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Grāmata «Latvijas Valsts universitātes Botānis-

kais dārzs» domāta ne vien studentiem un skolē-

niem, bet arī plašām darbaļaužu masām, kas intere-

sējas par mūsu Dzimtenes un visas pasaules augu

valsts bagātībām. Tā palīdzēs pārskatāmāk iepazī-

ties ar Latvijas Valsts universitātes Botāniskā dārza

augu kolekcijām. Grāmatas atsevišķās nodajas sa-

rakstījuši Botāniskā dārza darbinieki T. čaupale,
V. Irbe, Dz. Sirmā, V. Vārna un A. Vēriņš.

Atsauksmes par grāmatu lūdzam sūtīt Latvijas
Valsts izdevniecībai (Rīgā, Padomju bulvārī 24)

vai Latvijas Valsts universitātes Botāniskā dārza

direktoram (Rīgā, Kandavas ielā 2).
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BOTANISKIE DĀRZI

Botāniskie dārzi ir zinātniskās pētniecības un kultu-

rāli izglītojošas iestādes ar lielām dzīvu augu kolekcijām,
kas tiek izmantotas gan teorētiskiem, gan praktiskiem
pētījumiem.

Botānisko dārzu pirmsākums meklējams 4. gs. Eiro-

pas zemēs nodibinātajos klosteru dārzos, kur audzēja
ārstniecības augus. īsta botānisko dārzu celtniecība sākās

tikai ap 16. gs. vidu, kad pie vairākām Eiropas universitā-

tēm nodibināja šādus dārzus studentu apmācībai un pētī-

jumu vajadzībām. Šajos dārzos vairs nenodarbojās tikai

ar ārstniecības augu audzēšanu, bet arī ar augu intro-

dukciju, t. i., ar augu sugu, formu vai šķirņu pārvietošanu
uz tādām zemēm vai apgabaliem, kuros šie augi nebija

sastopami dabiskās augtenēs.

Krievijā par botānisko dārzu priekštečiem jāuzskata
tā saucamie aptieku dārzi, kas radās 17. gs. pirmajā pusē.
18. gs. ne vien stipri pieauga aptieku dārzu skaits, bet pa-

plašinājās arī to darbības loks. Blakus ārstniecības augu

audzēšanai aptieku dārzos sāk nodarboties ar vairāku

saimnieciski svarīgu augu (starp tiem arī dekorativo

augu) introdukciju. 1707. gadā tiek noorganizēts Maska-

vas botāniskais dārzs (tagad Maskavas Valsts univer-

sitātes Botāniskais dārzs), 1714. gadā noorganizē Pēter-

burgas botānisko dārzu, 1812. gadā — Ņikitas botānisko

dārzu Jaltā v. c. Šajos dārzos izveidoja arī lielas savvaļas

augu kolekcijas no dažādiem Krievijas un citu zemju rajo-
niem. Tā, piemēram, mūsu gadsimta sākumā Pēterburgas
botānisko dārzu jau uzskatīja par vienu no pasaules lie-

lākajiem botāniskajiem dārziem ar apmēram 20 000 augu

sugām. \
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Cariskajā Krievijā pastāvēja tikai 20 botāniskie dārzi.

Pēc Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas botā-

nisko dārzu skaits Padomju Savienībā ievērojami palie-
linājās.

1917. gadā bija pavisam 20 botānisko dārzu, 1927.

gadā — 30, 1937. gadā — 49, 1948. gadā — 59, bet 1954.

gadā to skaits ir jau 70. Šajā skaitā neietilpst daudzie

parki un dendrāriji, kas pēc saviem uzdevumiem ir ļoti
tuvi botāniskajiem dārziem.

Pirms Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas Krie-

vijas botānisko dārzu kopplatība bija 500 ha un vidēji
viena dārza lielums bija 20—25 hektāri. Tagad PSRS Zi-

nātņu akadēmijas Galvenais botāniskais dārzs Maskavā

vien aizņem tikpat lielu platību kā visi botāniskie dārzi,
kas pastāvēja pirms Lielās Oktobra sociālistiskās revolū-

cijas, kopā. Patlaban visu Padomju Savienības botānisko

dārzu kopplatība ir 4000 ha, tātad vidēji viena dārza lie-

lums ir 60—70 hektāri.

Padomju Savienības botānisko dārzu galvenie uzde-

vumi ir:

1) plānveidīga floras pētīšana, lai varētu izmantot da-

biskos augu resursus tautas saimniecībā;

2) vietējo un citu zemju augu aklimatizācija un intro-

dukcija; vērtīgāko sugu, formu un šķirņu ieviešana kul-

tūrā;

3) zaļas celtniecības un dekorativas dārzkopības
problēmu risināšana;

4) kulturāli izglītojošais darbs.

Šos uzdevumus botāniskie dārzi veic ar dažādām mc-

todēm atkarībā no katra dārza profila un struktūras.

Botāniskajiem dārziem ir liela nozīme botānikas un

augkopības attīstībā. Visos Padomju Savienības botānis-

kajos dārzos veic radošu zinātnisku darbu, daudzi no tiem

pārvērsti par zinātniskās pētniecības iestādēm, institū-

tiem (piemēram, PSRS ZA Ļeņingradas Botāniskais

dārzs, Ņikitas botāniskais dārzs v. c).

Latvijas Valsts universitātes Botāniskais dārzs no-

dibināts 1922. gadā un ir vienīgā šāda veida iestāde Pa-

domju Latvija.

Ta ka Latvijas Valsts universitātei Botāniskā dārza

ierīkošanai nebija pašai savas zemes, tas tika iekārtots
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Rīgas pilsētas valdes ierādītajā zemes gabalā (nepilna
hektāra platībā) pilsētās dārzniecībā Dreiliņos. Jau 1922.

gada pavasarī sistemātiskajās grupās iesēja apmēram
500 augu sugu. Tā paša gada rudenī izdeva pirmo sēklu

katalogu, ko regulāri dara arī turpmākajos gados.
Sēklu katalogus izsūtīja daudziem ārzemju botāniska-

jiem dārziem, iegūstot apmaiņas ceļā vajadzīgo sēklu

materiālu.

1923. gadā Botāniskajā dārzā kultivēto augu sugu
skaits sasniedza jau 1500. Tā paša gada rudenī Botānisko

dārzu atver skolu ekskursijām un citiem apmeklētājiem.
1924. gadā ierīkotas augu morfoloģiskās, bioloģiskās

un ģeogrāfiskās grupas. Sugu skaits sasniedz jau 2500.

1926. gadā Latvijas Valsts universitāte Botāniskā

dārza vajadzībām ieguva 10 ha lielu zemes gabalu Pār-

daugavā, Lielā Kandavas ielā 2. 1926. gada pavasarī au-

gu kolekcijas no Dreiliņiem tiek pārvestas jaunajā, pa-

stāvīgajā vietā. Latvijas Valsts universitātes Botāniskā

dārza Rakstu (Acta Horti Botanici Universitatis Latvien-

sis) I sējuma pirmā burtnīca iznāk tā paša gada 31. jan-
vārī. Līdz šim izdoti Latvijas Valsts universitātes Botā-

niskā dārza Rakstu 15 sējumi.
1928. gadā sāk augu māju (oranžēriju) kompleksa

būvi, ko turpina vēl tagad. Augu mājās jau 1933. gadā
savāktas un ieaudzētas ap 3000 dažādu augu sugas. 1940.

gadā kultivē jau pāri par 8000 sugu un nodibināti sakari

ar apmēram 300 ārzemju botāniskajiem dārziem.

Vācu fašistiskās okupācijas laikā dārza augu kolek-

cijas stipri cieta un aizgāja bojā vairāki tūkstoši vērtīgu

augu.

Pēc Rīgas atbrīvošanas no fašistu jūga Latvijas
Valsts universitātes Botāniskajā dārzā pakāpeniski at-

jaunoja un uzlaboja darbu. Paplašināta dārza teritorija;

ar vairākkārtējiem Rīgas pilsētas Darbaļaužu deputātu

padomes izpildkomitejas lēmumiem dārzam piešķirtas

jaunas zemes platības. Tagad dārza teritorija ir 16 hekt-

āru liela. Atjaunotas un paplašinātas augu kolekcijas.

Dārza teritorijā izveidots dendrārijs (ar gandrīz 500

augu sugām un formām), morfoloģiskās, bioloģiskas un

sistemātiskās augu grupas (apmēram 2000 sugu), tech-

nisko, ārstniecības un kultūraugu grupas (apmēram 600
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sugu un šķirņu), Mičurina augļu dārzs (apmēram 110

sugu un šķirņu), rozarijs (apmēram 230 sugu un

šķirņu) utt.

Plašas ir arī dārza dekorativo augu kolekcijas: dālijas
(500 šķirnes), gladiolas (250 šķirnes), tulpes (200 šķir-
nes), daudz flokšu, irisu, astru, hiacintu un citu augu.

Oranžēriju augu kolekcijās ietilpst vairāki tūkstoši da-

žādu tropu un subtropu augu. Dārzā ir mūsu republikas
bagātākās orchideju, kaktusu, palmu un citu augu kolek-

cijas.
Pēc 1954. gada uzskaites datiem, augu kolekcijās ir

apmēram 10 000 dažādu augu. Par plašajām augu kolek-

cijām pirmām kārtām jāpateicas daudzu brālīgo repub-
liku botānisko dārzu palīdzībai, kas devusi iespēju īsā

laikā novērst vācu fašistu postījumus.

Pēckara gados, neskatoties uz ļoti mazo zinātnisko

līdzstrādnieku skaitu (tikai 2), veikts ari zinātniskās pēt-
niecības darbs augu aklimatizācijā un introdukcijā. Iz-

veidotas sliktām smilts augsnēm (kādu Padomju Latvijā
nav mazums) piemērotas sarkanās auzenes un ragaino
vanagnadziņu formas, noskaidrota tiem piemērotā agro-

technika un sēklas materiāla pavairošanas paņēmieni.
Panākumi gūti jaunu ārstniecības augu (skopolijas v. c.)

introdukcijā, kukurūzas jarovizacijā.

Labus panākumus guvis zinātniskais līdzstrādnieks

V. Vārna, kas jau gandrīz 18 gadus strādā, lai izveidotu

mūsu apstākļiem piemērotas persiku šķirnes. Jaunā per-

siku šķirne parastos ziemas apstākļos bez jebkādas pie-

segšanas iztur līdz —30°Ctemperatūru. Jau 1948., 1949.

un 1952. gadā jaunā persiku šķirne ražoja. 1954. gadā

bagātīgu ražu deva trešā gada okulanti. Izaudzētā jaunā

šķirne — Latvijas persiks ir pašauglīga, augļu lielums

un izskats izcils, ražība laba. Augļa svars 100—275 g,
cukura saturs 10—14,5%; tie ļoti sulīgi, saldenskābi, ar

specifisku persiku garšu un plānu, spilgti karminsarkanu

mizu. Latvijas persika augļu kvalitāte caurmērā nav slik-

tāka kā Krimas persikiem. Līdz šim Latvijas persikam
vēl nav novērotas nekādas slimības vai kaitēkļi. Zināt-

niskais līdzstrādnieks V. Vārna turpina strādāt, lai vēl

jo vairāk paaugstinātu iegūtās persiku šķirnes salcietību
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un izturību, uzpotējot persiku uz dažādiem izturī-

giem potcelmiem, kā arī audzējot zvilnāju formas

persikus.
Aklimatizācijas un selekcijas darbs tiek veikts arī ar

aprikozēm. No sasniegtajiem rezultātiem varam secināt,
ka persikus un aprikozes jau pēc dažiem gadiem audzēs

mūsu republikas izmēģinājumu stacijās, kolchozos un

padomju saimniecībās.

Daudz tiek strādāts ar Ķīnas citronlianas — Schizand-

ra chinensis C. Koch aklimatizāciju. Tā ir ne tikai

krāšņs, vijīgs dekorativs krūms, bet arī loti vērtīgs ārst-

niecības augs; tās augļi satur lielāku daudzumu C vita-

mina, ēteriskas eļļas, citronskābi, ābolskābi, vīnskābi, kā

arī tādus cilvēka organismam tik ļoti nepieciešamus ele-

mentus kā dzelzi, mangānu, fosforu, kalciju, siliciju. Mas-

kavā, Chabarovskā un citur izdarītie pētījumi pierādījuši,
ka, sistemātiski ārstējoties ar citronlianas augļu un sēklu

preparātiem, ievērojami uzlabojas ar ķermeņa vispārējo

vājumu, sirds un asinsvadu sistēmas novājināšanos un

nervu darbības traucējumiem slimo stāvoklis. Visi līdzši-

nējie novērojumi rāda, ka citronlianas Padomju Latvijas
augsnēs attīstās samērā labi un ziemās daudz necieš no

sala. Latvijas Valsts universitātes Botāniskais dārzs jau
nodevis dažādām izmēģinājumu iestādēm un atsevišķiem
mičuriniešiem vairākus simtus citronlianas stādu un

spraudeņu.
Zinātniskie darbinieki sākuši risināt arī citas problē-

mas, kas saistītas ar jaunu kultūraugu un dekorativo

augu ieviešanu un aklimatizāciju, jaunu, Padomju Latvi-

jas klimatiskajiem apstākļiem piemērotu augu formu iz-

veidošanu. Ar labiem panākumiem tiek veidotas Latvijas
PSR klimatam piemērotas meloņu šķirnes, turpinās vie-

tējo perspektivo augļu koku sēklaudžu vākšana un iz-

lase, dekorativo ābeļu un ķiršu formu izveidošana un pa-
vairošana. Daudz strādāts arī, lai ieviestu labas istabas

citronu šķirnes. Līdz šim jau nodoti iestādēm un iedzī-

votājiem vairāki simti istabas citronu stādu, kuri pēc 2—3

gadiem nesīs pirmos augļus. Ja līdz šim daudzi citronu

audzētāji cietuši neveiksmes, tad tas izskaidrojams ar

nepietiekamām teorētiskām zināšanām un pieredzes
trūkumu. Lai to novērstu, paredzēts izdot grāmatu par
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citrusu kultivēšanu telpās. Šogad paredzēts uzcelt arī

pirmo speciālo siltumnīcu citrusiem.

Latvijas Valsts universitātes Botāniskā dārzā bez

eksperimentālām problēmām, kuras risina gan dārza dar-

binieki, gan Latvijas Valsts universitātes Bioloģijas fakul-

tātes mācību spēki un studenti, tiek veikts arī kultu-

rāli izglītojošais darbs. Visas lielās augu bagā-

tības, kas savāktas dārzā, noder botānisko zināšanu,

progresivās padomju bioloģijas izskaidrošanai plašām

darbaļaužu masām. No gada gadā pieaug dārza apmeklē-
tāju skaits:

1952. gadā dārzu apmeklējušas 324 ekskursantu gru-

pas, pavisam 9800 apmeklētāju;
1953. gadā dārzu apmeklējušas 495 ekskursantu gru-

pas, pavisam 12 000 apmeklētāju;
1954. gadā dārzu apmeklējušas 715 ekskursantu gru-

pas, pavisam 16 400 apmeklētāju.
Dārzā vienmēr sastopami studenti, agronomi, miču-

rinieši, jaunie naturālisti, botāniķi, bieži ierodas ekskur-

santu grupas no brālīgajām republikām — Igaunijas
PSR, Lietuvas PSR, Baltkrievijas PSR, no Ļeņingradas,
Maskavas v. c.

Katru gadu tiek izdots ievākto augu sēklu katalogs
(jau iznācis 31 katalogs), ko izsūta visiem Padomju
Savienības, tautas demokrātijas valstu un citu zemju botā-

niskajiem dārziem, skolām, kolchoziem, mičuriniešiem

v. c. 1954. gadā izsūtītas gandrīz 11 000 paciņas ar dažādu

augu sēklām un izsniegti vairāk nekā 7000 dzīvu augu.

Botāniskajā dārzā kopā ar Rīgas Leona Paegles
ļ. vidusskolu iekārtots skolu mācību un izmēģinājumu
parauglauciņš, kas uzskatāmi palīdz skolotājiem un sko-

lēniem apgūt pieredzi šādu lauciņu iekārtošanai.

1954. gadā dārza teritorijā izveidotas jaunas, plašas
kultūraugu ekspozicijas un kolekcijas. Dārza apmeklētā-
jiem tika demonstrētas Padomju Savienības 150 labākās

tomātu, 120 kāpostu, 180 kartupeļu šķirnes. Speciālās,
pēc evolūcijas principiem sagrupētās ekspozicijās apmek-
lētāji var iepazīties ar tomātu un kāpostu pirmformām, ār

agrākas selekcijas un Padomju Savienības selekcijas
šķirnēm, kā arī ar galvenajām metodēm jaunu šķirņu
iegūšana.
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Liela nozīme ir lekcijām, konsultācijām un dažādu

augu izstādēm dārza teritorijā.
Tuvākajos gados nopietni uzlabosim šo darbu, noor-

ganizējot regulāru lektoriju un izstādes, kur dārza

apmeklētāji iepazīsies ar Padomju Savienības un visas

pasaules augu bagātību un jaunākajiem sasniegumiem

bioloģijas zinātnē.

Latvijas Valsts universitātes Botāniskajā dārzā ir liels

herbārijs (20 000 lapu, 8000 eksikatu), zinātniskā biblio-

tēka un laboratorija.

Ari turpmāk mūsu Botāniskais dārzs veiks zinātnis-

kus pētījumus lauksaimniecībā, īpaši augkopībā, augļ-
kopībā, dārzkopībā un puķkopībā, ieviešot kultūrā vērtīgus

vietējos savvaļas augus un aklimatizējot subtropiskos

kultūraugus.

Padomju cilvēku dzīve ik dienas kļūst bagātāka un

priecīgāka. Ik dienas pieaug mūsu prasības pēc ziediem

un skaistiem apstādījumiem. Dekoratīvajā dārzkopībā un

zaļajā celtniecībā Latvijas PSR vēl daudz neatrisinātu

jautājumu. Daļa no šiem jautājumiem jāatrisina Botā-

niskā dārza darbiniekiem, pētot mikroelementu ietekmi

puķkopībā un augu minerālo barošanu caur lapām. Iz-

vērtēsim ari Latvijas PSR teritorijā sastopamo augu de-

korativo vērtību, sakoposim puķu introdukcijas rezultā-

tus Latvijas PSR teritorijā.

Ļoti lielu uzmanību pievērsīsim, lai izveidotu plašas
dekorativo augu kolekcijas. Turpmāko trīs gadu laikā pa-

redzēts dāliju kolekciju papildināt līdz 1000 šķirnēm, gla-
diolu — līdz 500 šķirnēm, tulpju — līdz 400 šķirnēm utt.

No dekorativajiem kokiem un krūmiem izcilu uzma-

nību veltīs rododendriem jeb alpu rozēm, acālijām, horten-

zijām, cidonijām, Sachalinas ķirsim un Amerikas dzelte-

najam kokam.

Sākot ar šo gadu, paredzēts sākt eksperimentus, lai

noskaidrotu, kā ar vismazākajiem izdevumiem ierīkot

smilšainās augsnēs skaistus zālienus. Tuvākajā laikā sāk-

sim izstrādāt «Vienmēr ziedoša dārza» plānu.

Botāniskā dārza darbinieki sagatavo īsas monogrā-

fijas par gladiolām, tulpēm, dālijām un citiem dekorati-

viem augiem.



Tiek papildinātas ari tropisko un subtropisko augu ko-

lekcijas. Tiks celtas jaunas augu mājas un siltumnīcas.

Botāniskā dārza dendrārijs līdz ar neizveidoto parka
daļu tiks pārkārtots pēc apgabaliem, pēc koku un krūmu

dabiskās ģeogrāfiskās izplatības. Koku un krūmu dēstī-

jumi tiks iekārtoti brīvā (ainavu) stilā, sniedzot apmek-
lētājiem ne tikai zināšanas par attiecīgā apgabala floru,
bet arī estētisku baudu.

Tāpat kā visu citu zinātnisko iestāžu, tā arī Latvijas
Valsts universitātes Botāniskā dārza darbinieku darbs

kalpo visai tautai un virzīts uz to, lai, padarot bagātāku
augu valsti ar jaunām šķirnēm, pārvērstu mūsu Dzim-

teni lielā, ziedošā dārzā.
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BOTANISKĀ DĀRZA AUGU MĀJAS

PALMU MĀJA

Palmu mājā ir 15 palmu sugu. Bez palmām tur atro-

das arī vēl citi tropu un subtropu augi. Šos augus ista-

bās un augu mājās var audzēt tikai tad, ja ir piemēroti

augšanas apstākļi. Temperatūra jāuztur vienmērīga —

ziemā —J— 15 līdz -f-:18°C, vasarā pat līdz -f-30°C. Gaisam

jābūt mitram, ko panāk, augus bieži apmiglojot. Daudzi

tropu un subtropu augi ir saulmīļi, tāpēc telpām jābūt,
gaišām.

Paparžaugi — Pteridophyta

Kokpaparzu dzimta — Cyatheaceae

Austrālijas alsofila — Alsophila australis

R. Br. aug savvaļā Austrālijas kalnu mežos un Tasma-

nijā. Dzimtenē alsofila sasniedz 20 m augstumu. Lapas
tai var būt līdz 3 m garas. Uz stumbra redzamas lapu
kātu atliekas. Lapu kāti un stumbrs klāti ar brūnām zvī-

ņām un matiņiem, kurus izmanto kā iesaiņošanas mate-

riālu.

Kailsekļi — Gymnospermae

Araukariju dzimta — Araucariaceae

Šās dzimtas augi sastopami dienvidu puslodē.

Brazilijas araukarija — Araucaria brasi-

liensis A. Rich. savā dzimtenē Brazilijā veido lielus me-

žus. Koki sasniedz 50 m augstumu. No Brazilijas arauka-

rijas iegūst sveķus; tās koksne ir vērtīgs materiāls būvēm
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un mēbelēm. Čiekuri lieli, līdz 20 cm diametrā; uz katra

koka izaug 50—80 čiekuru. Sēklas lieto pārtikai. Augs-
tā araukarija — A. excelsa R. Br. savvaļā aug Nor-

folkas salā, kur sasniedz līdz 60 m augstumu un 3 m

apkārtmēru. Augsto araukariju audzē istabās un siltum-

nīcās kā dekorativu augu.

Priežu dzimta — Pinaceae

Deodara ciedrs — Cedrus deodara Loud. ir līdz

50 m augsts koks un veido lielus mežus Himalaja kalnu

ziemeļrietumos, Afganistānā un Beludžistanā. Padomju
Savienībā deodara ciedru audzē Aizkaukazā un Krimā.

Koksni lieto būvēm.

Divdīgļlapji — Dicotyledoneae

Rožu dzimta — Rosaceae

Japānas eriobotrija — Eriobotrya japonica
Ldb. dzimtenē — Japānā un Ķīnā sasniedz 5 — 6 m aug-

stumu. Lapas mūžzaļas, līdz 25 cm garas, ādainas, apakš-
pusē pūkainas. Augļi dzelteni, ēdami. Bieži kultivē vēsās

augu mājās, jo tā ir pieticīgs, dekorativs augs. PSRS

dienvidos un Dienvideiropā audzē arī dārzos kā augļu
koku. Viegli pavairojama ar sēklām un spraudeņiem.

Ziepju koks — Quillaja saponaria Molina ir

mūžzaļš koks ar ādainām lapām. Miza satur saponinu.
No mizas iegūst tā saucamās ziepju skaidiņas, ar kurām

mazgā smalkus, krāsainus audumus. Lieto arī ārstniecībā.

Savvaļā aug Cilē.

Mimozu dzimta — Mimosaceae

Arabijas akācija jeb Arab i ja s gum i j-
koks —

Acacia arabica Willd. savvaļā aug Arabijā. Tā

ir mazs koks vai krūms ar divkārt plūksnaini saliktām la-

pām. No Arabijas akācijas iegūst gumijsveķus, no kuriem

pagatavo arābu gumiju. Lapas satur miecvielas.
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Kapokkoku dzimta — Bombacaceae

Kapokkoka — Ceiba pentandra Gaertn. dzimtene

ir tropiskā Amerika, bet to audzē arī Āfrikā un Āzijā.
Stumbrs sasniedz 50 m augstumu un 10 m diametrā. Jau-

nam augam stumbrs ar dzeloņiem, vēlāk tie izzūd un pie
stumbra pamata attīstās spēcīgas dēļu saknes. Sausuma

periodā lapas nobirst. Auglis — pogaļa līdz 15 cm garš,

tajā atrodas balti, viegli matiņi — kapoks un tumšbrūnas

sēklas, kas nav saaugušas ar matiņiem. Kapokkoka mati-

ņiem ir bieza kutikula, un tie satur gaisu, tāpēc kapoks
ūdenī nesamirkst un ļoti piemērots peldjostu un peldmat-
raču pagatavošanai. Presēts kapoks spēj noturēt uz ūdens

37 reizes lielāku svaru, nekā pats sver. Kapoku plaši iz-

manto mīksto mēbeļu, matraču un spilvenu polsteriem.
No kapoka izgatavo arī papīru (sevišķi dzēšpapīru). Lieto

arī kā jumtu segmateriālu un izolācijai, jo tas ir slikts

siltuma un skaņu vadītājs. Tekstilrūpniecībā kapoku neiz-

manto, jo šķiedra ir trausla. Sterilizētu kapoku medicinā

lieto vates vietā. Kapokkoka sēklas ir ēdamas; tās satur

25% eļļas (zaļā krāsā), kuru lieto kā pārtikā, tā arī rūp-
niecībā. No kapokkoka sēklām gatavotus raušus izmanto

lopbarībai. Koksni lieto mēbeļu rūpniecībā. Vietējie iedzī-

votāji no kapokkoka koksnes taisa laivas, no mizas šķied-
ras izgatavo virves un tauvas. Tropos koks zied jau pir-
majā gadā. Ziedi iedzeltenbalti. Pogaļas nogatavojas 3

mēnešos. No 200—250 pogaļām iegūst 1 kg, bet no viena

koka — 1,5—4 kg kapoka atkarībā no vecuma.

Miršu dzimta — Myrtaceae

Eikalipti — Eucalyptus aug savvaļā Austrālijā,
kur nereti sasniedz 150 m augstumu un 10 m diametrā.

Eikaliptiem novērojama dažādlapainība (heterofilija):
jauniem īpatņiem lapas pretējas, sēdošas, gandrīz apaļas
un stāv horizontāli, jo tādējādi, augot vecu koku paēnā,
augs uztver vairāk saules gaismas, turpretim pieaugu-
šiem kokiem lapas sakārtotas pamīšus, iegarenas, ar ga-
riem kātiem un stāv vertikāli, ar plātnes malu pret sauli;

tādejādi lapas plātne saulē nesakarst. Eikalipti dod maz

ēnas. Eikaliptu koksni lieto kuģu būvēm un galdniecībā.
Eikaliptu lapas satur smaržīgas ēteriskas eļļas, kuras
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lieto rūpniecībā un medicinā. Dažas eikaliptu sugas Pa-

domju Savienībā ir labi aklimatizējušās — tās audzē Mel-

nās jūras piekrastē no Sočiem līdz Batumi, Kolchidas ze-

mienē un Krimas dienvidos. Dažreiz mitrās ziemās jaunie
dzinumi apsalst, bet vasarā tie atkal ataug. Padomju Sa-

vienībā eikaliptus audzē tējas plantāciju aizsardzības jos-

lās, lai pasargātu tās no vējiem. Dažas eikaliptu sugas

audzē purvainos apgabalos, jo koki, ātri augot, izlieto

daudz ūdens un tādējādi nosusina augsni.
Drudža eikalipts — E. globulus Labili, aug

ļoti ātri un dzimtenē Austrālijā sasniedz 100 m augstumu.
Lapas satur cineolu, ko izlieto parfimērijā. Drudža eika-

lipts Padomju Savienībā plaši izplatīts mitrajos subtropu
apgabalos. Jaunie dzinumi bieži apsalst.

Meloņkoku dzimta — Caricaceae

īstais meloņkoks — Carica papaya L. ir sva-

rīgs tropu kultūraugs. Dzimtene nav zināma, jo savvaļā

meloņkoks nav atrasts. Domā, ka tas cēlies Meksikā.

Meloņkoks ir divmājnieks, sasniedz līdz 6 m augstumu.
Stumbrs nezarots, lapas lielas, staraini šķeltas, sakārto-

tas stumbra galā. Ziedi sīki, iedzelteni. Augļi iegareni,

atgādina melones. Zem mīkstās, dzeltenās mizas atrodas

bieza, mīksta, sulīga augļa mīkstuma kārta oranžsarkanā

krāsā. Augļa mīkstumam ir patīkama meloņu garša, bet

pretīga veca sviesta smaka. Vidū atrodas melnas piparu
lieluma sēklas, kas ieslēgtas caurspīdīgā apvalkā; tām

asa garša. Meloņkoka stādi, kas atrodas ūdensaugu mājā,
izaudzēti no sēklām, kuras izsētas 1954. gada pavasarī.

Ozollapu meloņkoks — C. quercifolia Benth.

et Hook. arī ir divmājnieks, tuvu radniecīgs īstajam me-

loņkokam. Lapas plūksnaini daivainas, pēc ārējā izskata

atgādina ozola lapas, tikai tās ir daudz lielākas. Koksne

mīksta, viegli griežama, piesitot skan. Ozollapu meloņ-
koks aug ļoti ātri. Abi eksemplāri ir 24 gadus veci: viens

no tiem ir vīrišķais augs un zied tikai ar putekšņlapu zie-

diem, otrs — sievišķais augs zied ar auglenīcu zie-

diem. Augļi plūmju lielumā, oranžā krāsā, ēdami. Savvaļā
aug Amerikas tropos. Augu mājās kultivē kā dekorativu

lapu koku.



Zīdkoku dzimta — Moraceae

Indijas banjans — Ficus bengalensis L. aug

tropiskajā Āzijā un sasniedz līdz 30 m augstumu. Tā aug-

ļus ēd putni, kas reizē izplata arī sēklas. Putniem ēdot

augļus, sēklas izbirst uz koka zariem, kur tās uzdīgst. Sā-

kumā banjans augkā epifīts, bet pamazām attīsta saknes

un nostiprinās augsnē. Vainags ar laiku kupli sazaro, un

koks, uz kura uzdīgusi sēkla, aiziet bojā. Indijas banja-
nam ir spēcīgi attīstīti, horizontāli atstāvoši zari, kurus

atbalsta balsta saknes, kas nostiprinās augsnē. Tā no

maza epifitiska auga izveidojas vesels banjanu mežs.

Gurni j koks — F. elastica Roxb. savvaļā aug mit-

ros mežos Austrumindijā un Malajas archipelagā. Dzim-

tenē gumijkoki ir lieli koki ar resnām balstu un dēļu sak-

nēm. No gumijkoka iegūst tā saucamo Asamas kaučuku.

Lai iegūtu kaučuku, mizu slīpi iegriež. No ievainojuma iz-

tek balta piensula, ko savāc traukos vai arī ļauj tai sacie-

tēt uz koka. No 50 gadus veca gumijkoka pēc katriem 3

gadiem iegūst līdz 20 kg kaučuka. Gumijkoku bieži audzē

istabās kā krāšņumaugu lielo un spīdīgo lapu dēļ. No

gumijkokiem, ko audzē istabās, nevar iegūt kaučuku, pat

ja tos pārstāda tropos. Spēju producēt kaučuku gumij-
koks zaudējis tādēļ, ka tas ilgstoši pavairots ar spraude-
ņiem.

Nātru dzimta — Urticaceae

Baltā ramija — Boehmeria nivea Gaud. savvaļā
aug Dienvidķīnā, Vidusķīnā, Taivanā un Dienvidjapanā,
kur to kultivē. No ramijas iegūst līdz 2 m garu šķiedru,
kas ir trīsreiz stiprāka par kaņepju šķiedru. Ramijas aug

ļoti ātri, stumbri sasniedz 2—3 m garumu, un tās var

griezt 2—3 reizes gadā. No rupjākām šķiedrām pagatavo
virves, tīklus, paklājus, no smalkākām — audumus,
mēbeļu pārvelkamo materiālu, mežģines utt. Šie izstrādā-

jumi ir daudz izturīgāki pret mitrumu nekā linu un

kaņepju izstrādājumi. Ramiju tagad kultivē arī Padomju
Savienības mitrajā subtropu joslā. Ramija nav salcie-

tīga, tās virszemes daļas apsalst jau pie —I°C, turpretim
saknes pacieš zemāku temperatūru un katru gadu dod

jaunus dzinumus.

19
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Madaru dzimta — Rubiaceae

. Arabijas kafijas augs — Coffea arabica L.

ir krūms vai neliels B—lo m augsts koks ar mūžzaļām

lapām un smaržīgiem, baltiem ziediem, kas pušķos sako-

poti lapu žāklēs. Auglis — kaulenis ir ķiršu augļa lie-

lumā. Zem cietās augļa mizas ir sulīga kārta, kurā atro-

das divas sēklas — kafijas pupiņas. Negatavs auglis ir

zaļš, vēlāk tas kļūst dzeltens un beidzot tumši sarkans.

Sēklas satur 0,8—2,5% kofeina, kas nelielā daudzumā sa-

stopams arī lapās. Kafiju kā uzmundrinošu dzērienu pir-
mie sāka lietot arābi ap 15 gs. vidu. Auga nosaukums cē-

lies no Kafas apgabala Abesinijā, kur arī cēlusies kafijas
auga vērtīgākā suga — C. arabica. Tagad visvairāk ka-

fijas augus kultivē Brazilijā, kur ražo ap 5 reizes vairāk

kafijas nekā visās pārējās zemēs kopā. Soču izmēģinā-

jumu stacijā neatlaidīgi strādā, lai sakrustotu kafijas
augu dažādās formas un izaudzētu hibridu sējeņus. Izmē-

ģinājumi vēl nenotiek laukā, bet ir pamats domāt, ka nā-

kotnē Padomju Savienības subtropos audzēs arī kafijas
augu. \

Viendīgļlapji — Monocotyledoneae

Liliju dzimta — Liliaceae

Čemuru agapantam — Agapanthus umbella-

tus L., Herit. ir īss, zvīņām klāts saknenis. Ziedi zili, bez

•smaržas, sakopoti čemuros. Savvaļā agapants aug Dien-

vidafrikā. To bieži kultivē kā dekorativu istabas augu. Iz-

kultivētas daudzas pazīstamas agapanta dārza formas.

Sparģeļiem — Asparagus īstās lapas ir mazas,

zvīņveida, tās aizstāj filokladiji — zaļi zari, kas satur

chloroplastus un asimilē līdzīgi lapām. Sparģeļi izplatīti
Eiropas, Āzijas un Āfrikas sausajos apgabalos. Dažas

sparģeļu sugas kultivē dārzos un istabās kā dekorativus

augus. lecienīti istabas augi ir A. plumosus Bak. ar ļoti
smalkiem skujveida filokladijiem un A. Sprengerl Rgl. ar

platākiem filokladijiem. Abas sugas ir puskrūmi, kas sav-

vaļā aug Dienvidafrikā un zied ar sīkiem, baltiem, smar-

žīgiem ziediem. Sirpjlapu sparģelis — A. falcatus L. aug
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Āzijas un Āfrikas tropos. Kāpelējošais stumbrs sasniedz

15 m garumu. Ziedi balti, sakopoti ķekaros. Istabās un

siltumnīcās to audzē kā dekorativu krūmu.

Augstā aspidistra, skaudule, mājas
svētība — Aspidistra elatior 81. savvaļā aug Japānā.
Pie mums tā ir iemīļots istabas augs, kas nav sevišķi kop-

jams. Aspidistras zied ar purpurbrūniem ziediem, kas

tikko paceļas virs zemes. Kultūrā pazīstamas arī raib-

lapainas formas.

Kordilines — Cordyline ir kokveida vai krūm-

veida augi, kas savvaļā sastopami tropos un subtropos.
Bieži tās audzē istabās un sauc par «dracenām». C. aus-

tralis Hook. ir līdz 12 m augsts koks, kas savvaļā aug

Jaunzēlandē. Stumbrs augšējā daļā slaids, noziedējušiem

augiem dakšveidīgi zarojas. Lapas sēdošas, zobenveida,
ar gaišzaļu vidus dzīslu. Ziedi balti, ar patīkamu smaržu,

sakopoti lielās skarās. Ogas baltas, sēklas spīdīgi mel-

nas, nogatavojas tikai nākošajā gadā pēc ziedēšanas. Arī
C. indivisa Kth. savvaļā aug Jaunzēlandē.Tā ir 12—15 m

augsta, noziedējušiem augiem stumbrs nezarojas. Lapas
apakšpusē zilganas, vidus dzīsla stipri izteikta, iesarkana.

Ziedi balti. C. stricta Endl. dzimtene ir subtropiskā Aus-

trālija. Stumbrs slaids, 1,5—3 m garš, vienkāršs vai

dakšveidā zarots. Ziedi violeti.

Pūķkoks — Drac&ena draco L. savvaļā aug Kana-

riju salās. Koks līdz 18 m augsts, ar ļoti daudziem stā-

viem zariem un garām zobenveida lapām zaru galos.
Ziedi zaļgani, ogas oranžas. No stumbra iegūst sarkanos

gumijsveķus («pūķasinis»), kurus izmanto, izgatavojot

pernicu, laku un arī zobpulveri. Senāk vietējie iedzīvotāji

pūķkoka gumijsveķus lietoja līķu balzamēšanai.

Jaunzēlandes lini — Phormium tenax Forst.

ir svarīgs tropu šķiedraugs. Savvaļā tie aug Jaunzēlandē.

