūd tās, kas aug nabadzīgās, smilšainās augsnēs. Laba 
lauksaimniecības prakse ir atstāt nemiglotas tīrumu malas, kur augt 
nezālēm: nelielā daudzumā tās sekmē kultūraugu augšanu cilvēka 
radītajā vienas sugas augu sabiedrībā. Nezāles ir nektāraugi, ārstniecības 
augi, arī krāšņa tīrumu rota. Tautasdziesmās apdziedātās magones un 
rudzupuķes jau vēl mūs priecē, bet senāk ne mazāk zināmo kokali tagad 
redzējis vien retais. Tīruma zilausis aicina – dosim iespēju dabas 
daudzveidībai arī lauksaimniecībā izmantojamās zemēs! 



 
 
 

             

 

Bruņcepuru dzegužpuķe 

Cēsu rajons 
Bruņcepuru dzegužpuķe – aizsardzības vēstniece 
 
Ļoti retu sugu aizsardzībai tiek veidotas īpaši aizsargājamas dabas 
teritorijas, kuru dabas aizsardzības plānos paredz pasākumus arī augu 
valsts retumu saglabāšanai. Mūsu nacionālie parki, rezervāti un liegumi 
iekļauti kopējā Eiropas īpaši aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000. 
Ārpus aizsargājamajām teritorijām, ja nepieciešams, var veidot 
mikroliegumus, lai nodrošinātu retajiem augiem labvēlīgus apstākļus. 
Noderīgas ir ziņas par retu augu sastopamību gan aizsargājamās 
teritorijās, gan ārpus tām, un arī nespeciālistu novērojumi var papildināt 
zinātnieku datu bāzes. Bruņcepuru dzegužpuķe ir ne vien viena no 
krāšņākajām mūsu savvaļas orhidejām, bet arī viena no Latvijas 
Sarkanajā grāmatā un īpaši aizsargājamo augu sarakstā ierakstītajām 
sugām. Bruņcepuru dzegužpuķe aicina – uzzini vairāk par aizsargājamiem 
augiem un īpaši vērtīgām dabas teritorijām savā apkārtnē! 

 

Alpu āboliņš 

Daugavpils rajons 
Alpu āboliņš – tūrisma vēstnieks 
 
Augi ir tūrisma objekts. Uz Japānu mēs braucam skatīties ziedošas 
sakuras, Alpos meklējam ēdelveisu, Libānas kalnu nogāzēs vēl var atrast 
pēdējās Libānas ciedru birzis. Uz Latviju zviedri, briti, dāņi un 
nīderlandieši brauc skatīties rasenes purvos, dzegužpirkstītes, drudzenes 
un gladiolas pļavās, uzpirkstītes mežos. Paši latvieši? Daugavpilietim par 
piedzīvojumu var būt ne tikai pirmā satikšanās ar jūru, bet arī Kurzemes 
jūrmalā ieraudzīta jūrmalas dedestiņa. Savukārt liepājnieku iepriecinās 
nevien Daugavas varenums, bet arī ārstniecības rūgtenes balto ziedu 
ķekari tās palienē. Var, neatstājot Latviju, iepazīt tundrai raksturīgo 
pundurbērzu, bet Eiropas dienvidu iemītnieks Alpu āboliņš aicina kļūt 
par gudriem dabas tūristiem, kas ceļo videi draudzīgi, izmanto tūrismam 
paredzēto infrastruktūru, radot pēc iespējas mazāku traucējumu dabai. 



 
 
 

             

 

Zīda magone 

Dobeles rajons 
Zīda magone – Jāņuzāļu vēstniece 
 
Reizi gadā kā pagānu laikos latvieši ziedo savvaļas puķes, bērzu meijas, 
ozolu zarus, kalmju un paparžu lapas. Sentēvu dieviņam? Jānim? Vai 
vienkārši saulei un īsajai ziemeļu vasarai par prieku? Kurzemē nārbuļi, 
Vidzemē madaras, Latgalē asinszāles tiek uzskatītas par visīstākajām 
jāņuzālēm. Zīda magone Jāņuzāļu vēstnieces amatā aicina - Jaņzāles 
plūcot, nerausim tās ar visām saknēm, bet saudzīgi noplūksim vai 
nogriezīsim, vismaz vienu trešdaļu ziedošo augu atstāsim ziedam, lai tie 
nobriedina sēklas un spēj uzziedēt atkal nākamgad. To pašu 
atcerēsimies, arī vācot ārstniecības augus vai vienkārši lasot puķes, ko 
ielikt vāzē. Savu Jāņu zāļu pļavu izveidosim arī dārzmalā vai tīruma stūrī, 
iesējot pīpenes, magones un rudzupuķes, - būs prieks acīm un 
kukaiņiem! 