Šķiedru iegūst no I—21 —2 m garajām lapām, kas sakārtotas

rozetē. Lapas dod līdz 22% ļoti stipru, elastīgu un spī-
dīgu šķiedru. No šķiedras vij tauvas, virves, auklas. No

tīrītas šķiedras izgatavo arī audumus. Ziedkopa līdz 2 m

gara, ziedi iesarkani dzelteni, smaržīgi. Padomju Savie-

nībā Jaunzēlandes linus audzē Aizkaukazā, Rietum-

gruzijas zemienē.
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Dzeloņainais ruskuss — Ruscus aculeatus L.

ir mūžzaļš, 30 — 70 cm augsts krūms, kas savvaļā aug

Dienvideiropā, Kaukāzā un Ziemeļafrikā. Lapas aizstāj

saplacināti, ādaini, cieti, zaļi zari — filokladiji. Uz filo-

kladija vidus dzīslas seglapas žāklē uzzied mazi, iezaļ-

gani ziediņi. Ruskuss ir divmājnieks. To audzē istabās kā

dekorativu augu. R. hypoglossum L. ir 30—70 cm augsts
krūms. Filokladiji lieli, bez dzeloņiem. Savvaļā aug

Dienvideiropā.
Sansevijeras — Sansevieria ir tropu šķiedr-

augi. No lapu šķiedrām pagatavo kuģu tauvas un virves.

5. thyrsiflora Thunb. savvaļā aug tropiskajā • Āfrikā.

Lapas tumši zaļas, ar gaiši zaļām šķērssvītrām. Ziedi

zaļganbalti, smaržīgi. Arī 5. zeylanica Willd. var. Lau-

rentii hort. savvaļā aug tropiskā Āfrikā. Lapām ir ļoti

regulāras šķērssvītras un dzeltenas malas. Audzē istabās

dekorativiem nolūkiem.

Alojlapu juka — Yucca aloifolia L. ir 4—6 m

augsts koks. Lapas sakopotas stumbra galotnē, baltie

ziedi — lielās, nokarenās skarās. Jukas ir skaisti, deko-

rativi augi, ko audzē istabās un siltumnīcās. Krimā un

Kaukāzā jukas sastopamas dārzos un parkos.

Amariļu dzimta — Amaryllidaceae

Minija kliviju — Clivia miniata Rgl. bieži

audzē istabās kā dekorativu augu. Tai ir lielas, divās rin-

dās sakārtotas lapas un dzeltensarkani ziedi. Zied jūnijā
un jūlijā. Tās dzimtene ir Natala (Dienvidafrikā).

Bastarda hipeastri — Hippeastrum hybri-
dum hort. ir ļoti iecienīti istabas augi, ķurus bieži nepa-

reizi sauc par «amariļiem». Bastarda hipeastri ir vairāku

Vidusamerikā un Dienvidamerikā augošo Hippeastrum

sugu hibrids. Ziedi lieli, dažādās krāsās, sakopoti kāta

galotnē. Zied no janvāra līdz martam.

Palmu dzimta — Palmae

Šajā dzimtā ir ap 1700 sugu, kas izplatītas tropu, un

subtropu apgabalos. Palmu sevišķi daudz Brazilijas ap-

gabalos.
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5. att. Alojlapu juka — Jucca aloifolia L.
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Palmas ir ļoti dekorativi, mūžzaļi augi, ko bieži audzē

istabās un augu mājās. Tās aug lēni. Piemēram, Trachy-

carpus excelsa Wendl., Phoenix canariensis hort., kas at-

rodas mūsu Botāniskā dārza palmu mājā, ir ap 75 gadus
vecas. Tāpēc istabās augusi ziedoša palma ir retums.

Palmu ziedi ir neuzkrītoši, sīki, sakopoti lielās skarās vai

ķekaros. Daudzas palmas ir divmājnieki, piemēram,
Trachycarpus excelsa Wendl., Phoenix dactylifera L. u. c.

Palmas vairojas ar sēklām. Palmu sēklas ātri zaudē dīgt-

spēju. Dīgšanas ātrums var būt dažāds: dažu palmu sēk-

las uzdīgst pēc pāris mēnešiem, citu — pēc vairākiem

gadiem.

Tropos palmām ir liela saimnieciska vērtība; to koksni

lieto kurināšanai, ēku būvēm, mēbeļu rūpniecībā. No da-

žām palmām iegūst taukus, eļļu, sago, no citām — vaskus

un sulu, no kuras pagatavo dzērienus. No rafiju palmas
iegūst rafiju, ko dārzkopībā lieto kā sienamo materiālu.

Dateļpalma dod augļus — dateles. Padomju Savienībā

jau aklimatizēta 21 palmu suga. Tās audzē Melnās jūras

piekrastē no Tuapses līdz Batumi, arī Krimā un Turk-

menyas PSR.

Pundurpalma — Chamaerops humilis L. ir vie-

nīgā palma Eiropā, kas aug savvaļā (Vidusjūras apga-

balā). Tā ir krūmveida augs, kas nepārsniedz 1 metra

augstumu. Pundurpalmai gandrīz nemaz nav stumbra,
tas izveidojas tikai pavisam veciem eksemplāriem. Ziedī

dzelteni, smaržīgi, augļi iesarkani. Tā ir iecienīts istabas

un siltumnīcu augs, ko pa vasaru var izstādīt ārā.

Pie kokospalmu — Cocos ģints pieder ļoti sva-

rīgs augs — riekstu kokospalma — C. nucifera L., kas iz-

platīta tropu apgabalos. No tās sēklām iegūst kokospienu,
kokostaukus, no šķiedrainās augļa daļas — šķiedru,
ko izmanto rupjiem pinumiem un audumiem. Palmas,
kas pieder pie šās ģints, audzē siltumnīcās un istabās kā

dekorativus augus. Mūsu palmu mājā audzē C. Roman-

zoffiana Cham., kas savvaļā aug Brazilijā, kur sasniedz

līdz 12 m augstumu.

Hovejas — Howea ir ļoti dekorativas palmas, kas

savvaļā aug Lorda Hoveja salās Klusajā okeānā. Pie tām

pieder divas sugas — H. Belmoreana Becc. un H. Forste-

riana Becc, kuras veido spēcīgu, gredzenotu stumbru
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(gredzeni ir lapu piestiprinājuma vietas). H. Belmoreana

Becc. lapu kāti ir iesarkani, no lapas kāta lapiņas atiet

ieslīpi uz augšu. H. Forsterianā Becc. lapu kāti un lapas
ir spilgti zaļas, lapiņas daudz platākas un atiet no lapas
kāta horizontāli. Abas minētās sugas ir iecienīti istabas

augi, kuras bieži vien nepareizi sauc par «kentijām».
Livistonas — Livistona ir 20—25 m augstas pal-

mas ar divdzimumu ziediem. No visām vēdekļveida pal-
mām livistonas ir visiecienītākās istabas palmas, kas

viegli ieaudzējamas no sēklām. Tās aug diezgan ātri.

Austrālijas livistonai — L. australis Mart. ir

līdz 25 m garš stumbrs, 30—40 cm diametrā. Lapas tumši

zaļas, vairogveida, līdz 1,25 m lielas. Lapu kāti ar atstā-

di vošiem, melniem ērkšķiem, kas vēlāk kļūst brūni. Pieau-

. gušai palmai ir 25—30 lapas. Austrālijas livistonas dzim-

ir Austrālija. Padomju Savienībā to audzē Suchumi

rSun Batumi apkārtnē, bet mūsu zemes klimatā tā nezied.

Ķīna s livistona — L. chinensis Mart. savvaļā

| aug Dienvidķīnā, Mauricija un Burboņu salās. Stumbrs

, tai līdz 12 m augsts, 40—50 cm diametrā. Pieaugušai pal-

Vjmai ir 30—35 spīdīgi zaļas lapas, katra lapa līdz 2 m

V) gara. Uz lapu kātiem ir dzelteni, lejup vērsti ērkšķi. Pa-

domju Savienībā Ķīnas livistonu audzē dienvidos no

Suchumi pilsētas. Zied jūnijā, augļi nogatavojas vēlu

rudenī vai arī nākošā gada pavasarī.
Fenikspalmu — Phoenix ģintī ir 12 sugas, kas

savvaļā aug subtropiskā un tropiskā Āfrikā un Priekš-

indijā. Svarīgs tropu kultūraugs irdateļpalma — Ph.

dactylifera L., kas savvaļā nav sastopama; tās dzimtene,

domājams, bijusi Mezopotamija. Tagad dateļpalmas kul-

tivē Ziemeļafrikā, Āfrikas tuksnešu oāzēs, Arabijā, Āzijas
dienvidrietumu daļā. Eiropā dateļpalmu kultivē tikai Pire-

neju pussalā. Valensijā dateles nogatavojas brīvā dabā.

Padomju Savienībā dateļpalmas brīvā dabā audzē Turk-

menijas PSR dienvidrietumos — Kizil-Atrekā. Dateļpal-
mas stumbrs sasniedz 22 m augstumu. Dateļpalma ir div-

mājnieks, tādēļ to apputeksnē paši audzētāji. No vienas

ziedkopas attīstās vairāk nekā 100 dateles, kas ir 3—5 cm

garas, zaļā vai brūnā krāsā. Dateles žāvē saulē un kon-

servē, ierokot karstajās tuksneša smiltīs. Žāvētās dateles

daudzām tuksnešos dzīvojošām ciltīm ir galvenā barība.
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Dateles dažreiz satur līdz 70% cukura. No datelēm paga-

tavo arī sīrupu un reibinošus dzērienus. Tos iegūst arī no

saldās sulas, kas iztek, ja ievaino palmas stumbru. Ar

dateļpalmas lapām nosedz jumtus, lapu kātus izlieto

krēslu pinumiem un spieķiem. No lapu šķiedrām vij vir-

ves un tauvas, no lapu dzīslām — grozus un paklājus.
Stumbrus lieto malkai un būvmateriāliem. Pavisam jau-

nas dateļpalmu lapas ir iecienīts ēdiens («palmu kā-

posti»); tās iegūst no palmām, kas vairs nedod augļus, jo,
kad jaunās lapas norautas, palma nonīkst. Kultūrā izvei-

dotas daudzas dateļpalmu šķirnes. Dateles sāk ražot jau
8. gadā. Vislielāko ražu iegūst vecumā no 30—100 ga-

diem, pēc tam dateļpalmas ražība mazinās. Dateļpalmu

pavairo ar dzinumiem un sēklām. Žāvēto dateļu sēklas

labi dīgst, un tās viegli izaudzēt mājas apstākļos.
Kanariju fenikspalmas — Ph. canariensis

hort. dzimtene ir Kanariju salas, kur tā sasniedz 12—15 m

augstumu. Apmēram 25 gadus vecām palmām ir 150—

200 lapu, kas sasniedz līdz 4 m garumu. Kanariju feniks-

palmu plaši kultivē subtropu apgabalos kā dekorativu

augu. Padomju Savienībā Melnās jūras piekrastē uz dien-

vidiem no Sočiem to audzē parkos un apstādījumos.
Robelena fenikspalma — Ph. Roebelenii O'Brien

ir ļoti iecienīta istabas palma, kas savvaļā aug Indijā.
Stumbrs tikai 1,5 m augsts, lapas tumši zaļas, lapiņas
šauras. Jaunās lapas klātas ar miltainu apsarmi. No

lapiņu malām atiet šķiedras. Atliektā feniks-

palma — Ph. reclinata Jacq. ir krūmveida palma, kas

savvaļā aug Dienvidafrikā. Stumbra tai nav, bet lapas
var būt līdz 7 m garas. Padomju Savienības subtropos
audzē parkos, bet augļus tā nedod. 1949.—1950. gada
ziemā neapsegtās palmas apsala, bet vasarā tomēr atau-

ga. Meža fenikspalma — Ph. silvestris Roxb. aug

savvaļā Austrumindijā. Stumbrs var sasniegt 12 m garu-
mu. Šo palmu kultivē visos tropu un subtropu apgabalos.
Bieži audzē istabās. Melnās jūras piekrastē dienvidos no

Sočiem kultivē arī dārzos. No lapām iegūst šķiedru.

Rhopalostylls Baueri Wendl. et Dr. audzē istabā, jo
tai nav nepieciešama augsta temperatūra (ziemā var būt

-f42 līdz +15° C) un tā labi pacieš istabas sauso gaisu;
tai vajag daudz gaismas. Lapas līdz 2 m garas, 80—90
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cm platas. Lapu kāti īsi, lapu makstis rūsganas, līdz

60 cm garas, apņem stumbru. Lapu lapiņas sakārtotas

vienā plāksnē. Lapu kāti klāti ar rūsgani pelēkiem pūk-
veida matiņiem. Ziedi divdzimumu. Dzimtene — Norfol-

kas sala.

Sabalpalmas — Sabal mazāk audzē dekorati-

viem nolūkiem, jo tās aug leni un dekorativā vērtība ir

maza. Pazīstamākā no šās ģints ir Adansona

sabalpalma — 5. Adansonii Guerns. Stumbra tai

nav, lapas vēdekļveida, dziļi šķeltas. Savvaļā aug Karo-

linā, Georgijā un Floridā purvainās un mitrās smilts aug-

snēs, kur izveido krūmājus. Padomju Savienībā Adansona

sabalpalmu kultivē dārzos un parkos Krimas dienvidos un

Melnās jūras piekrastē starp Sočiem un Batumi.

Trachycarpus excelsa Wendl. aug savvaļā Ķīnā un

Japānā. Stumbrs slaids, 2—4 m augsts, tā galotnē sakār-

totas tumši zaļās, spīdīgās vēdekļveida lapas. Lapu kāti

ar sīkiem ērkšķiem un brūnām plēksnēm. Lapu makstis

saaugušas ar stumbru. No lapu maksts malām atiet mel-

nas šķiedras, kas apņem stumbru. No šīm šķiedrām izga-
tavo paklājus un tauvas. Ziedi dzelteni, sakopoti lielās

skarās. Šī palma ir divmājnieks. Padomju Savienībā brīvā

dabā aug Suchumi un Batumi parkos, kā arī Bakū, Kiro-

vabadā, Ļenkoranā un Kizil-Atrekā.

Dižā Vašingtonija — Washingtonia robusta

Wendl. dzimtenē — Kalifornijā aug tuksnešu apgabalos.
Stumbrs sasniedz 30 m augstumu un ir 70 cm diametrā.

Pieaugušai palmai ir 40—50 vēdekļveida lapu, kas sa-

sniedz līdz 2,5 m garumu. Kā dekorativu palmu kultivē

visos^ tropu un subtropu apgabalos. Padomju Savienībā

audzē parkos un dārzos Melnās jūras piekrastē.

Kallu dzimta — Araceae

Zālveida kalmes — Acorus gramineus Ait.

pēc ārējā izskata atgādina grīšļus. Tās audzē dekorativos

nolūkos. Dzimtene — tropiskā un subtropiskā Āzija.
Monsteru — Monstera deliciosa Liebm. bieži au-

dzē istabās un nereti sauc par «filodendronu». Monstera

ir kāpelētājs augs un savvaļā aug Meksikas Kordiljeru
rietumu nogāzēs mūžamežos. Jaunam augam lapas ir
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veselas, bet vēlāk kļūst caurumainas un plūksnaini šķeltas.
No spēcīgi attīstītā stumbra atiet gaisa saknes. Zaļo,

galotnē violeto ziedkopu — vālīti ietver līdz 25 cm gara

krējuma krāsas spārnlapa, kas nedaudz garāka par vālīti.

Dienvidos monsteras vālītes, kas garšo uņ smaržo līdzīgi
ananasiem, lieto uzturam. Ārējā vālītes daļā atrodas kal-

cija oksalata adatas, tāpēc šo kārtu pirms ēšanas rūpīgi

noņem; zem tās ir ēdamā sulīgā daļa ar sēklām. Monste-

ras pavairo ar stublāja spraudeņiem.
Sauromatum guttatum Schott savvaļā aug Austrum-

azijā, Priekšindijā un Indostanā. Zied ziemas beigās vai

pavasarī. Ziedkopa attīstās no apaļā bumbuļa ziemas bei-

gās vai pavasarī pirms lapu plaukšanas. Ta var izaugt,
bumbulim atrodoties uz zemes vai pat karājoties gaisā.

Spārnlapas apakšdaļa pārveidota uzpūstā stobriņā un

var būt s—lo5—10 cm gara. Spārnlapas augšdaļa ir mēles

veida, 20—30 cm gara un 5 cm plata, mazliet noliekusies

uz leju. Spārnlapas ārpuse ir purpursarkana, iekšpuse —

iedzeltenzaļa, ar purpursarkaniem plankumiem. Ziedkopa
izdala maitas smaku. Lapas attīstās pēc auga noziedē-

šanas.

Banānu dzimta — Musaceae

Banāni — Musa ir ļoti vecs kultūraugs Āzijas, Āf-

rikas un Austrālijas tropiskajos apgabalos. Tas ir ļoti
liels lakstaugs bez stumbra. Neīsto stumbru, kas var būt

līdz 15 m augsts, izveido lapu makstis, cieši apņemdamas
cita citu. Ziedkopa izaug no auga vidus starp lapām un

nolīkst galotnē uz leju. Augšējiem ziediem ir tikai pu-

tekšņlapas, bet apakšējiem — auglenīcas; no pēdējām pēc
apaugļošanās attīstās iegareni augļi — banāni. Kultivē-

tajiem banāniem augļos ir maz seklu vai arī to nemaz

nav. Tropos banāni vienā veģetācijas periodā izaug lieli,
izzied un nogatavina augļus. Virszemes daļas pēc tam

aiziet bojā, paliek tikai saknenis, no kura nākošajā aug-
šanas periodā ataug jauni dzinumi. Dažiem banāniem ir

tikai dekorativa nozīme. Liela saimnieciska nozīme ir kul-

tivējamiem banāniem. No tiem pārtiek Āfrikas, Indijas,
Indonēzijas, Vidusamerikas un Dienvidamerikas nabadzī-

gās ļaužu šķiras. Banānus lieto gan vārītā, gan ceptā,
gan arī svaigā veidā. Mūsu Botāniskajā dārzā audzē
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M. paradisiaca L. ssp. seminifera Baker, kura augļiem
daudz sēklu; tie nav ēdami. Padomju Savienībā aklimati-

zēta viena banānu suga — M. basjoo Sieb. et Zucc, kas

savvaļā aug Liu-Kiu salā. Tā labi padodas Adžarijā;
augļi nav ēdami.

Maniļas kaņepes — M. textilis Nee. ir svarīgs

tropu šķiedraugs, kas savā dzimtenē — Filipinu salās sa-

sniedz 6 m augstumu. No lapu makstīm iegūst šķiedras,
tā saucamās «Maniļas kaņepes», no kurām pagatavo

kuģu tauvas un virves. Maniļas kaņepju šķiedras ir iztu-

rīgas, vieglas, ūdenī nesamirkst, nesacietē un nesaraujas.

Ceļotāju koks — Ravenala madagascariensis
Sonn. savvaļā aug Madagaskaras mitrajos' mežos, kur

sasniedz līdz 30 m augstumu. Lapas ar gariem kātiem,
sakārtotas vēdekļos stumbra galotnē. Jaunas lapas plātne
ieritināta un vesela. Vēlāk vējš to saplosa pa šķērsdzīs-
lām atsevišķās plūksnās. Stumbrus un lapas lieto būdiņu
būvei. No stumbriem iegūst saldu sulu. Sulīgais sēklap-

valks, kas satur antiseptiskus taukus, svaigā veidā ir

debeszils. Miltainās sēklas sasmalcinātas lieto pārtikai

kopā ar pienu. Lapu makstīs uzkrājas ūdens, ko ceļotāji
lieto dzeršanai; no tā arī augs ieguvis savu nosaukumu.

Jādomā, ka augs pats izdala ūdeni, kas izpilda statisku

funkciju, pavairojot garo lapu pretestību vējam. Ceļotāju
koku tā īpatnējā ornamentalā izskata dēļ bieži kultivē tro-

pos kā krāšņumaugu.
Strelicija — Strelitzia reginae Banks savvaļā

aug Kapzemē. Stumbra tai nav. Ziedkopā ir 5—6 īpatnēja
veida ziedi ar gaiši zilām vainaglapām un oranžkrāsas

kauslapām. Dzimtenē strelicijas apputeksnē putni. Augu
mājās tās audzē kā dekorativu augu.

Ingveraugu dzimta — Zingiberaceae

Gardnera hedichija — Hedychium Gardne-

rianum Wall. aug savvaļā Himalaju un Priekšindijas kal-

nu mežos. Siltumnīcās un istabās kultivē kā dekorativu

augu, ko vasarā var izstādīt ari ārā. Hedichija sasniedz

2 m garumu un zied dažādos gadalaikos. Smaržīgo zie-

du ziedkopas ir līdz 45 cm garas. Ziedi dzelteni, putekšņ-
lapu kātiņi sarkani.
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Graudza[u dzimta — Gramineae

Bambusi — Bambusa ir daudzgadīgi krūmveida

vai kokveida augi. Stumbri sasniedz līdz 40 m augstumu

un līdz 30 cm resnumu. Bambusi izplatīti tropu un sub-

tropu apgabalos, visvairāk Āzijā. Bambusiem ir liela

saimnieciska nozīme. Tos izmanto plostiem, tiltiem,
ūdensvadu caurulēm, māju būvēm, mēbeļu un mūzikas

instrumentu pagatavošanai, makšķeru kātiem, slēpju

kokiem, papīra ražošanai. Jaunos dzinumus izlieto pārti-
kai. Palmu mājā audzē B. Metake Sieb., kas ir 2—5 m

garš augs ar ložņājošu sakneni. Šī bambusa suga sav-

vaļā aug Japānā.

SUBTROPU AUGU MĀJA

Šinī mājā novietotie augi savvaļā pa lielākai daļai

aug subtropu apgabalos. Daudzi augi atvesti no Padomju
Savienības subtropiem un Vidusjūras apgabala. Daži no

tiem ir ar dekorativu nozīmi, kā, piemēram mirtes, lauri,
lipējsēklas utt., bet citi ir svarīgi Padomju Savienības kul-

tūraugi, kā, piemēram, apelsini, citroni, vīģes, olivkoki utt.

levērojot šo augu ekoloģiskās īpatnības, ziemā miera

periodā temperatūrai augu mājā jābūt +12 līdz -f-15°C,
gaisam vidēji mitram, bet vasarā telpām jābūt gaišām,,
labi vēdinātām un temperatūrai līdz -f-25° C.

Divdīgļlapji — Dicotyledoneae

Magnoliju dzimta — Magnoliaceae

Tulpju koks — Lirlodendron tulipifera L. sav-

vaļā aug Ziemeļamerikas austrumu daļā no Indianas un

Pensilvanijas līdz Floridai un Arkanzasai. Tas sasniedz

50—60 m augstumu. Kā dekorativu parka koku bieži

audzē Melnās jūras piekrastē, Krimā, Dienvideiropā un

Rietumeiropā. Tulpju koku iespējams audzēt ari Padomju
Latvijā. Tulpju kokam ir tulpēm līdzīgi, dzeltenzaļi vai

sera dzelteni, līdz 10 cm lieli ziedi. Zied jūnijā un jūlijā.
Tulpju koka koksni izmanto kuģu būvēm, mizu, lapas, sēk-
las un sakni — medicinā.
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Lielziedu magnolija — Magnolia grandi-

flora L. savvaļā aug Ziemeļamerikā, kur sasniedz 30 m

augstumu. Lapas lielziedu magnolijai mūžzaļas, pie
—12°C apsalst. Ziedi lieli, 20—30 cm plati, smaržīgi,

-dzeltenīgi balti. Padomju Savienībā magnoliju sāka kul-

tivēt 1817. gadā Krimā, Ņikitas botāniskajā dārzā. Tagad
lielziedu magnoliju kultivē Aizkaukazā, Melnās jūras pie-

krastē, Ļenkoranā, Kirovabadā, Staļinabadā un Ašcha-

badā. Mūsu republikā tā audzējama tikai augu mājās.

Lauru dzimta — Lauraceae

Kamparkoks — Cinnamomum camphora Nees

■et Eberm. savvaļā aug Ķīnas dienvidos un dienvidrietu-

mos, Taivanā, Korejā un Japānas dienvidos. Koks sa-

sniedz 50 m augstumu un 5 m diametrā. No stumbra, res-

nākajiem zariem un saknēm iegūst netīrīto kamparu, kuru

destilējot iegūst tīrīto kamparu, ko lieto medicinā un celu-

loida rūpniecībā. Kamparu un kampareļļu satur visas

auga daļas, bet visvairāk koksne. Vērtīgo kamparkoka
koksni izmanto arī mēbeļu rūpniecībā. Padomju Savienībā

kamparkoku sāka kultivēt 1850. gadā Melnās jūras pie-
krastē kā dekorativu augu gan atsevišķi, gan grupās.
Tikai ap 1920. gadu to sāk kultivēt arī kampara iegūša-
nai. Tagad kamparkoka plantācijas ir Rietumgruzijā no

Lazarevas līdz Turcijas robežai, kā arī Azerbaidžanas

PSR, Ļenkoranā un Astari. Kamparkoks pacieš īslaicīgi
līdz —12° C lielu salu. Kamparkoku stāda arī mežu joslā.

Diženais laurs — Laurus nobilis L. ir ļoti
iecienīts dekorativs augs. Laurs ir mūžzaļš koks, ķas

savā dzimtenē Vidusjūras apgabalā izaug 10—12 m

augsts. Lapas aromātiskas, žāvētā veidā tās lieto kā garš-
vielu (lauru lapas). Ziedi sīki, attīstās lapu žāklēs. Augļi
— ogas negatavas zaļas, nogatavojoties kļūst zilganmel-
nas vai melnas. No ogām iegūst lauru eļļu. Lauru bieži

audzē vēsajās augu mājās, ziemā turot +2 līdz -ļ-3°C

temperatūrā un mazāk laistot. Vasarā lauru var turēt

dārzā saulē. Lauru pavairo ar sēklām un spraudeņiem.

Kā kultūraugs laurs izplatīts Krimas dienvidos un Aiz-

kaukazā, bet it sevišķi daudz to kultivē Rietumgruzijā,
kur tas pāriet savvaļā, izveidojot veselus pamežus.



3 —
Botāniskais dārzs 33

Skaistā perseja jeb avokato bumbiere — Per-

sea gratissima Gaertn. ir neliels augļu koks, kas savvaļā

aug tropiskā Amerikā. Augļu dēļ to kultivē visās tropu
zemēs. Auglis ir bumbierim līdzīga viensēklas oga —

7—20 cm gara, 7—lo cm diametrā. Sulīgā, ar eļļām

bagātā augļa daļa ir ēdama. Lieto kā salātus, apkaisot ar

sāli un pipariem, gan arī kā saldo ēdienu ar cukuru.

Padomju Savienībā skaisto perseju jeb avokato bumbieri

sāka kultivēt 1904. gadā Suchumi dārzkopības un lauk-

saimniecības izmēģinājumu stacijā. Tagad jau sastopami

persejas kolekciju lauki un ražojoši stādījumi Aizkaukazā

gar Melnās jūras piekrasti. Izveidotas arī jaunas formas

un šķirnes, kas ir piemērotas mūsu subtropu apgabaliem.

Akmeņlauzišu dzimta — Saxifragaceae

Stīgu akmeņlauzītes — Saxifraga sarmen-

tosa L. ir daudzgadīgs lakstaugs, kas veido garus dzinu-

mus, kuru galos attīstās jauns augs ar lapām un saknēm.
Istabās to bieži audzē kā dekorativu, ātri ieaudzējamu
augu. Ziedi balti vai viegli sārti, sakopoti daudzziedu

skarā. Savvaļā aug Ķīnā un Japānā.

Lipejseklu dzimta — Pittosporaceae

Tobira lipējsēkles — Pittosporum Tobira Ait.

savvaļā aug Ķīnā un Japānā. Istabās tās bieži audzē kā

dekorativu mūžzaļu lapu augu, jo uzzied tikai veci un

spēcīgi attīstīti eksemplāri. Lipējsēklēm lapas ir otrādi

olveidīgas, spīdīgi zaļas, ādainas. Ziedi balti vai iedzel-

teni, stipri smaržīgi, sakārtoti čemuros zaru galos.

Mimozu dzimta — Mimosaceae

Akācijas — Acacia ir koki vai krūmi, kas sav-

vaļā sastopami visos silta klimata apgabalos, bet visvai-

rāk Austrālijā. Sausā klimatā augošām akācijām bieži

vien nav lapu, bet lapu funkcijas izpilda saplacināti lapu
kati — filodiji. Ziedi parasti dzelteni, retāk balti, sakopoti
galviņās. Austrālijas meža akācija — A.

melanoxylon R. Br. ir līdz 30 m augsts koks. Tās vainags
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ir slaids, piramidals. īstās lapas redzamas tikai jauniem

augiem, vēlāk parādās tumši zaļi filodiji, kas pasargā

augu no pārliecīgas iztvaikošanas. No šās akācijas iegūst

vērtīgu koksni. Dzimtene tai ir Austrālija. Melnās jūras

piekrastē Austrālijas meža akāciju audzē dekorativiem

nolūkiem. A. pravissima F. V. M. ir 4—6 m augsts koks

ar nokareniem zariem. Filodiji tai mazi, 0,6—2,5 cm gari
un 0,6—1,2 cm plati. Audzē kā dekorativu istabas augu.

A. verticillata Willd. zari ir nokareni. Filodiji tai skuj-
veida, bet nav asi. Ziedi sakopoti 1,5—2,5 cm garos

ķekaros.
Zīda akācija — Albizzia Julibrissin Durazz. aug

tropiskajā un subtropiskajā Āzijā no Irānas līdz Japānai,

sastopama arī Azerbaidžanas kalnu mežos. Kā dekora-

tivu aleju koku audzē Aizkaukazā, Melnās jūras piekrastē
un Krimā. Sarkanvioletie ziedi sakopoti galviņās. Lapas
divkārt plūksnainas. Naktī lapiņas sakļaujas kopā — tās

atrodas «miera» stāvoklī. A. lophanta Benth. — līdzīga
iepriekšējai, tikai ziedi gaiši dzelteni un sakopoti cilind-

riskā vārpā, kas var būt 2,5—8 cm gara. Dzimtene —

Austrālija.
Kautrā mimoza — Mimosa pudica L. savvaļā

aug tropiskā Amerikā kā dzeloņains puskrūms, bet kul-

tūrā ir viengadīga. Mimozai ir ļoti jutīgas lapas: ja lapai
pieskaras, tā strauji reaģē — lapiņas sakļaujas un visa

lapa noliecas lejup. Kairinājumam izbeidzoties, lapa pēc
kāda laika ieņem agrāko stāvokli. Jutību samazina ilg-
stošs kairinājums, zema temperatūra un narkotiskas vie-

las. Arī vecākām mimozām lapas nav tik jutīgas. Naktī

lapas atrodas «miega» stāvoklī — lapiņas sakļāvušās un

visas lapas mazliet noHekušās. Ziedi rožaini violeti, sako-

poti galviņās. Pavairo ar sēklām. Katru gadu mimozas

jāsēj no jauna, jo tās slikti pārziemo. Kautro mimozu bieži

kultivē istabās un siltumnīcās, bet visās tropu zemēs tā

izplatījusies kā nezāle.

Cezalpiniju dzimta — Caesalpiniaceae

Pernambukas kokam — Caesalpinia echinata

Lam. stumbrs klāts ar dzeloņiem (mizas izaugumiem).
Koksni lieto mēbeļu rūpniecībā, no tās pagatavo tinti,
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Dzimtene — Brazilijā.
Pākstu ceratonija — Ceratonia siliqua L.

aug savvaļā Arabijā, no kurienes tā izplatījusies yidus-
jūras apgabalā. Ceratonijas lielās, saldās pākstis, tā sau-

camās «jāņmaizītes», izmanto uzturam. Cietās sēklas —

karātus austrumu tautas lieto atsvariem.

Gandreņu dzimta — Geraniaceae

Pelargonijas — Pelargonium visvairāk savvaļā
sastopamas Dienvidafrikā. Istabās un augu mājās vairā-

kas pelargoniju sugas ir iecienīti krāšņumaugi. Izaudzē-

tas daudzas lielziedainas formas. Smaržīgā pelar-
gonija — P. graveolens L'Her. ir ļoti smaržīga, tās

stublājs un lapas klātas ar matiņiem. Augu bieži audzē

istabās, nepareizi saucot par «ģerāniju». Smaržīgo pelar-
goniju audzē Gruzijas PSR, Abchazijas APSR un citur

smaržīgas eļļas iegūšanai. Vairogu pelargonija
— P. peltatum Ait. savvaļā aug Kapzemē. Lapas sulīgas,
kailas, pēc formas atgādina efejas lapas. Arī joslainā

pelargonija — P. zonale Ait. savvaļā aug Kap-
zemē. Pie mums to bieži audzē istabās. Lapas tai ieapa-
ļas, virspusē ar brūnu joslu. Pamatsugai ziedi karminsar-

kani, bet dārza formām var būt dažādās krāsās. Ir arī

formas ar pildītiem ziediem, s

Malvu dzimta — Malvaceae

Ķīnas roze jeb Ha vajās puķe — Hibiscus
rosa-sinensis L. cēlusies Dienvidazijā. Tagad to kultivē

visos tropu un subtropu apgabalos. Pie mums audzē ista-

bas un augu mājās. Ziedi Ķīnas rozei lieli, sarkani vai

balti, pa vienam lapu žāklēs, bez smaržas. Sastop ari

Ķīnas rozes ar pildītiem ziediem. Vasarā ziedi paliek iz-

plaukuši 24 stundas, pēc tam novīst un nobirst. Augs labi

kultivējams istabās, kur, pareizi kopts, sasniedz 3—5 m

augstumu. Ķīnas roze ir vienmēr zaļa un zied visu gadu.
No ziediem iegūst melnu krāsvielu.

353*
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Liepu dzimta — Tiliaceae

Istabas liepa — Sparmannia africana L. ir kok-

veidīgs augs, kas savvaļā aug Kapzemē. Lapas istabas

liepai lielas, gaiši zaļas, klātas ar mīkstiem matiņiem.
Ziedi balti, sakopoti čemuros. Zied no janvāra līdz apri-
lim. Audzē istabās.

Eiforbiju dzimta — Euphorbiaceae

Šaurlapu filants — Phyllanthus angustifotius
Muell.-Arg. var. elongatus Steud. ir krūms un sasniedz

līdz 2 m augstumu. Lapu tam nav, bet lapu funkcijas

izpilda filokladiji — saplacināti zaļi zari. Sarkanie zie-

diņi atrodas gar filokladiju malām. Dzimtene — Jamaika.

Šaurlapu filantu audzē siltumnīcās.

Rutu dzimta — Rutaceae

Citrusi — Citrus ir mūžzaļi koki vai krūmi, kas

cēlušies Dienvidaustrumazijā, kur tie aug savvaļā. Citru-

sus kultivē jau no seniem laikiem visās silta klimata ze-

mēs. To izveidošanā par kultūraugiem vislielākie nopelni
ir ķīniešiem. No citrusiem iegūst vērtīgus un garšīgus

augļus, to koksni izlieto galdniecībā. Ziedi ir balti vai

iesarkani, ar patīkamu smaržu. Citrusus var pavairot ar

sēklām, spraudeņiem un potējot. No sēklām izaudzētie

citronu vai apelsinu stādi ir mežeņi, kas sāk ražot aug-

ļus pēc 10—15 gadiem; tiem pa lielākai daļai tikai deko-

rativa nozīme, vai arī tos izmanto kā potcelmus kultūras

šķirnēm. Citrusi ir jutīgi pret lieku mitrumu, it sevišķi
ziemā miera periodā. Šajā laikā tie ļoti uzmanīgi aplais-
tāmi. Ziemā stādus novieto vēsās un gaišās telpās +10
līdz +14° C temperatūrā. Jaunus stādus pārstāda katru

pavasari, vecākus ik pēc 3—4 gadiem.
Mazais citrons — Citrus limonia Osbeck ir

2—3 m augsts. Tā kultūra cēlusies Indijā un Indoķīnā.

Tagad to daudz kultivē Padomju Savienībā — Aizkau-

kazā, Melnās jūras piekrastē, Azerbaidžanas PSR,

Krimas dienvidu piekrastē un Vidusāzijas subtropiskos

apgabalos. Mērena klimata apgabalos citronus kultivē

podiņos. Šim nolūkam piemērots Pavlovas citrons.
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Citrusu augļi satur līdz 7°/o citronskābes un daudz C vi-

tamina. No mizas izspiež smaržīgo citroneļļu, ko lieto

mājturībā, medicinā, parfimērijā, liķieru un limonādes

rūpniecībā. Apelsīnus — C. sinensis Osbeck portugāļi
ieveda Eiropā 16. gs. no Ķīnas un Vjetnamas. Garšīgo un

vitaminiem bagāto augļu dēļ tos kultivē visas pasaules
siltajos apgabalos. Lielas apelsinu plantācijas ierīkotas

Padomju Savienības subtropu apgabalos. Trīs lap v

citrona — C. trifoliata L. dzimtene ir Japāna. Tas ir

krūms ar gariem stumbra ērkšķiem, lieliem, baltiem,

smaržīgiem ziediem un zeltaini dzelteniem augļiem val-

rieksta lielumā. Trīslapu. citrons ir vissalcietīgākais no

visas Citrus ģints augiem, jo pacieš līdz —18°Clielu salu,

tāpēc to izmanto kā potcelmu.

Anakardiju dzimta — Anacardiaceae

Lipīgā pistacija jeb mastiksa krūms —

Pistacia lentiscus L. savvaļā aug Vidusjūras apgabalā,
Sirijā un Palestinā, mūžzaļo krūmu (makchiju) vidū.

Nereti to arī kultivē. No sēklām iegūst degeļļu. Stumbrs

bagāts ar aromātisku sveķveida vielu. Jūnijā pistacijas
stumbru iegriež; griezuma vietā no stumbra iztek caur-

spīdīga, smaržīga sula, kas drīz sacietē. No sacietējušās
vielas — mastiksa izgatavo laku un pernicu. Mastiksu

liek klāt zobu pulverim, cepumiem, medum v. c, lieto arī

ārstniecībā. No labi augušiem kokiem var iegūt līdz 4 kg
mastiksa.

Indīgais sumachs — Rhus toxicodendron L.

ir līdz 2 m augsts krūms ar vijīgiem zariem un apakš-
zemes dzinumiem. Savvaļā tas aug Austrumazijā un Zie-

meļamerikā. Indīgā sumacha dzeltenā piensula ir ļoti
indīga un rada bīstamus, ilgi nedzīstošus izsitumus un

pat krampjus. Lieto pret reimatismu un trieku. No tā

iegūst melnu krāsvielu, ar kuru krāso audumus.

Segliņu dzimta — Celastraceae

Japānas segliņš — Evontjmus japonica Thbg.
ir viegli kultivējams un tādēļ plaši izplatīts kā dekorativs

augs. Tas piemērots istabu, balkonu un puķu dārzu stādī-

jumiem. Ziemā Japānas segliņš jātur telpās, kur +5 līdz



Nagliņkoks — Eugenia caryophyllata Thbg. aug

savvaļā Moluku salās. Neizplaukuši kaltēti ziedpumpuri
ir pazīstamā garšviela «krustnagliņas», kas satur 9—25%
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-ļ-B°C temperatūra. Dzimtenē — Japānā segliņš ir mūž-

zaļš līdz 3 m augsts krūms. Ir izveidotas daudzas Japānas

segliņa rases ar raibām lapām.

Vīnkoku dzimta — Vitaceae

C i s s v s antarctica Vent. ir mūžzaļš kāpelētājs
krūms ar lielām, olveidīgām, zobainām lapām un sīkiem

zaļganiem ziediņiem. Tas savvaļā aug Austrālijā. Istabās

audzē kā dekorativu augu.

Grimoņu dzimta — Cornaceae

Japānas aukuba — Aucuba japonica Thunb. ir

iecienīts dekorativs augs istabās un augu mājās. Dzim-

tenē — Japānā aukubas krūms sasniedz 2—3 m aug-

stumu. Lapas lielas, iegareni lancetiskas, spīdīgas. Izkul-

tivētas vairākas formas ar raibām lapām. Japānas aukuba

ir divmājnieks. Ziedi nelieli, sakopoti čemuros, lapu žāk-

lēs. Auglis — sarkana oga. Aukubu var izmantot maz ap-

gaismotu vietu dekorēšanai. Ziemā aukuba novietojama

telpās, kur -(-5 līdz +6° C temperatūra, un mēreni lais-

tāma.

Araliju dzimta — Araliaceae

Japānas fatsija — Fatsia japonica Dcne. et

Planch. ir līdz 2,5 m augsts krūms. Lapas lielas, staraini

šķeltas, spīdīgas. Ziedi zaļganbalti, sīki, sakopoti čemu-

ros. Japānas fatsiju bieži audzē kā dekorativu augu
istabās.

Vijīgā efeja — Hedera helix L. savvaļā sasto-

pama vietām arī Padomju Latvijas rietumos, bet mūsu kli-

matiskajos apstākļos tikai reti paceļas uz augšu, apvijo-
ties ap koku stumbriem, bet ložņā pa zemi, jo ziemās

nosalst līdz sniega segai. Padomju Latvijā brīvā dabā

efeja nav novērota ziedam. Efejām ziedi sīki, zaļgani,
sakopoti čemuros. Ziedošie zari ir taisni, lapas olveida, ar

gludām malām.

Miršu dzimta — Myrtaceae
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ēteriskas eļļas, visvairāk eigenola. No nagliņkoka pumpu-

riem iegūst arī neļķu eļļu, ko lieto kā garšvielu. M i rš-

lapu eiženijas — E. myrtifolia Sm. dzimtene ir

Austrālija; tur šis augs sasniedz 20—25 m augstumu. Pie

mums bieži audzē vēsajās mājās kā dekorativu augu. Ziedi

balti, sakopoti zaru galotnēs. Auglis — sarkana oga.

Selova feichoja — Feijoa Sellowiana Berg. ir

līdz 3 m augsts krūms, kas savvaļā aug Dienvidamerikā.

Feichojas augļi ir ēdami gan svaigi, gan arī izlietojami

ievārījumiem. Tie satur daudz joda, tāpēc tiem ir arī

dziednieciska nozīme. Padomju Savienībā feichoja ir jau

aklimatizējusies un to kultivē Aizkaukazā un Krimā.

Gvajave — Psidium guajava L. sasniedz līdz 15 m

augstumu. Šā koka zari ir šķautnaini, lapas iegareni ovā-

las, apakšpusē pelēki zaļas. Augļi dzelteni, ēdami. Kultivē

vairākas formas. Gvajaves savvaļā aug tropiskā Amerikā.

Zemeņu gvajave — P. cattleyanum Sabfne ir līdz

10 m augsts koks. Zari apaļi, lapas otrādi olveida, cietas,

spīdīgas. Augļi nelieli, purpursarkani, ēdami. Dzimtene —

Brazilijā.
Parastā.mirte — Myrtus communis L. savvaļā

aug Vidusjūras1 apgabalā. Tā ir neliels, līdz 2 m augsts
krūms. Lapas mūžzaļas, tumši zaļas, spīdīgas, stipri aro-

mātiskas. Ziedi balti, pa vienam lapu žāklēs, ogas mel-

nas. No lapām iegūst smaržūdeni. Lapas un ogas lieto

ārstniecībā. Istabās audzē M. communis L. sīklapu varie-

tāti. Pareizi kopta, tā sasniedz neliela kociņa* apmērus.
Ziemas mēnešos mirtes turamas vēsā telpā, kur -f-6 līdz

+8° C temperatūra. Šajā laikā tās nedrīkst pārāk daudz

laistīt. Vasarā mirtes var turēt dārzā, pakāpeniski piera-
dinot āra gaisam un saulei. Mirtes viegli pavairot ar

spraudeņiem, grūtāk ar sēklām.

Granataugu dzimta —Punicaceae

Granāti — Punica granātam L. savvaļā sastopami
no Balkanu pussalas līdz Himalajiem, kur aug sausās,

pat pustuksnešainās vietās. Tos kultivē jau no seniem

laikiem tropu un subtropu apgabalos. Ziedi granātiem
lieli, sarkani. Auglis atgādina ābolu. Auglī daudz sar-

kanu sēklu, kuras apņem sulīga, stiklam līdzīga masa.
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Pedeja ir atsvaidzinoši saldenskaba, ēdama. Mizu lieto

ārstniecībā. Granāti savvaļā aug arī Aizkaukazā.

Naktssveču dzimta — Oenotheraceae

Fuk s i ja s — Fuchsia jau no seniem laikiem ir

iecienīts istabas augs, kas ievests no Meksikas un Dien-

vidamerikas. Tās ir pieticīgas un bagātīgi ziedošas puķes,
ar kurām var greznot ne tikai istabas, verandas un bal-

konus, bet kuras var stādīt arī dārza puķu grupējumos.
Ziemā fuksijām ir miera periods, tādēļ tās turamas sau-

sās, vēsās telpās, kur temperatūra ir -f-4 līdz +5° C. Vis-

biežāk istabās audzē F. magellanica Lam. un F. magel-
lanica. Lam. var. globosa Bail., no kuras izaudzētas dau-

dzas jaunas šķirnes ar daudz lielākiem un skaistākiem

ziediem nekā pamatsugai. F. corymbiflora Ruiz et Pav.

dzimtene ir Peru. Tā izaug 1,5—2,5 m augsta un zied

visu vasaru. Ziedi sakopoti daudzziedu nokarenos čemu-

ros. Kauss 7—lo cm garš, karminsarkans, vainaglapas
šarlaksarkanas. F. procumbens R. Cunn. dzimtene ir

Austrālija. Šai fuksijai ir tievi nokareni zari, lapas un zie-

di sīki, kauslapas sarkanbrūnas, no stobriņa izkārušās

putekšņlapas zilganas. Ļoti iecienīts augs pakarinātiem
puķu podiņiem un vāzēm.

Tējas augu dzimta — Theaceae

Japānas kamelija — Camelia japonica L. ir

neliels krūms ar spīdīgām, mūžzaļām lapām. lecienīti

krāšņumaugi; ir izaudzētas formas ar pildītiem rožainas,

sarkanas vai baltas krāsas ziediem. Savvaļā tā aug Ķīnā
un Japānā.

Flakurtiju dzimta — Flacourtiaceae

Aberia caffra Hook. et Harv. ir krūms ar gariem adat-

veida stumbra ērkšķiem. Augļi skābi; tos izlieto iesālīša-

nai un marmelādēm. Dzimtene — Dienvidafrikā.

Cietejpuku dzimta — Passifloraceae

Zilā cietēj puķe — Passiflora coerulea L. ir

kāpelētājaugs, kas savvaļā aug Perū un Brazilijā. Lapas

staraini dalītas 5—7 daivās. Ziedi zvanveida, 7—9 cm
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plati, gaišzili, putekšņlapas zilas, irbuļi purpursarkani.

Auglis olas lielumā, dzeltens. Cietējpuķi audzē augu mājās
un istabās īpatnējo ziedu dēļ. Augļu cietējpuķe —

P. edulis Sims ir daudzgadīgs lakstaugs. Tas savvaļā aug

Brazilijā. Lapas lielas, ar 3 dzijām daivām. Ziedi balti, ar

purpursarkanām dzīsliņām, putekšņlapas baltas, ar pur-

pursarkanu pamatu. Augļi olveida, sarkanbrūni, ēdami.

Kultivē dekorativiem nolūkiem un arī ēdamo augļu dēļ.

Zldkoku dzimta — Moraceae

Vīģes koks — Ficus carica L. savvaļā sastopams
Priekšazijā un Vidusjūras apgabalā. Vīģes koku kultivē

jau kopš seniem laikiem, pie kam izveidotas daudzas kul-

tūras šķirnes. Padomju Savienībā vīģes koku kultivē Vi-

dusāzijā, Kaukāzā, Krimā, Moldavijas PSR un Ukrainas

PSR dienvidos. Vīģe ir ziedkopa, kas sastāv no daudziem

sīkiem ziediem. Kultūras vīģes kokiem ir tikai garirbuļu
sievišķie ziedi, bet savvaļas — kā vīrišķie, tā arī īsirbuļu

sievišķie jeb pangu ziedi. Vīģes koku ziedus apputeksnē
panglapsenes. Vīģes lieto kā svaigā, tā arī žāvētā veidā.

Augļi satur līdz 75% cukura. F. pumila L. ir kāpelētāj-
augs, to audzē istabās un augu mājās dekorativiem nolū-

kiem. Neauglīgiem zariem lapas ir sīkas, auglīgie zari ir

resnāki, ar lielākām lapām. Augļi lieli, bumbierveida,

tumši brūngani violeti, ar matiņiem. Dzimtene — Ķīna
un Japāna.

Nātru dzimta — Urticaceae

Helxine Soleirolii Req. ir mazs, ložņājošs lakstaugs.
Korsikā un Sardinijā aug savvaļā mitrās, ēnainās klinšu

spraugās. Istabās var audzēt kā dekorativu augu. Viegli
pavairojams dalot.

Dzelzskoku dzimta — Casuarinaceae

Dzelzskoks — Casuarina equisetifolia Forst. iz-

platīts no tropiskās Austrālijas un Polinezijas salām līdz

Indijai, Ceilonai un Madagaskarai. Bieži dzelzskoku kul-

tivē silto apgabalu smilšaino krastu apmežošanai, jo augs



Askleplju dzimta — Asclepladaceae

Vaska puķei — Hoya carnosa R. Br. ir vijīgs
stumbrs un lielas, biezas lapas; to ļoti bieži audzē ista-

bās. Ziedi ar patīkamu smaržu, viegli rožainā krāsā, vidū
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ir pieticīgs un ātri aug. Dzelzskoks sasniedz 20 m garumu

un 70 cm resnumu. Koksne ļoti cieta, ūdenī ilgi nebojājas,
kādēļ to izlieto būvēm. Miza satur taninu un brūnu, iztu-

rīgu krāsvielu — kazuarinu, ar ko krāso vilnu un kok-

vilnu brūnā krāsā. Dzelzskoku audzē arī Kaukāzā un

Krimā.

Viršu dzimta — Ericaceae

Zemeņu koks — Arbutus unedo L. savvaļā aug

Vidusjūras piekrastes mežos un krūmājos. Tas ir 3—4 m

augsts, skaists koks ar mūžzaļām lapām un blīvu vai-

nagu. Ziedi balti vai sārti, sakopoti nokarenos, īsos ķeka-
ros. Ogas ķiršu lielumā, gatavas sarkanbrūnā krāsā,

ēdamas, bet nav garšīgas.

Ebenkoku dzimta — Ebenaceae

Japāņu hurma jeb kakiplūme — Diospyros
kaki L. ir 10—15 m augsts koks. Tās auglis ir liela, sar-

kana, 6—B cm gara un 4—5 cm plata oga. Augļa mīk-

stums sulīgs, salds. Augļus lieto pārtikai. Hurmas daudz

kultivē Padomju Savienības mitrajos subtropos, kur no

tām iegūst lielas ražas. Dzimtene — Ķīna un Japāna.
Kaukāza hurma jeb dateļplūme — D. lotus L.

savvaļā aug Aizkaukaza ieleju un zemieņu mežos un sā-

kot no Rietumazijas līdz Ķīnai. Augļi 1,5—2 cm gari, sā-

kumā dzelteni, vēlāk zilgani melni, ēdami kā svaigi, tā

žāvēti. Koksni lieto galdniecībā.

Oleandru dzimta — Apocynaceae

Smaržīgais oleandrs — Nerlum odorum

Willd. ir mūžzaļš krūms, kas Vidusjūras apgabalā aug

upju ielejās. Ziedi lieli, rožaini sarkani, ļoti smaržīgi. Sa-

stopamas formas ar baltiem, sarkaniem un dzelteniem

ziediem. Istabās audzē kā dekorativu augu.
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tiem putekšņlapu piedevu izveidota zvaigzne. Ziedi izdala

nektāru, kas caurspīdīgas piles veida uzkrājas ziedā.

Vaska puķe sāk ziedēt tikai tad, kad tā izaugusi ļoti liela.

Labi kopta tā ir dekorativa arī neziedoša stāvoklī. Vaska

puķes dzimtene ir Ķīna un Austrālija.

Olīvkoku dzimta — Oleaceae

Ja s m i n i — Jasmīnam aug savvaļā tropos un sub-

tropos. Pie mums tos kultivē augu mājās. Krūmu ja s-

minam — /. frutlcans L. lapas ir nepāra plūksnainas,
ziedi dzelteni, bez smaržas, pa divi vai četri zariņa galā.
Savvaļā tas aug Vidusjūras apgabalā. /. sambac Ait.

savvaļā aug Arabijā un Austrumindijā. Tas ir 1,5—3 m

augsts, vijīgs krūms, kas zied no pavasara līdz rudenim.

Ziedi balti, smaržīgi. Audzē siltumnīcās. /. simpllclfo-
llum Forst. stumbrs ir vijīgs, lapas vienkāršas, ziedi balti,
bet ogas melnas. Savvaļā aug Austrālijā.

Olivkoks — Olea europaea L. ir neliels, mūžzaļš,
3—7 m augsts koks, kas savvaļā aug Priekšazijā, bet jau
no senseniem laikiem to kultivē Vidusjūras apgabalos.
Augļi — olivas nogatavojušies ir melnzili, eļļainā sēkla

ieslēgta cietā kauliņā. Sulīgā auga daļa, kas atrodas ap-

kārt kauliņam, satur 25—40% eļļas. No olivām iegūst

oliveļļu — Vidusjūras apgabala iedzīvotāju svarīgāko
barības taukvielu un tirdzniecības produktu. Labāko šās

eļļas šķirni — provanseļļu lieto uzturam, medicinā un

kosmētikā, bet no sliktākās — kokeļļas gatavo ziepes, to

lieto dedzināšanai, mašīnu eļļošanai utt. Olivkoka iz-

spiesto sēklu atliekas izlieto eļļas raušiem. Apstrādājot
olivas ar sārmiem un īpašā veidā konservējot, iegūst, sālī-

tas olivas. Olivkoku pavairo ar sēklām, spraudeņiem, sak-

ņu dzinumiem un arī potējot. Tas sāk ziedēt 5. vai 6. gadā.

Atsevišķi olivkoki sasniedz pat līdz 2000 gadu vecumu.

Daži īpatņi sasniedz 2 m diametrā. Krimā olivkoku kultivē

ļoti sen; to šeit atveduši pirmie grieķu kolonisti jau pirms
mūsu eras, un tas vietām pārgājis pat savvaļā. Ņikitas

botāniskajā dārzā ir 400—500 gadus veci olivkoku eksem-

plāri. Lielas olivkoku plantācijas ir Gruzijas PSR, Mel-

nas jūras piekrastē.



44

Nakteņu dzimta — Solanaceae

Kokveida velnābols — Datura arborea L. ir

līdz 6 m augsts krūms. Ziedi lieli, līdz 30 -cm gari, balti,

smaržīgi, pēc ārējā izskata atgādina trompeti. Pie mums

kokveida velnābolu audzē istabās kā dekorativu augu.

Savvaļā tas aug Cilē un Perū.

Akantu dzimta — Acanthacea?

Diženā sanchezija — Sanchezia nobili Hook.

ir puskrūms, kas savvaļā aug Ekvadorā. Lapas tai līdz

0,5 m garas, ar spilgti dzeltenām dzīslām, ziedi safran-

dzelteni. Siltās mājās audzē kā dekorativu augu..

Madaru dzimta — Rubiaceae

Tunberga gardenija — Gardenia Thunbergii
L. fil. ir neliels krūms ar spīdīgām, mūžzaļām lapām un

lieliem, baltiem, smaržīgiem ziediem. Savvaļā aug Kap-
zemē. Audzē istabās kā dekorativu augu.

Viendīgļlapji — Monocotyledonae

Grīšļu dzimta — Cyperaceae

Smalkās matainītes — Isolepis gracilis hort.

bieži lieto lielāko puķu grupu dekorativām apmalēm. Tās

ir dekorativs augs, kura tievie, gaiši zaļie stublāji veido

ciešus, līdz 30 cm augstus cerus. Matainītes audzējamas
gaišā un saulainā vietā, vasarā tās daudz jālaista, jo kā

purva augam tām nepieciešams daudz mitruma. Stādi

katru pavasari jāpārstāda un vecie ceri jāsadala. Savvaļā
matainītes aug Dienvideiropā.

ORCHIDEJU MĀJA

Orchideju māja un tai blakus esošā ūdensaugu māja
ir siltākās visā augu māju kompleksā. Temperatūra zie-

mas mēnešos (no novembra līdz martam)'tiek uzturēta

no -1-22° līdz 26° C, bet vasaras saulainajās dienās tā sa-
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sniedz pat -ļ-35°C. Siltuma režimu regulē ar vēdināmām

lūkām un noēnojot pret intensiviem saules stariem.

Gaisu orchideju mājā uztur ļoti mitru, it īpaši vasarā

augu augšanas laikā. Mitrumu panāk, laistot celiņus un

vairākas reizes dienā aprasinot augus. Bieži vien pār-

liecīga mitruma dēļ var novērot miglu, kas paceļas līdz

plauktiem, kur novietoti augi.

Orchideju mājā bez orchideju dzimtas augiem novie-

toti arī citi mitro tropu apgabalu augi — tropu sporaugi:

papardes un selaginelas un arī epifitisko augu kolekcija.
Virsaudži jeb epifiti aug uz citu augu stumbriem, zariem,

zaru žāklītēm, t. i., tādās vietās, kur sakrājas trūdvielas

Epifiti nav paraziti. Barību tie uzņem ar saknēm vai ar

lapu sūcējzvīņām, piemēram, ananasu dzimtas augi. Vi-

siem epifitiem ir kserofitiska uzbūve: atvārsnīšu lapās
maz, lapas biezas, ādainas, segtas ar vaska kārtiņu;
stumbri sulīgi. Kserofitiem nereti sastop virszemes bum-

buļus, kā arī piltuvveidīgas lapu rozetes, kurās uzkrājas
lietus ūdens. Tādā veidā augs pasargāts no lieliem un

straujiem ūdens zaudējumiem iztvaikojot. Epifiti visvai-

rāk sastopami mitros tropu mežos.

Paparžaugi — Pteridophyta

Papardes ir seni augi, kas, tāpat kā daudzi citi spor-

augi, augstāko attīstības posmu sasniedza akmeņogļu
laikmetā — 150—300 milj. gadu pirms mūsu eras.

Daudzas papardes izmirušas un tagad pazīstamas ti-

kai pēc pārakmeņojumiem un nospiedumiem. No papar-
dēm pakāpeniski izveidojušies ziedaugi.

Papardes vairojas ar sporām, kas attīstās sporangijos.
Sporangiju kaudzītes — sori atrodas parasto lapu apakš-
pusē vai arī uz īpašām sporlapām. Jaunībā paparžu lapas
ir spirālveidīgi ieritinātas. Stumbri var būt virs zemes vai

zemē. Kokveidīgajām papardēm stumbrs sasniedz 20 m

augstumu.

Ķokpaparzu dzimta — Cyatheaceae

Šida cibotija — Cibotium Schiedei Cham. et

Schlecht. savā dzimtenē Meksikā sasniedz 5 m augstumu,
bet kultivējot stumbrs neattīstās, tā aug zema un veido

vairākas galotnes.
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Saldsaknišu dzimta — Polypodiaceae

Zelta saldsaknīte — Polypodium aureum L.

savvaļā izplatīta no Floridas līdz Ziemeļargentinai. Lapas
zilganas, ap 1 m garas, vienkārt plūksnotas, virsējā lapas
daļa noliekta. Sporas lielās kaudzītēs sakārtotas divās

rindās uz katras plūksnas. Zelta saldsaknīte ir izturīgs

augs, ko var lietot telpu dekorēšanai. Labi aug arī stiprā

noēnojumā un pacieš lapu rasināšanu. Punktainā

s a 1 d s ak n ī te — P. punctatum Sw. savvaļā sastopama

tropiskajā Āfrikā, Āzijā, Polinezijā un Austrālijā. Lapas

pabiezas, atgādina skalbju lapas. Sporu kaudzītes sīkas,
izkaisītas lapas augšējā daļā. Gludā saldsak-

nīte — P. leiorchizum Wall. aug savvaļā Ziemeļindijā
un Dienvidindijā. Tā ir mazāka nekā zelta saldsaknīte.

Lapas zaļas, metāliski spīdīgas, lapu kāti tumši.

Bumbuļu sīkpapardes — Asplenium bulbi-

ferum Forst. dzimtene ir Austrālija un Jaunzēlande. La-

pas tumši zaļas, vairākkārt plūksnotas. Uz lapām izvei-

dojas vairpumpuri, kuriem nokrītot uz zemes izaug jauna
sīkpaparde. Ļoti līdzīga bumbuļu sīkpapardei ir vai r-

pumpuru sīkpaparde — A. viviparum Pr.

Lapas sīki plūksnotas, uz tām bagātīgi attīstās vairpum-
puri. Ligzdu sīkpaparde — A. nidus L. ir liela

epifitiska paparde, kas aug uz kokiem Āzijā, Austrālijā,
Polinezijā un Austrumafrikā. Lapas platas, veselas, neda-

lītas, sakārtotas rozetē un izveido virs nelielā stumbra

krātuvi trūdvielām. Sporas attīstās uz vidējām lapām, to

kaudzītes sakārtotas sīkās, pārtrauktās svītriņās.

Sirdslapu nefrolepes — Nephrolepis cordifo-
lia Pr. plaši izplatītas visos tropu apgabalos. Bieži aug

uz kokiem kā epifits. Vairojas ar sporām un stīgām. Uz

saknēm izaug apaļi rieksta vai pat valrieksta lieluma

bumbuļi, kuros uzkrājas barības vielas. Lapas vienkārši

plūksnotas, plūksnu gali zāģzobaini. Pacilām nefro-

lepēm — N. exaltata Schott uz saknēm bumbuļi neat-

tīstās. Arī pacilās nefrolepes tropos sastopamas ļoti bieži.

Lapas ar gaišākām un platākām plūksnām nekā sirds-

lapu nefrolepēm. No pacilām nefrolepēm izaudzētas ļoti
daudzas varietātes, kas atšķiras ar lapu plūksnojumu un

lielumu. N. exaltata Schott var. Piersonii hort. lapu plūk-
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snu gali ir krokaini, N. exaltata Schott var. Rooseveltii

hort. lapas ir divkārt plūksnotas. Kultūrā nefrolepes pa-

vairo ar stīgām. Lai iegūtu vairāk dēstu, mātes augu

izstāda brīvi (bez poda) lecektī vai arī siltumnīcā uz

plaukta. Brīvi stādītai papardei attīstās vairāk stīgu, un

līdz ar to iegūst vairāk dēstu. Pavairojot varietātes ar

sporām, neiegūstām mātes augam pilnīgi līdzīgas pa-

pardes, bet jaunas varietātes. Nefrolepu sporu dīgtspējas
saglabājas ļoti ilgi — vairāk nekā 30 gadu. Nefrolepēm

augšanas laikā nav nepieciešams ļoti mitrs gaiss, tāpēc
tās var labi audzēt dzīvokļos, sargājot tikai no spilgtas
saules gaismas.

Microlepia platyphylla J. Sm. aug savvaļā Ziemeļ-

indijā un Ceilonā. Lapas trīskārt plūksnotas, kāti un arī

lapas plātne sasniedz līdz 1 m garumu.

Hemionitis arifolia Moore ir sīka papardīte, kas sav-

vaļā aug Dienvidazijā un Malajas salās. Neauglīgās la-

pas sirdsveida, spilvotas, auglīgās (sporas nesošās

lapas) — bultveida; lapu kātiņi tumšbrūni.

Adiantpapardes — Adiantutn L. ir ļoti plaši
izplatītas. Tās sastopamas tropos, subtropos, Kaukāzā,

Eiropā (līdz Dienvidfrancijai, Alpu dienvidiem un Angli-
jas dienvidrietumiem), Amerikā (līdz Utachai un Virgi-
nijai). Adiantpapardes ir krāšņi un graciozi augi ar rom-

biskām, sīkām lapu plūksnām. Tās daudz audzē siltum-

nīcās puķu pušķiem un telpu dekorēšanai. Sausā gaisa
dēļ istabās labi neaug. Lapas mitrināt nedrīkst, jo tad
tas kļūst brūnas. Dienvideiropā lieto tautas medicinā. Ir

izaudzētas vairākas varietātes ar gaiši dzeltenām vai

iesārtām lapiņām, piemēram, Adiantum cuneatum Langs.
Fisch. (šķirne «Goldelse») ar gaiši dzeltenām lapi-

ņām v. c.

Sibolda ozolpaparde — Dryopteris Sieboldii

Ktze. savvaļā aug Japānā. Lapas ļoti biezas, tumšzaļās,
ādainas. Sporu kaudzītes ļoti lielas, atgādina kārpas un

izkaisītas pa visu lapu. Izturīga auksto augu māju pa-

parde. Aizsargātās vietās, ja pa ziemu labi piesedz, pie
mums var audzēt arī laukā. Parazitu ozolpaparde
— D. parasitica Ktze. var. violacea hort. ir tropu apga-
balu augs. Lieto pret parazitiem.
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Trīslapu melnai papardei — Aspidium trl-

foliatum Sw. lapas vienkārši plūksnotas, stumbrs neliels.

Sirpa cietpaparde — Polystichum falca-
tum Diels savvaļā aug Japānā, Ķīnā, Ziemeļindijā,

Ceilonā, Celebesā, Sandviču salās un Dienvidafrikā. La-

pas cietas, metāliski spīdīgas, tumši zaļas. Augs izturīgs,
pieticīgs, tādēļ var audzēt istabās. Dzeloņaino ciet-

papardi — P. aculeatum Roth sastop savvaļā dienvid-

rietumu Eiropā, Vidusjūras apgabalā, Āfrikā, Rietum-

azijā un Indijas kalnos. Tā ir līdz 1 m augsta, ar divkārt

plūksnotām lapām. Lapu kāti klāti ar brūnām zvīņām.
Dzeloņainajai cietpapardei ir daudz varietašu.

Zuburpaparžu dzimta — Schizaeaceae

Japānas vijīgā paparde — Lygodium japo-
nicum Sw. savvaļā sastopama Japānā, Ķīnā, Austrālijā.
Augs kāpelē vijoties, līdzīgi apīnim, un ir līdz 3 m augsts.

Kailpaparde — Aneimia phyllitidis Sw. savvaļā

aug tropiskajā Amerikā. Augs ļoti variabls. Lapas ar

4—B pāriem vienkāršu plūksnu. Auglīgās lapas galotnē

izaug skara ar sporangijem.

Selaginelu dzimta — Selaglnellaceae

Šajā dzimtā ir tikai viena ģints — selaginelas —

Selaginella. Visas selaginelas ir dažādsporu augi, kas

apaugļojas ar ūdens palīdzību. Selaginelu ir ap 500 sugu,

no kurām lielākā daļa aug tropu apgabalos, bet vairākas

sugas sastopamas arī Viduseiropā, Kaukāzā un Sibirijā.

Selaginelas dekorativiem nolūkiem audzē jau kopš 100

gadiem. Istabās gaisa sausuma dēļ tās neaug. Sastop gan

sūnveidīgas, gan nelieliem spilventiņiem līdzīgas selagi-

nelas, gan arī ar vairākus metrus gariem kāpelējošiem
stumbriem. Zvīņlapu selaginela — S. lepido-

phylla Spring savvaļā aug Kalifornijā, Meksikā un Tek-

sasā, pasausās vietās. Lapas sakārtotas rozetē. Tās ir kse-

rofitiskas un ļoti higroskopiskas. lestājoties sausumam,

vasas ieritinās kamolā. Eļļām bagāto šūnu dēļ selaginela
spēj dzīvot sausumā vairākus gadus. Nokļuvusi mitrumā,

tā uzņem līdz 50% ūdens no sava sausā svara un attīstās

tālāk. Mazā selaginela — S. apoda minor hort.
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ir sūnveidīga. Laiala selaginela — 5. Lijallii

Spring, kas savvaļā aug Madagaskarā, ir līdz 50 cm

augsta. Lapas līdzīgas paparžu lapām.

Kailsekļi — Gymnospermae

Cikadeju dzimta — Cycadaceae

Sās dzimtas augi ir mūsu skuju koku priekšteči, kam

daudz kopēju īpatnību ar papardēm un vecākām ziedaugu
formām. Augstāko attīstības pakāpi cikadejas sasniedza

paleozoiskās eras beigās. Līdz mūsu dienām saglabāju-
šās 9 ģintis ar 70 sugām, kas izplatītas Āfrikā, Austrum-

azijā, Austrālijā un Amerikas kontinenta vidus joslā.
Cikadejām — Cycas no galvenās saknes atiet

koraļveida piesaknes, kurās dzīvo dažādas aļģes, baktē-

rijas un sēnes. No cikadeju cietes bagātās serdes, kas aiz-

ņem apmēram Va stumbra, iegūst sago. leritinātā

c i ka d c ja — C. circinalis L. savā dzimtenē Austrum-

indijā izaug līdz 3 m augsta. Lapas līdz 2 m garas. Cika-

deju dekorativās lapas lielos vairumos Eiropā ieveda

pirms pirmā pasaules kara. Atritinātā cikā-

de ja — C. revoluta Thbg. sasniedz līdz 2,5 m augstumu
un savvaļā aug Indijas dienvidaustrumos. Visi trīs atriti-

nātās cikadejas eksemplāri, kas aug orchideju mājā, ir

viena vecuma. Tie izsēti 1936. gadā un, kaut gan auguši
vienādos apstākļos, ir dažāda lieluma, jo cikadejas neaug

nepārtraukti, bet jaunas lapu rozetes izaug pēc īsāka vai

garāka starplaika — reizi gadā vai arī vienreiz vairākos

gados.

Meksikas ceratozamija — Ceratozamia

mexicana Brongn. savvaļā aug Meksikā. Ceratozamija,
tāpat kā visi cikadeju dzimtas augi, ir divmājnieks. Mūsu

dārzā aug sievišķais eksemplārs.

Divdīgļlapji — Dicotyledoneae

Piparu dzimta — Piperaceae

Melno piparu — Piper nīgram L. dzimtene ir

Malabara; tos daudz audzē Indijā un citos tropu apgaba-
los. Melno piparu negatavos, saulē kaltētos augļus lieto

ka garšvielu — melnos piparus. No gatavām sarkanām
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ogām izņemtās sēklas ir garšvielas — baltie pipari. Pipari
satur ēteriskas vielas un alkaloidus; lielās devās tie ir kai-

tīgi (izraisa krampjus).

Peperomijas — Peperomia Ruiz et Pav. ir deko-

rativi augi, ko audzē siltajās augu mājās. Daudzus no tiem

audzē arī istabās, piemēram, P. Sandersii DC. var. argy-
roneura hort. (sin. P. arifolia Miq. var. argyroneura

hort.); tās vairogveida lapu plātnes, tāpat kā dzīslas, ir

sudrabpelēkas, lapu kātiņi sarkani.

Zldkoku dzimta — Moraceae

Dorstenia contrajerva L. savvaļā aug tropiskajā Ame-

rikā. Ziedi atrodas virs biezas, sulīgas ziedkopas pamat-
nes. Gatavās sēklas augs aizsviež tālu projām un tādējādi
izsēj tās. Saknenis indīgs, to lieto medicinā. Meksikas un

Dienvidamerikas iedzīvotāji to lieto pret čūsku kodieniem.

Svētais gurni j koks — Ficus religiosa L. sav-

vaļā aug Indijā. Lapas gals garš. Budistu zemēs gumij-
koku uzskata par svētu un stāsta par to dažādas leģen-
das. No F. religiosa L. iegūst šelaku, kas iztek no stumbra

bruņuts koduma vietā.

Nātru dzimta — Urtlcaceae

Laportea moroldes Wedd. aug Austrālijā. Auga stub-

lājs un lapas klātas dzeļmatiņiem. Dzēluma sāpes sajūt
ilgāku laiku. Ļoti spēcīgi tās jūt, ja dzēluma vieta nāk

saskarē ar ūdeni. Citus nātru dzimtas augus audzē deko-

rativām vajadzībām kā nelielus krāšņu lapu augus.

Krūzīšu dzimta — Nepenthaceae

Getingenas krūzītes — Nepenthes Gottin-

gensis Bonst. ir N. mixta Mast. un N. Dlcksonlana Lindl.

hibrids, kas izaudzēts Getingenas botāniskajā dārzā.

Krūzītes savvaļā aug Madagaskaras, Ceilonas, Malakas

pussalā un Malajas archipelagā, Jaunkaledonijas, Jaun-

gvinejas, Filipinu salu un Ziemeļaustralijas purvos un

krūmājos, pa kuriem kāpelē. Šos augus var sastapt diez-

gan augstu mitros kalnos. Bieži sastopamas epifitiskas

sugas. Stublājs slaids, lapu kāta apakšējā daļa ar platiem
spārniem, kas atvieto lapu un arī atgādina to. Lapas kāta
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vidējā daļa pavedienveida, ar tās palīdzību augs kāpelē,
aptinoties atbalstam. Lapu kāta augšējā daļa pārveidota

krūzītē, kas atbilst lapas plātnei. Kamēr krūzīte jauna un

neattīstīta, tā noslēgta ar vāciņu; vēlāk vāciņš paceļas uz

augšu, atbrīvo ieeju krūzītē un kļūst nekustīgs. Krūzītes
ir izraibinātas dažādām krāsām un atgādina ziedu.

Vāciņa apakšpusē un krūzītes malā atdalās nektārs. Krū-

zītes apakšējās daļas iekšējās šūnas izdala šķidrumu —

pepsinam līdzīgu fermentu un organiskas skābes (ābo.l-
skābi, citronskābi un skudrskābi), kas spēj sagremot ol-

baltumvielas, ar kurām augs barojas. Šā auga dzimtenē

krūzītēs dzīvo kādas mušas kāpuri, kuriem sula nekaitē,

jo tie izdala fermentu, kas pasargā no sagremošanas. Pir-

moreiz krūzītes atrada 1858. gadā Madagaskarā. Tagad
pazīstamas jau apmēram 60 krūzīšu sugas. Kā interesan-

tus un dekorativus augus šās dzimtas pārstāvjus audzē

siltajās augu mājās. 1860. gadā ieguva pirmos krūzīšu

hibridus; tagad izaudzēti ļoti daudzi krūzīšu hibridi ar

lielām un krāšņām krūzītēm.

Tauriņziežu dzimta — Papilionaceae

Abrus pulchellus Wall. ir visos tropu apgabalos sasto-

pams tīteņaugs. Šim augam ir skaistas, melnas sēklas ar

sarkanu galu, no tām izgatavo rotaslietas, krelles un citus

greznuma priekšmetus. Viss augs un arī tā sēklas ir stipri
indīgi.

Ternateja klitorija — Clitoria Ternatea L.

ir tropu apgabalos plaši izplatīts tīteņaugs. Klitorijas
ziedi pēc ārējā izskata maz atgādina tauriņziežus.

Zakskabeņu dzimta — Oxalidaceae

Biophytum sensitivum DC. ir neliels augs ar apmēram
10 cm augstu stumbru un plūksnotu lapu pušķi galotnē.

Lapas jutīgas tāpat kā kautrīgajai mimozai, tikai mazāka

mērā. Ziedi dzelteni. Savvaļā aug Āfrikā un Āzijā.

Vīnkoku dzimta — Vitaceae

Raibais cisus — Cissus discolor 81. savvaļā aug

Javā. Šim tīteņaugam ir skaistas, raibas lapas. Lapu

apakšējā puse sarkana. Audzē kā dekorativu augu.
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Eiforbiju dzimta — Euphorbiaceae

Vilkensa akalifu — Acalypha Wilkensiana

Muell.-Arg. audzē skaisto lapu dēļ. Savvaļā aug dien-

vidjūru salās. Sarmatainai akalifai — A. his-

pida Burm. skaista un īpatnēja ir ziedu vālīte. Ziedi sar-

kani vai balti, lapas zaļas. Savvaļā aug Indijā. Akalifas

nesatur piensulu kā daudzi citi eiforbiju dzimtas augi,
bet sveķus.