 

Dumbrāja vijolīte 

Gulbenes rajons 
Dumbrāja vijolīte – kaimiņattiecību vēstniece 
 
Sargājot retu augu atradnes, mēs saglabājam to izplatības areālu 
iespējami lielāku. Saglabājot parasto īvi Latvijas rietumos, villaino 
gundegu dienvidos vai lielziedu uzpirkstīti austrumos, šo augu izplatības 
areāls nesaruks un neatkāpsies līdz mūsu kaimiņiem. Areāla robežas 
tuvumā nereti augi atšķiras no tiem, kas aug tuvāk tā centram, jo šeit 
jāpielāgojas mazāk piemērotiem apstākļiem. Saglabājot sugas atradnes 
areāla robežas tuvumā mēs rūpējamies par šīs sugas ģenētisko 
daudzveidību. Dumbrāja vijolīte starptautisko attiecību vēstnieces amatā 
atgādina –  pat ja kādam augam botāniķi konstatējuši, piemēram, 26 
atradnes Latvijā, tātad vidēji katram rajonam vienu, tas ir ļoti maz! 



 
 
 

             

 

Peldošais ezerrieksts 

Jēkabpils rajons 
Peldošais ezerrieksts – senatnes vēstnieks 
 
Augi stāsta par pagātni, tā ierakstīta koku gadskārtu gredzenos, 
sastingusi priežu sveķu lāsē – dzintarā, uzkrājusies sūnu purva kūdras 
metros. Tur, mitrumā un aukstumā,  sfagnu sūnām daļēji sadaloties, 
veidojas skābes, kas iekonservē ne tikai purvā augošo koku stumbrus, 
augu augļus, sēklas un putekšņus, bet arī sēklas, augļus un putekšņus, ko 
vējš atnesis no tuvākas vai tālākas apkaimes. Pēc tiem var spriest par 
augu izplatību senāk, to ieceļošanu Baltijā, ledājam atkāpjoties,  par 
cilvēka ietekmi uz augiem. Senākais upuris – ezerrieksts, kas audzis visā 
Latvijā, nu sastopams vairs trijos ezeros Jēkabpils un Balvu rajonā. Kūdrā 
saglabājušies ne tikai tā augļi, bet arī vālītes šo riekstu skaldīšanai. 
Ezerrieksts atgādina - augi stāsta par mūsu kopīgo pagātni, un mums ir 
iespēja rūpēties par to, ko šodienas augi reiz liecinās par mums. 

 

Meža tulpe 

Jelgavas rajons 
Meža tulpe – muižu vēstniece 
 
Muižas ir daļa no Latvijas kultūrvēstures. To parki un dārzi ir bijusi ne 
vien apkaimes rota, sava laika modes, īpašnieku un plānotāju gaumes 
liecinieki, bet arī savdabīgs zaļais izmēģinājumu poligons. Svešzemju 
koki, krūmi un puķes bijušas pakļautas ne vien bargajām ziemām, bet arī 
kariem un laikmetu griežu radītām izmaiņām parku kopšanā. To 
pārdzīvoja tikai paši izturīgākie, tagad papildinot Latvijas sugu 
daudzveidību. Meža tulpe muižu vēstnieces amatā aicina sabiedrību 
iepazīt un novērtēt senās kultūraugu šķirnes, iestādīt savā dārzā kādu 
puķi no vecmāmiņas dārza un rūpēties par dārzbēgļu – no koptajiem 
stādījumiem aizbēgušo kādreizējo kultivēto augu aizsardzību Latvijas 
dabā! 



 
 
 

             

 

Krāšņā neļķe 

Kuldīgas rajons 
Krāšņā neļķe – zinātnes vēstniece 
 
Augi slēpj neizzināto. Maijpuķītes izmanto ārstniecības līdzekļu 
iegūšanai, no priedēm ceļ mājas, meža ozolīti audzē dārzā krāšņumam. 
Savvaļas rozes, mežābeles un meža bumbieres jau izsenis izmanto par 
potcelmiem izveidotajām kultūršķirnēm. Varbūt vistālāk ziemeļos augošā 
gladiola - jumstiņu gladiola atklās kādu vēl neizzinātu augu ziemcietības 
noslēpumu? Varbūt krāšņā neļķe palīdzēs izveidot noturīgu 
ziemeļnieciski reibinošu smaržu? Zinātnes vēstnieces amatā krāšņā neļķe 
stāsta - zinātniski pētījumi par reto augu pavairošanu palīdz to 
aizsardzībai, nodrošinot šo sugu audzēšanu kolekcijās un paverot iespēju 
tās ieaudzēt dabā. Vēl tā atgādina, ka pagājušajā gadā pie mums 
konstatēta Baltijai jauna augu suga, tātad savvaļas augu pasaule 
joprojām ir brīnumu un zinātnisku atklājumu pilna! 

 

Meža silpurene 

Krāslavas rajons 
Meža silpurene – priežu mežu vēstniece 
 
Sausie priežu meži piemēroti pastaigām visos gadalaikos, bet rudeņos 
ļauj ievākt bagātu sēņu un ogu ražu. Latvijas vidienē un austrumos tie ir 
gandrīz tādi paši kā Kurzemē un jūrmalas kāpās: pelēcīgi ķērpji, zaļš sūnu 
paklājs vai melleņu un brūkleņu mētras, paretam kāds kadiķis un 
sarkanbrūni, slaidi priežu stumbri. Apdzīvotu vietu tuvumā nereti tajos 
saaug daudz dažādu koku un krūmu. Tās ir cilvēka darbības sekas, jo tur 
augsnē nokļūst daudz papildus barības vielu. Tās sekmē arī graudzāļu un 
citu bagātākas augsnes mīlošu augu augšanu, bet nabadzīgās augsnēs 
augošās un gaismas prasīgās priežu mežu sugas izzūd. Tāpēc meža 
silpurene aicina – izturēsimies saudzīgi pret Latvijai tipiskajiem sausajiem 
priežu mežiem un rūpēsimies par to saglabāšanu sev un neskaitāmām 
augu un dzīvnieku sugām! 



 
 
 

             

 

Sibīrijas skalbe 

Liepājas rajons 
Sibīrijas skalbe – dabas un cilvēka sadarbības vēstniece 
 
Daudzviet saimnieciskās darbības rezultātā izveidojas specifiski apstākļi, 
kas īpaši piemēroti noteiktām augu un dzīvnieku sugām, bet nespēj 
ilgstoši pastāvēt bez cilvēku palīdzības. Sibīrijas skalbe atgādina - ja 
cilvēks  neapsaimniekos retās parkveida pļavas vai ļaus ar krūmājiem 
aizaugt upju palienēm, Latvijas daba var ciest ievērojamus zaudējumus, 
jo aizies bojā šīm dzīvotnēm raksturīgās sugas. Tā, piemēram, Latvijā 
dzīvo apmēram viena ceturtā daļa Eiropas Savienības griežu populācijas, 
un mēs esam starptautiski atbildīgi par šim putnam piemērotas vides 
saglabāšanu. 

 

Zemeņu āboliņš 

Limbažu rajons 
Zemeņu āboliņš – piejūras pļavu vēstnieks 
 
Lielāko daļu jūras krasta pie mums klāj kāpas. Tikai nedaudzās vietās 
Latvijā veidojas jūrmalas pļavas. Senāk Gaujas, Daugavas, Lielupes grīvu 
krastos un Randu pļavās starp Ainažiem un Salacgrīvu gan regulāri pļāva, 
gan ganīja lopus. Ganībās veidojas zems un ļoti blīvs zelmenis, kurā labi 
jūtas pie mums tikai jūrmalas pļavās augošā jūrmalas ceļteka, jūrmalas 
pienzāle un zemeņu āboliņš. Nepļautas un neganītas jūrmalas pļavas 
aizaug ar niedrēm, tāpēc zemeņu āboliņš kā reto un savdabīgo piejūras 
pļavu vēstnieks aicina saglabāt šo reto sugu dzīvesvietas, pasargājot tās 
no aizaugšanas vai, vēl ļaunāk, apbūves! 