Skaistā eiforbija — Euphorbia pulcherrima
VVilld. aug krūmveidā. Savvaļā to sastop Meksikā un

Dienvidamerikā. Stumbrs gluds. Lapas ar gariem kātiem,
kuri tādām formām, kam sarkanas aUgšlapas, ir sārti.

Ziedi bez apziedņa, bet skaistas ir sarkanās, rožainās vai

arī baltās augšlapas, kas sakārtotas zvaigžņveidīgi ap
ziediem. Griezti ziedi ļoti ātri vīst, jo griezuma vietā iztek

daudz piensulas, kas sacietējot aizsprosto šūnas, un tādēļ
augs nespēj uzsūkt ūdeni. Lai to novērstu, griezuma vie-

tas apdedzina spirta liesmā vai arī nogrieztos ziedus

tur ļoti siltā ūdenī (35—40°C). Vīšanu mēģina novērst,
cieši uzliekot stieples žņaugu nedēļu vai divas nedēļas

pirms griešanas un griežot tieši zem stieples žņauga.
Pavairo ar spraudeņiem. Jūlijā iestādītie spraudeņi no-

vembra beigās jau zied.

Ko d i ja s — Codiaeum savvaļā sastopamas Malajas
archipelagā. Skaisto lapu dēļ tās audzē siltajās mājās.

Vītollapu kodija — C. salicifolium hort. ir neliels

krūms ar šaurām, dzeltenraibām lapām. Disraeļa
kodija — C. Disraellii hort. — krūms ar platām, trīs-

daivainām, tumšzaļām lapām. Lapas dzīslas dzeltenas.

Kodiju sugas savā starpā viegli krustojas, tādēļ ir izau-

dzēti daudzi raiblapaini hibridi.

Kakao koka dzimta — Sterculiaceae

Kakao koks — Theobroma cacao L. aug savvaļā
Dienvidamerikas ziemeļu daļā (Venecuēlā, Kolumbijā,
Gvianā), Dienvidmeksikā un Brazilijā. Savvaļas kakao

koku sēklu saimnieciskā nozīme maza. Kultūras kakao

koks ir izvēlīgs; tam nepieciešama laba augsne, vienmē-

rīgs mitrums un ēna jauniem augiem. Noēnojumu rada.
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dēstot starp kakao koku rindām ātraudzīgo korāļu
crit r i nu — Erythrina corallodendron L. Kakao koku

Dienvidamerikas tautas kultivē jau ļoti sen. Vietējie

iedzīvotāji lietoja grauzdētu un maltu kakao pupu pulveri,
ko iejauca ūdenī. Šo dzērienu sauca par «čokolatl». No šā

vārda cēlies šokolādes nosaukums. Pie kakao koka novē-

rojama kauliflorija, t. i., ziedi attīstās uz koka stumbra

un veciem, koksnainiem zariem. Ziedi nelieli, balti vai bāli

rožaini, sakārtoti pušķos uz nelieliem paaugstināju-
miem — ziedu spilventiņiem. Auglis — pupa atgādina
gurķi. Tas ir līdz 25 cm garš un 10 cm resns, sarkanā vai

dzeltenā krāsā atkarībā no šķirnes. Auglī atrodas 50—60

sēklas, kas sakārtotas rindās. Gataviem novāktiem aug-

ļiem ļauj stāvēt 3—4 dienas, tad tos atver un izņem sēk-

las. Sēklas ir rūgtas un bez smaržas. Patīkamo garšu un

smaržu iegūst pēc fermentēšanas. Sēklas fermentē, sabe-

rot tās zemē izbūvētās cementa tvertnēs vai kastēs līdz

20 cm biezās kārtās un pārklājot ar kāda auga lapām,
kurām virsū uzber zemes kārtu. Fermentētas sēklas satur

I—3°/o1 —3°/o teobromina, līdz 50% taukvielu, 18% olbaltuma

un 10°/o cietes. Izstrādājot kakao pulveri, sēklas attauko,

iegūtos taukus — kakao sviestu izmanto konditorejas iz-

strādājumiem, parfimērijā un medicinā. Šokolādi izga-
tavo no neattaukotām sēklām.

Begoniju dzimta — Begoniaceae

Begoniju — Begonia ir apmēram 760 sugu; tās

visvairāk izplatītas Vidusamerikā, Dienvidamerikā, se-

višķi Amazbnes apgabala mitrajās vietās; Āfrikas tropis-

kajos mežos tās aug pamežā. Begonijām, kas aug sausās

vietās, attīstās bumbuļi; tās savvaļā aug Kordiljeru kal-

nāja rietumos. Begoniju sīkās sēkliņas izplata, vējš.

Begonijas vairojas ne tikai ar sēklām, bet gandrīz ar

ikkatru auga daļu, pat ar nelielu lapas gabaliņu. Mir-

dzošā begonija — B. imperialis Lem. var. splen-
dens hort. ir neliels augs ar ložņājošu stumbru un tum-

šām, smaragdzaļām lapām. Savvaļā aug Meksikā. Sma-

ragda begonija — B. imperalis Lem, var. smaragdi-

na hort. ir līdzīga iepriekšējai, tikai smaragdzaļās lapas tai

gaišākas. Lapu begonijai — B. foliosa H. B. K. ir
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daudzas sīkas lapiņas un balti ziedi. levesta Eiropā
1825. gadā no Kolumbijas. Vainaga begonija —

B. diadēma Lindl. ir krūmveida, ar bumbuļiem un kļav-
veida lapām. Eiropā tā atvesta 1881. gadā no Borneo

salas kopā ar orchidejām. B. diadēma viegli krustojas ar

tā saucamām lapu begonijām (B. rex Putzeys). Pelēkā

begonija — B. incana Lindl. ir krūms ar pelēkām,
matainām lapām. Savvaļā aug Meksikā. Bārkstaina-

jai begonijai — B. manicata Brongn. ir īpatnēji sar-

kani bārkstveida izaugumi lapu apakšējā pusē. Dzimtene

Meksika, bet savvaļā sastopama arī tropiskajā Āzijā, kur

to lieto tautas medicinā. Arī melnīgsnējās lat-

vaņu begonijas — B. heracleifolia var. nigricans
Hook. dzimtene ir Meksika, bet savvaļā tā sastopama ari

Āfrikā. Viļņainā begonija — B. undulata Schott

ir krūmveida augs, kas sasniedz 1,8 m augstumu. levesta

Eiropā no Brazilijas. Vienmēr ziedošās bego-
nijas jeb ledus puķes — B. semperflorens Lk. et

Otto Eiropā (Berlines botāniskajā dārzā) nokļuvušas
1821. gadā no Brazilijas kopā ar citu ievesto augu zemi.

Tagad tās visur pazīstamas un iecienītas; vasarā bagātīgi
ziedoša apstādījumu puķe. Rīgas apstādījumos katru

vasaru iestāda vairākus simttūkstošus šo begoniju. Ziedi

balti vai sarkani dažādos toņos. Tīras sugas tagad reti

sastopamas, jo B. semperflorens Lk. et Otto ir daudz

krustotas kā savā starpā, tā arī ar citām sugām. Mūsu

Botāniskajā dārzā ir iegūts B. heracleifolia var. nigricans
Hook. un B. imperialis var. maculata hort. hibrids ar deko-

rativām, spilvainām lapām.

Melastomu dzimta — Melastomataceae

Bertelonia maculata DC. savvaļa aug Brazilija. Tas ir

neliels augs ar sarkanbrūnām lapām.

Verbenu dzimta — Verbenaceae

Clerodendron Thomsonae Balfour ir līdz 4 m augsts

krūmveida tīteņaugs, kas savvaļā aug Rietumāfrikā. Vai-

nags sarkans, kauss balts. Cl. fallax Lindl. savvaļā aug

Javas salā. Tas ir krūms ar šarlaksarkaniem ziediem.
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Gesneriju dzimta — Gesneriaceae

Vairumu šās dzimtas augu sastop tropos un subtro-

pos, bet 2 ģintis sastopamas Pireneju un Balkanu kalnos.

Ramondia pyrenaica Rich. un Haberlea rhodopensis Fr.

pie mums var audzēt laukā.

Usambaras vijolīte — Saintpaulia ionantha

H. Wendl. savvaļā aug Āfrikā. Tas ir neliels zāļaugs ar

ziliem, vijolītēm līdzīgiem ziediem, kas izplaukst ziemas

otrajā pusē. Audzē dārzniecībās podiņos. Pavairo ar lapu

spraudeņiem un sēklām. Lai kultivējot iegūtu sēklas, ziedi

mākslīgi jāapputeksnē.
Streptocarpus savvaļā aug Dienvidafrikā un Madas-

gaskarā. 5. rexii Ldl. savvaļā aug Dienvidafrikā. Lapas
nelielas, sakārtotas rozetē. 5. kewensis hort. ir 5. poly-
anthus Hook. un 5. Dunnii Mast. hibrids.

Columnea kewensis hort. ir nokareni zari un sarkani

ziedi. Tā ir pusepifits un savvaļā aug tropiskajā Amerikā.

Achimenes savvaļā sastopamas Brazilijā un Meksikā.

Šiem augiem ir tārpveida sakneņi, kas apklāti biezām zvī-

ņām. Dažām sugām sakneņi bumbujveida, kā, piemēram,
A. pulchella Hitchc. un A. longiflora DC. Augi zied

vasarā, ziedi lieli, dažādās krāsās — balti, zili, sarkani.

Pavairo ar sakneņiem un sēklām. No sēklām izaugušais

augs zied jau pirmajā gadā.
Smithiantha zebrina O. Ktze. savvaļā aug Brazilijā.

Augs 50 cm līdz 1 m augsts. Lapas samtainas, brūnas, ar

gaišākiem raibumiem. Pārziemo ar saknēm, no kurām,

pavasarim iestājoties, izaug jauna vasa. Ziedi dzeltenīgi
sārti.

Sinningia hybrida hort. ir dažādu 1826.—1841. gadā
no Brazilijas Eiropā ievesto sugu un varietašu hibrids.

Ziedi ir ļoti dažādi — balti, rožaini, sarkani, zili, violeti;

tie var būt ari raibi svītraini vai punktaini. Sastopamas
arī formas ar pildītiem ziediem.

Akantu dzimta — Acanthaceae

Strobilanthes Dyerianus Mast. savvaļā aug Birmā.

Augs krūmveida, lapas violeti sudrabainas.

Fittonia gigantea Lind. ir dekorativs lapu augs.

Lapas brūngani zaļas, ar sarkanu dzīslojumu. Dzim-

tene — Peru.
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Viendīgļlapji — Monocotyledoneae

Liliju dzimta — Liliaceae

Gloriosa superba L. savvaļā aug Āfrikā,, stumbrs

vijīgs, ziedi ļoti skaisti dzelteni sārti. Ziemu vasas no-

kalst, augs pārziemo ar bumbuli.

Amariļu dzimta — Amaryllidaceae

Eucharis amazonica hort. ir balti, ļoti smaržīgi ziedi.

Savvaļā aug Amazones apgabalā (Dienvidamerikā).

Ananasu dzimta — Bromeliaceae

No Tillandsia usneoides L. iegūst iesaiņojuma mate-

riālu.

Canistrum roseum E. Moor. lapas ir olivzaļas, ar tum-

šākiem punktiem, sakārtotas platā piltuves veida rozetē.

Augam nav vajadzīgs daudz gaismas, tādēļ, istabās

audzējot, to var novietot tālu no loga.
Aechmea fasciata Bak. lapu rozete ir šauri piltuves

veida. Lapas pelēkzaļas, ar baltām, šķērsām sakārtotām

zvīņām. Ziedu kāti un augšlapas rožainas. Skaista ir

A. Weilbachii Didr. ar šaurām, pie pamata platākām,
brūnzaļām lapām. Zieda kāts un augšlapas spilgti sar-

kanas. Vainaglapas zili violetas. A. miniata Bak. var.

discolor hort. lapu apakšpuse sarkana, virspuse spīdīgi
zaļa. A. bracteata Mez sasniedz lielu augstumu. Lapas
gar malu ar lieliem, retiem dzeloņiem.

Hohenbergia augusta Mez lapas ir pelēki zaļas.

Nidularium ģintī ziedi nepaceļas virs lapu rozetes, bet

nozied piltuvē. N. purpureum Beer lapas ir sārti zaļas un

sīki zāģzobainas.
Vriesea hieroglyphica Moor. lapu augšpuse ar

brūnzaļām, neregulārām šķērssvītrām. Zieda kāts kopā ar

ziediem, kas sakārtoti pie kāta galotnes malām, atgādina
koraļsarkanu šķēpu. Mūsu eksemplārs, kas izaudzēts no

1939. gadā izsētām sēklām, līdz šim nav vēl ziedējis.

Dekorativos ananasu dzimtas augus pavairo ar jaunām
lapu rozetēm un sēklām. Sēklas ātri zaudē dīgtspēju.
Seklu lidpūku pirms sējas jānogriež, jo tajā ieviešas pelē-
jums, kas sabojā sēklu.
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Sējas ananass — Ananas sativus Schult. sav-

vaļā aug Brazilijā un Paragvajas ziemeļos mežmalās,
retās zālienēs un kā nezāle laukos. Kultūras ananasam

nav sēklu, tāpēc to pavairo ar dzinumiem vai arī ar

galotnes vasu, kas, izaugdama cauri augļkopai, paceļas
virs tās. Ananasa auglis ir augļkopa, kas izveidojusies,

atsevišķiem auglīšiem saaugot. Auglis dzeltens vai

oranžs, atgādina lielu čiekuru un var būt 2—15 kg smags

atkarībā no šķirnes un augšanas apstākļiem. Ananasu

plaši kultivē Bahamas un Rietumindijas salās, Havaju
salās un Singapurā. Kultūras ananass ir trīsgadīgs augs,

augšanas laikā tam nepieciešams ļoti daudz siltuma.

Ananasa auglis satur 12—15% sacharozes un no skā-

bēm galvenokārt citronskābi. Augļiem ir ļoti patīkama
smarža, tos lieto gan svaigā veidā, gan konservētus, kā

arī konditorejas izstrādājumos un liķieru un degvīna
pagatavošanai. No ananasu lapām iegūst ļoti izturīgu
šķiedru, tā saucamo pita šķiedru, no kuras izgatavo vir-

ves, smalkus un rupjus audumus. Rietumindijā ananasu

lieto tautas medicinā pret difteriju. Ananasu šķirņu ir

ļoti daudz; tās atšķiras ar augļkopas un lapu krāsu; lapas
var būt arī bez dzeloņiem. Dzeloņainā ana-

nasa — Ananas macrodontes Mott. augļi nav ēdami.

Lapas ļoti asas, dzeloņainas.
Acanthostachys strobilacea Link lapas ir cietas,

garas, pavedienveida. Auglis atgādina nelielu ananasu,

bet ir ļoti sauss.

Lindmannia penduliflora (Wright) Stapf — (sin.
Cotopsis penduliflora) ir neliels augs ar pelēkām, rozetē

sakārtotām lapām un sīkiem vārpās sakopotiem ziediem.

Pitcairnia Olfersii Link lapas garas, mīkstas, apklātas
baltām zvīņām. Ziedi dzelteni.

Komelinu dzimta — Commelinaceae

Rhoeo discolor Hance savvaļā aug Meksikā. Stumbrs

īss, lapas biezas, sulīgas, virspusē zaļas, apakšpusē sar-

kanas, sakārtotas rozetē. Ziedu daudz, tie balti, ietverti

violeti zaļā vīkalā. Zied pakāpeniski, tādēļ vienā un tajā

pašā vīkalā ir ziedi un nogatavojušās sēklas. Augu pa-

vairo ar vasām, retāk ar sēklām.
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Arī Spironema fragrans Lindl. savvaļā aug Meksikā.

Stumbrs apaļš, gluds, sulīgs, galotnē ar lapu rozetēm.

Augs attīsta līdz 1 m garus pavedienveida dzinumus,

kuru galotnē ir neliela lapu rozete; no tām izaug jauni

augi. Ziedi balti un smaržīgi.

Pyrrheima Loddigesii Hassk. var. reginae hort. pamat-

suga savvaļā aug Brazilijā; tās varietāti izaudzējuši
dārzkopji. Lapas ovāli lancetiskas, līdz 10 cm garas.

Lapas violeti sārtas, ar zaļu vidu un sarkanvioletu

apakšpusi.
Dichorisandra thyrsiflora Mikan sasniedz līdz 1,20 m

augstumu. Savvaļā aug tropiskā Amerikā. Lapas tumš-

zaļās, ar sārtu apsarmi. Miera periodā lapas nobirst. Pār-

ziemo ar bumbuļiem.

Kallu dzimta —
Araceae

Anthurium Scherzerianum Schott ir pusepifitisks
augs, kas savvaļā aug Dienvidamerikā. Lapas tumšzaļās,
ādainas. Seglapa ugunīgi sarkana, vālīte oranždzeltena,

spirālē sagriezusies. So augu audzē ziediem siltumnīcās.

Nogriezta ziedkopa kopā ar seglapu ūdenī ilgi uzglabā-

jas svaiga. A. magnificium Lindl. aug savvaļā Kolumbijā.
Lapas tumšzaļās, samtainas, 50—60cm garas, 40—50 cm

platas, ar izteiktu, gaišu dzīslojumu. Ziedkopai ir piparu
smarža. A. leuconeurum Lemaire ir līdzīga iepriekšējām,
tikai mazāka. A. polyrrhizon C. Koch et August savvaļā
aug Venecuēlā. Lapas ādainas, ziedu vālīte pelēkbrūna,
seglapa zaļa. A. remotum x spec. hort. ir kultūrā iegūts
hibrids. Lapas lielas, ar metālisku spīdumu. Ziedu vālīte

un seglapa baltas, vēlāk kļūst violetas. Apputeksnēti ziedi

nekļūst violeti, bet zaļi. v

Philodendron Martianum Engl. ir pusepifits ar lož-

ņājošu stumbru. Savvaļā aug Brazilijā. Lapas biezas, ar

stipri paplašinātiem kātiem, kuru starpšūnu telpas pil-
dītas ar gļotainu šķidrumu. Ph. Andreanum Devans. vai-

rogveida lapas ir tumši brūnsārtas, ļoti dekorativas.

Diffenbachia pleta Schott lapas ir uzkrītoši balti rai-

bas. Savvaļā aug Brazilijas ziemeļos. Audzē kā dekora-

tīvu augu.
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Etiopijas zantedešijas jeb kallas —

Zantedeschia aethiopica Spr. daudz audzē dārznieeībās,

nepareizi dēvējot par kallām. Tās dzimtene ir Dienvid-

afrikā. Kā visiem kallu dzimtas augiem, ari Etiopijas zan-

tedešijām ziedi sakārtoti vālītē, seglapa skaujoša, balta.

Sakneņi satur kodīgu vielu, kas, nokļūstot mutē, rada

dedzinošas sāpes. Ar dzeltenu seglapu ir vairākas sugas,

kā, piemēram, Z. Ellottiana Engl. Dažām zantedešijām ir

smaržīgi ziedi.

Amorphophalus bulbifer Blume vienīgās lapas kāts,
kas sasniedz 1,5 m garumu, ir raibs un atgādina žņau-

dzējčūsku, tādēļ augu dēvē par «čūsku koku». Seglapa

oranžsārta, ziedēšanas laikā atdala nepatīkamu smaku,
kas jūtama visā augu mājā. Lapas plātnes dalījumos iz-

aug vairpumpuri.

lngveraugu dzimta — Zingiberaceae

Kardamona eletarija — Eleitaria cardamo-

mum Maton augsavvaļā Indijas rietumu piekrastē mitros

kalnu mežos, vietām lielās audzēs. Stumbrs līdz 3 m

augsts, ziedi balti, ar zili svītrainu vainaga lūpu. Audzē-

jot podiņos, zied reti. Kardamona eletarijas sēklas lieto

kā garšvielu (kardamons) un ārstniecībā, jo tās satur

līdz 4°/o kardamoneļļas. Eletarija ražo sēklas no 3 līdz 7

gadu vecumam. Lai augi vairāk ražotu sēklas, mežu iz-

cērt. Pavairo, dalot sakneni. Viss augs ir ļoti smaržīgs.

Marantu dzimta — Marantaceae

Divkrāsu maranta — Maranta bicolor Ker

savvaļā aug tropiskajā Amerikā. Divkrāsaino lapu dēļ to

audzē kā dekorativu augu dzīvokļos.

Orchideju dzimta — Orchidaceae

Pazīstamas apmēram 20 000 orchideju sugu, kas iz-

platītas pa visu zemeslodi. Apmēram 85°/o orchideju sugu

sastopamas tropiskajos apgabalos ap ekvatoru; Vidusei-

ropā ir apmēram 100 sugu, Padomju Latvijas teritorijā —

30 sugu. Vairums orchideju sugu ir epifiti un aug uz
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kokiem un klintīm. Visas epifitiskās orchidejas ir saus-

audži (kserofiti) ar biezām, ādainām lapām un virszemes

bumbuļiem. Dažām sugām nav lapu, bet tās aizstāj sak-

nes, kas satur chlorofilu. Citas orchidejas ir trūdēži

(saprofiti), tām nav chlorofila. Orchideju ziedi ir ļoti īpat-

nēji, ar krāšņu krāsu kombināciju un veidu. Ziedus appu-

teksnē kukaiņi. Neapaugļoti ziedi zied ļoti ilgi, pat vairā-

kus mēnešus, bet, tiklīdz tie apputeksnēti, apziednis ātri

novīst. Dažām orchideju ģintīm apziednis nesavīst, bet

maina krāsu un paliek pie sēklotnes gandrīz līdz sēklu

gatavībai. Orchideju sēklas ir sīkas, dažām sugām vienā

sēklotnē ir pat 3 miljoni sēklu. Sēklas nogatavojas ilgākā
laikā: pie mums augošajām savvaļas orchidejām 2—3 mē-

nešos, bet tropu sugām, kā, piemēram, Cattleya Ldl., —

11 —15 mēnešos, Zygopetalum Hook. — 7—B mēnešos,

Bletia Ruiz et Pav. — 6—B mēnešos, Ceologyne Lmdl. —

1,5—2 gados. Orchideju sēklas sastāv tikai no dīglīša,
tajās nav barības vielu, tāpēc tās ātri zaudē dīgtspēju.

Orchideju saknes simbiozē ar sēnēm, bez kurām sīkās

sēklas nedīgst. Orchideju diedzēšanu glabāja kā lielu no-

slēpumu, un tikai 1899. gadā franču zinātnieks Benards

atklāja un publicēja darbu par orchideju sēklu dīgšanas
atkarību no sēnēm un izstrādāja diedzēšanas paņēmienus.
Orchidejas diedzē sterilās barotnēs, kur iepriekš izaudzēta

sēne. Tagad pazīstamas arī barotnes bez sēnēm; tās satur

augam nepieciešamās barības vielas un cukuru. Orchide-

jas diedzē arī barotnēs, kas sastāv no tomātu sulas un

cukura. Padomju Savienībā ar orchideju diedzēšanu un

audzēšanu nodarbojas Zinātņu akadēmijas Galvenajā
botāniskajā dārzā Maskavā. Orchidejas viegli krustojas
savā starpā, kādēļ ir iegūti pat vairākkārtēji ģinšu bas-

tardi.

Daudz teiksmu un nostāstu saistās ar orchidejām.
Dažās zemēs orchidejas uzskata par svētiem augiem,
citur, piemēram, Japānā, orchideju stumbrus kar virs dur-

vīm, lai ļauni gari neiekļūtu istabās. Austrumazijā ar

orchidejām bija atļauts greznoties tikai princesēm un

augstāko aprindu dāmām. s

Paphiopedilum insigne Pfitz. savvaļā aug Himalajos
un Asamā, 1800—2000 m virs jūras līmeņa uz klintīm un

sūnās. Tā ir viena no visvairāk audzētām orchidejām sil-
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tumnīcās. Tai nevajag daudz siltuma, tādēļ to audzē vēsās

augu mājās, tikai ziedēšanas laikā ienesot orchideju mājā.

Apziednis dzeltenzaļš, ar brūniem punktiem. Augšējā ap-

ziedņa lapa ar baltu galotni. P. insigne Pfitz. var. gigan-
teum hort. ir balts apziedņa lapas gals un baltas malas.

Lūpa brūna, lapas pelēkzaļas, līdz 25 cm garas. Kultivē

kopš 1820. gada. Zied no novembra līdz martam. P. spi-
cerianurn Pfitz. aug Asamā, zied no oktobra līdz februā-

rim. Lūpa zaļgani violeti brūna, pārējās apziedņa daļas

baltas, ar'zaļganu pamatu un platām sārti violetām svīt-

rām. Kultivē kopš 1878. g. P. Maudiaehort. ir P. Lauren-

tianum Pfitz. var. Hyeanum Rchb. un P. collosum Pfitz.

var. Sanderae hort. hibrids. Apziednis gaiši zaļš, ar dzel-

tenīgu nokrāsu, platākā apziedņa lapa zaļgani dzeltena,

ar baltām svītrām.

Vanilla planifolia Andr. ir epifitisks vijīgs kāpelētāj-
augs un savvaļā aug Meksikā. Lapas un stumbrs tumš-

zaļi: lapas biezas, sulīgas. Zaļgandzeltenos, nesmaržīgos
ziedus apputeksnē galvenā kārtā bites. Literatūrā atro-

dam ziņas, ka Ceilonā 50 bišu saimes vienā dienā appu-

teksnē 15 miljonus vaniļas orchideju ziedu. Apputeksnē
arī mākslīgi ar koka irbuļa palīdzību, pie kam viens strād-

nieks var apputeksnēt vienā darba dienā 1000 ziedu. Aug-
lis gara pākstveida pogaļa. Kad auglis sāk dzeltēt, to

novāc un speciāli fermentē. Auglis satur līdz 2,75% vani-

lina, no kā rodas patīkama vaniļas smarža. 1938.—1939.

gadā Botāniskajā dārzā ieguvām augļus, kuriem vanilins

bija sācis attīstīties bez raudzēšanas (fermentācijas),

augļiem nogatavojoties pie auga.

Cclo g i nu — Coelogyne Ldl. ir apmēram 120 su-

gu — gan epifitisku, gan uz zemes augošu; tās izplatītas
monsumu joslā no Ceilonas līdz Samao. Sekstainā

celogine — C. cristata Ldl. savvaļā aug Himalaju
kalnos 1600—2300 m virs jūras līmeņa. Virszemes bum-

buļi apaļi vai iegareni, lapas — divas, ādainas. Apzied-
nis balts, ar 5 dzelteni oranžām bārkstu svītrām uz

lūpas. Daudz šo celoginu audzē siltumnīcās (vēsās augu

mājās), tās labi aug arī dzīvokļos. Zied pavasarī līdz

aprilim. Baltie, nokarenie ziedi pēc nogriešanas ātri vīst.

Lai to novērstu, ieteicams piebērt cukuru ūdenim, kurā

ielikti ziedi. Masangena celogini — C. Massan-
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geana Rchb. f. sastop Malajas, Sumatras, Javas un Bor-

neo salās. Tā ir spēcīgi attīstīta orchideja ar olveida

virszemes bumbuļiem. Lapas eliptiskas. Apziednis iedzel-

tens, lūpas gals brūns, bālganās bārkstis sakārtotas 3 rin-

dās. Līganā celogine — C. flaccida Lindl. aug

Himalajos, Nepālā 1000—1800 m virs jūras līmeņa. Bum-

buļi olveida, rievaini, lapas divas, tumšzaļās, biezas,
ādainas. ledzelteni baltajiem, sīkajiem ziediņiem nav patī-
kamas smaržas. Izliektā celogine — C. pandurata
Lindl. savvaļā aug Borneo salā. Bumbuļi plakani. Lapas
divas. Apziednis zaļš, ar brūnu zīmējumu un plankumiem
uz lūpas. Ziediem svaigu zivju smaka.

Epidendrum ciliare L. savvaļā aug Rietumindijā un

Centrālamerikā. Tā ir epifits ar stipri izstieptiem, apaļiem
virszemes bumbuļiem un vienu vai divām ādainām, cie-

tām, pelēkzaļām lapām. Pēc ārējā izskata ļoti atgādina
katlejas, tikai tām bumbuļi vairāk saplacināti. Zied

decembrī un janvārī ar bālgani dzelteniem ziediem. Ap-
ziedņa lapas šauras, starveida, lūpa arī šaura, trīsdaļīga,
bārkstaina, ar garu, smailu vidējo daļu. Ziedu seglapas
lipīgas, zieds smaržo naktīs.

Cattleya ģintī ir apmēram 40 sugu, kas izplatītas
tropiskajā Amerikā. Mūsu republikā tās ir vienas no

iecienītākajām orchidejām. legūti arī daudzi jauni hib-

rīdi. Krustojumi izdarīti ne tikai ģints robežās, bet arī

starp vairākām citām ģintīm. Lūpu katleja — C.

labiata Ldl. ir epifitisks augs ar izstieptu plakanu virsze-

mes bumbuli un vienu, bet ļoti reti ar divām lapām. Sav-

vaļa aug Brazilijā. Pie zieda kāta pamatnes atrodas divas

seglapas, kas ietver viena otru. Apziednis gaiši violets,
ar tumši vai gaiši purpurvioletu lūpu. Ziedu krāsa

ir ļoti variabla. Percivala katleja — C. Perci-

valiana Rchb. f. savvaļā aug Venecuēlā, pie kam bieži uz

klintīm. Apziednis tumši violets, ar purpurvioletu, oranži

svītrotu lūpu. Zied janvārī un februārī. Ziedam nepatī-
kama smarža. Milzu ka 11 ej a — C. gigas Linden et

Andrē ir lieli, gaiši rožaini violeti ziedi. Lūpa purpur-
violeta, ar diviem oranždzelteniem plankumiem katrā pusē
lūpai. Triana katleja — C. Trianae Rchb. f. sav-

vaļa aug Kolumbijā. Zied februārī un martā. Apziednis
violeti rožains, ar garu lūpu, kuras vidējā daļa oranždzel-



tena, ārējās — purpurvioletas. Mendela katleja — ]
C. Mendelii Backh. savvaļā aug Jaungranadā. Zied pava-
sarī no maija līdz jūnijam. Apziednis gaiši violeti sārts,

lūpas iekšējā daļa dzeltena, ārējā purpursārta, svītraina, ļ
gar malu gaišāka.

Laelia Ldl. ģintī ir apmēram 35 sugas. Tās sastopamas
tropiskajā Amerikā no Meksikas līdz Brazīlijai. Tumšā

lelija — L. tenebrosa Rolfe savvaļā aug Brazilijā
(Bahijā). Virszemes bumbulis izstiepts, lapa viena. Ap-
ziedņa lapas šauras, pa daļai sagriezušās, dzeltenīgi brū- '
nas, lūpa šaura, bālgana vai gaiši sārti rožaina, ar tum- ļ
šām, purpursarkanām svītrām. Zied maijā un jūnijā.
Laelia un Cattleya ģints hibridiem ir skaisti veidota un pa
lielākai daļai tumši purpursarkana lūpa.

No Brassavola ģints orchidejām tropiskajā Amerikā

aug apmēram 15sugu. Br. Digbyana Ldl. ir smaržīgi, bāl-

gani ziedi. Savvaļā aug Hondurā. Zied jūlijā un augustā, ļ
Lūpa ar sīkām bārkstīm. Daudz lietota krustojumos, kuros

tāpat iezīmējas Brassavolas vairāk vai mazāk bārkstainā

lūpa.
Brassocattleya crofuciana hort. (Brassavola Digbyana

X Cattleya Mendelii x Cattleya gigas) ir spēcīgi augošs
augs, ziedi nelieli, bāli sārti violeti, lūpa sārti vio- I

leta, ar dzeltenīgu lūpas vidējo daļu. Zied oktobrī —

decembrī. Griezti ziedi slikti uzglabājas.
Thunia Bensoniae Rchb. f. savvaļā aug Birmā un

Himalajos 500—700 m virs jūras līmeņa. Stumbrs cilin-

drisks, līdz 1 m garš, lapas zilgani zaļas. Apziednis balts,

lūpas vidus daļa ar violetām svītrām un dzeltenām bārk-

stīm. Th. Marschalliana Rchb. f. apdziednis ir balts, ar

dzeltenām bārkstīm, lūpa bez violetām svītrām. Zied jūli-
jā. Tunijas viegli pavairojamas veģetativi ar stumbra

gabaliņiem. No katras lapas žāklītes izaug jauns augs.

Ziemā tunijām lapas nobirst, pavasarī no stumbra pamat-
nes sāk augt jauns dzinums, kura galotnē vēlāk attīstās

ziedi.

Dendrobium Sw. sugas izplatītas tropiskajā Āzijā,

Jaunzēlandē, Japānā un Himalajos. Stumbrs apaļš, līdz ļ
1,5 m garš, lapas stumbra galotnē, cietas, ādainas. Ziedi

attīstās uz iepriekšējā gada dzinumiem. D. Ķingianum

Bidw. savvaļā aug Jaunzēlandes dienvidu daļā. Stumbra

64



8. att. Bastarda cimbidijas — Cymbidium hybridum hort. ziedi
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galotnē 2—5 lapas. Apziednis rožaini sarkans ar dzeltenu

lūpu. Parasti audzē vēsās mājās. D. phalaenopsis Fitzg.

apziednis violets. D. moschatum S\v. ir līdz 1 m augsts

augs ar cilindrisku stumbru un ādainām lapām. Savvaļā

aug Himalajos. Oranždzeltenie ziedi attīstās uz iepriek-

šējo gadu stumbriem un zied apmēram 2 nedēļas. D. thyr-
siflorum Rchb. f. sastopams savvaļā Himalajos un Birmā.

Tā ir viena no skaistākajām orchidejām ar ķekarā sakār-

totiem nokareniem ziediem. Apziednis balts, lūpa oranž-

dzeltena. Ziedi attīstās uz iepriekšējo gadu dzinumiem.

Calanthe sugas ir epifiti un pusepifiti, kas plaši izpla-
tīti tropiskajā Āzijā, retāk Āfrikā, Meksikā, centrālajā
Amerikā un Rietumindijā. C. Veitchii hort. ir viens no

pirmajiem orchideju hibridiem, kas iegūts, krustojot C.

rosea Bth. X C. vestita Ldl. (1859. g.). Virszemes bum-

buļi olveida, gareni. Lapu 2—3, tās rudenī nobirst. Ziedi

balti, ar tikko manāmu sārtumu. Ziedsastatā daudz ziedu.

Augu pavairo, atdalot iepriekšējo gadu bumbuļus, no

kuriem izaug jauni augi, kas otrā gadā zied.

Cirrhopetalum Sanderae hort. ir īpatnēji ziedi — divas

ārējās apziedņa lapas garas (līdz 15 cm), nokarenas, ar

smailiem galiem. Apziedņa lapas netīri dzeltenas, ar sār-

tām svītrām.

Cymbidium Sw. ģintī ir epifitiskas, retāk uz zemes

augošas sugas. Savvaļā sastop Madagaskarā, Indijā,
Austrālijā un Japānā. Siltumnīcās visvairāk audzē hib-

ridus ar skaistiem, ļoti izturīgiem ziediem; nogriezti tie

turas svaigi 4—6 nedēļas (pēc literatūras datiem pat 3

mēnešus).
C. LowianumRchb. f. savvaļā aug Birmā. Stumbrs pa-

plašināts, ar 6—B lineārām, 50—60 cm garām lapām. Uz

garās ziedkopas ir 10—20 zaļgandzelteni ziedi. Lūpas
priekšējā daļā sarkans V veida zīmējums. C. Pouwelsii

hort. ir hibrids. Ziedi oranždzelteni, lielāki nekā iepriekšē-

jai sugai. Cimbidijas audzē vēsās augu mājās un tikai

ziedēšanas laikā ienes orchideju mājā.
Stanhopea insignis Frost. savvaļā aug Perū. Apzied-

nis gaiši dzeltens, ar violetiem plankumiem. Ziedi noka-

reni, izaug no apakšējās stumbra daļas. Zied augustā,

septembrī un oktobrī. St. tigrina Batem. savvaļā aug

Meksikā. Ziedi dzelteni, ar lieliem, saplūstošiem,



9. att. Orchideja — Odontoglossum grande Ldl. ziedos
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violetiem plankumiem. Lūpa bieza. Ziedi nokareni, tādēļ
augs stādāms tikai caurumotos groziņos vai arī audzē-

jams pie koka. Ziedi ļoti smaržīgi, bet ātri nozied.

Lycaste Skinnerii Ldl. savvaļā aug Gvatemalā. Virs-

zemes bumbuļi olveida, lapas 2—3, mīkstas. Ziedi biezi,
rožaini vai balti. Zied no novembra līdz martam. Ziedus

var saglabāt 2 mēnešus.

Zygopetalum Mackayi Hook. savvaļā aug Brazilijā.
Virszemes bumbulis saspiests, olveida, lapas 2—3. Ziedu

kāts līdz 50 cm garš, ar 7 ziediem. Apziedņa lapas zaļ-

dzeltenas, ar violetiem plankumiem, lūpa balta, ar sīkām,
zilām svītrām. Zied no novembra līdz februārim. Samērā

izturīga epifitiska orchideja, ko, labi kopjot, var audzēt

dzīvokļos. Ziedi attīstās pie jauniem dzinumiem, kas izaug
vasaras otrajā pusē. Pēc noziedēšanas augs vairs neaug
un tikai nākošās vasaras pirmajā pusē izveido virszemes

bumbuli, no kura attīstās jauna, ziedoša vasa.