 
 
 

             

 

Ruiša pūķgalve 

Ludzas rajons 
Ruiša pūķgalve – teiku un pasaku vēstniece 
 
Latvijas botāniķim neticamākais ir stāsts par papardes ziedu. Papardes 
nezied. Tām nav sēklu. Bet vai grieķu teiksma par brāļiem gladiatoriem, 
kam bija jācīnās arēnā vienam pret otru un no kuru zemē iedurtajiem 
šķēpiem uzplauka gladiolas, ir ticamāks? Tad jau labāk iespraust 
stenderē usni, lai raganas saduras, vai iet zīlēt ar jānīšiem, tos liekot 
pagalvī tieši Jāņu naktī. Savukārt kaklā pakārta mazpurenītes gumu 
buntīte ļaujot tikt galā ar hemoroīdiem. Ruiša pūķgalve, teiku un pasaku 
vēstniece, aicina iepazīt mītus, pasakas, teikas un ticējumus, kas saistītas 
ar augiem, jo katrā no tiem slēpjas daļa patiesības. Ar bebrukārkliņu 
zobus gan nedrīkst bakstīt, pūķgalve atgādina, – zobi būs laukā kā likts! 

 

Laksis 

Madonas rajons 
Laksis – garšaugu vēstnieks 
 
Garšvielu pasaulē globalizācija noris nepārtraukti - no pirmās 
aizvēsturiskās maltītes līdz mūsdienām, pasaulei gadsimtu gaitā 
iepazīstot nevien vietējos, bet arī svešzemju brīnumaugus, kas iekaro 
tirgus un virtuves. Senās zināšanas nereti tika aizmirstas, dodot 
priekšroku eksotikai. Taču bez ķimenēm nav iedomājama ne rudzu 
maize, ne Jāņu siers, ne apaļās ķimeņmaizītes. Neviens vairs nelieto 
meža ingvera – kumeļpēdas – sakneņus; arī tās lapas ir garšviela:  
sasmalcinātas tās aizstāj piparus. Pat savas raudenes  un mārsila vietā 
tirgū pērkam timiānu un oregano. Ne sliktākas par kultivētajām 
avotkresēm ir avoksnājos un strautmalās augošās rūgtās ķērsas lapas. 
Par mežloku dēvētais garšaugu vēstnieks laksis aicina atcerēties šīs 
gudrības, likt tās lietā un darīt to saprātīgi, piemēram, pavasarī tirgū 
pērkot tikai tādas lakša buntītes, kas audzēts dārzā, ne noplūkts nelielā 
audzītē mežā. 



 
 
 

             

 

Smiltāja esparsete 

Ogres rajons 
Smiltāja esparsete – kukaiņu vēstniece 
 
Augi ir nozīmīga barība daudzām kukaiņu sugām. Vieni ēd lapas, citi 
augļus un sēklas, vēl citi pārtiek no sakneņos, gumos un bumbuļos 
uzkrātajām barības vielām. Ir kukaiņi, kas našķojas ar putekšņiem, ar 
nektāru, pat ar pumpuriem vai ziedlapiņām. Ja pieaugušie kukaiņi sev 
tīkamo barību var meklēt uz dažādu sugu augiem, tad pēcnācējiem tie 
sagādā vispiemērotāko. Daudzas tauriņu sugas oliņas dēj tikai uz vienas 
noteiktas sugas augiem, piemēram esparsetu zilenītis. Tāpēc smiltāja 
esparsete atgādina – iznīcinot vienu, mēs iznīcinām daudzas, aizsargājot 
vienu sugu, mēs vienlaikus rūpējamies arī par citām, ar kurām šī viena 
cieši saistīta! 

 

Mazā lēpe 

Preiļu rajons 
Mazā lēpe – ezeru vēstniece 
 
Ūdensaugi zinātājam var daudz ko pavēstīt par ezeru, tā ūdens sastāvu 
un tīrību, pat vecumu. Vieni augi visu savu dzīvi pavada ūdenī, 
nespeciālistu nepamanīti, citi virs ūdens izslej tikai ziedus,   par citiem 
var spriest pēc rudenī krastā izskalotajiem augļiem vai sēklām. Taču katrs 
no tiem ir liecinieks daudz plašākam stāstam par ezeros notiekošajiem 
procesiem. Latvijas ezeros mīt daudzas retas augu sugas, un mazā lēpe 
ezeru vēstnieces amatā aicina rūpēties par ezeru ūdeņu kvalitāti, lai dotu 
šiem augiem iespēju izdzīvot arī nākotnē! 



 
 
 

             

 

Mānīgā knīdija 

Rēzeknes rajons 
Mānīgā knīdija – palieņu pļavu vēstniece 
 
Palienēs ir gana daudz mitruma un barības vielu, tās piegādā palu ūdeņi. 
Reizēm arī pēc ilgstošām lietavām upju un ezeru lēzenie krasti pārplūst. 
Palienes jau  vismaz 3 tūkstošus gadu tiek izmantotas kā ganības un 
siena pļavas. Tur augošās graudzāles, grīšļi un augstie lakstaugi labi 
piemērojušies gan palaikam pārbagātajam mitrumam, gan nopļaušanai. 
Palieņu pļaušana slapjās vasarās nebija viegls darbs, tāpēc daudzviet tās 
nomeliorētas vai aizaugušas kārkliem. Pat agrāk tik bieži sastopamās 
saulpurenes tagad aug ne visur. Palieņu pļavu vēstniece mānīgā knīdija 
atgādina, ka Latvija ir viena no retajām Eiropas Savienības valstīm, kur 
saglabājušās dabiskas palieņu pļavas un to aizsardzība lielā mērā ir 
atkarīga no sabiedrības ieinteresētības. Kur dzīvos palieņu putni, 
piemēram, ķikuts un grieze, ja mēs nosusināsim un uzarsim Dvietes 
palieni vai Rūjas, Burgas, Užavas augšteces vai Kalnciema slapjās pļavas? 

 

Pļavas silpurene 

Rīgas rajons 
Pļavas silpurene – kāpu vēstniece 
 
Kāpās aug ne tikai pelēcīgas graudzāles un cilvēka stādītu kārklu rindas. 
Kāpās var ieraudzīt arī pa kādam krāsainākam akcentam. Pērkoņamoliņš, 
asais laimiņš vai mauraga dod dzelteno toni, tumšsarkanā dzeguzene – 
īstu Latvijas karoga sarkano, nokarenā plaukšķene – balto. Rudens pusē 
kāpas violetas iekrāso mazais mārsils, bet maijā - violetās pļavas 
silpurenes. Nav daudz sugu, kas spēj pielāgoties ilgstošam sausumam, 
vējam, irdenajām un barības vielu ziņā nabadzīgajām smiltīm, kur nu vēl 
izspraukties no smilšu slāņa pēc pamatīgāka vēja pūtiena. Trauslā bet 
spītīgā pļavas silpurene, ko pēc dabas izslāpušie rīdzinieki droši vien būs 
redzējuši pastaigu laikā Pierīgas kāpās, aicina – ja gribat šos skaistos 
augus sastapt arī citugad, esiet saudzīgi pret jutīgo kāpu ekosistēmu un 
māciet šo attieksmi arī saviem bērniem! 



 
 
 

             

 

Mušu ofrīda 

Saldus rajons 
Mušu ofrīda – stratēģiju vēstniece 
 
Augu ziedi ir reklāma kukaiņiem. To pievilināšanai augi izmanto smaržas, 
krāsas un formas. Kukaiņiem ceļu norāda krāsainas līnijas, punkti vai 
raksti, nereti veidojot tikai viņiem vien redzamu zīmējumu uz 
ziedlapiņām. Tie kā ceļazīmes virza kukaini līdz nektāra krājumiem, lai tas 
nepaietu garām pašam augam svarīgajām putekšņlapām  un auglenīcai. 
Vieni ziedu kā krāšņu bļodu atver ikvienam – mielojies droši, jo putekšņu 
pietiks visiem. Citi ielaiž tikai vēlamos apputeksnētājus – bites un 
kamenes, bet paši izvēlīgākie – tikai vienas sugas kukaiņus, bet tie tad 
noteikti nespēs atturēties tādam aicinājumam, vismaz tēviņi ne, ja zieds 
atgādina viņa sugas mātīti. Mušu ofrīda aicina – iepazīsti daudzveidīgo 
un krāsaino augu pasauli sev līdzās un novērtē, cik daudz spēka un 
izturības augiem nepieciešams, lai konkurētu  cīņā par izdzīvošanu! 