Odontoglossum pulchellum Batem. savvaļā aug no

Kostarikas līdz Gvatemalai. Virszemes bumbuļi nelieli,

saplacināti. Lapas šauras, smailas. Apziednis balts, ar

dzeltenu lūpu. Ziedi smaržīgi, atgādina hiacintes. Zied

februārī, martā, aprilī. Odontoglossum sugas daudz krus-

totas ar citām orchideju ģintīm un iegūti skaisti hibridi,

Oncidlum sphacelatum Ldl. aug savvaļā Gvatemalā

un Meksikā; tā ir ātri augoša orchideja ar saplacinātiem
virszemes bumbuļiem. Lapas 2—3. Ziedu kāts garš (līdz
2 m), zarains, ziediņi nelieli, kastaņbrūni, ar dzeltenu

maliņu. Lūpa dzeltena, ar brūniem plankumiem. Zied no

apriļa līdz jūnijam. O. splendidum A. Rich. savvaļā aug

Gvatemalā. Virszemes bumbulis strups, galotnē ar vienu

ļoti biezu, ādainu, sarkanīgi zaļu lapu. Ziedkopas kāts

līdz 90 cm garš, ar nedaudziem zariem. Apziednis dzel-

tenzaļš un, tāpat kā zeltdzeltenā lūpa, ar brūniem plan-
kumiem. O. flexuosum Sims ir neliels ložņājošs augs ar

garām, smalkām gaisa saknēm. Savvaļā aug Perū un

Ekvadorā. Zieds neliels, dzeltens, neuzkrītošs.

Aerides odoraium Lour. savvaļā aug Indijā, Filipinu
salās un Ķīnā. Virszemes bumbuļus neizveido. Lapas

ādainas, sakārtotas divās rindās. Ziedu kāti izaug lapu
žāklēs. Smaržīgie ziedi nelieli, balti. Lūpa dzeltena, maz-

liet ar raibumiem. Zied jūnijā un jūlijā.
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Zilā vanda — Vanda coerulea Griff. savvaļā aug

Himalajos un Birmā saulainās vietās uz klintīm, 1000—

1700 m virs jūras līmeņa. Lapas ādainas, skaujošas, pre-

tēji sakārtotas divās rindās. Apziednis zils, lūpa tumšāki

zila. Zied novembrī vai decembrī, nereti arī pavasarī.
Mūsu botāniskajā dārzā 1954. gadā ziedēja aprilī. Trej-
krāsu vanda — V. tricolor Ldl. savvaļā aug Javā.

Tā daudz spēcīgāk attīstīta, ar garākām lapām nekā zilā

vanda. Apziedņa lapas biezākas, dzeltenbaltas, ar brūniem

plankumiem. Lūpas priekšējā daļa rožaini violeta. Ziedē-

šanas laiks nenoteikts — tā var ziedēt pavasarī, vasarā,
retāk arī ziemā. Ziedi smaržīgi un ilgi zied.

Sarcanthus rostratus Ldl. ir neliela orchideja ar bal-

tiem ziediņiem. Savvaļā aug Ķīnā, Ceilonā, Priekšindijā
un Jaungvinejā.

ŪDENSAUGU MĀJA

Paparžaugi — Pteridophyta

Marsiliju dzimta — Marsiliaceae

Cetrlapu mārsili ja — Marsilia quadrifolia L.

aug dūksnājos un seklos ūdeņos. Stumbrs ložņājošs,
lapas četrdaļīgas, ar garu kātu. Savvaļā sastopama Rie-

tumeiropā, Vidusāzijā un Ziemeļamerikā.

Salviniju dzimta — Salviniaceae

Peldošā salvinija — Salvinia natans Hoffm.

ir virs ūdens peldoša paparde. Lapas divējādas — virs

ūdens un ūdenī peldošas. Aug Eiropas, Ziemeļķīnas un

Indijas mērenās -joslas ūdeņos.

Viendīgļlapji — Monocotyledoneae

Graudzāļu dzimta — Gramineae

Rīsi — Oryza sativa L. ir sens Āzijas tautu kultūr-

augs. Izšķir divus risu veidus atkarībā no augšanas vie-
tām: mitrās vietās un sausās vietās augošos jeb tā sau-

camos kalnu rīsus. Pēdējos savvaļā sastop Mongolijā.
Visvairāk audzē mitrās vietās augošos rīsus, ko kultivē,
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mākslīgi apūdeņojot. Rīsi satur apmēram 82% cietes un I

16% olbaltuma, kā arī nedaudz eļļas. No rīsu salmiem iz- ļ
gatavo labāko papirosu čaulīšu papīru. Rīsus Eiropā sāka ļ
audzēt 16. gs. Itālijā. Padomju Savienībā tos audzē Vol- ļ
gas lejas daļā, Rostovas apgabalā, Ukrainas dienvidos, I

Aizkaukazā, Krasnodaras novadā, Tālajos Austrumos un

Vidusāzijā.
Cukurniedres — Saccharum officinarum L. iz-

celšanās vieta nav noskaidrota. Tās plaši audzē tropu un

subtropu apgabalos. Pirms otrā pasaules kara cukur-

niedru plantāciju bija apmēram 4,5 milj. hektāru, t. i.,

par apmēram 1 milj. hektāru vairāk nekā cukurbiešu.

Padomju Savienībā cukurniedres audzē Vidusāzijā. Kul-

tivētās formas sasniedz līdz 6 m augstumu, tās pavairo

ar spraudeņiem. Cukurniedru lapas ir asas. Sula satur

līdz 20% cukura. No saldās sulas iegūst cukuru, bet ražo-

šanas blakus produktu — melasi izlieto»lopbarībai. Pa- I
domju zinātnieki atraduši paņēmienus, kā no melases

iegūt citronskābi. Stumbrus izlieto par kurināmo.

Grīšļu dzimta — Cyperaceae

Cyperus alternlfollus L. savvaļā sastopams Madagas-
karas purvainajās vietās. To var audzēt arī podiņos, ba-

gātīgi laistot. Papirusniedres — C. papyrus L.

dzimtene ir Ēģipte (Nila un tās pietekas). Tā savvaļā aug

ari Mazazijā. Papirusniedres sakneņus senie ēģiptieši lie-

toja uzturam, no stumbra izgatavoja papirusu, līdzīgu

mūsu papīram. Papirusu pagatavojot, stumbru !
strēmelēs un sapin, tad balina saulē, bieži mitrinot, lai

pinums kļūtu blīvāks. Pēc tam apstrādā ar cietes klīsteri,

nokasa pinumus plānākus un gludina. Papiruss ir ļoti

izturīgs rakstāmmaterials. Tas saglabājies līdz mūsu lai-

kiem Ēģiptes faraonu kapenēs.

Kallu dzimta — Araceae

Plstla stratiotes L., ko dēvē par_ «ūdens salātiem»,

izplatīta tropu apgabalu stāvošajos ūdeņos. Vairojas ar

sāndzinumiem, nereti blīvi noklādama ūdens virsu. Ziedi

sīki, ar baltu seglapu. Auglis — oga ar daudzām sēklām.
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Ūdensziedu dzimta — Lemnaceae

Wolffia arrhiza Wimm. ir mazākais ziedaugs, kas sa-

stāv no apaļas formas plātnītes. Lapu nav, ziedi reducēti.

Vairojas veģetativi, daloties. Augs savvaļā izplatīts Dien-

videiropā, Ziemeļafrikā, Rietumāfrikā un no Indijas dien-

vidiem līdz Filipinu salām.

Pontederiju dzimta — Pontederiaceae

Ūdens hiacinte — Eichhornia crassipes Solms

ir peldošs augs, kas seklākās vietās piestiprinās pie ze-

mes. Ziedi gaiši violeti, ar dzeltenu plankumu, ātri pār-
zied. Lapu kāti paplašināti, starpšūnu telpas pildītas ar

gaisu. Dzimtene — tropiskā un subtropiskā Amerika.

Augs vairojas ar sānu dzinumiem un, pārklādams upes,

traucē kuģniecību.

Divdīgjlapji — Dicotyledoneae

Ūdensrožu dzimta — Nymphaeaceae

Indijas lotoss — Nelumbium nuciferum Grtn.

savvaļā aug Indijā, Ķīnā un Japānā. Dažas sugas sasto-

pamas Volgas deltā, piemēram, N. caspica. Tālajos Aus-

trumos aug N. Komarovii; Ziemeļamerikā izplatīts dzel-

tenais lotoss — N. lutea Pers. Lapas lotosiem apa-

ļas un paceļas virs ūdens uz gariem, dzeloņainiem kātiem.

Ziedi sarkani, rožaini, balti, svītraini vai dzelteni, ar

gariem kātiem un patīkamu smaržu, paceļas virs lapām.
Pēc noziedēšanas piltuves veida zieda asī attīstās melnas

sēklas pupiņu lielumā.

Karaliskā Viktorija — Victoria regia Lindl.

ir lielākais ūdensaugs. Lapas līdz 2 m diametrā; lapas

apmale s—lo5—10 cm augsta. Lielās lapas var noturēt apmē-
ram 35 kg svaru, bet, vienmērīgi noslogojot, pat līdz

75 kg. Lapu plātni dara stipru resnās, dzeloņainās, savā

starpā savienotās dzīslas. Arī lapu kāti dzeloņaini. Zieds

25—40 cm plats, smaržo pēc āboliem un ananasiem. Vik-

torija zied tikai vienu diennakti — zieds atveras vakarā,

no rīta aizveras, tās pašas dienas pēcpusdienā atveras
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otrreiz, kļūst rožains, vēlāk sarkans un pēc tam neaizve-

roties pamazām iegrimst ūdenī. Lai iegūtu no augu mājās

augošiem augiem sēklas, ziedi mākslīgi jāapputeksnē.

Melnās, ar cieti bagātās zirņu lieluma Viktorijas sēklas

Dienvidamerikā lieto pārtikai. Viktoriju pirmoreiz atrada

1801. gadā kādā Amazones pietekā. V. cruziana D'Orbignv
lapas sasniedz 1 m diametrā, lapas apmale augstāka

(līdz 20 cm). Nozied vienā dienā. V. cruziana D'Orbingnv
izplatīta vēsākajos apgabalos Argentinas ziemeļos un

Paragvajā. Siltumnīcās bieži audzē abu Viktoriju sugu
hibrīdus ar vidējām iezīmēm. Viktorijas audzē apsildāmos
baseinos 25—35° C siltā ūdenī. Sēklas diedzē ūdenī; pēc
sadīgšanas tās iedēsta mazos podiņos un vairākkārt pār-
stāda, katru reizi ņemot lielākus podiņus. Paaugušos stā-

dus iestāda baseina zemes kaudzē apmēram 20 cm zem

ūdens līmeņa. Viktorijas ļoti ātri aug un pēc 4—5 mēne-

šiem sāk ziedēt. Dzimtenē Viktorijas ir daudzgadīgi augi,
bet augu mājās tos audzē kā viengadīgus, katru gadu

sējot no jauna.
Baltā un zilā lotosa — Nymphaea lotus L.

un jy. coerulea Sav. ziedu attēlus atrod Ēģiptes tempļu
sienu zīmējumos un papirusos. Tas savvaļā aug Ēģiptē.
Sansibaras ūdensroze — N. zanzibariensis

Caspary savvaļā aug Sansibarā; ziedi zili. Arī Kapze-

mes ūdensrozei — N. capensis Thbg. zili ziedi,

savvaļā tā aug Dienvidafrikā. Sarkanā ūdensroze

— N. rubra Roxb. savvaļā aug Austrumindijā. Lapas

tumšas, sarkanīgi zaļas, ziedi sarkani, izplaukst naktī.

Dārzniecībās izaudzēti daudzi krāšņi hibridi.

Akmeņlauzišu dzimta — Saxifragaceae

Brexia madagascariensis Thou. ir neliels koks ar cie-

tām, ādainām lapām un nelieliem, baltiem, bieziem, ādai-

niem ziediem.

Viendīgļlapji — Monocotyledoneae

Mazlepju dzimta — Hydrocharitaceae

Vallisneria spiralis L. savvaļa izplatīta tropu un sub-

tropu apgabalos, Eiropas vidienē līdz Alpu dienvidiem.
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Lapas šauras, zāles veida, nepaceļas virs ūdens. Valisne-

rijas apputeksnē ūdens. Vīrišķo ziedu pumpuri atdalās no

ziedkopas, uzpeld virs ūdens un atveras. Ūdens tos aiz-

nes līdz sievišķiem ziediem, kas zied virs ūdens. Pēc ap-

augļošanās zieda kāti sagriežas spirālē. Sēklas nogatavo-

jas zem ūdens. Valisnerija labi aug akvārijos.

Palmu dzimta — Palmae

Cukura palma — Arenga saccharifera Labili,

savvaļā aug Āzijas dienvidaustrumos un sasniedz 12—

15 m lielu augstumu. Cukura iegūšanai to audzē Malajas
pussalā, Javā, Sumatrā, Celebesa, Moluku un Filipinu
salās. Ar cukuru bagāto sulu iegūst, pārgriežot palmas
ziedkopas kātu. Uz 1 hektāru stāda 150—200 palmas un

iegūst līdz 20 t cukura.

Caryota maxima 81. Asamā svaigā sula, ko iegūst zie-

dēšanas laikā, ilgi neuzglabājas, bet ātri sāk rūgt.

Acanthorrhiza aculeata Wendl. savvaļā aug Ekvadorā.

Lapas vēdekļveida. Saknes ar ērkšķiem.

Ūdensaugu mājā novietots arī ar epifitiskiem augiem
apaudzēts koks, lai parādītu šo augu augšanas veidu. No

orchidejām uz tā aug Cattteya, Oncidium, Bulbophyllum,
no kaktusiem epifitiskais Rhipsalis. Pašā koka galotnē
aug ananasu dzimtas augs — Aechmea miniata Bak. var.

discolor hort.

SKUJU KOKU JEB VĒSĀ MĀJA

Dažādie kailsēkļi, kas atrodas skuju koku mājā, ir

veca augu grupa un ārējā izskatā ļoti daudzveidīgi. Te

sastopami skuju koki gan ar platām (podokarpi, arauka-

rijas), gan adatveida (ciedri), gan arī ar zvīņveida (cip-

reses) lapām (skujām). Vairums šeit novietoto skuju
koku pie mums laukā nepārziemo, tāpēc rudenī tos ienes

augu mājā, kur temperatūra ir no +8 līdz -f42° C.

Bez kailsēkļiem skuju koku maja novietoti arī liliju un

amariļu dzimtas pārstāvji. Minēto dzimtu augi visvairāk
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sastopami sausos apgabalos, kā, piemēram, Vidusjūras
apgabalā, Priekšazijā, Austrālijā un Dienvidafrikā. Tie

gandrīz visi ir sīpolaugi, kuru virszemes daļas sausuma

periodā iet bojā, bet saglabājas tikai sīpoli. Minēto dzimtu

augi izmantojami visdažādākā veidā, tāpēc tiem ir liela

saimnieciska nozīme. Dažu augu sīpolus lieto uzturam, no

citiem iegūst ārstniecības līdzekjus, bet daudzas lilijas un

amariļi ir iecienīti dārzu un telpu krāšņumaugi.

Kailsekļi — Gymnospermae

Ginku dzimta — Ginkgoaceae

Ginks — Ginkgo biloba L. ir relikts mezozoja eras

augs, kas savvaļā vairs gandrīz nemaz nav sastopams.
To kultivē botāniskajos dārzos un parkos. Arī Rīgas pil-
sētas apstādījumos ir vairāki ginki; lielākais eksemplārs

(apmēram 56 gadus vecs) aug apstādījumos pretī Latvijas
Valsts universitātes galvenajai ēkai. Ginks pēc ārējā iz-

skata atgādina lapu koku. Arī ginkam, tāpat kā citiem

lapu kokiem, lapas pa ziemu nobirst. Lapas dalītas divās

daivās, dzīslojums vaļējs, vēdekļveida. Ginks ir divmāj-

nieks, tāpēc, lai iegūtu augļus ar sēklām, jābūt gan īpat-

ņiem ar sievišķiem, ganarī īpatņiem ar vīrišķiem ziediem.

Podokarpu dzimta — Podocarpaceae

Podokarpi sastopami dienvidu puslodē, visvairāk ap

Kluso okeānu, kur tie veido lielus mežus. No podokarpiem
iegūst labu koksni. Dižvārpu podokarps — Po-

docarpus macrostachya Parl. aug savvaļā Kolumbijā, bet

vītollapu podokarps — P. salicifolia Klotzsch
et Karst. — Ziemeļgranadā (Vidusamerikā).

Cefalotaksu dzimta — Cephalotaxaceae

Fortūna cefalotaksu jeb galvpaegli—
Cephalotaxus Fortunei Hook. kultivē dārzos kā dekorativu

koku. Dzimtenē — Ziemeļķīnā un Japānā tas sasniedz
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20 m augstumu. Padomju Savienība to audze Ņikitas
botāniskajā dārzā, Tbilisī un Melnās jūras piekrastē.

Araukariju dzimta — Araucariaceae

Araukarijas sastopamas tikai dienvidu puslodē. Tās

ir lieli koki ar vērtīgu koksni.

Bidviļa araukarija — Araucaria Bidwillii

Hook. fil. savvaļā aug Austrālijā, kur sasniedz 45 m aug-

stumu. Lapas biezas, cietas, spīdīgas, sakārtotas divās

rindās, galotnē ar dzeloņiem. Padomju Savienībā Bidviļa

araukariju audzē Suchumi un Batumi dārzos. Cil c s

araukarija — A. imbricata Pav. Dienvidčilē veido

lielus mežu masivus un sasniedz 60 m augstumu. Šo augu
var audzēt parkos arī Eiropas dienvidrietumos. Padomju
Savienībā to kultivē Rietumkaukazā un Dienvidkrimā.

Priežu dzimta — Pinaceae

Atlantijas ciedrs — Cedrus atlantica Manetti

savvaļā aug Atlasa kalnājā. Koks līdz 40 m augsts, ar

konusveida vainagu. Padomju Savienībā Atlantijas ciedrs

ievests 1850. gadā Ņikitas botāniskajā dārzā. Tagad to

daudz audzē Krimas dienvidos, Kaukāzā — Melnās jūras
piekrastē. Libānu ciedrs — C. Libani Barr. ir 25—

40 m augsts koks. Jauniem ciedriem vainags ir konus-

veida, bet vecākiem kokiem — lietussarga veidā. Libānu

ciedrs sasniedz lielu vecumu (līdz 2000 g.). Koksne sar-

kana, izturīga, to lieto celtniecībā un kuģu būvēm. No

koksnes iegūst ciedru eļļu un sveķus, ko lieto medicinā,
parfimērijā v. c. Dzimtene — Mazazija, Taura, Antitaura

un Libānu kalni. Padomju Savienībā ievests 1826. gadā
Ņikitas botāniskajā dārzā. Tagad to audzē apstādījumos
Krima, Aizkaukazā, Vidusāzijā un Rietumeiropā.

Purva ciprešu dzimta — Taxodiaceae

Japānas kriptomerija jeb Japānas ciedrs —

Cryptomeria japonica Don savvaļā aug Japānā un Ķīnā,
kur sasniedz līdz 40 m lielu augstumu. Kriptomerijai ir

piramidals vainags. Koksne vērtīga. Mūsu klimatā krip-
tomerija pārziemo arī laukā.
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Ķīnas keninghemija — Cunninghamia sinen-

sis R. Br. ir līdz 30 m garš koks, kas savvaļā aug Dienvid-

ķīnas mežos. Skujas platas, 2,5—6,5 cm garas', ar asu ga-
lotni. Koksne ļoti izturīga. Vērtīgās koksnes dēļ to kultivē

Japānā. Padomju Savienībā daži eksemplāri sastopami
mitrajos subtropos.

Mūžzaļā sekvoja — Sequoia sempervirens
Endl. savā dzimtenē Kalifornijā sasniedz 90 m augstumu
un 6—9 m diametrā. Sekvojas koksne vērtīga, sarkana. To

lieto gan kā būvmateriālu, gan ari finieru un zīmuļu rūp-
niecībā. Aizkaukaza rietumos sekvoju audzē kā dekora-

tivu koku parkos.

Purva ciprese — Taxodium distichum Rich. ir

30—45 m augsts un līdz 3 m resns koks. Tā savvaļā aug

Floridas pussalā purvainās vietās. No saknēm paceļas
virs zemes apmēram 1 m garas elpošanas saknes, kuras

pievada gaisu saknēm. Purva cipresei skujas sakārtotas

īsvasās, kas katru rudeni nobirst. Koksne vērtīga, no tās

iegūst sveķus un terpentinu. Elpošanas saknes izmanto

kā bišu stropus. Purva cipresi plašos .apmēros kultivē

Padomju Savienības subtropos. Meksikas dižcip-
re s c — T. mucronatum Ten. aug sausās vietās. Savā

dzimtenē Meksikā tā sasniedz līdz 50 m augstumu, 6 m

un vairāk diametrā. Piemēram, Meksikā pie Oaksas kāda

īpatņa stumbra garums ir 32 m, apkārtmērs 31 m un vai-

naga apkārtmērs 132 metri. Tās vecumu vērtē pāri par
2000 gadiem. Augs ļoti jutīgs pret zemu temperatūru.
Padomju Savienībā tam maza nozīme.

Ciprešu dzimta — Cupressaceae

Mūžzaļās cipreses — Cupressus sempervirens
L. dzimtene ir Vidusjūras austrumdaļas salas, Sirija un

Ziemeļirana. Tā sasniedz 25 m augstumu. Ļoti iecienīta ir

savvaļas cipreses mutācija piramidalā ciprese —

C. sempervirens L. var. fastigiata DC, kuras zari iet stā-

vus uz augšu. Piramidalo cipresi daudz kultivē kā deko-

rativu koku Vidusjūras apgabalā, Krimā un Aizkaukaza.

Tā sasniedz līdz 2000 gadu vecumu. Koksne vērtīga.
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Efedru dzimta — Ephedraceae

Efedras — Ephedra ir nelieli krūmi, kas atgādina
kosas. Lapas stipri reducētas, un to funkcijas izpilda dau-

dzie smalkie, zaļie zari. Efedras izplatītas mērenās joslas
siltākos un sausākos apgabalos — Vidusjūras piekrastē,
pāri Mazazijai līdz Himalajiem, Ziemeļamerikā un Dien-

vidamerikā. Dažas efedras lieto medicinā kā asinsspie-
diena regulētāju līdzekli. Tās satur efedrinu, kura iedar-

bība līdzīga adrenalina iedarbībai.

Divdīgļlapji — Dicotyledoneae

Kaperu dzimta — Capparidaceae

Ērkšķainais kapers — Capparis spinosa L.

ir neliels, ērkšķains krūms ar skaistiem, baltiem ziediem.

Negatavos, etiķī konservētos ziedpumpurus lieto kā garš-
vielu (kapers). īstajam kaperam ir balti plankumi, kas

radušies, īpašām šūnām piepildoties ar kristālisku vielu

— rutinu. Augļi plūmju lielumā, un tos lieto tāpat kā zied-

pumpurus. Rūgto mizu jau kopš seniem laikiem izmanto

ārstniecībā. Kapers savvaļā aug Vidusjūras apgabalā, kur

to arī kultivē.

Viršu dzimta — Ericaceae

Kokveida erika — Erica arborea L. Vidusjūras
apgabalā un Ziemeļafrikā sasniedz 10 m augstumu. Ziedi

sīki, balti, ar patīkamu smaržu. Koksni izlieto technikā.

Rododendri jeb Alpu rozes — Rhododen-
dron aug kalnos; tie sevišķi izplatīti Āzijā un Amerikā.

Padomju Savienībā rododendri sastopami no Kaukāza
līdz Tālajiem Austrumiem. Tagad zināmas ap 200 rodo-

dendru sugas. Vēsajās mājās visvairāk audzē rododen-

drus ar mūžzaļām lapām. Pareizi kopti, tie zied katru

gadu. Ziedi lieli, piltuvveidīgi, dažādās krāsās. Pavairo ar

spraudeņiem, noliekteņiem un potējot.
Acālijas — Azalea savvaļā sastopamas Kaukāzā,

Austrumazijā un Ziemeļamerikā. Acālijas ar mūžzaļām
lapām audzē augu mājās un istabās, ar nobirstošām
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lapām kultivē dārzos, ziemā piesedzot. Krāšņo dažādas

krāsas ziedu dēļ acālijas ir ļoti iecienīti augi. Acālijas var

ari agri uzziedināt. Agri ziedošās šķirnes var sākt uzzie-

dināt jau oktobrī. Acālijas pavairo ar sēklām, spraude-
ņiem un potējot, tomēr tās ieaudzēt ir diezgan grūti.

Svineņu dzimta — Plumbaginaceae

Kapzemes svineni — Plumbago capensis

Thbg. ar gaišziliem ziediem audzē istabās kā dekorativu

krūmu. Savvaļā šis augs sastopams Dienvidafrikā.

Viendīgļlapji — Monocotyledoneae

Liliju dzimta — Liliaceae

Eucomis punctata L'Herit. ir sīpolaugs. To audzē ista-

bās un vēsajās mājās kā dekorativu augu. Sīpolus iestāda

rudenī un atstāj pa ziemu vēsā telpā; šajā laikā tie maz

lejami. Zied no marta līdz maijam. Ziedi zaļgani, sakār-

toti ķekarā. Pavairo ar sīpoliem. Dzimtene — Dienvidaf-

rikā.

Medeolas sparģelim — Asparagus medeoloi-

des Thbg. ir tievi, vijīgi, I—21 —2 m gari stumbri. Filodiji
tumši zaļi, atgādina lapas. Ziedi mazi, zaļganbalti. Ogas
tumši purpursarkanas. Dzimtene — Kapzeme.

Jūras sīpols — Urglnea scllla Steinh. savvaļā

aug Vidusjūras apgabalā. Zied rudenī. No sīpola attīstās

līdz 1 m gara ziedkopa ar apmēram 50—100 ziediem.

Ziedi bāli zaļgani dzelteni, ar purpursarkanām svītriņām.
Pēc noziedēšanas attīstās platas, pelēki zaļas lapas. Sī-

pols liels, 10—15 cm diametrā, ļoti gļotains un satur vai-

rākus alkaloidus. Šo sīpolu lieto ārstniecībā un žurku

iznīdēšanai.

Amariļu dzimta — Amaryllldaceae

Haemanthus alblflos Jacq. ir 2—4 biezas, sulīgas la-

pas, starp kurām izaug ziedkopas kāts, kam galotnē ciešs

daudzziedu čemurs ar baltiem ziediem. Bieži audze ista-

bās. Dzimtene — Dienvidafrikā. H. Ķatherlnae Bak. ir īss
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stumbrs. Savvaļā šis sīpolaugs aug Natalā. Ziedkopas
kāts līdz 30 cm garš; tā galotnē izaug spilgti sarkanu

ziedu čemurs, līdz 24 cm diametrā.

Ilirijas pankracija — Pancratium illyricum
L. savvaļā sastopama Dienvideiropā. Sāk ziedēt maijā
vai jūnijā. Sīpoli lieli. Ziedi balti, ļoti smaržīgi, čemurā

6—12. Audzē istabās kā dekorativu augu. Pavairo rude-

ņos ar sīpoliem. No sēklām izaudzētie augi zied pēc 7—

12 gadiem.
Zephyranthes sugas ir nelieli sīpolaugi, kas savvaļā

aug tropiskā Amerikā. Tos bieži audzē vēsajās augu mā-

jās un arī istabās kā krāšņumaugus, ko pa vasaru var

iznest laukā. Lapas parasti linealas. Ziedu kāts ar vienu

ziedu. Ziedi rožaini, balti vai purpursarkani. Pavairo ar

sīpoliem.

Ananasu dzimta — Bromeliaceae

Dik i ja s — Dyckia ir sausaudži (kserofiti), kas sav-

vaļā aug Dienvidamerikā. Stumbru tām nav, bet cietās,
dzeloņaini zobainās lapas sakārtotas ciešā rozetē. Dikijas
vasarā izstādāmas laukā, pārziemo vēsajās vai sukulentu

mājās. Aug smilšmāla augsnē. Zied vasarā. Ziedi sako-

poti ķekaros. Kā istabas augi ļoti izturīgas.

Orchideju dzimta — Orchidaceae

Hiacintu bletija — Bletia hyacinthina R. Br.

savvaļā aug Ķīnā un Japānā. Šī orchideja nav epifits, bet

aug uz zemes, tā ir 20—50 cm gara, stumbrs ar 3—5 la-

pām. Uz ziedkopas kāta 3—7 purpursarkani vai violeti

purpursarkani ziedi. Zied maijā un jūnijā. Bletija viegli
audzējama arī istabās.

Ķomelinu dzimta — Commelinaceae

Laiviņu tradeskancija — Tradescantia na-

vicularis Ortgies ir lapu sukulents, kas savvaļā aug Peru

ziemeļos. Stumbrs ložņājošs, ar īsiem posmiem, mezglu
vietas attīsta saknes. Lapas laiviņveidīgas, sakārtotas di-

vas rindās. Ziedi sarkani, sakārtoti nedaudzu ziedu čemu-

ros zaru galotnēs. Zied visu gadu. Kā apmales augu audzē



82

vēsajās mājās un istabās. T. fluminensis Veli. savvaļā

aug Brazilijā. Zari ložņājoši, mezglu vietās bagātīgi
attīsta saknes. Lapas augšpusē zaļas, apakšpusē pur-

pursarkanas. Ziedi balti. Audzē pakarinātās vāzēs un

podiņos.
Nokarenās zebrinas — Zebrina pendula

Schnitzlein dzimtene ir Meksika. Eiropā ievesta 1849.

gadā, kur ātri izplatījusies. Audzē istabā. Stublāji stipri
zaraini, nokareni. Lapas virspusē zaļas, ar divām sudrab-

baltām svītrām, apakšpusē — purpursarkanas. Augus vaf

ātri pavairot ar spraudeņiem.

Cyanotis somaliensis C. B. Clarke savvaļā aug Soma-

lijā. Stumbri stipri zaraini un veido ciešu mauru, stumbra

posmi īsi. Lapas biezas, sulīgas, biezi segtas ar matiņiem.
Audzē pakarinātos, lēzenos traukos. Pavairo ar spraude-
ņiem.

SUKULENTU MĀJA

Par sukulentiem sauc augus, kuriem ir biezas, sulīgas

lapas (lapu sukulenti) vai arī stumbri (stumbra suku-

lenti). Stumbra sukulentiem nav lapu, tās aizstāj stumbrs,

kas satur chlorofilu. Sulīgajās lapās un stumbros īpašās
šūnās uzkrājas ūdens un barības vielas, tādēļ sukulenti

var ilgāku laiku paciest sausumu. Sukulenti aug smilšai-

nos, klinšainos tuksnešos, sausās stepēs, tādēļ arī suku-

lentu mājā, kur novietota sukulentu kolekcija, gaiss

sauss, piemērots šo augu vajadzībām. Temperatūra ari

ziemas mēnešos ir +12 līdz -f:l5°C.

Viendīgļlapji — Monocotyledoneae

Liliju dzimta — Lillaceae

Kokveida aloje —
Aloe arborescens Mill. ir

3—4 m gara, savvaļā aug Dienvidafrikā. Zied ziemā.

Ziedi dzelteni oranžā krāsā, bagāti ar nektāru.

Lieto ne vien tautas, bet ari zinātniskajā medicinā.

īstā aloje — A. Vera L. aug savvaļā Vidusjūras ap-

gabalā. Stumbrs zems, lapas sulīgas, biezas, griezuma
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vietā sula kļūst violeta. Alojes lapas satur rūgtvielas —

aloeinu v. c., kuras izmanto ne vien medicinā, bet arī

kuģu koka daļu pasargāšanai pret kukaiņu bojājumiem.
No aloeina savienojumiem ar slāpekļskābi iegūst izturīgas
krāsvielas.

Gasterijas — Gasteria Duval izplatītas Āfrikā

un Āzijā. Lapas biezas, strupas, kārpainas, sakārtotas

divās pretstāvošās rindās.

Haworthia Duval lapas līdzīgas gasteriju lapām, bet

smailas un sakārtotas rozetē.

Dasylirion acrotrichum Zucc. lapas šauras, zāģzobai-
nas, ar sausiem galiem. Kad augs noziedējis, stumbra

galotne sadalās divās daļās. Zieda kāts sasniedz līdz 3 m

garumu. No lapām iegūst šķiedru, no stumbra — cieti.

Amariļu dzimta — Amaryllidaceae

Amerikas agaves — Agave americana L. dzim-

tene ir Vidusamerika. Vidusjūras apgabalā tā pārgājusi
savvaļā, to audzē arī Kaukāzā kā dekorativu augu. Va-

sarā agaves stāda dārzos ari pie mums, bet ziemā novieto

telpās ar apmēram -fs° C temperatūru. Agaves savvaļā
uzzied pēc 20—25 gadiem, kultūrā pēc vairāk nekā 50 ga-

diem. Ziedkopas kāts, kas galotnē zarojas, sasniedz 5—

8 m garumu. Ziedi zaļgandzelteni, bagāti ar nektāru.

Pēc noziedēšanas augs aiziet bojā. Vairojas ar sānu roze-

tēm. Sēklu vietā dažreiz attīstās vairpumpuri. Kad aga-

vei parādās ziedkopa, Meksikas iedzīvotāji to izgriež, lai

ievāktu sulu, ko augs šajā laikā dod ļoti daudz. Šo sulu

uzkrāj, raudzē un iegūst reibinošu dzērienu. Jauno zied-

kopu lieto ari pārtikai. Ja to sagrauzdē un pārlej ar ūdeni,

iegūst dzērienu. Agaves lapas tautas medicinā lieto rei-

matisma ārstēšanai. Tās sula ir ļoti kodīga un, ja ar to

saberzē ādu, tā iekaist un niez. Latvijas Valsts universi-

tātes Botāniskajā dārzā agave uzziedēja 1945. gada
augustā, pie kam ziedkopas kāts sasniedza 5 m garumu.
Lai ziedkopai būtu telpa, kur augt, vajadzēja izņemt sil-

tumnīcas jumtā stiklu.

Furcraea Vent. savvaļā aug Amerikā. Tās līdzīgas
agavēm, tikai lapas plānākas un zaļākas. No dažām furk-

rejām iegūst šķiedru.
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Divdīgļlapji — Dicotyledoneae

Pusdienas ziedu dzimta — Aizoaceae

Mesembrijanthemum L. savvaļā aug Āfrikā. Šajā ģintī

sastop kā lapu, tā ari stumbru sukulentus. Ziedi sarkani,

violeti, dzelteni vai balti, atgādina nelielus vienkāršo as-

teru ziedus.

Lithops E. N. Br. ģints augi līdzīgi nelieliem pūpēdī-
šiem vai akmentiņiem. Ziediņi atrodas divu saaugušo

lapu vidū.

Biezlapju dzimta Crassulaceae

Bryophyllum tubiflorum Harv. savvaļā aug Madagas-

karā, vairpumpuri attīstās apaļo lapu galos. Br. Daigre-
montianum vairpumpuri aug gar visu lapas malu.

Crassula lactea Ait. dzimtene ir Dienvidafrikā. Gar

lapu malām šiem augiem saskatāmi mazi, balti punktiņi
— kaļķu izsvīdumi. C. portulacea Lam. šādi punktiņi no-

vērojami pa visu lapas plātni.
Sempervivum arborescens L. un Aeonium arboreutn

Webb et Berth. ir kacenaugi, līdz 1 m augsti.
Cotyledon californica Bak. savvaļa aug Kalifornija.

Augs ļoti skaists, ar biezām, kā marmorā cirstām lapām.

Eiforbiju dzimta — Euphorbiaceae

Šās dzimtas sukulenti ļoti atgādina kaktusus. No

Euphorbia resinifera Berg. piensulas iegūst kaučuku.

Bieži dzīvokļos audzē mirdzošo eiforbiju — E.

splendens Bojer, kas savvaļā aug Madagaskarā. E. gran-

didens Haw. ir lieli kokveida augi un Abesinijā veido

meža audzes.

Kaktusu dzimta — Cactaceae

Kaktusu dzimtā ir ap 1500 sugu. Kaktusi aug tikai

Amerikā, kur izplatīti no Ugunszemes Dienvidamerikā

līdz Kanādai Ziemeļamerikā. Visvairāk šo augu Vidus-

amerikā.

Opun ci j v — Opuntia Mill. ģintī ir apmēram 200



87

sugu. Vīģes kaktusam — 0. ficus-indica Mill. ir

ēdami augļi. Dienvidamerikā sulīgos stumbrus sasmal-

cina un izēdina lopiem. Pūkainai opuncijai —

0. tomentosa Salm.-Dyck spilvainie stumbri izaug līdz

5 m gari.

Cerēji — Cereus Mill. ir stabveida kaktusi. Tr ī s-

šķautņu cerējām — C. triangularis Haw. ir lož-

ņājošs trīsšķautnains stumbrs un ēdami augļi. Nakts

karalienes — C. grandiflorus Mill. stumbrs ir apaļš,

ložņājošs. Tā zied ar lieliem, smaržīgiem ziediem, kas no-

zied vienā naktī: vakarā, tumsai iestājoties, atveras un

rītausmā savīst. Nakts princesei — C. nycticalus
Link stumbrs ir ložņājošs, ribains. Ziedi tādi paši kā

nakts karalienei, tikai nesmaržo.

Ežu kaktusi — Echinocactus Link ir apaļi,
bumbveidīgi, apklāti ar ērkšķiem.

Mamilarijas — Mammilaria Haworth ir spil-
venveidīgas, ar sīkākiem vai rupjākiem ērkšķiem.

Lapu kaktusu — Phyllocactus Link stumbri at-

gādina lapas. Ziedi tiem krāšņi, dažādās krāsās. Kultūrā

pazīst daudzus hibridus.

E p i f i ļ v — Epiphyllum Pfeiffer stumbri ir posmaini.
Zied decembrī ar sarkaniem ziediem. Epifiļus audzē kok-

veidīgus, uzpotējot uz lapu kaktusa — Peireskia aculeata

Mill.

Asklepiju dzimta — Asclepiadaceae

Stāpelijas — Stapelia L. savvaļā sastopamas
Dienvidafrikā un Vidusjūras apgabalā. Stumbri līdzīgi
kaktusu stumbriem. Ziedi brūni, zvaigžņveida, izdala

nepatīkamu smaržu. Ziedos bieži var redzēt mušu

kāpurus.