 

Smaržīgā naktsvijole 

Talsu rajons 
Smaržīgā naktsvijole – skaistuma vēstniece 
 
Orhidejas ir ziedu karalienes. To ziedi ar savu krāsu, formu un smaržu 
daudzveidību pārsteidz un izbrīna. Mūsu ziemeļniecēm grūti sacensties 
ar savām tropu radiniecēm vai lielveikalos nopērkamajām kultivētajām 
šķirnēm. Taču arī to ziedi liek noliekties tuvāk, lai smaržotu un apbrīnotu, 
nereti arī lai noplūktu. Taču visas orhidejas, arī naktsvijoles, ātri vīst. Arī 
smarža nākamajā vakarā vairs nav tik reibinoša. Atstāsim puķu pļavu 
ziedam ne tikai šo praktisko apsvērumu vadīti, ļausim, lai orhidejas un 
citi augi nozied un izsēj sēklas, jo tikai pēc vairākiem gadiem no 
uzdīgušās sēklas izaugusī orhideja uzziedēs. Smaržīgā naktsvijole kā 
skaistuma vēstniece aicina – iepazīsti Latvijas orhidejas, atstāj tās ziedam 
un nekad nepērc aizsargājamus augus tirgū! Ja Tu nepirksi, tirgotājiem 
nebūs iemesla tās iznīcināt... 



 
 
 

             

 

Krūmu čuža 

Tukuma rajons 
Krūmu čuža – botānisko retumu vēstniece 
 
Usmas ezers 43 gadus bija vienīgā zināmā lokanās najādas atradne 
Latvijā pēc tās atrašanas 1930. gadā, līdz 1973. gadā to atrada arī 
Latgales pusē, bet deviņdesmitajos gados vēl dažos citos Latgales un 
Augšzemes ezeros. Ziemas svertiju neviens nebija redzējis kopš 1955. 
gada Kurzemē, līdz gandrīz 50 gadus vēlāk botāniķi to konstatēja 
Vidzemē. Tie ir tikai divi no vairākiem laimīgajiem stāstiem. Vairogu 
palēpe vienīgajā atradnē Ziemupes grīvā nav atrasta kopš 1934. gada - 
upi iztaisnoja un palienes nomeliorēja. Ziemeļu kauleni neviens nav 
redzējis kopš 1918. gada, kad vienīgo atradni purvā Valkas pusē 
nosausināja. Vienīgās ozolu embotiņa, briežu rūgtdilles, sānziedu 
mēringijas atradnes appludināja 1965. gadā, ceļot Pļaviņu HES. 
Čužupurvā Kandavas novadā izveidota īpaši aizsargājama teritorija, lai 
aizsargātu vienīgo kopš 1847.gada zināmo krūmu čužas atradni Latvijas 
teritorijā. Toties Alpu kreimule pie Raunas Staburaga vairs nav 
atrodama. Iespējams - tieši tāpēc, ka kāds to meklēja īpaši “centīgi”, 
atgādina botānisko retumu vēstniece krūmu čuža. 

 

Vīru dzegužpuķe 

Valkas rajons 
Vīru dzegužpuķe – Gaujas ielejas vēstniece 
 
Visām lielajām Latvijas upēm ir savi augi - tādi, kas pie mums sastopami 
tikai šīs vienas upes krastos. Gaujai tā ir kailā dobspārne – sausu pļavu 
un mežmalu, upmalas krūmāju augs. Gaujas ielejā ir gan ēnaini platlapju 
meži, gan staltu priežu sili. Upes krastos izveidojušās gan smilšu sēres, 
gan vītolu audzes, bet Gauja nav iedomājama arī bez vecupēm un 
pļavām to krastos, tik daudzveidīgām kā reti kur citur Latvijā. Īsta šo 
pļavu rota ir vīru dzegužpuķe - orhideja, kas aicina gan vietējos, gan 
ūdenstūristus būt iecietīgiem pret dabas interesēm skaistajās Gaujas 
krastu pļavās. 



 
 
 

             

 

Bezdelīgactiņa 

Valmieras rajons 
Bezdelīgactiņa – dabisko pļavu vēstniece 
 
Lielākai ražai un labākai barības vērtībai cilvēki zālājus sēj un mēslo. 
Sētajos zālājos augu sugu daudzveidība ir mazāka nekā pļavās, kur 
attīstība notiek dabiski. Ielabotos zālājos neieraudzīt ne dzegužpuķes, ne 
naktsvijoles, tur neaug arī saulpurenes, jumstiņu gladiolas, gandrenes. 
Ne tikai šīs, bet arī daudzas citas pļavu augu sugas veido dabisko pļavu 
raibo un daudzkrāsaino puķu paklāju, kas veidojas, šādas pļavas pļaujot 
un ganot. Tajās nav sētas ne graudzāles, ne āboliņš vai lucerna. Dabisko 
pļavu mitrākajās vietās pavasarī sazied arī bezdelīgactiņas, kas atgādina - 
par bioloģiski vērtīgu pļavu apsaimniekošanu zemnieki saņem īpašu 
agrovides maksājumu. 

 

Parastā purvmirte 

Ventspils rajons 
Parastā purvmirte – veselības vēstniece 
 
Ikviens būs dzirdējis, ka saaukstēšanās gadījumā palīdz liepziedu, aveņu 
vai pelašķu tēja. Dažādas mētras tāpat kā kumelītes, raudenes vai 
mārsils lietojamas gremošanas traucējumu gadījumā. Šo un citu augu 
dziednieciskās spējas ir ļoti daudzveidīgas. Savukārt kreimenes un 
vilkābeles izmanto rūpnieciski ražotu zāļu pagatavošanai, tās uz savu 
galvu lietot nevajadzētu. Diemžēl par daudziem ārstniecības augiem mēs 
varam vienīgi izlasīt grāmatās, bet lietot vairs neprotam, jo tos 
izkonkurējuši sintētiskie dabisko vielu aizstājēji, ko iespējams iegūt 
lielākā koncentrācijā un ar mazākām izmaksām. Tomēr īsto - tipisko 
aromātu Rīgas melnajam balzāmam piešķir tieši parastās purvmirtes 
sveķi. Par balzāmkārkliņu dēvētā veselības vēstniece aicina atcerēties 
dabas dziedinošo spēku un iepazīt Latvijas augus, lai nekaitīgas puķes 
vietā nenoplūktu driģeni vai čūskogu. 

  



 
 
 

             

Plant Embassy of Latvia for Biodiversity Protection 
The project took place in 2007 and was implemented by Latvian Fund for Nature. 

Summary 

The aim of the project is to raise public awareness on the need of wild plant conservation in Latvia. The project is 
implemented by Latvian Fund for Nature and financed by the Latvian Environmental Protection Fund. The project 
partner is Society of Botanists of Latvia. The project output will be 26 wild plant species carrying a message on the 
plant diversity loss or use of wild plants in each of the districts of Latvia. The project is a part of the Planta Europa 
initiative Wake Up Call For Wild Plants. 

The main project activities will be as follows: 

Activities for secondary schools 
The secondary schools will be asked to prepare the list of wild plants to be put on the voting list for the district they 
are located. The submitted projects will be evaluated by the project team at the Latvian Fund for Nature according 
to several criteria and the final voting list will be prepared. It is expected to have 3 – 4 wild plant species for each 
district. 
Informative materials for voting 
For each plant species short scientific information prepared by the secondary schools and experts of the Latvian 
Fund for Nature and the Society of Botanists of Latvia will be put on the specially designed postcard with the ballot-
paper attached to it. 
Voting on the Plant Embassy 
The voting on wild plants will take place in the main city of the district and on the web site. Besides the ballot-paper 
more information on flora of the district and plant protection needs in Latvia will be given in the voting place and the 
best projects of the secondary schools will be exhibited there. Finally, the Plant Embassy of Latvia will include the 
winners in each of the districts and there will be 26 ambassadors of wild plants of Latvia. 
Project publicity 
One-week photo exhibition in the Riga City will take place in autumn 2007. The representatives of the secondary 
schools will be asked to take part at the opening of the exhibition. The calendar for 2008 with the pictures of the 
plants-winners will be produced and distributed. The Plant Embassy newspaper will inform the society on the plant 
conservation needs in each of the districts and actions to be taken to prevent biodiversity loss. National media will 
be informed on a regular basis on the main project activities. 