Kurvjziežu dzimta — Compositae

Šas dzimtas sukulenti savvaļā sastopami Āfrikā un

Kanariju salās.

Kleinia neriifolia Haw. ir kokveida augs, kas sasniedz

līdz 3 m lielu augstumu. Vasarā augs ir bez lapām, tās

sāk augt septembrī. Zied decembrī.
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BOTANISKĀ DĀRZA ĀRA EKSPOZICIJAS

DENDRARIJS

Dendrārijs aizņem dārzā 5 ha lielu platību. To ierī-

kojot, bija nodoms kokus un krūmus novietot sistemātiski

pēc dzimtām. Šis princips tomēr nav stingri ievērots, tā-

pēc vienas dzimtas pārstāvji atrodas dažādos sektoros.

Nākotnē paredzēts dendrāriju pakāpeniski pārkārtot pēc
apgabaliem, pēc koku un krūmu dabiskās ģeogrāfiskās
izplatības.

Ērtākas pārskatāmības dēļ dendrārija koki un krūmi

aprakstīti pa atsevišķiem dendrārija nodalījumiem — sek-

toriem, kuri parādīti dārza schematiskajā plānā.

I sektors

Ap 95% no visiem skuju koku mežiem atrodas zie-

meļu puslodē (Eiropā, Āzijā, Ziemeļamerikā). īpaši izce-

ļas Padomju Savienība un Kanāda, kur skuju koku meži

aizņem 70% no visas mežu platības. Pēc akadēmiķa V.

Komarova datiem, Padomju Savienībā ir 65 skuju koku

un krūmu sugas.

īvju dzimta — Taxaceae

īve — Taxus baccata L. sasniedz līdz 25 m augstumu

un līdz 1,5 m diametrā. Mūža ilgums ir 2000—4000 gadu.
īve izplatīta Rietumeiropā un Kaukāzā, bet dekorativos

nolūkos tiek audzēta arī parkos.
Padomju Latvijā īve sastopama brīvā dabā Nīcas un

Rucavas mežos, kā arī jūrmalas mežos pie Salacas. Mūsu

dendrārijā īve aug kā neliels izplēties krūms. Tās sarka-

nīgā koksne cieta un vērtīga, tiek izlietota būvniecībā, bet

galvenokārt virpotāju izstrādājumiem. Skujas indīgas —

tās lieto tautas medicinā.
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Priežu dzimta — Pinaceae

Vienkrāsas dižegle — Abies concolor Lindl.

et Gord. sasniedz lielus apmērus. Skujas tai garas, sud-

rabpelēkas. Dzimtene — Ziemeļamerikas rietumu kalni.

Koksne labs būvmateriāls. Eiropā šo koku audzē parkos
dekorativos nolūkos. Balzamdižegle — A. balsa-

mea Mill. ir līdz 25 m augsts koks, kura skujām, ja tās sa-

berž, ir balzama smarža. Dzimtene — Ziemeļamerikas
austrumi, kur tā izplatīta līdz 60. ziemeļu platuma grā-
dam. Visbiežāk aug. kopā ar citām koku sugām. Eiropā
kultivē jau ap 200 gadu, galvenokārt dekorativos nolūkos.

Vienādzvīņu dižegle — Abies homolepis
Sieb. et Zucc. ir neliels dekorativs koks. Tās dzimtene ir

Japāna.

Eiropas skujmete — Larix decidua Mill. sa-

sniedz 30 m augstumu; zari tai nokareni. Savvaļā aug Al-

pos, Karpatos un Cechoslovakijā, 1000—2000 m virs jū-
ras līmeņa. Eiropas skujmete aizņem lielas platības un

bieži vien aug kopā ar priedēm un eglēm. Pie mums šo

koku audzē parkos dekorativos nolūkos, bet tai var būt

nozīme arī mežsaimniecībā, jo augsnes ziņā ir samērā

pieticīgs koks. Ar labiem panākumiem tā kultivēta lielākās

platībās Lielauces mežos. Koksne ļoti vērtīga, izlieto-

jama būvmateriāliem, sevišķi zemūdens būvēm, izturības

ziņā līdzinās ozola koksnei. Miza satur miecvielas, no sve-

ķiem iegūst terpentinu. Rietumeiropā sastopamas skuj-
mešu baļķu ēkas, kas celtas apmēram pirms 700 gadiem
un gandrīz nemaz nav bojātas. Latvijas Valsts universi-

tātes Botāniskajā dārzā sastopami apmēram 100 gadu
veci skujmetes eksemplāri.

Serbijas egle — Picea omorica Pančič ir ende-

miska suga, kas uzglabājusies no pirmsledus laikmeta
un savvaļā sastopama vienīgi Dienvidslāvijā, Drinas upes

ieleja. Pie mums to audzē kā dekorativu, retu un krāšņu
koku. Serbljas egle, kas aug mūsu dārzā, ir ap 30 gadu
veca.

Duglasa egle — Pseudotsuga Douglasii Carr.

sava dzimtenē — Ziemeļamerikā pārsniedz 60 m aug-
stumu un vairāk nekā 3 m diametrā. Aug auglīgās
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augsnēs, visbiežāk kopā ar citām koku sugām. Eiropā
audzē jau apmēram kopš 100 gadiem, galvenokārt dekora-
tivos nolūkos. No koksnes iegūst būvmateriālus, miec-

vielas.un sveķus.
Parastā priede — Pinus silvestris L. sasniedz

40 un vairāk metru garumu un ap 600 gadu vecumu. Sav-

vaļā izplatīta gandrīz visā Eiropā, sākot no Kolas pus-
salas uz dienvidiem (nav Anglijā, Francijas rietumos, Itā-

lijā un Grieķijā), Kaukāzā, Sibirijā un Mazazijā. Koks

pieticīgs augsnes ziņā, bet necieš noēnojumu. Aug lie-

lās tīraudzēs un kopā ar citām koku sugām. Priedes kok-

sne vērtīga, to izlieto būvniecībā; no aromātiskajām sku-

jām iegūst eļļu, no sveķiem — kalifoniju un terpentinu.
Melnā priede — Pinus nigra Arn. savvaļā sasto-

pama Viduseiropā, Austrijā. Pie mums to audzē parkos
kā dekorativu koku.

Liepu dzimta — Tiliaceae

Parastā liepa — Tilta cordata Mill. sasniedz

līdz 800 gadu vecumu. Koks savvaļā aug gandrīz visaj
Eiropā, Kaukāzā un vietām arī Rietumsibirijā, pa lielākai

daļai jauktās audzēs kopā ar citiem kokiem. Ziemeļu ap-

gabalos parastā liepa aug arī krūmu veidā. Koksni izlieto

mucveida iesaiņojumiem, griezumiem un virpotāju iz-

strādājumiem, kā ari saplākšņu rūpniecībā; no koksnes

iegūst arī zīmējamo ogli, no mizas •— krijas un lūkus.

Ziedus lieto medicinā un kā krāsvielu dzērienu rūpniecībā.
Koks labi pacieš apgriešanu. Liepa ir ari labs medus augs,

tomēr mūsu klimatiskajos apstākļos liepa labi medo caur-

mērā vienreiz sešos gados. Liepu medus ir ļoti augstvēr-
tīgs.

Kļavu dzimta — Aceraceae

Parastā kļava — Acer platanoldes L. sasniedz

20—30 m augstumu. Tā izplatīta gandrīz visā Eiropā,
Kaukāzā un Mazazijas rietumu daļā. Aug jauķtās audzēs

kopā ar citām koku sugām. No koksnes izgatavo sīkus

priekšmetus, mašīnu un darba rīku koka daļas, kā arī

koka pūšamos mūzikas instrumentus. Kļava augsnes ziņā

izvēlīgāka nekā ozols uh osis. Ļoti vērtīgs augs lauku aiz-

sardzības meža joslām.
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Rožu dzimta — Rosaceae

Kamčatkas roze — Rosa rugosa Thbg. sasniedz

līdz 1,5 m augstumu. Savvaļā sastopama Tālajos Aus-

trumos, jūras piekrastē (ari Kamčatkā), Japānā un Ķīnā.
Tā daudz izmantota, veidojot pildīto ziedu rožu šķirnes.
Lielie augli bagāti ar vitaminiem. Audzē parkos kā deko-

rativu krūmu.

II sektors

Priežu dzimta — Pinaceae

Sudrabegle — Picea pungens Engelm. ir 30 —50

m garš koks. Dzimtene — Ziemeļamerika (Klinšu kalni

Kolorado štatā). Skujas ļoti asas, jauniem dzinumiem

sudrabpelēkas. Aug pa vienai vai nelielās grupās visbie-

žāk upju krastos. Eiropā un Amerikā plaši kultivē parkos
kā dekorativu augu. Skaistākās formas un krāsas sudrab-

egles pavairo, uzpotējot uz parastās egles. Ja pavairo sē-

jot, tad neiegūst tik vienādus un skaistus eksemplārus.
Šajā sektorā augošie kociņi ir sēti. Skaisti, potēti šās krāš-

ņās egles eksemplāri aug grupā starp augu māju un dīķi.
Kanādas egle — P. canadensis Britt. ir samērā liels

koks, kas savvaļā izplatīts Kanādā, visbiežāk upju un

ezeru krastos. Koksni izlieto būvniecībā un papīrrūpnie-
cībā. Kultivē parkos kā dekorativu koku. Parastā eg-

-1 c — Picea excelsa Link ir vairāk nekā 30 m augsts koks.

Tā ir viena no Eiropā visizplatītākām skuju koku sugām.
Ziemeļos tā sniedzas līdz koku sugu vistālākās izplatības
robežai, dienvidos — līdz meža stepju joslai. Mežos sa-

stopama tīraudzēs vai kopā ar citām koku sugām, pie kam

ļoti bieži kopā ar bērzu. Labāk aug mālainās augsnēs;
daudz ēncietīgāka nekā priede. Koksni lieto būvniecībā,

galdniecībā, papīrrūpniecībā, no tās pagatavo vijoles. Mi-

za satur miecvielas, skujas — ēteriskās eļļas, kuras lieto

ari parfimērijā. No sveķiem iegūst kalifoniju un terpen-
tinu. Egle labi pacieš apgriešanu, tādēļ to plaši izmanto

dzīvžogiem, aizturot sniegu gar dzelzceļiem. Parastajai

eglei sastopamas dažādas varietātes, piemēram, čūsku

egle — P. excelsa Link /. virgata Jacq., piramidalā
egle — P. excelsa pyramidalis Voss, punduru egle —
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P. excelsa pumila Beiss., Olendorfa biezzaru egle —

P. Ohlendorfii Spaeth. Šim eglēm vairāk dekorativa no-

zīme. Austrumu egle — P. orientalis Link savvaļā

aug Kaukāza kalnu rietumu daļā (arī Turcijā) 600—

2200 m virs jūras līmeņa. Sasniedz līdz 400 gadu vecumu.

Aug tīraudzēs vai kopā ar citām koku sugām. Tā labāk

pacieš sausu gaisu un sausu augsni nekā parastā egle.
īsās skujas un tievie zari piešķir kokam savdabīgu iz-

skatu, tādēļ pie mums to vairāk audzē kā dekorativu koku.

Veimuta priede — Pinus strobus L. sasniedz

līdz 50 m augstumu. Dzimtene — Kanādas rietumi. Ei-

ropā to kultivē jau apmēram 240 gadu, visvairāk deko-

rativos nolūkos. Koksni lieto būvniecībā un dažādu priekš-
metu pagatavošanai. Garo, skaisto un mīksto skuju dēļ
kokam ievērojama dekorativa vērtība. Augstā prie-
de — P. excelsa Wall. sasniedz līdz 50 m augstumu. Vai-

nags plati konisks. Dzimtene — Himalaju kalni. Pie

mums šo dekorativo koku reti audzē. Kalnu prie-
de — P. montana Mill. ir krūmveida. Tās dzimtene —

Alpu kalni, kur tā aug līdz 2000 m virs jūras līmeņa.
Koksne ir bagāta ar sveķiem, tādēļ labi deg arī nežā-

vēta. No zariem iegūst specifisku eļļu. Šī priede ļoti deko-

rativa. To stāda arī kāpu un smiltāju apmežošanai.

Ciprešu dzimta — Cupressaceae

Para š*t a i s paeglis — Juniperus communis L.

parasti ir krūms, retāk līdz 12 m augsts koks. Tas izplatīts
Eiropā un Āzijā mērenā un vēsā klimata joslā. Augsnes
ziņā pieticīgs, labi aug sausās smiltīs, kaļķainās un purvu

augsnēs. Koksni lieto kokgriezumiem un virpotāju iz-

strādājumiem; ogas izmanto medicinā un reibinošu dzē-

rienu rūpniecībā. Skaisti, vairāku simtu gadu veci eksem-

plāri sastopami vietu vietām visā Padomju Latvijā, sevišķi
daudz Ventspils rajonā. Sastopamas daudzas varietātes

gan ar plati, gan šauri piramidaliem, gan konveida vai-

nagiem. Šīs dekorativās varietātes un formas varētu sek-

mīgi lietot zaļajā celtniecībā — sevišķi, veidojot dabisko

ainavu grupas. Kazaku paegli —/. sabina L. vis-

biežāk sastop Vidusāzijas kadiķājos (arčās). Kazaku pa-

egli sastop arī Vidusāzijas kalnainajā daļā, kur tam liela
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nozīme lauku aizsardzībā. Koksne mīksta, aromātiska, no

tās izgatavo zīmuļu koka daļas un izmanto arī kā kuri-

nāmo. Tamarisku kazaku paeglim — /. sabina

tamariscifolia Ait., tāpat kā kazaku paeglim, mūsu ap-

stākļos vairāk tikai dekorativa nozīme. Ķīnas paeg-*
1 i s — /. sinensis f. Pfitzeriana Spaeth ir dekorativs.
krūms. Pamatforma izplatīta Ķīnā, Mančzurijas dienvidos

un Korejā. Rietumeiropā ievests 1804. gadā, kur izaudzē-

tas daudzas dekorativas formas. Plakanais pae g-
-1 i s — /. compressa Carr. ir parastā paegļa varietāte. Tas'
ir zems krūms ar konveida vainagu.

Rietumu dzīvības koks — Thuja occidenta-

lis L. ir līdz 20 m augsts koks ar raksturīgiem vienā plāk-
snē atejošiem zariem. Aug Ziemeļamerikas austrumu

štatos, kur purvainās augsnēs veido grūti caurejamus bie-

zokņus. Eiropā tiek kultivēts jau apmēram 400 gadu. Kok-
sni lieto kā būvmateriālu ūdens un apakšzemes būvēm,

kā arī dzelzceļu gulšņiem. Skujas izmanto arī medicinā.

Izkultivēts daudz dekorativu formu, no tām mūsu Botānis-

kajā dārzā sastopamas šādas: Th. occidentalis ericoides ļ
hort., Th. occidentalis fastigiata Jouger, Th. occidentalis*\

Rosenthalll Ohlend, Th. occidentalis Wagnerana Froeb.,

77/. occidentalis filiformis Beiss., Th. occidentalis pyrami- I
dalis hort., Th. occidentalis spiralis hort., Th. occidentalis I
Hoveyl Gord., Th. occidentalis Bodmeri Beiss., Th. occi-

dentalis aurelspicata Beiss., Th. occidentalis plicata
pygmaea hort. un Th. occidentalis Spaethii Smith hort.

Dzīvības kokus pavairo ar sēklām un spraudeņiem.
Austrumu biota — Blota orlentalls Endl. (sln.

Thuja orlentalls L.) sasniedz 18 m augstumu. Izplatīta

Ķīnas ziemeļos. Kopš seniem laikiem jau kultivē Turkes-

tanā un Himalajos. Eiropā ievesta 1737. gadā Leidenes

botāniskajā dārzā. Padomju Savienībā plaši izplatīta Vi-

dusāzijas dienvidu daļā, Kaukāzā, Krimā, Ukrainas dien-

vidrietumu daļā. Vainagam skaista, dekorativa forma.

Padomju Latvijā audzē reti.

Zirņu zemā ciprese — Chamaecyparis pisifera
S. et Z. Beissn. sasniedz līdz 20 m augstumu. Dzimtene —

Japāna. Labi padodas mitrās augsnēs, bet kaļķainas
augsnes nemīl. Pavairo ar spraudeņiem un sēklām. Sasto-

pamas vairākas formas, no kurām mūsu dārzā sastopa-
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mas: Ch. pisifera var. squarosa aurea Beiss., Ch. pisifera
var. plumosa aurea nana hort., Ch. pisifera var. plu-
mosa hort Lavsona zemā ciprese — Ch. Law-

soniana Parl. savā dzimtenē — Ziemeļamerikā sasniedz

līdz 40 m augstumu. Aplieva iedzeltena, līdz 4 cm plata,
kodols dzeltens, ar iesarkanu nokrāsu, satur daudz sveķu.
Koksne samērā smaga, bet labi apstrādājama un pulē-
jama, to lieto grīdu, gulšņu izgatavošanai un hidrotech-

niskām būvēm. Mūsu republikā tai tikai dekorativa no-

zīme. Sastopamas vairākas formas.

111 sektors

Olīvkoku dzimta — Oleaceae

Himalaju ceriņi — Syringa Emodi Wall. ir līdz

4,5 m augsti krūmi. Savvaļā aug Himalaju ziemeļrietu-

mos līdz Kašmirai un Kumaonai, līdz 2700—3600 m virs

jūras līmeņa. Tā ir viena no vissalcietīgākām ceriņu su-

gām. Zied jūnijā.

Junaņas ceriņi — S. Yunnanensis Franch.

savvaļā aug Ķīnā, Junaņas un Sičuanas provincē, no kā

cēlies arī auga nosaukums. Sastop kalnos 2700—3300 m

virs jūras līmeņa. Nav tik salcietīgi kā Himalaju ceriņi.

Ungāru ceriņi — 5. Josikaea Jacq. sasniedz līdz

4,5 m augstumu. Savvaļā sastop Karpatos un Transilva-

nijā — gan kalnos, gan upju ielejās. Pacieš sausumu un

ir ļoti salcietīgi (neizsala ari 1941.—1942. gada ziemā,

kad temperatūra nokrita līdz —41,4° C). Ziedu krāsa va-

riē: sausās vasarās tā zilganāka, slapjās — violetāka.

Ļoti labi piemērojas dažādiem klimatiskiem apstākļiem —

sastop Kolas pussalas ziemeļos līdz Padomju Savienības

subtropiem.

Svegincova ceriņi — 5. Sweginzowii Koehne
et Lingelsh. sastopami kalnu ieplakās Ķīnas Sičua-

nas provinces ziemeļrietumu daļā, līdz 3300 m virs jūras

līmeņa. G. Potaņina ekspedicija tos atrada 1894. gadā.

Izplaukst jūnijā un zied apmēram 3 nedēļas. Salcietība

apmierinoša. leteicami kā dekorativi krūmi zaļajā celtnie-

cībā.
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Pūkainie ceriņi — 5. villosa Vahl ir kupli līdz

3,5 m augsti krūmi. Tie savvaļā sastopami Ziemeļķīnā.
Šo ceriņu lapu forma un ziedu krāsa stipri variē atkarībā

no augšanas apstākļiem pat veģetativi pavairotiem au-

giem. Sastopamas vairākas varietātes.

Komarova ceriņi — 5. Ķomarowii var. sargen-

tiana Schneid. — izplatīti Ķīnas ziemeļrietumos. Zied-

kopas horizontālas vai nokarenas. Domā, ka šī suga ir

5. reflexa Schneid. un 5. villosa Vahl krustojums. īpat-
nēji skaisti dekoratīvi krūmi.

Amūras ceriņi — Syringa amurensis Rupr. ir

krūmi vai nelieli līdz 10 m augsti koki. Savvaļā sastop
Tālajos Austrumos, Mančžurijā un Ķīnā. Aug upju iele-

jās kopā ar citām koku sugām. Kultivē galvenokārt deko-

rativos nolūkos. Ļoti salcietīgi. Ziedi balti, smaržīgi, zied

vēlāk nekā citi ceriņi. Koksni izlieto parketa rūpniecībā
un dažādiem sīkiem izstrādājumiem.

Japānas ceriņi — S. japonica Dcne. ir ļoti lī-

dzīgi Amūras ceriņiem, bet zied pat vēlāk nekā Amūras

ceriņi. Lapas tiem lielākas, mazāk salcietīgas un cieš vai-

rāk no sausuma. Dzimtene — Japāna.

Ķīnas ceriņi —S. chinensis Willd. savvaļā nav

sastopami. Pieņem, ka šī suga cēlusies, dabiski krustojo-
ties Persijas un parastajiem ceriņiem. Pirmoreiz konsta-

tēta Francijā ap 1777. gadu, vēlāk iegūta vairākās vietās,

apzināti krustojot šīs abas ceriņu sugas. Ķīnas ceriņi ir

skaisti dekorativi krūmi ar labu salcietību. Nosaukums

radies pārpratuma dēļ, jo augs ir līdzīgs citai Ķīnā au-

dzētu ceriņu sugai.
Parastie ceriņi— S. vulgaris L. ir krūmi vai

nelieli, līdz 9 m augsti koki, kas savvaļā aug Irānas me-

žos. Eiropā tie ievesti 16. gs., Ungārijā un Balkanu val-

stīs pārgājuši savvaļā un sastopami mežos. Sasniedz sa-

mērā lielu vecumu; piemēram, Portsmutā aug ap 180

gadu vecs eksemplārs. Ziedi gaišāki vai tumšāki violeti.

Izkultivētas ļoti daudzas formas, kas atšķiras gan pēc

ziedkopu un ziedu formas, gan pēc ziedu lieluma.

No parasto ceriņu kultūras formām Botāniskajā dārzā

ir šādas: Michel Buchner, Arthur William Paul, Belle dc

Nancy, Andenken an L. Spāth, Leon Simon, Pasteur,

Volcan, Etna, Praecox Montesquin, Charles X, Lemoine,



Cauour, Amethyst, Rubra dc Marly, Ķonigin Luise, Marie

Legraye, Jan van Toli, Dr. Llndley, Praecox Lamartine,

Hugo Ķoster, Congo, Waldeck Rousseau, President Lou-

bet, Rosace, Marēchal dc Bossamplerre, Praecox Vouban,

Abel Chatenay, Miss Ellen Wlllmott, Casimir Perrier, Ed.

Andre, Slnai.

Apaļais osis — Fraxinus excelsior globosa Dee-

gen un zeltainais osis — Fr. excelsior var. aurea

Pers. ir parastā oša dekorativas formas.

Parastais ligustrs — Ligustrum vulgaris L.

ir krūms ar ādainām lapām; savvaļā izplatīts Kaukāza

kalnos un Krimā. Pie mums samērā salcietīgs, labi panes

apgriešanu un tādēļ noderīgs dzīvžogiem. Koksni lieto

zīmuļu rūpniecībā un virpotāju izstrādājumiem. No ogles

izgatavo medību pulveri.

Eiropas zeltpulkstenītis jeb forsitija
— Forsythia europaea Deg. et Bald. savvaļā izplatīts
Albānijas kalnos. Tas ir vidēji salcietīgs krūms. Zied agri.
Izaudzētas vairākas varietātes.

Viršu dzimta — Ericaceae

Maigās acālijas — Azalea mollis 81. ir nelieli,
samērā salcietīgi krūmi, kas savvaļā aug Japānas kalnos.

Ziedi dzelteni vai sarkani, bez smaržas. Šai sugai vairā-

kas kultūras formas.

IV sektors

Rožu dzimta — Rosaceae

Stepju jeb krūmu ķirsis — Prunus fruticosa Pali.
ir neliels koks vai krūms ar lodveida vainagu un bieži ari

pacilu stumbru. Savvaļā sastop Padomju Savienības dien-

vidaustrumu daļā, Rietumeiropā, Balkanos un Mazazijā.
1- Mičurins izmantojis šo sugu, izaudzējot jaunas ķiršu
šķirnes. Ļoti perspektiva izejas forma ķiršu hibridizācijai
un selekcijai. Arvien ziedošais ķirsis — P. aci-
da Ehrh. var. semperflorens hort. — koksni bieži izlieto

kokgriezumiem. Augļi vērtīgi. Pamatsugas dzimtene —

Kaukazs un Tuvie Austrumi. Šai varietātei vairāk deko-

rativa nozīme. Pilnziedu ķirsim — P. cerasus

997*
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piena Lois. ir dekorativa nozīme. Ziedi pildīti. Saldais

jeb putnu ķirsis — P. aulum L. sasniedz līdz 25 m

augstumu. Savvaļā izplatīts Balkanos, Kaukāzā, Krimā,
Moldavijas PSR un Ukrainas PSR dienvidos. Sastopamas
vairākas varietātes. Izkultivētas daudzas šķirnes. Kad cil-

vēki šo ķirsi sākuši kultivēt, nav īsti zināms. Jau Teofrasts

min saldo ķirsi, kas augot kopā ar liepām upju ielejās
Grieķijas ziemeļos. Koksni izlieto mēbeļu rūpniecībā.
Padomju Savienībā to audzē arī Ļeņingradas rajonā, bet

salcietības ziņā tas droši audzējams, tikai sākot ar Balt-

krievijas PSR dienvidiem. Saldais pilnziedu ķir-
sis — P. avlum piena Schneid. ir neliels dekorativs koks

ar lieliem, baltiem,pildītiemziediem. S ar ž c n t a jeb S a-

chalinas ķirša — P. serrulata Ldl. var. sachaliensis

Most. (sili. P. Sargentii Rehd.) dzimtene ir Sachalina un

Japāna. Zied ļoti agri ar sarkaniem ziediem. Ļoti krāšņs
un dekorativs augs. Zāģzobainais ķirsis—/5.
serrulata Ldl. savvaļā aug Ķīnā un Japānā. Kokam deko-

rativa nozīme. Smaržīgais jeb akmens ķir-
sis — P. mahaleb L. ir koks vai krūms un sasniedz 10—

12 m augstumu. Izplatīts savvaļā Tjanšana kalnu dienvid-

rietumu daļā, pa daļai arī Pamira Alajā, Kaukāzā, Krimā,

Ukrainas PSR, Moldavijas PSR un Rietumeiropas dien-

vidu daļā. Koks pacieš lielu sausumu, aug kaļķakmens
klintīs. Koksne cieta, labi pulējas, to lieto galdniecībā
un virpotāju izstrādājumiem. Koksne satur kumarinu, tā-

dēļ tai specifiska smarža. No lapām iegūst smaržīgu ūde-

ni, ko lieto parfimērijā. Sēklas satur daudz amigdalina,
ko lieto, izgatavojot mandeļu ziepes. Smaržīgo ķirsi plaši
izmanto kā potcelmu, pavairojot skābos un saldos ķir-
šus. Viena no šā potcelma labajām īpašībām ir tā, ka tas

nekad nedod sakņu atvases. Koks labi pacieš apgriešanu.

Sastopamas arī sēru formas ar nokareniem zariem. Pa-

rastā ieva — P. padus L. ir koks vai krūms, kas sa-

sniedz līdz 17 m augstumu. Tā savvaļā aug Ziemeļeiropā
un Ziemeļazijā līdz Sachalinai. Eiropas dienvidos tās iz-

platības robeža iet līdz Balkaniem un Ziemeļitalijai. Aug

atsevišķi, grupās vai kopā ar citām koku sugām. Koksni
lieto virpotāju izstrādājumiem. Parastās ievas varietāte

— P. padus var. commutata Dip. sāk augt ļoti agri pava-

sari. Virginijas ieva — P. demissa Dietr. ir krūms
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vai līdz 10 m augsts koks. Tā ļoti līdzīga parastai ievai,
tikai augļi sarkani. Savvaļā sastop Ziemeļamerikā'(Ka-

nādā). Koksni lieto arī mēbeļu rūpniecībā. Virginijas ieva

noderīga smiltāju apmežošanai. Japānas jeb Ma a-

ka ieva — Prunus Maackii Rupr. ir līdz 15 m augsts
koks vai krūms, kas savvaļā aug Japānā, Ķīnā, Amūras

un Usurijas apgabalos. Sugai dekorativa nozīme. Miču-

rina cerapaduss jeb ievķirsis — P. Maackii

Rupr. X Cerasus fruticosa Pali. ir I. Mičurina izaudzēts

Maaka ievas un ķirša hibrids. Pensilvanijas ķir-
sis — P. pensylvanica L. ir neliels, līdz 13 m augsts koks

vai krūms, kas savvaļā augZiemeļamerikā. Tas izplatījies
arī Padomiu Savienībā, kur sastopams tālu ziemeļos.
Pensilvanijas ķirsis ir ļoti salcietīgs un ļoti skaists kā

ziedu, tā augļu laikā.

Krūmu mandele jeb pundurmandele —

Amygdalus nana L. sasniedz līdz 1,5 m augstumu. Šis

krūms savvaļā aug uz dienvidiem no mežu stepju joslas,
Priekškaukazā, Rietumsibirijā, stepju apgabalā, Vidus-

āzijā, Dienvidvācijā, Cechoslovakijā, Ungārijā. Augam
dekorativa nozīme. No sēklām iegūst mandeļu eļļas suro-

gātu, ko lieto medicinā. Krūms pacieš lielu sausumu un ir

loti salcietīgs. I. Mičurins, krustojot krūmu mandeli ar

Dāvida persiku, ieguva mandeli-starpnieku, kuru varētu

izmantot, lai izaudzētu salcietīgu persiku šķirnes.
Petuņikova pundurmandele — Atnygda-

lus Petunnikovii Litw. ir 1 m augsts krūms, kas savvaļā

sastopams Vidusāzijā Tjanšana rietumu daļā. Samērā

salcietīgs dekorativs augs.
Pildītais mandeļkociņš — Prunus triloba

Lindl. /. piena hort. ir neliels krūms vai koks, kura pamat-
suga sastopama Ķīnā. Ļoti dekorativs augs ar pildītiem
ziediem. Pavairojams potējot uz plūmju potcelmiem.

Japānas ķirsis — Prunus japonlca Thunb. ir

krūms, kas savvaļā augĶīnā un Japānā. Padomju Savie-

nībā introducēts 1881. gadā, bet ir diezgan jūtīgs pret salu.

Kokam dekorativa nozīme. Izkultivētas arī formas ar pildī-
tiem ziediem, kā, piemēram, P. japonlca Thunb. piena
hort. Tūbainais ķirsis — P. tomentosa Thunb. sa-

sniedz līdz 3 m augstumu. Krūms savvaļā izplatīts Ķī-

nas ziemeļrietumos, Himalajos un Japānā. Tas aug kal-
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nos līdz 3000 m virs jūras līmeņa. Padomju Savienībā

kultivē jau kopš 1870. gada. Tūbainais ķirsis samērā sal-

cietīgs, aug labi arī Ļeņingradā. Bagātīgi zied un dod

augļus, tādēļ pēdējā laikā tam tiek veltīta sevišķa uzma-

nība. Dekorativs augs.

Mančžurijas aprikoze — Armeniaca man-

shurica (Maxim.) Skvortz. sasniedz līdz 15 m augstumu.
Šis koks savvaļā aug Pieamuras apgabalā, Mančžurijā un

Korejā. Salcietīgs augs; var augt un ražot augļus arī Ļe-
ņingradas apkārtnē. Labs potcelms kultūras aprikozei, ar

kuru arī labi krustojas. Tas ir ļoti svarīgi salcietīgu kul-

tūras šķirņu izaudzēšanai, kādas izaudzējis arī I. Miču-

rins, krustojot vairākas salcietīgas šķirnes, kā, piemēram,
Lučšij Mičurinskij, Tovarišč un Mongol. Koksne vērtīga,
cieta, ar skaistu zīmējumu. levērojama nozīme tai arī mež-

kopībā, bet augļi uzturam maz derīgi. Koks aug ātri.

Vīt olveida jeb Ķīnas plūmes — Prunus

salicina Lindl. (sin. P. triflora Roxb. var. manshurica

Skvortz.) Usurijas ģeogrāfiskā varietāte ir ļoti salcietīga,

pacieš salu līdz — 50° C. Līdz 13 m augsts koks, kas sav-

vaļā izplatīts Piejūras apgabalā, Ķīnā un Korejā. To ari

kultivē. Labi piemērojas dažādiem apstākļiem un agri sāk

nest augļus. Pieticīgs augsnes ziņā, no kaitēkļiem un sli-

mībām cieš maz. Labi krustojas ar citām plūmju sugām,
pat ar persikiem un aprikozēm, kam var būt liela nozīme

šo kultūru pavirzīšanā uz ziemeļiem. Arī Botāniskajā
dārzā sastopamā P. gymnodonta Koehne ir, pēc dažu au-

toru domām, viena no šās sugas (P. salicina Lindl.) va-

n'etatēm. Dzeloņu plūme — P. spinosa L. ir krūms vai

līdz 5 m augsts koks, kas savvaļā sastopams no 68. zie-

meļu platuma grāda Skandināvijā līdz Eiropas dienvi-

diem, Kaukazam un Mazazijai. Aug kalnos līdz 1600 m

virs jūras līmeņa. Sastopamas vairākas varietātes un for-

mas. Labi aug ari sausās augsnēs un ir ļoti salcietīga.
Lapas lieto tējai, tās satur 195 mg% C vitamina. Augļi
lietojami arī uzturā; no tiem izgatavo etiķi, kvasu, vīnu

un kafijas surogātu. Ar augļu sulu un mizu krāso audu-

mus sarkanā krāsā, tautas medicinā to lieto kā caurejas
līdzekli. No cietās, iesarkanās koksnes izgatavo dažādus

sīkus koka izstrādājumus. I. Mičurins šo plūmi sekmīgi

izmantojis plūmju hibridizācijā, lai izaudzētu jaunas, sal-



104

cietīgas plūmju šķirnes. Pēc mūsu novērojumiem, dzeloņ-

plūmei var būt liela nozīme kā potcelmam, introducējot
un aklimatizējot dienvidnieciskas šķirnes (persikus, apri-
kozes un mazāk salcietīgas plūmju šķirnes), jo dzeloņ-
plūmei agri rudenī izbeidzas sakņu fizioloģiskā aktivitāte,
tā agri nobeidz augšanu un nodzeltina lapas. Tādas pašas

īpašības uzrāda arī piepotētie persiki, aprikozes un plū-
mes. Kaukāza plūme —P. divaricata Ldb. ir krūms

vai līdz 10 m augsts koks, kas savvaļā izplatīta Kaukāzā,

Turkmenijas PSR, Pamirā, Irānā, Mazazijā un Balkanos.

Tagad kultivē līdz Ļeņingradai. Sastopamas daudzas va-

rietātes un formas. Tai var būt liela nozīme plūmju kul-

tūras tālākajā selekcijā. Augļi ēdami. Plaši lieto kā pot-
celmu, bet, pēc mūsu novērojumiem, tā nav tik piemērota
dienvidu šķirņu potcelmiem, jo saknes ir fizioloģiski akti-

vas līdz pat sala laikam, tādēļ potējumi savlaicīgi neno-

briest un mazinās to salcietība.

Prunus cerasifera var. Pissardii Carr. un P. cerasifera
var. nigra Bailey skaisto lapu dēļ ir dekorativa nozīme.

Interesanta ir mūsu dārzā sastopamā P. planteriensis
Sim. ar pildītiem ziediem, kuru daži autori uzskata par

P. insititia L. varietāti. Tā ir ļoti salcietīga un neizsala

arī 1940. gadā. Veido nelielu, druknu kociņu, kas bagātīgi
ražo. Daudz dubultu, kopā saaugušu augļu, kas satur līdz

23% cukura. Sēklas labi dīgst. Lielās salcietības, mazā

auguma un augļu lielā cukura daudzuma dēļ.ļoti perspek-
tiva šķirne plūmju hibridizācijai un selekcijai. Augam
arī ievērojama dekprativa nozīme, jo ziedi pa daļai pildīti.

Smilšu ķirsis — Prunus Besseyi Bail. ir neliels,

1,2 m augsts krūms, kas savvaļā aug Ziemeļamerikā. Tas

ir salcietīgs un pieticīgs kā augsnes, tā arī mitruma ziņa,

bagātīgi un agri ražo, bet augļi nav ēdami. Krustojas pla-
šās robežās ar Prunus ģints pārstāvjiem (persikiem, ap-

rikozēm un plūmēm). Smilšu ķirsis krustots ar daudzām

kultūras plūmju šķirnēm, kuras agri un bagātīgi ražo.

Izmantojams arī kā potcelms plūmēm, aprikozēm, persi-
kiem, tomēr nav visai ieteicams trauslās koksnes dēļ, jo

potētie koki viegli nolūst. Potcelmam vairāk eksperimen-
tāla nozīme dienvidniecisku Prunus sugu introducēšanā,

jo tas rudenī samērā agri beidz augt.
Mauleja cidonija — Chaenomeles Maulei
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Schneid. ir līdz 1 m augsts krūms, kas savvaļā izplatīts
Japānā. Padomju Savienībā introducēts kopš 1796. gada.

Suga samērā salcietīga, labi padodas (nedaudz apsalst
viengadīgi dzinumi) arī Ļeņingradā. Krāšņi zied un ba-

gātīgi ražo augļus, kuriem varētu būt nozīme arī augļu

pārstrādāšanas rūpniecībā. Sekmīgi audzējama siltumnī-

cās kā dekorativs augs agrai uzziedināšanai — janvārī
un februārī.

Mežābele — Mālus sllvestris Mill. sasniedz līdz

12 m augstumu. Padomju Savienībā savvaļā sastop no

Karelijas šauruma, Vologdas un Molotovas uz dienvi-

diem, kur izplatības robeža grūtāk nosakāma. Lielākās

platībās aug Kazachstanas dienvidu daļas mežos (30 000

— 40 000 ha) un Kirgizijas dienvidu daļā (apmēram
2000 ha). Kultivē galvenokārt potcelmiem, bet lietojami
arī augļi. Koksni izmanto galdniecībā dažādām imitāci-

jām. Plūmjlapu ābele — M. prunifolia Borkh. ir

krūms vai līdz 10 m augsts koks, kas savvaļā nav atrasts.

Domā, ka šī suga cēlusies Ziemeļķīnā un ir M. pumila
Mill. un M. baccata (L.) Borkh. hibrids. Eiropā introdu-

ceta kopš 1750. gada. Ļoti salcietīga, ar labi attīstītu sak-

ņu sistēmu, tādēļ ir teicams potcelms. I. Mičurins to plaši
lietojis ābeļu hibridizācijā, izaudzējot jaunas šķirnes. Sa-

stopamas vairākas varietātes un dekorativas formas.

Mūsu dārzā aug divas varietātes: M. prunifolia Borkh.

var. lutea Koch un M. prunifolia Borkh. var. pendula.
Nedzvecka ābele — M. Niedzwelzkyana Dieck ir

līdz 6 m augsts koks, kas savvaļā izplatīts Āzijā (Tjan-
šana kalnos). Koks samērā salcietīgs, lapas plaukšanas
laikā sarkanas. Ziedi krāšņi, violeti sarkani, augļi arī sar-

kani. I. Mičurins Šo ābeli plaši lietojis hibridizācijā, au-

dzējot sarkanaugļu ābeļu šķirnes. Hibridizācijā iegūtas arī

vairākas dekorativas formas. Sugai liela nozīme selekcijā
un dekorativajā dārzkopībā. Brūnā ābele — M. fusca
C K. Schneid. ir līdz 12 m augsts koks, kas savvaļā sa-

stopams Ziemeļamerikā no Aļaskas līdz Kalifornijai, vis-

vairāk upju ielejās. Padomju Savienībā introducēta kopš
1836. gada un izplatīta no Ļeņingradas līdz Poltavai. Ko-

kam galvenokārt dekorativa nozīme. Aijovas ābele

— M. ioensis Britt. sasniedz līdz 10 m augstumu. Savvaļā

aug Ziemeļamerikā Misisipi un Misuri upju ielejā. Kokam
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pie mums galvenokārt dekorativa nozīme. Padomju Savie-

nībā introducēta kopš 1885. gada. Cumi ābele — M.

Zumi Rehd. ir līdz 6 m augsts koks, visbiežāk ar pirami-
dalu vainagu. Savvaļā aug Japānā, bet Padomju Savie-

nībā introducēta kopš 1892. gada. Koks vidēji salcietīgs,
tam galvenokārt dekorativa nozīme. Ringo ābele —

M. Ringo Sieb. (pēc dažu autoru uzskata ir M. prunifolia
Borkh. varietāte) sasniedz līdz 5 m augstumu un savvaļā

aug Japānā un Ķīnā. Kultivē augļu dēļ vai arī potcel-
miem. Padomju Savienībā introducēta kopš 1850. gada.
Nav tik salcietīga kā plūmjlapu ābele. Toringo ābe-

le — M. Toringo Sieb. ir līdz 10 m augsts dekorativs

koks, bet sastop arī vairākas krūmveida varietātes. Sav-

vaļā izplatīta Japānā un Korejā. Salcietīga un nes aug-

ļus arī Ļeņingradā. Sarženta ābele —M. Sargentii
Rehd. ir neliels, līdz 2 m plats krūms ar horizontāliem za-

riem. Sākotnēji izplatīts Japānā. Padomju Savienībā šī

ābele introducēta kopš 1892. gada. Tā ir salcietīga un ļoti
dekorativa. Arnolda ābele — M. florlbunda Sieb.

var. Arnoldiana Rehd. ir M. florlbunda Sieb. un M. bac-

cata (L.) Borkh. hibrids, kas Padomju Savienībā introdu-

cēta kopš 1883. gada. Tā ir salcietīga un dekorativa. L e-

moinē ābele — ir Af. Niedzwetzkyana Dieck un M.

spectabills Borkh. hibrids. Ļoti dekorativa suga. Pur-

pura ābele — M. florlbunda purpurea Barb. ir M.

Niedzwetzkyana Dieck un M. atrosanguinea C. K.

Schneid. hibrids, ko Padomju Savienībā kultivē

jau kopš 1900. gada. Salcietīga un ļoti dekorativa

suga. Magdeburgas ābele — M. magdeburgensis
Hartwig ir M. spectabills Borkh. un M. baccata Borkh.

hibrids. Šo dekorativo koku Padomju Savienībā kultivē

jau kopš 1900. gada. Elises sēru ābelei — M. pu-
mila pendula C. Schn. Ellse Rathke hort. ir nokareni zari.

Tai dekorativa nozīme.

Amūras fizokarps — Physocarpus amurensis

Max. ir paliels krūms, kas savvaļā aug Tālajos Austrumos

un vietām arī Mančžurijā. Krūmam tikai dekorativa no-

zīme.

Irbenāju fizokarps — Physocarpus opulifo-
lu Max. sasniedz līdz 3 m augstumu. Šis krūms savvaļā
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aug Ziemeļamerikas austrumu daļa. Tam dekorativa nozī-

me, derīgs arī dzīvžogiem.
Parastā klintene — Cotoneaster integerrima

Mcd. ir neliels krūms, kas savvaļā sastopams gandrīz visā

Eiropā, Kaukāzā, Sibirijas dienvidu daļā, Himalajos un

Ķīnā. Dekorativais krūms noderīgs arī dzīvžogiem un

krauju nostiprināšanai. Daudzziedu klintene —

C. multiflora Bunge ir līdz 2 m augsts krūms un savvaļā

izplatīts Kaukāzā, Rietumsibirijā, Vidusāzijā un Centrā-

lajā Ķīnā. Augam dekorativa nozīme. Spīdīgā klin-

tene — C. lucida Schlecht. savvaļā aug Austrumazijā;
šis krūms derīgs dzīvžogiem. Gļēvā klintene —

C. ignava E. Wolf. savvaļā aug Austrumturkestanā.

Domā, ka tā cēlusies, krustojoties C. melanocarpa Fisch. cx

Loud. un C. multiflora C. A. Mey. Plašā klintene —

C divarlcata Rehd. ir neliels izplēties krūms, kas savvaļā

sastopams centrālajā Ķīnā un Rietumķīnā. Dekorativs,
samērā salcietīgs augs.

Dižskābaržu dzimta — Fagaceae

Parastais dižskābardis — Fagus siluatica

L. sasniedz 30 metru un vairāk metru augstumu un līdz

500 gadu vecumu. Sākotnēji sastopams gandrīz visā Rie-

tumeiropā, vietām Kaukāzā un Krimā. Aug tīraudzēs vai

kopā ar citām koku sugām. Koksni lieto būvniecībā un

galdniecībā. Augļi — rieksti ir laba lopbarība, tie satur

vērtīgas eļļas. Sastopamas vairākas dekorativas formas,
no kurām mūsu Botāniskajā dārzā sastopamas šādas:

F. silvatica atropurpurea latifolia hort., F. silvatica Da-

vyckii Hesse.

Parastais ozols — Quercus robur L. sasniedz

līdz 40 m augstumu un 500 gadu vecumu, bet atsevišķos
gadījumos pat 1500 gadu vecumu. Savvaļā sastopams
visā Eiropā (izņemot pašus ziemeļus), Kaukāzā un Maz-

azijā. Aug tīraudzēs un kopā ar citām koku sugām.
Koksne ļoti izturīga, lieto būvmateriāliem, kā arī finieru

un mēbeļu rūpniecībā. Miza satur miecvielas. Zīles lieto

lopbarībai. Sastopamas ari dekorativas izkultivētas for-

mas. Klinšu ozols — Q. sessiliflora Sal. atšķiras
no parastā ozola ar garākiem lapu kātiņiem. Klinšu ozols
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plaši izplatīts Padomju Savienības Eiropas daļas dienvid-

rietumos, Ziemeļkaukazā un Krimā. Sarkanais

ozols — Q. rubra L. sasniedz 30 m augstumu. Dzim-

tene — Ziemeļamerika. Paretam audzē arī Latvijas PSR

(piemēram, Dubultos, Kazdangā, Lielaucē v. c). Lapas
šim ozolam rudenī krāšņi oranžsarkanas. Koksne nav tik

vērtīga kā parastajam ozolam.

V sektors

Rožu dzimta — Rosaceae

Meža bumbiere — Pyrus communis L. ir dzelo-

ņains krūms vai līdz 20 m augsts koks, kas atsevišķos

gadījumos sasniedz līdz 300 gadu vecumu. Savvaļā tā

sastopama gandrīz visā Eiropā (izņemot tās ziemeļu

daļu), Kaukāzā, Mazazijā, Vidusāzijā un Ziemeļafrikā.
Izkultivētas apmēram 5000 šķirnes. Lieli nopelni jaunu
bumbieru šķirņu izaudzēšanā ir I. Mičurinam un mičuri-

nietim A. Lukaševam Sibirijā. Bumbieres kultūras šķir-
nes aug daudz tālāk uz ziemeļiem nekā parastā meža

bumbiere. Kultūras bumbieres ziemeļu izplatības robeža

ir Ļeņingrada — Jaroslavļa — Gorkija — Ufa. Bumbie-

res koksne ļoti vērtīga, to lieto finieru un mēbeļu rūpnie-

cībā; no tās izgatavo rasējamos piederumus. Augļus
izmanto uzturam. Usurijas bumbiere — P. us-

suriensis Maxim. ir augsts, dzeloņains koks, kas sasniedz

līdz 15 m augstumu un sākotnēji izplatīts Tālo Austrumu

apgabalā, Mančžurijā un Ķīnā. Usurijas bumbiere ir sal-

cietīga, sastop vairākas varietātes. I. Mičurins to plaši lie-

tojis hibridizācijā. leteicama kā labs potcelms. Koksni un

augļus izmanto tāpat kā iepriekšējām bumbieru sugām.
Vītollapu bumbiere — P. salicifolia Pali. ir

dzeloņains, līdz 10 m augsts koks ar izplētušos vainagu.
Lapas garas, lancetiskas, sudrabpelēkas, pūkainas. Ziedi

balti, 5—7 mm plati. Salcietīgs, augsnes un mitruma ziņā

pieticīgs augs. Dzimtene — Dagestana, Kaspijas jūras
piekrastes josla, Azerbaidžāņa, Armēnija, Gruzijas aus-

trumdaļa un Ziemeļirana. Tā izmantojama kā potcelms

sausu augšņu rajonos un arī bumbieru hibridizācijā. Koks

veido bagātīgi sakņu atvases, tādēļ to varētu audzēt smil-
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tāju nostiprināšanai. Augļi lietojami tikai pēc pārrūgša-
nas. Latvijas PSR apstākļos labi pārcieš parastas ziemas.

Sastopamas vairākas varietātes. Padomju Savienībā

introducēta kopš 1809. gada.
Parastais pīlādzis — Sorbus aucuparia L. ir

krūms vai līdz 15 m augsts koks, kas savvaļā sastopams
Eiropas mežu joslā, Sibirijā, Vidusāzijā un ziemeļos līdz

tundrai. Aug kopā ar citām koku sugām. Koksni lieto imi-

tācijām un malkai. Ogas izmanto ievārījumiem, liķieru

rūpniecībā, tās labprāt ēd arī meža putni. Koks ļoti deko-

rativs, salcietīgs un pieticīgs. Sēru pīlādzis — S.

aucuparia L. var. pendula hort. ir parastā pīlādža forma ar

nokareniem zariem. Krievijas jeb Nevežinas

pīlādzis — 5. aucuparia L. var. rossica f. major
Spāth ir izkultivēts Vladimiras rajonā. Šim pīlādzim

augļi lielāki un saldāki. Moravijas pīlādzis —

5. aucuparia L. var. moravica Zengerl. aug Bohemijas
kalnu nogāzēs. Augļi tam lielāki un saldāki nekā parasta-
jam pīlādzim. Somijas pīlādzis — S. hybrida L.

(sin. S. fennica C. Koch.) ir 5. aucuparia L. un S. inter-

media Pers. hibrids, kas izplatīts Skandināvijā. Padomju
Savienībā introducēts kopš 1779. gada, aug labi un nes

augļus. Zviedru pīlādzis — 5. intermedia Pers.

(sin. S. scandica Fr.) sasniedz līdz 10 m augstumu, sav-

vaļā aug Skandināvijā un Baltijas jūras piekrastē. Tas ir

salcietīgs un pieticīgs koks kā mitruma, tā augsnes ziņā.
Ar augļiem un sārtajām lapām sevišķi dekorativs rudenī.

Mugeota pīlādzis — 5. Mougeottii Soy. et Gord.
ir ļoti līdzīgs iepriekšējai sugai. Tas sasniedz līdz 20 m

augstumu un savvaļā aug Ziemeļamerikā; izplatījies arī

Padomju Savienībā. Pohuašanas pīlādzis —

5. pohuashanensis Rehder ir krūms vai neliels kociņš, kas

savvaļā izplatīts Ziemeļķīnā. Vainags izpleties, ziedkopa
liela (10 —12 cm diametrā). Dekorativs un salcietīgs augs,

izplatīts arī Padomju Savienībā. Krimas pīlādzis
— 5. torminalis Crantz sasniedz līdz 20 m augstumu. Tas

savvaļā izplatīts Dānijā, Anglijā, Francijā, Itālijā, Bal-

kanu pussalā, Padomju Savienības vidienē un dienvidos,
Kaukāzā, Sirijā un Ziemeļafrikā. Samērā salcietīgs koks.
Pie

mums sastopams dārzniecībās un apstādījumos.

Platlapainais pīlādzis — 5. latifolia Pers. ir
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līdz 16 m augsts koks. Domā, ka tas ir S. aria Crantz un

5. torminalis Crantz hibrids. Savvaļā izplatīts Rietumei-

ropā, Mazazijā un Ziemeļafrikā. Padomju Savienībā au-

dzē samērā maz. Koks ir dekorativs, ar īpatnēju vainagu,
lielu ziedkopu un skaistas krāsas lapām rudenī. D a ž ā d-

lapu pīlādzis —5. heterophylla Reichb. ir krūms

vai neliels kociņš ar tieviem, jaunībā nokareniem zariem.

Domā, ka arī tas ir hibrids. Padomju Savienībā introdu-

cēts kopš 1795. gada, salcietīgs, labi aug un augļus nes

Ļeņingradā, Pleskavā, Kijevā, Voroņežā un Uralos. Iz-

mantojams zaļajā celtniecībā. Tjanšana pīlā-
dzis —S. tianschanica Rupr. ir krūms vai līdz 5 m

augsts kociņš, kas savvaļā aug Vidusāzijā. Salcietīgs,
tagad kultivē un labi aug no Ļeņingradas līdz Taškentai.

Var izmantot augļkopībā un zaļajā celtniecībā. Miltai-

nais pīlādzis jeb miltkoks — 5. aria Crantz

sasniedz līdz 15 m augstumu un savvaļā izplatīts Rie-

tumeiropā. Sastopamas arī daudzas varietātes. Visbiežāk

aug kopā ar citām lapu koku sugām. Izkultivētas daudzas

vērtīgas formas. Augļus lieto tāpat kā parastā pīlādža

augļus. Koksni izmanto mēbeļu rūpniecībā un mājturības
priekšmetu izgatavošanai. Nav izvēlīgs augšanas ap-

stākļu ziņā, labi aug kaļķainās augsnēs, saulmīlis un

tādēļ labāk aug atklātās vietās. Dzeltenīgajam
pīlādzim — 5. aria Crantz /. lutescens Hartw. ir

piramidals vainags un sudrabaini baltas, ļoti pūkainas
lapas. Jauniem augiem lapas iedzeltenas. Šķ c 111 ap v

pīlādzim — 5. aria laciniata hort. ir iedzelteni ziedi.

Augļi tumšsarkani.

Plūmjlapu vilkābele — Crataegus prunifo-
lia Pers. sasniedz līdz 10 m augstumu. Savvaļā izplatīta

Ziemeļamerikā, Atlantijas okeāna piekrastē. Pie mums

audzē dārzniecībās dekorativiem nolūkiem. Dzeloņu
vilkābele — C. oxyacantha L. sasniedz līdz 4 m aug-

stumu. Sākotnēji izplatīta Eiropā, izņemot tās ziemeļus.
Krūmam dekorativa nozīme. Apaļlapu vilkābele

— C. rotundifolia Moench sasniedz līdz 7 m augstumu.
Tai bieži vien ir vairāki stumbri. Savvaļā aug Ziemeļame-
rikā. Padomju Savienībā introducēta kopš 1737. gada un

plaši izplatīta parkos (izņemot galējos ziemeļus, dienvid-

austrumus un Kaukāzu). Sausumizturīgs un salcietīgs
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koks. Viena no vilkābeļu ziemeļnieciskākām sugām, ietei-

cama zaļajā celtniecībā. Kātainā vilkābele —

C. pedicellata Sarg. ir līdz 7 m augsts koks, kas savvaļā

aug Ziemeļamerikā. Tā ir salcietīga, labi aug un ražo

augļus arī Ļeņingradas apgabalā. leteicama zaļajā celt-

niecībā.

Sermūkšspireja — Sorbaria sorbifolia A. Br. ir

līdz 3 m augsts krūms, kas savvaļā izplatīta Sibirijā,
Japānā, Mančžurijā, Mongolijas Tautas Republikā un

Korejā. Aug upju un strautu krastos, bieži vien veidojot
nepārtrauktas, blīvas audzes. Aug arī pamežā retākos

skuju koku un jauktos mežos. Labi aug drenētās augsnēs,
bet pacieš arī īslaicīgus applūdumus. Vairojas ar sēklām

un sakņu atvasēm, tādēļ pārvēršas par , nepatīkamu un

grūti apkarojamu nezāli parkos. Padomju Savienībā izpla-

tījusies no Murmanskas līdz pat tāliem dienvidiem. Node-

rīga krastu un krauju nostiprināšanai.
Mencieza spireja — Spiraea Menziesii Hook.

ir līdz 1,5 m augsts krūms ar lielām ziedkopām. Zied

ilgi un bagātīgi. Savvaļā aug Ziemeļamerikā. Padomju
Savienībā introducēta kopš 1838. gada, kur plaši izplati
jusies. Sugai dekorativa nozīme. Baltziedu spi-

reja — 5. albiflora Zabel ir līdz 0,5 m augsts krūms.

Dzimtene — Japāna, kur šī spireja sastopama tikai kul-

tūrā. Padomju Savienībā diezgan plaši kultivē. Dekora-

tivs, bet ne visai salcietīgs augs. Margaritas spi-

reja— 5. Margaritae Zabel ir 1,5 m augsts krūms,

5. japonica L. f. un 5. superba (Froeb.) Zbl. hibrids. Pa-

domju Savienībā kultivē kopš 1890. gada; tagad plaši
izplatīts no Ļeņingradas līdz Suchumi. Skaists bagātīgi
un ilgi ziedošs krūms, kam liela dekorativa vērtība. Vica

spireja — 5. Veitchii Hansi, ir krūms ar gariem, tais-

niem, mazzarotiem, augšējā daļā atliektiem zariem, kas

savvaļā aug Ķīnas centrālajā un rietumu daļā. Padomju
Savienībā kultivē kopš 1900. gada. Ļeņingradā cieš no

sala, Taškentā — no karstuma un sausuma. Dekorativs

augs, labi noder atsevišķiem dekorativiem grupējumiem.
Ziedi smaržīgi. Foksa spireja — 5. Foxii Zabel. ir

5. japonica L. un S. corymbosa Raf. hibrids. Padomju Sa-

vienībā kultivē kopš 1870. gada. Duglasa spireja —

S. Douglassii Hook. ir 2 m augsts krūms ar rožainiem vai



purpursarkaniem ziediem. Savva|ā aug Ziemeļamerikā.
Padomju Savienībā introducēta kopš 1827. gada. Ļoti
dekorativs krūms, kas tagad izplatīts no Murmanskas

līdz pat Padomju Savienības dienvidu robežām. Dekora-

tivs ne tikai ziedu, bet arī skaisto lapu dēļ. Stādāms atse-

višķi vai grupās. Platlapu spireja — 5. latifolia
Borkh. (sin. S. bethlehemensishort.) ir 1,5maugsts krūms,
kas savvaļā izplatīts Ziemeļamerikā. Padomju Savienībā

introducēta kopš 1787. gada un plaši izplatīta. Sugai de-

korativa nozīme. Šinabeka spireja — S. Schi-

nabeckii Zbl. ir 1,5 m augsts krūms. Domā, ka tā ir 5. cha-

maedryfolia Blume un S. trilobata L. hibrids. Padomju
Savienībā kultivē kopš 1884. gada. leteicama dekoratī-
viem stādījumiem. Kalifornijas spireja — 5.

californica hort. ir 2 m augsts krūms. Tā ir 5. Douglassii
Hook. un 5. latifolia Borkh. hibrids. Kultivē Ļeņingradā,
Maskavā, Igaunijas un Latvijas PSR. Augs skaists, zied

vēli un ilgi.

Zirgkastaņu dzimta — Hippocastanaceae

Zirgkastaņa — Aesculus hippocastanum L. sa-

sniedz līdz 30 m augstumu un līdz 2 m diametrā. Savvaļā
izplatīta Ziemeļgrieķijas kalnos, Mazazijā un Irānā.

Koksne diezgan mazvērtīga. Augļus lieto lopbarībā. Ļoti
dekorativais koks ir salcietīgs un plaši izplatīts. Dzel-

tenā zirgkastaņa — A. octandra Marsh, ir kupls,
liels krūms vai līdz 30 m augsts dekorativs koks, kas sav-

vaļā izplatīts Ziemeļamerikā.

VI sektors

Akmeņlauzišu dzimta — Saxifragaceae

Zeltainās jāņogas — Ribes aureum Pursch ir

2 m augsts dekorativs krūms, kas savvaļā aug Ziemeļame-
rikā no Vašingtonas līdz Montanai, Jaunmeksikai un Kali-

fornijai. Padomju Savienības teritorijā kultivē kopš 19. gs.

Tagad izplatīts no Murmanskas līdz Kaukazam un no

Baltijas jūras līdz Tālajiem Austrumiem. Labi pacieš sau-

sumu un salu. Augļi lietojami pārtikai. Noderīgs dzīvžo-

1138 — Botāniskais dārzs
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giem, jo labi pacieš apgriešanu. Izmanto kā potcelmu,

veidojot augsta vainaga jāņogu un ērkšķogu formas.

I. Mičurins izmantojis krustojumiem. Alpu jāņogas
— R. alpinum L. ir 2,5 m augsts krūms, kas savvaļā aus

Ļeņingradas un Novgorodas apgabalā, Baltkrievijas zie-

meļos, Baltijas juras piekrastē, Kaukāzā, Somijā, Skandi-

nāvijā, Polijā un Dienvideiropā. Aug upju krastos, kalnos

un klintīs. Padomju Savienībā kultivē kopš 1588. gada;

tagad izplatīts visā mūsu valsts teritorijā. Labi pārcieš

apgriešanu un arī noēnojumu. Stāda grupās un arī dzīv-

žogos. Sniega jāņogas — R. niveum Lindl. ir

2,5 m augsts krūms, kas savvaļā aug Ziemeļamerikā. Pa-

domju Savienībā maz audze.

Eleagnu dzimta — Elaeagnaceae

Sudraba eleagns — Elaeagnus argentea
Pursch ir 4 m augsts dekorativs krūms, kas savvaļā iz-

platīts Ziemeļamerikā. Šaurlapu eleagns — E. an~

gustifolium L. ir 8 m augsts koks vai krūms, kas savvaļā

aug no Vidusjūras apgabala, Kaukāza un Ziemeļiranas
līdz Dienvidsibirijai un Ziemeļķīnai. Pie mums audzē ap-

stādījumos, bet stepju apgabalos (Ukrainas PSR) diez-

gan bieži izmanto sniega aizsardzības stādījumiem gar

dzelzceļiem.
Smilts ērkšķis — Hippophae rhamnoides L. ir

ļoti dzeloņains, līdz 10 m augsts krūms vai koks. Savvaļā

sastopams Ziemeļeiropā līdz 65°50' ziemeļu platuma grā-

dam, dienvidos — līdz Portugālei, Spānijai, Itālijas vidie-

nei, aug arī Ungārijā un Rumānijā. Aug Eiropā līdz 2000

m virs jūras līmeņa, Rietumazijā līdz 5000 m virs jūras
līmeņa. Sastopams no Kaukāza, Ziemeļiranas un Uraliem

līdz Altajam un Austrumazijai. Vidusāzijā aug stepju
joslas kalnu ielejās. Parasti sastop upju terasēs un ezeru

krastos, kur dažkārt veido ļoti biezas, necaurejamas, dze-

loņainas audzes. Izmantojams plūstošo smilšu nostipri-
nāšanai un smiltāju ielabošanai, jo smilts ērkšķa saknes

ir ļoti spēcīgi attīstītas un uz tām simbiozē gaisa slā-

pekli saistītājas baktērijas (Bacterium radiculata un B.

Beijerinkii). Augļi satur daudz C vitamina (500—900
mg°/o) un ari karotina — A vitamina provitamina. Tos
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var izlietot želejām, sulām un marmelādei. Pārstrādājot
augļus, vitamina zudums ir niecīgs. Lai novērstu neražu,

jāievēro, ka smilts ērkšķis ir divmājnieks, tādēļ jāstāda

kopā sievišķie un vīrišķie augi. Padomju Latvijā smilts

ērkšķi līdz šim kultivē tikai dekorativiem nolūkiem.

Anakardiju dzimta — Anacardiaceae

Etiķa koks — Rhus typhyna L. ir 12 m augsts
koks vai krūms, kas savvaļā aug Ziemeļamerikā. Eiropā
to kultivē kopš 1629. gada", bet Ņikitas botāniskajā dārzā

Krimā kopš 1858. gada. Ziedus un jaunos dzinumus lieto

kā aromātisku piemaisījumu tabakai. Lapas satur līdz

25°/o miecvielu. Spilgti dzelteno vai oranžo koksni iz-

manto sīkiem kokgriezumiem. Augs ļoti dekorativs, sal-

cietīgs un sausumizturīgs, labi nostiprina kraujas un

smiltājus, tādēļ būtu vēlams ieviest arī zaļajā celtniecībā.

Parūkkoks — Cotinus coggygria Scop. ir 4 m

augsts krūms vai koks, kas savvaļā izplatīts Dienvidei-

ropā, Ukrainas PSR, Krimā, Kaukāzā, Vidusāzijā, Afga-
nistānā, Himalaju rietumos, Ziemeļķīnā un centrālajā

Ķīnā. Padomju Savienībā kultivē kopš 1656. gada. Augs

sausumizturīgs, salcietīgs, aug labi arī Novgorodas ap-

kārtnē. Lapas satur 15—42% miecvielu, taninu un līdz

2% ēterisku eļļu. No lapām iegūst melnu un dzeltenu

krāsu, ko lieto zīda, vilnas un ādas izstrādājumu krāsoša-

nai. Apstrādājot lapu ekstraktus ar sārmiem vai skābēm,

iegūst dažādukrāsu toņus — no oranžas un sarkanas līdz

brūnai. No saknēm iegūst sarkano krāsu. Mizu un saknes

izmanto arī medicinā. Koksne izturīga, labi pulējama, ar

zīdainu spīdumu, to lieto sīkiem izstrādājumiem (imitā-

cijām). Augs ļoti dekorativs, labi pavairojams ar sēklām

un spraudeņiem (jūnijā).

VII sektors

Tauriņziežu dzimta — Papilionaceae

Krūmu amorfa — Amorpha fruticosa L. ir 6 m

augsts krūms, kas savvaļā izplatīts Ziemeļamerikā. Kul-

tivē kopš 1724. gada. Augs vidēji salcietīgs, audzējams
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sākot no Baltkrievijas PSR uz dienvidiem. Pavairo ar sēk-

lām un spraudeņiem (vasarā). Augs dekorativs, izmanto-

jams grupu stādījumos, dzīvžogiem un aizsardzības stā-

dījumiem, it īpaši stepju joslā. Padomju Latvijā bargajās
ziemās cieš no sala, bet pēc nosalšanas labi ataug.

Koku koluteja — Colutea arborescens L. ir 2 m

augsts krūms ar īpatnējiem, ādainiem, uzpūstiem augļiem.
Savvaļā izplatīts Dienvideiropā, Tuvajos Austrumos un

Ziemeļafrikā. Labi aug, sākot no Ukrainas PSR un tālāk

uz dienvidiem. Krūms noderīgs dzīvžogiem, aizsardzības

un grupu stādījumiem. Koksne noderīga sīkiem virpotāju

izstrādājumiem. Latvijas PSR apstākļos vidēji salcietīga.
Baltā akācija — Robinia pseudacacia L. ir

25 m augsts koks. Savvaļā aug Ziemeļamerikā, kur veido

tīraudzēs vai arī aug kopā ar citām koku sugām. Eiropā
ievesta 17. gs., bet tagad plaši izplatīta ne tikai Eiropā,
bet arī Vidusāzijā. Augam ļoti liela nozīme stepju apme-

žošanā; tas ir ļoti dekorativs, aug ātri. Labs nektaraugs.
Koksni izmanto būvniecībā. Latvijas PSR apstākļos auk-

stās ziemās apsalst.
Amerikas dzeltenais koks — Cladastris

lutea K. Koch ir neliels ļoti dekorativs koks, kas savvaļā

izplatīts Ziemeļamerikas austrumu daļā. Eiropā kultivē

kopš'lßl2. gada. To ieteic audzēt, sākot ar Ukrainas PSR

dienvidu daļu un tālāk uz dienvidiem. Tomēr jāpiezīmē,
ka Amerikas dzeltenais koks, kas aug Botāniskajā dārzā,
līdz šim nekad nav apsalis; tas aug labi, un 1954. gada
vasarā ienācās arī sēklas. Koks diezgan līdzīgs baltajai
akācijai, tikai daudz krāšņāk zied un ir salcietīgs. Tādēļ
to ieteicams plašāk ieviest zaļajā celtniecībā.

Z c 111 ija — Laburnum anagyroides L. (sin. Cytisus
laburnum L.) ir krūms vai līdz 6 m augsts kociņš, kas

savvaļā izplatīts Dienvideiropā. Kultivē kopš 1560. gada.
Pie mums aukstās ziemās cieš no sala. Ziedi un sēklas

indīgi. Lapas un sēklas lieto medicinā. Augs ļoti dekora-

tivs.

Melnīgsnējais kazāboliņš — Cytisus
nigricans L. ir līdz 2 m augsts krūms, kas savvaļā izpla-
tīts Dienvideiropā. Kultivē kopš 1730. gada. Skaists un

pieticīgs krūms, kas labi noder apmales un grupu stādī-

jumiem. Labs medus augs. Galvainais kazābo-
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1 i ņ š — C. capitatus Jacq. sasniedz līdz 1,2 m augstumu.
Savvaļā izplatīts Austrumvācijā un Austrijā. Bieži vien

zied divreiz gadā. Augam dekorativa nozīme.

Kokveida karagana — Caragana arborescens

Lam. ir krūms vai līdz 7 m augsts koks, kas savvaļā aug

Sibirijā, Altajā, Mančžurijā un Mongolijas ziemeļos. Kul-

tivē visā Eiropā dzīvžogiem un dekorativiem stādījumiem.

Ļoti pieticīgs un salcietīgs augs. Sēru karagana —

C. pendula Dipp. ir ar nokareniem zariem. Pundura

karagana — C. pygmaea DC. ir zems, pacils krūms,
kas savvaļā aug Altajā un Aizbaikalā. Botāniskajā dārzā

tas potēts uz augsta potcelma. Augam dekorativa nozīme.

Ērkšķainā karagana — C. spinosa DC. ir 1 m

augsts, dzeloņains krūms, kas savvaļā aug Sibirijā. Arī šī

karagana potēta uz augsta potcelma.

VIII sektors

Vīksnu dzimta — Ulmaceae

Vīksna — Ulmus laevis Pali. ir 30 m augsts koks,

kas kopā ar citām koku sugām aug Padomju Savienības

Eiropas daļā (no Ļeņingradas līdz Vjatkai), Skandināvijā

un Eiropas vidienē. Koksni izlieto mēbeļu rūpniecībā, no

tās izgatavo ratus un aizjūga lokus. leteicama arī apstā-

dījumos.
Kaukāza karkass — Celtis caucasica Hohen. ir

krūms vai koks. Tas savvaļā aug Kaukāzā un Vidusāzijā.
Koksne ļoti cieta, tādēļ augu bieži sauc par dzelzs koku.

Latvijas PSR apstākļos aukstākās ziemās apsalst.
Tatāri jas zīdkoks — Morus alba L. var. tatāri-

ca Loud. ir krūms vai neliels koks, kas savvaļā izplatīts
Austrumazijā un Centrālajā Āzijā. Padomju Savienībā

zīdkoks pārgājis savvaļā Kaukāzā un Vidusāzijā. Tas labi

aug Ukrainas PSR, Maskavas apkārtnē un arī pie mums.

Augam ļoti liela tautsaimnieciska nozīme. Lapas izmanto

zīdtauriņu kāpuru barībai, augļi, kas atgādina aveņu ogas,
ļoti saldi un lietojami uzturā. Koksni lieto būvma-

teriāliem, mēbeļu un mūzikas instrumentu rūpniecībā. No

koksnes izgatavo arī papīru un iegūst krāsas. Lūki node-

rīgi tekstilrūpniecībā. No augļiem iegūst spirtu, etiķi un

sīrupu. Augs noderīgs dzīvžogiem un arī aizsardzības stā-

dījumiem.
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Araliju dzimta — Araliaceae

Mančžurijas aralija — Aralia mandshurica

Rupr. et Max. ir dzeloņains krūms vai līdz 8 m augsts
koks, kas sākotnēji izplatīts Usurijā, Ķīnā un Japānā.
Mitruma un augsnes ziņā diezgan izvēlīgs augs. Mūsu

apstākļos nav salcietīgs. Stādīts atsevišķiem eksemplā-
riem, augs ir diezgan dekorativs.

Rutu dzimta — Rutaceae

Trīslapu pteleja — Ptelea trifoliata L. ir

parasti līdz 3 m augsts krūms, kas savvaļā izplatīts Zie-

meļamerikā. Pie mums audzē dārzniecībās un apstādī-
jumos.

Bignoniju dzimta — Bignoniaceae

Parastā katalpa — Catalpa bignonioides VValth.

ir parasti līdz 5 m augsts krūms, kas savvaļā izplatīts Zie-

meļamerikas dienvidaustrumos — Džordžijā, Rietumflo-

ridā, Misisipi un Alabamā. Kultivē kopš 1726. gada.
Katalpa ir ļoti izvēlīga augsnes un mitruma ziņā. Salcie-

tīgākās formas aug Saratovas un Voroņežas apgabalā.
Kultivē kā dekorativu augu Kaukāzā. Pie mums ļoti bieži

ziemās apsalst, bet pēc apsalšanas ataug atvases, kas tās

pašas vasaras otrajā pusē zied. Ovallapu katal-

pa — C. ovata Don sasniedz līdz 8 m augstumu. Dzim-

tene — Ķīna. Kultivē kopš 1849. gada. Ļoti izvēlīgs un

pret sausumu jutīgs augs. Hibridu katalpa —
C.

hybrida hort. ir C. bignonioides Walth. un C. ovata Don

hibrids. Lapas lielākas nekā pamatformām.

Rožu dzimta — Rosaceae

Dzeltenā roze — Rosa lutea Mill. ir 4 m_ augsts
krūms. Dzimtene — Mazazija, Armēnija, Irāna. Ābolu

roze — R. pomifera Herrm. ir 5 m augsts krūms, kas

savvaļā aug Padomju Savienības ziemeļrietumu un rie-

tumu daļā — Ļeņingradas apgabalā, Dņepras augšgalā,
Charkovas, Dņepropetrovskas, Voroņežas apgabalā, Zie-

meļkaukazā un Aizkaukazā, tāpat arī Rietumeiropā un
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Mazazijā. Kultivē pat Archangeļskā, Kirovskā, Novosi-

birskā un citur. Audzē dekorativos nolūkos vai arī augļu

dēļ. No augļiem gatavo kompotus un ievārījumus. Augļi
satur daudz askorbinskābes (līdz 1,5%).

Olīvkoku dzimta — Oleaceae

Smailaugļu osis — Fraxinus oxycarpa Willd.

ir 40 m augsts koks. Tas savvaļā aug Eiropas dienvidos,

Kaukāzā, Krimā, Mazazijā, Irānā. Kultivē kopš 1821.

gada. Ļoti sausumizturīgs augs, bet kā visi oši labi aug'

gaismā. Tāpat kā parastajam osim, koksne ļoti vērtīga, to

lieto saplākšņu, mēbeļu, vagonu un mašīnu koka daļu rūp-
niecībā, no tās izgatavo ari ratus, parketu un lidmašīnu

propelerus. Vienlapu osis — F. monophylla Desf.,

pēc dažu autoru domām, ir parastā oša varietāte. Ame-

rikas osis, baltais osis — F. americana L.

sasniedz līdz 40 m augstumu. Savvaļā izplatīts Ziemeļ-
amerikas austrumu štatos. Aug upju tuvumā bieži kopā
ar ozolu, cukura kļavu un citām koku sugām. Amerikā šim

kokam liela saimnieciska nozīme. Kultivē kopš 1724. ga-
da. Augs salcietīgs, un tādēļ to kultivē tālu ziemeļos.

Mančžurijas osis — F. mandshurica Rupr. sa-

sniedz lielus apmērus. Savvaļā izplatīts Tālajos Austru-

mos, Mančžurijā un Japānā. Aug kopā ar citām koku

sugām, galvenokārt upju krastos. Mančžurijas oša koksni

izmanto tāpat kā iepriekšējo ošu koksni. Paras-

tais osis — F. excelsior L. ir 40 m augsts koks, kas

savvaļā izplatīts gandrīz visā Eiropā, Mazazijā, Krimā,

Kaukāzā. Koksni izmanto tāpat kā citu ošu sugu koksni.

(Botāniskajā dārzā parastais osis aug VIII sektora parka
daļā.) Parastais sēru osis — F. excelsior var.

pendula Desf. atrodas pie galvenās augu mājas ieejas.
Varietātei dekorativa nozīme.

K(avu dzimta — Aceraceae

Mančžurijas kļava — Acer ginnala Max. ir

krūms vai neliels, līdz 6 m augsts koks, kas sākotnēji iz-

platīts Amūras ielejā, Mančžurijas dienvidaustrumos un

Mongolijā. Aug grupās un veido upju krastos arī biezas
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audzes. Necieš noenojumu. No lapām iegūst melnu krāsu.

Rudenī lapas ļoti krāšņās krāsās, tādēļ koks dekorativs.

Tatarijas kļava — A. tataricum L. ir krūms vai

līdz 8 m augsts koks, kas sākotnēji izplatīts Eiropas dien-

vidaustrumos un Kaukāzā. Aug lapu koku pamežā. Izman-

tojama dzīvžogiem. Koksni lieto dažādiem sīkiem izstrā-

dājumiem. Kultivē kopš 1759. gada; tagad kultivē līdz

Ļeņingradas apgabalam. Kalnu kļava — A. pseu-

doplaianus L. ir līdz 30 m augsts koks, kas savvaļā aug

Viduseiropā un Dienvideiropā, Ukrainas PSR ziemeļrie-

tumos, Kaukāza rietumos un Mazazijas ziemeļos. Kultivē

jau sen. No koksnes izgatavo mēbeles, mūzikas instru-

mentus un mašīnu koka daļas. Kalnu kļava ir dekorativs

koks un arī labs medus augs. No šās kļavas formām Botā-

niskajā dārzā sastopamas: A. pseudoplatanus f. atropur-
pareum Spāth ar purpursarkanām lapām; /. Leopoldu
Lemoine — ar balti raibām, rožainas nokrāsas lapām;

/. Simoņii Deegen — ar balti plankumainām lapām;

/. variegatum hort. ar raibām lapām. Ošlapu

kļava — A. negundo L. ir 20 m augsts koks, kas Zie-

meļamerikā savvaļā sastopams no Vermontas rietumiem

un Ņujorkas līdz Floridas ziemeļiem un tālāk uz rietu-

miem līdz Klinšu kalniem, Utachai un Arizonai. Aug

upju un ezeru krastos kopā ar vītoliem un kārkliem

vai arī pamežā ozolu audzēs. Augsnes un klimata

ziņā ļoti pieticīga. Kultivē kopš 1688. gada un tagad
audzē līdz Ļeņingradai, kur tomēr bieži vien apsalst. Labi

aug Ukrainā, Baltkrievijā un arī mūsu republikā. Koksne

nav tik vērtīga kā iepriekšējām kļavu sugām. Koks vairāk

izmantojams dekoratīviem nolūkiem, stepju apmežošanai
(meža aizsardzības joslās). No šās kļavas dekorativajām
formām Botāniskajā dārzā audzē A. negundo L. /. argen-

teo-variegatum Bonamy, kam lapiņas ar baltu apmali.
Lauku kļava — A. campestre L. ir krūms vai līdz

20 m augsts koks, kas savvaļā izplatīts Viduseiropā un

Dienvideiropā, Padomju Savienības dienvidu daļā līdz

Tulai, uz austrumiem līdz Volgai, Krimā, Kaukāzā, Zie-

mejiranā, Mazazijā, Ziemeļafrikā. Kultivē jau sen. Lauku

kļava noderīga dzīvžogiem, aizsardzības un dekorativiem

stādījumiem. Dienvidos stepju rajonā to izmanto arī citās

saimniecības nozarēs. Cukura kļava — A. saccha-
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rum Marshall sasniedz līdz 40 m augstumu. Savvaļā aug

Ziemeļamerikā no Kanādas līdz Džordžijai, Alabamai,
Misuri un Teksasai. Aug kopā ar bērzu, skābardi, egli un

citām koku sugām. Visvairāk aug kalnos un nogāzēs, kur

augsnē daudz kaļķa. Koksni izmanto tāpat kā iepriekšē-
jām sugām. No sulas iegūst arī cukuru, tādēļ cukura

kļavu arī kultivē (sula satur no 2—5% cukura). Kultivē

kopš 1753. gada. Kokam arī dekorativa nozīme.

Kaprifoliju dzimta — Caprifoliaceae

Pūkainā irbene — Viburnum lantana L. ir

2,5 m augsts krūms, kas savvaļā izplatīts Rietumeiropā,
Kaukāzā un Krimā. Koksni lieto sīkiem virpotāju izstrā-

dājumiem, augļus izmanto medicinā. Augam vairāk deko-

rativa nozīme. Parastā irbene — V. opulus L. ir

4 m augsts krūms, kas savvaļā izplatījies gandrīz pa visu

Eiropu, Sibiriju un Kaukāzu. Aug kopā ar citām koku

sugām, visvairāk upju palieņu joslās. Koksni lieto sīkiem

izstrādājumiem, ogli — šaujamā pulvera pagatavošanai.
Augļi noder pārtikai pārstrādātā veidā. Parastajai irbenei

ir arī dekorativa nozīme. No šās irbenes izaudzēta arī ļoti
dekorativā forma. — neauglīgā irbene jeb sniega
bumba — V. opulus L. var. sterile DC. Tā aug aiz galve-
nās augu mājas liepu alejas sākumā (pa kreisi). Kanā-

das irbene — V. lentago L. ir līdz 4 m augsts krūms,

kas savvaļā aug Kanādā. Sugai dekorativa nozīme.

Šķeltlapu plūšu koks — Sambucus lacinlata

Mill., pēc dažu autoru domām, ir melnā plūšu
koka — S. nīgra L. varietāte, kurai vairāk dekorativa

nozīme. Tas ir krūms vai neliels kociņš.

Ķekaru sniegoga — Symphorlearpus racemo-

sus Michx. ir līdz 1,5 m augsts krūms, kas savvaļā izpla-
tīts Ziemeļamerikas austrumos. Labs dekorativs un medus

augs.

Dzeltenais sausserdis — Lonicera caprifo-
Hum flava Sims ir vijīgs krūms, kas savvaļā izplatīts Eiro-

pas dienvidos un vidienē, Kaukāzā un Mazazijā. Kultivē

jau sen. Labi aug svaigās, dziļās augsnēs. Ļoti dekorativs

augs ar smaržīgiem ziediem. Dzeloņainais savs-
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s c r d i s — L. spinosa Jacq. ir dzeloņains, līdz 1 m augsts
krūms, kas savvaļā izplatīts Turkestanā. Botāniskajā
dārzā potēts uz augsta potcelma. Dekorativs augs.
Ledebura sausserdis — L. Ledebourii Eschsch.

ir 2 m augsts dekorativs krūms, kas savvaļā izplatīts Zie-

meļamerikā.

Grimoņu dzimta — Cornaceae

Botāniskā dārza dendrārijā sastopamas tikai baltā

g r i m o ņ a — Cornus alba L. sugas dekorativās varietā-

tes: C. alba flaviramea L. Spaeth, C. alba argenteimargi-
nata hort., C. alba Spaethil Wittmack. Visām šīm variē-

tatēm vienīgi dekorativa nozīme. Baltais grimo-
n i s — Cornus alba L. ir 3 m augsts krūms, kas savvaļā

izplatīts no Padomju Savienības dienvidrietumu rajoniem
pāri Sibirijai līdz Mančžurijai.

Segliņu dzimta — Celastraceae

Sarkanajam Eiropas segliņam — Evo-

nymus europaea L. var. purpurea Beauw. un sudrabai-

najam Eiropas segliņam — E. europaea argen-

telvariegata hort. ir tikai dekorativa nozīme.

Berzu dzimta — Betulaceae

Parastā lazda — Corylus avellana L. ir krūms

vai līdz 7 m augsts koks, kas savvaļā izplatīts gandrīz vi-

sā Padomju Savienības Eiropas daļā un Eiropā, izņemot
pašus ziemeļus. Bieži aug pamežā. No koksnes pagatavo
stīpas, zīmēšanas ogli, to izmanto šaujamā pulvera paga-
tavošanai. Rieksti noder uzturam un konditorejas izstrā-

dājumiem. Riekstu eļļu lieto glezniecībā. Sastopamas dau-

dzas varietātes un formas. Amerikas lazda —

C. amerlcana Walt*. ir paliels krūms, kas savvaļā izplatīts
Ziemeļamerikā (aug blakus vīnkoku mājai).

Āra bērzs — Betula verrucosa Ehrh. ir līdz 30 m

augsts koks, kas savvaļā sastopams kā Eiropā, tā arī

Āzijā. Bērzs ziemeļos izplatīts līdz tundrām, dienvidos
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21. att. Katavbas rododendrs — Rhododendron catavbiensis Michx.
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sniedzas tālu stepēs. Tas aug dažādos klimata un augsnes

apstākļos, bieži vien kopā ar skuju kokiem. Koksni izlieto

mēbeļu, slēpju un saplākšņu rūpniecībā un apkurei. No

mizas (tāss) pagatavo traukus, to lieto arī apavu rūpnie-
cībā, un iegūst degutu. No sulas pagatavo atspirdzinošus
dzērienus, lapas un pumpurus lieto medicinā. Āra bērzu

stāda pie mājām arī dekorativos nolūkos. Purva

bērzs — B. pubescens Ehrh. ir krūms vai līdz 30 m

augsts koks. Izplatība tāda pati kā āra bērzam; tas nav

sastopams Aizbaikalā. Koksni izlieto tāpat kā āra bērza

koksni. Sastopamas daudzas varietātes un formas.

Papīra bērzs — B. papyrifera Marsh, ir līdz 20 m

augsts koks, kas savvaļā izplatīts Ziemeļamerikā līdz

Aļaskai. Koksni izmanto tāpat kā iepriekšējo bērzu sugu

koksni. Dzeltenais bērzs — B. lutea Michx. ir liels

koks, kas var pārsniegļ 30 m augstumu. Tas savvaļā iz-

platīts Ziemeļamerikas ziemeļaustrumu daļā. Aug kopā ar

priedēm, eglēm, kļavām, gobām un apsēm. Viens no pir-

majiem kokiem, kas aug mežu izdegumos. Garo, dzel-

teno, vīrišķo ziedu spurdžu dēļ koks ļoti dekorativs. (Abas
pēdējās sugas aug blakus vīnkoku mājai).

Parastais skābardis — Carpinus betulus L.

ir līdz 20 m augsts koks, kas savvaļā aug galvenokārt Rie-

tumeiropā. Padomju Savienībā sastopams Ukrainā, Balt-

krievijā un Kaukāzā. Savvaļā izplatīts arī Latvijas PSR

dienvidrietumos. Koksne ļoti cieta, to lieto virpotāju iz-

strādājumiem, mašīnu koka daļu un zobratu, darba rīku

rokturu un spalu izgatavošanai. Tā ir arī ļoti vērtīgs
kurināmais materiāls.

Viršu dzimta — Ericaceae

Vairogziedu mellene — Vaccinium corytn-

bosum L. ir 4 m augsts krūms, savvaļā izplatīts Ziemeļ-
amerikas austrumu daļā, kūdrainās augsnēs pamežā.

Ogas zili melnas un garšīgas. Vairogziedu melleni

varētu mēģināt arī kultivēt. Pensilvanijas mel-

lene — V. pensylvanicum Lam. ir pacils līdz 0,6 m

augsts krūms, kas aug Ziemeļamerikas austrumu daļā
sausās vietās. Ogas saldas. Arī Pensilvanijas melleni

varētu mēģināt kultivēt.
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IX sektors

Bārbeļu dzimta — Berberidaceae

Spožlapu mahonija — Mahonia aquifolium
Nutt. ir līdz 2 m augsts krūms ar mūžzaļām, ādainām un

spīdīgām lapām. Savvaļā izplatīta ASV rietumu štatos.

Pie mums iecienīts dekorativs augs.

Viršu dzimta — Ericaceae

Pontijas rododendrs — Rhododendron pon-

ticum L. ir mūžzaļš, līdz 3 m augsts krūms, kas savvaļā

aug Aizkaukazā, Mazazijā, Libānā, Kilikijā. Pie mums

paretam audzē apstādījumos. Zied maijā. Izkultivētas

daudzas šķirnes, kas atšķiras ar ziedu krāsu. Kat a v-

bas rododendrs — R. catawbiensis Michx. ir mūž-

zaļš, līdz 2 m augsts krūms, kas savvaļā izplatījies Zie-

meļamerikas austrumu daļā. Ziedi violeti vai sarkani. Ir

daudz izkultivētu formu. Suga ļoti dekorativa, ieteicama

hibridizācijai. Pie mums to maz audzē. Pēc mūsu novē-

rojumiem tas *ir ļoti salcietīgs. Lipīgais rodo-

dendrs — R. viscosum Torr. ir līdz 3 m augsts krūms,

kas savvaļā aug Ziemeļamerikas ziemeļaustrumu rajonos.
Ziedi balti vai rožaini. Augs ļoti dekorativs un labi krus-

tojas.

Vītolu dzimta — Sallcaceae

Baltais sēru vītols — Salix alba L. var. vitel-

lina pendula hort. ir dekorativa baltā vītola — 5. alba L.

izkultivēta varietāte. Tas ir ļoti dekorativs koks, kas se-

višķi skaists ir stādījumos ūdeņu tuvumā.

Berzu dzimta — Betulaceae

Melnalksnis — Alnus glutlnosa Gaertn. ir krūms

vai līdz 35 m augsts koks, kas savvaļā izplatīts Austrum-

prūsijā, Polijā, Baltijā un Baltkrievijā. Aug upju palienēs,
upju krastos un tekošā ūdenī zāļu purvos kā atsevišķi, tā

arī grupās. Koksni lieto pāļiem, ūdensvadu caurulēm,
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galdniecībā, virpotāju izstrādājumiem, no tās iegūst arī

ogli. Miza satur miecvielas, no tās iegūst krāsu ādu krā-
sošanai. Lapas izmanto medicinā.

Vīksnu dzimta — Ulmaceae

Pundura goba — Ulmus pumila L. ir krūms vai

līdz 13 m augsts koks, kas savvaļā izplatīts Mančžurijā
un dienvidrietumu Ķīnā. Sastopamas vairākas varietātes.

Sevišķas saimnieciskas nozīmes pundura gobai nav.

Riekstu koku dzimta — Juglandaceae

Mančžurijas riekstu koks — Juglans
mandshurica Max. ir līdz 25 m augsts koks, kas savvaļā

sastopams Tālajos Austrumos un Mančžurijā. Aug upju
ielejās kopā ar citām koku sugām. Koksni lieto galdnie-
cībā, virpotāju izstrādājumiem, saplākšņu un lidmašīnu

propeleru izgatavošanai, kā arī mēbeļu rūpniecībā. Tagad
Mančžurijas riekstu koks plaši izplatīts Padomju Savie-

nībā apstādījumos. Mūsu republikā aug labi, arī augļi
ienākas, bet samērā maz tiek audzēts.

* *

*

Bez aprakstītām koku un krūmu sugām Bctaniskā

dārza kokaudzētavā vēl aug šādas introducētas koku un

krūmu sugas, ar kurām tuvākajā laikā papildinās den-

drāriju.

Akmeņlauzlšu dzimta — Saxifragaceae

Rlbes sangulneum Pursh, R. divaricatum Dougl.,
R. dlacantha Pali., R. holoserlceum O. et D., R. pubescens

(Hartm.) Held., R. tenue Jancz., R. petraeum var. cauca-

sicum Jancz., R. fasclculatum Sieb. et Zucc, R. cynosbati
L., R. multiflorum Kit., R. odoratum Wendl., R. oxyacan-

tholdes L., Phlladelphus coronarlus deutzieflorus pieņus

hort., Ph. multtflorus pieņus Zand., Ph. coronarlus L., Ph.

Lemolnei Boule d'argent Lem., Ph. Lemolnei Pērle blan-

che Lem., Ph. coronarlus aureus hort., Ph. verrucosus

Schrad., Ph. Lemolnei bouquet blanc Lem., Ph. Lemolnei

Monthblanc Lem., Ph. multtflorus nanus Schrad., Ph.

Lemolnei Albatre Lem., Ph. Lemolnei Etolle rose Lem.,



Ph. Lemolnei vore lacta Lem., Ph. Lemolnei Datne blan-

che Lem., Ph. Lemolnei erectus Lem., Ph. Gordonlanus

Lindl., Ph. dianthiflorus pieņus hort., Ph. pubescens Loisl.,

Hydrangea nivea Michx., H. panlculata S. et Z. grandl-
flora Sieb.

Bārbeļu dzimta — Berberidaceae

Berberls vulgarls L., B. uulgaris atropurpurea Rgl.,
B. Thunbergil DC, B. Thunbergii DC. var atropurpurea
hort., B. Thunbergii var. Maximovlczli hort., B. heteropoda
Schrenk, B. yunnanensls Fransch.

Rožu dzimta — Rosaceae

Cydonia oblonga Mill., Crataegus altaica Led., Mespl-
lus germanica L., Sorbus domestlca L., 5. melanocarpa
Heynch., Pyrus Calleryana Decne, P. Korshlnskyi Litw.,
Prunus serrulata var. Hlsakura hort., Rosa Beggerlana
Schrenk, Splraea Bumalda Burv., 5. Van Houttel Zbl.,

Sibiraea laevigata Max.

Tauriņziežu dzimta — Papilionaceae

Gledltschla triacanthos L., Sophora japonica L., Cyti-
sus austrlacus L., C. ruthenlcus Fisch., C. alplnus Mill.

Riekstu koku dzimta — Juglandaceae

Juglans regla L., /. Sleboldlana Max., /. nīgra L., /.

cordlformis Max., /. clnerea L., /. Lavallel Dode, /. Allar-

diana Dode, /. rupestris Engelm., Pterocarya fraxlnifolla
Spach.

Olīvkoku dzimta — Oleaceae

Syrlnga Wolfil C. S., Fontanesia Fortunel Carr.

Kaprifoliju dzimta — Caprifoliaceae

Lonicera Ruprechtiana Rgl., L. tatarlca L., Viburnum

dlnifollum Marsh., Diervlllea florlda S. et Z.

Platānu dzimta — Platanaceae

Platanus orlentalls L.

Purva miršu dzimta — Myrlcaceae

Myrica carolinensis Mill.

1319*
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Ginku dzimta — Ginkgoaceae

Ginkgo biloba L.

Priežu dzimta — Pinaceae

Pinus Pallasiana Asch. et Graebn. Larix sibirica Max.

Grimoņu dzimta — Cornaceae

Cornus mas L., C. Breitenschneideri hort., C. Baileyi
hort., C. obliqua Rafin.

Rūtu dzimta — Rutaceae

Phellodendron sachalinense Sarg.

Magnoliju dzimta — Magnoliaceae

Liriodendron tulipifera L.

AUGU SISTEMĀTISKĀS GRUPAS

Augu sistemātika pēti uz zemeslodes sastopamos

augus, sistematizē tos, apraksta, izskaidro to attīstību un

radniecību. Pastāv vairākas filoģenetiskas augu klasifi-

kācijas sistēmas, kuras klasificē augus, pamatojoties uz

augu evolūciju un savstarpējo radniecību. Šāda veida ir

arī Englera sistēma, pēc kuras iekārtotas Latvijas Valsts

universitātes Botāniskā dārza augu sistemātiskās grupas.

Šajās grupās pārstāvētas 114 dzimtas ar 1097 sugām. 1

Šeit minētas tikai saimnieciski svarīgākās un īpatnējā-
kās sugas. ,

Viendīgļlapji — Monocotyledoneae

Graudzāļu dzimta — Gramineae

Kukurūzas — Zea mays L. kultūra cēlusies Mek-

sikā, bet savvaļā augs nekur nav atrasts. Kukurūza ir

viengadīgs augs, kura stumbrs sasniedz pat 4 m aug-

stumu. Ziedi šķirtdzimumu: vīrišķie ziedi sakopoti skarās

1 Aprakstītie viengadīgie augi audzēti 1954. gada vasarā.
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stumbra augšdaļā, sievišķo ziedu vālītes atrodas zemāk

lapu žāklēs. Kukurūza ir ļoti svarīgs kultūraugs. To audzē

siltā un mērenā klimata apgabalos visos kontinentos.

Padomju Savienībā kukurūzu audzē gandrīz visos lauk-
saimniecības rajonos. Kukurūzu izmanto dažādi — no

tās iegūst līdz 150 dažādu produktu. Visu zaļo augu iz-

lieto zaļbarībai vai skābbarībai. No zaļiem stumbriem

iegūst sīrupu, cukuru un alkoholu. Svaigas vālītes lieto

pārtikai vārītā un ceptā veidā. Žāvētus augus izmanto

papīrrūpniecībā un arī kā kurināmo. No stumbra serdes

pagatavo celuloidu, papīra masu un linoleju. Svaigus
graudus lieto kā salātus un saldām zupām. No gataviem

graudiem iegūst putraimus, pārslas, cieti un miltus, no

kuriem cep maizi. No kukurūzas dīgstiem iegūst eļļu,
glicerinu, kaučuku, eļļas krāsas, pernicu un ziepes. Kul-

tūrā pazīstamas ļoti daudzas šķirnes. Kukurūza labi pa-
dodas arī Padomju Latvijā. Mūsu republikā kukurūzu

audzē galvenokārt lopbarībai, izēdinot dažādā veidā.

Atkarībā no šķirnes un audzēšanas apstākļiem iegūtas
pat 1000 cnt lielas zaļās masas ražas no hektāra (Val-
mieras rajona kolchozā «Bērzaine»).

Sor g o jeb Sudānas zāle — Sorghum suda-

nense Stapf savvaļā aug Sudānā. Ēģiptē to kultivē no

seniem laikiem lopbarībai; graudus izlietoja arī uzturam.

No Ēģiptes tās kultūra izplatījās Dienvidafrikā. Vēlāk to

ieveda Brazilijā, Argentinā un ASV. Eiropā Sudānas zāli

sāka kultivēt vispirms Krievijas dienvidos. Kā lopbarības
augu to tagad kultivē plašos apmēros Ukrainas PSR,

Krimā, Vidusvolgas un Lejasvolgas apgabalos, Kazachi-

jas PSR, Rietumsibirijā, Ziemeļkaukazā un Tālajos Aus-

trumos. Pēdējā laikā mēģina audzēt arī Latvijas PSR.

Sudānas zāle ir viengadīgs augs ar 1,5—3 m gariem
stumbriem. Tās saknes sniedzas līdz 2,5 m dziļi. Sudānas

zāle ir īsas dienas un siltumu mīlošs augs ar garu veģe-
tācijas periodu (apmēram 100—120 dienu). Sēklas var

izsēt, ja zemes temperatūra 10 cm dziļumā ir -fdO līdz

+ 12°C. Jaunie asni apsalst jau pie -f-3 līdz +4°C.
Sudānas zāle ir sausumizturīga. To izlieto sienam, skāb-

barībai un arī zaļbarībai. Siena raža ir 50—100 cnt/ha.

Sejas prosu — Panicum miliaceum L. kultivē jau

apmēram 4—5 tūkstošus gadu. Tās kultūra cēlusies
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Indijā. Tagad to kultivē ziemeļu puslodē līdz 56—57 un

dienvidu puslodē līdz 54—55 platuma grādam. Prosa

ir īsas dienas augs ar īsu, apmēram 55—115 dienu ilgu
veģetācijas periodu. Dīgst pie + 8 līdz +10°C, optimālā
dīgšanas temperatūra 20—35°C. No graudiem iegūst vēr-

tīgus putraimus, kas satur 14% olbaltumvielu, 69°/o ogļ-
hidrātu un 1 % tauku. Prosu izlieto arī lopu un putnu barī-

bai. Lopbarībai izmanto pelavas, salmus un zaļo masu.

No salmiem izgatavo arī papīru. Padomju Savienībā prosu
kultivē sausos un pussausos stepju apgabalos, Ukrainā,
melnzemes un Pievolgas apgabalos, tāpat Ziemeļkaukazā.
To audzē arī Padomju Latvijā.

C v m i z a s — Setaria italica P. B. ssp. maxima Alef.

kultūra cēlusies Ķīnā un Mongolijā, kur tā jau pazīstama

ap 2700. gadu pirms mūsu eras. Savvaļā čumiza nav sasto-

pama. Cumiza ir viengadīgs, sausumizturīgs un siltumu

mīlošs augs. Stumbri sasniedz 2 m augstumu. Sēklas

dīgst pie -4-5 līdz +B°C, dīgsti iztur O°C. Veģetācijas
periods atkarībā no šķirnes var ilgt 70 līdz 140 dienas.

Tagad čumiza izplatīta Ķīnā, Mančžurijā, Japānā. PSRS

to plašāk sāka kultivēt 1949. gadā Vidusāzijā un Aizkau-

kazā. Cumizu izlieto sienam, skābbarībai un zaļbarībai.
No graudiem iegūst putraimus un miltus, ko liek klāt

rudzu un kviešu miltiem. Graudi satur 14,2°/o proteina,

6% tauku, kā arī B un E vitaminus. Cumizas miltos B

vitamina ir 10 reizes vairāk nekā kviešu miltos. Graudi

var būt balti, tumšsarkani un pat melni. Zaļbarība un

siens ir vērtīga lopbarība, jo satur 13% proteina. Lopiem
izēdina arī salmus; graudus lieto putnu barībai. Ķīnā

pazīstamas ap 300 formas un šķirnes, kas atšķiras ar

veģetācijas ilgumu, augumu, ziedkopas formu, graudu
krāsu un citām pazīmēm. Pēdējā laikā to audzē ari Latvi-

jas PSR.
Moh ar v — Setaria italica P. B. ssp. mocharicum Alef.

vispirms sāka kultivēt Āzijas austrumu un dienvidaus-

trumu zemēs; Ķīnā, Korejā un Japānā tas pazīstams kā

graudaugs jau pirms mūsu eras. Mohars ir viengadīgs
augs, sasniedz 1,5 m augstumu. Kā dienvidu augam tam

nepieciešams daudz siltuma, tāpēc to var sēt, kad augsnes
temperatūra ir +10 līdz -f-12°C. Dīgsti iztur —1 līdz —2°

temperatūru. Veģetācijas periods ilgst 95—120 dienas,
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bet, lai to saīsinātu, sēklas jarovizē B—lo8 —10 dienas pie -4-24

līdz -ļ-26°C. PSRS moharu kultivē lopbarībai un izlieto

sienam, skābbarībai un zaļbarībai. Moharam kopā ar

Sudānas zāli, sorgo un citām sausumizturīgām zālēm

liela nozīme, ierīkojot sausa klimata apgabalos ganības.
Graudus lieto putnu barībai, bet miltus izēdina lopiem.
Izkultivētas daudzas formas gan ar dzelteniem, gan oran-

žiem vai sarkaniem graudiem. Salīdzinot ar Sudānas zāli,

sorgo un čumizu, moharu var audzēt vairāk uz ziemeļiem.
PSRS moharu kultivē Tālajos Austrumos, Vidusāzijā, Rie-

tumsibirijā un Austrumsibirijā, kā arī PSRS Eiropas da-

ļas sausajos rajonos. To kultivē arī Latvijas PSR.

Nēģeru sāre jeb duchn a — Pennisetum ty-
phoideutn Rich. pazīstama tikai kultūrā. Āfrikas un Indi-

jas iedzīvotājiem tā ir svarīgs pārtikas un arī lopbarības
augs. Nēģeru sāre ir viengadīgs augs un sasniedz 1,5 m

augstumu. Ziedu vālīte 10—30 cm gara un 3—5 cm res-

na, tajā attīstās vairāk nekā tūkstoš graudu. No graudiem
iegūst miltus, putraimus, spirtu un gatavo alu. Nēģeru
sāre ir sausumizturīgs augs ar 110—180 dienu ilgu veģe-
tācijas periodu. Sēklas dīgst pie -1-44 līdz +15°C. PSRS
ka lopbarības augu audzē sausajos dienvidu rajonos.

Parastais miežbrālis — Phalaris arundina-

cea L. ir viena no lielākajām graudzālēm, ko kultivē mūsu

republikā. Stumbri bagātīgi lapoti, līdz 2 m gari, ar dau-

dziem sakneņiem, ar kuriem ātri vairojas veģetativi. Miež-

brālis savvaļā aug mitrās, zemās vietās un pļavās, upju
un ezeru krastos. Tas ir vērtīgs lopbarības augs. Lai

iegūtu labu sienu, miežbrālis jāpļauj pirms skaru izplauk-
šanas vai plaukšanas sākumā. No hektāra iegūst 40—

60 cnt siena. Padomju Latvijā miežbrālis dažās vietās,
piemēram, Lubānas ezera klānos, plaši izplatīts un aiz-

ņem lielas platības.
Ka v i ļ a s jeb stepju līgas — Stipas aug sau-

sos apgabalos, sevišķi stepēs un savanās. Eiropas dien-

vidos sastop 12 sugas, un vairākas no tām, kā, piemēram,
5. capillata L., 5. pennata L., 5. pontica Smirn. ir sa-

stopamas Padomju Savienības stepju apgabalos. Dažām

kaviļu sugām akoti stipri higroskopiski. Akotam izdarot

higroskopiskas spirālveida kustības, auglis ieurbjas aug-

snē, tā nodrošinot sēklu uzdīgšanu. Ja auglis iekrīt kāda
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dzīvnieka, piemēram, aitas, vilnā, tas ieurbjas dzīvnieka

miesā. Dažos apgabalos šās kaviļas augļu īpašības dēļ ir

pat apdraudēta aitkopība. No dažu kaviļu, piemēram, 5.

tenacissima L. lapām Portugālē iegūst labu šķiedru, ko

sauc par «halfa» jeb «alfa». No šīm šķiedrām pin paklā-
jus, grozus, vīzes, vij auklas un virves. Tās lieto arī kā

pildāmo materiālu mēbelēm un matračiem. Savvaļā tā

aug Spānijā un Portugālē. 5. perināta L. augViduseiropā,
Dienvideiropā un Ziemeļafrikā. Tā ir daudzgadīga, 40—

60 cm augsta, ar 18—25 cm gariem, plūksnainiem ako-

tiem.

Pļavas timotiņu — Phleum pratense L. pir-
mais sāka kultivēt Timothy Hansons Ziemeļamerikā pirms

apmēram 200 gadiem. No Amerikas timotiņš ap 1760. ga-
du ievests Anglijā un citās valstīs. Timotiņš ir viena no

labākajām lopbarības zālēm, jo dod augstas siena ražas;

tam augsta barības vērtība. Labos augšanas apstākļos
tas aug 4—6 gadus. Timotiņš noderīgs ilggadīgu zālāju,

pļavu un ganību ierīkošanai. Latvijas PSR aug arī otra

timotiņa suga — stepes timotiņš — Ph. phleoides
Karsten. To sastop sausās pļavās un uzkalniņos. Stepes
timotiņa vārpskaras zariņi nav saauguši ar galveno zied-

kopas asi kā pļavas timotiņam, tādēļ saliecot stepes timo-

tiņa vārpskara sadalās vairākās daļās.
Parastā kamolzāle — Dactylis glomerata L.

kā kulturzāle pazīstama Amerikā no 1760. gada, bet Eiro-

pā to sāk kultivēt ap 1850. gadu. Pie mums tā aug arī sav-

vaļā. Klimata un augsnes ziņā kamolzāle ir daudz izvē-

līgāka par timotiņu un pļavas auzeni. Tā piemērotāka
siltākam klimatam un sausākām vietām. Kamolzāle ir

viena no vērtīgākajām pļavu zālēm. Labi nosusinātās un

pietiekami irdenās un trūdvielām bagātās augsnēs iegūst
līdz 90 cnt/ha lielas siena ražas.

Pļavas auzene — Festuca pratensis Huds. ir

daudzgadīga zāle. To sāka kultivēt Zviedrijā 1747. gadā.

Tagad tā plaši izplatīta kā vērtīga pļavu un ganību zāle,

kas augsnes ziņā nav sevišķi izvēlīga, bet kam nepiecie-
šams pietiekoši daudz mitruma. Pļavas auzeni sēj tīr-

audzēs un ari maisījumā ar citām zālēm. Stīgojošā
sarkanā auzene — Festuca rubra L. ssp. genuina
Hackel sastopama gandrīz visos dabiskajos zālājos, pa
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lielākai daļai sausākās vietās. Tā ir laba ganību zāle, jo
ar sakneņiem ātri veģetativi vairojas, izveidojot slēgtu
zelmeni. Stīgojošā sarkanā auzene labi pacieš biežu nogā-

nīšanu, un lopi to labprāt ēd.

Korakana eleizines — Eleusine coracana

Gaertn. ir vecs kultūraugs, ko jau kopš seniem laikiem au-

dzē Indijā. Tās ir viengadīgi augi un sasniedz 1 m aug-

stumu. Eleizines ir sausumizturīgas un nogatavojas 2,5—

3 mēnešos. 5—7 vārpas staraini sakārtotas stumbra galā.
Tajās attīstās 10 000—30 000 graudu. No graudiem iegūst

putraimus, miltus, gatavo spirtu un alu. Salmus izmanto

lopbarībai un arī pinumiem. Tagad eleizines kultivē arī

Ķīnā un Āfrikā.

Daudzgadīgā airene — Lolium perenne L. ir

pirmā zāle, ko cilvēki apzinīgi sākuši kultivēt; Anglijā, do-

mājams, jau ap 1611. gadu. Daudzgadīgā airene ir vērtīga
zāle %r lielu barības vērtību, bet mūsu apstākļos tā ir vien-

gadīga vai divgadīga. Labi aug mitrā un maigā klimatā,

smagās, auglīga māla augsnēs; it sevišķi tā piemērota
ganībām, jo ar daudzajiem īsajiem sakneņiem jau sējas

gadā izveido slēgtu zelmeni. Daudzgadīgā airene noder

ari dažādu zāļu laukumu ierīkošanai, jo, bieži nopļaujot, .
augs ne tikai necieš, bet tieši pastiprināti cero.

Krētainie mieži — Hordeum jubatum L. ir

iecienīts dekorativs zālaugs. To audzē gan atsevišķi, gan

arī lielāku puķu stādījumu apmalēs. Tikko izplaukušas
un izžāvētas vārpas liek arī vāzēs. Tas ir viengadīgs augs,

kas savvaļā aug Ziemeļamerikā. Sēklas izsēj aprilī vai

maijā tieši audzēšanas vietā. Stumbri ir 40—70 cm gari.
Vārpas 5—12 cm garas, mazliet nokarenas un viegli lūst.

Akoti gari, pie pamata zaļgani, galotnē pat gaiši rožaini

vai violeti rožaini.

Kāpu smilts kviešiem — Elymus arenarius

L. ir zilganpelēkas lapas un gari sakneņi. Tos bieži izman-

to smiltāju nosfiprināšanai. Jaunus augus labprāt ēd arī

lopi, no lapām pagatavo papīru. Pēdējā laikā Padomju
Savienībā izdarīti kviešu un kāpu smilts kviešu krusto-

jumi.

Liliju dzimta — Llllaceae

Baltas veratres jeb baltie cemeriņi —

Veratrum album L. ir daudzgadīgs, līdz 1,5 m augsts



141

27. att. Daugavas lilija — Lilium martagon L.



142

augs ar īsu, sulīgu sakneni, kuram ir ķiploku smaka. Ziedi

sīki, zaļganbalti, sakopoti lielās, zarainās skarās. Zied

jūnijā un jūlijā. Melnās veratres — V. nigrum L.

atšķiras no baltajām ar tumšiem, purpursarkaniem zie-

diem. Abas veratru sugas ir ļoti indīgas. Veratru saknes

un sakneņus lieto medicinā un veterinārijā. Augus žāvē-

jot, indīgās vielas iedarbības spēju nezaudē, tāpēc lopi,
ēdot sienu ar veratru piemaisījumu, saindējas tāpat kā

ar svaigu augu. Abas minētās sugas aug savvaļā Dien-

videiropā un Āzijā. Latvijas PSR kultivē dārzos, bet diez-

gan reti. Pavairo stādus dalot, jo ieaudzēt no sēklām ir

grūti. Sēklas dīgst ilgi un nevienmērīgi. Sēklas jāsēj rude-

nī tūliņ pēc ienākšanās.

Olveida funkijas —
Funkia ovata Spreng.

bieži audzē dārzos galvenokārt dekorativo lapu dēļ. Lapas

lielas, ar gariem kātiem, sakārtotas rozetē un saglabājas
zaļas visu vasaru. Ziedi violeti zili, sakārtoti skrajā ķeka-
rā. Saknes lieto pret zobu sāpēm. Dzimtene — Japāna,

Mančžurijā, Tālie Austrumi.

Ķīnas lilijai — Lilium regate Wils. ir lieli, balti

un smaržīgi ziedi. Tā viegli ieaudzējama arī no sēklām.

Dzimtene ir Rietumķīna, kur tā atrasta 1903. gadā. Rai-
bā lilija — L. tigrinum Ķer-Gawl. savvaļā aug Ķīnā,
Japānā. Pie mums tā bieži sastopama dārzos, jo ir saliz-

turīga. Ziedi spilgti oranžsarkani, ar melniem planku-
miem. Lapu žāklēs atrodas tumšbrūni vairsīpoliņi. Saf-

rāna lilija — L. croceum Chaix ir salizturīgs, līdz

1,25 m augsts, bagātīgi ziedošs augs. Ziedi stāvus pacelti,
oranžsarkani. Dzimtene Rietumeiropa. Daugavas
lilija — L. martagon L. aug vistālāk Eiropas ziemeļos
un ir vienīgā lilija, kas Latvijas PSR sastopama sav-

vaļā — Daugavas ielejā ap Koknesi, Pļaviņām un arī pie

Grobiņas. Bieži audzē parkos. Ziedi pa 3—lo ķekarā, gaiši
purpursarkani, ar tumšākiem plankumiem. Formozas

lilija — L. philippinense Bak. var. formosanum VVilson

savvaļā aug Formozas salā. Stumbra galotnē I—31 —3 lieli,

14—18 cm gari, piltuves veida ziedi. Apziedņa lapas

iekšpusē baltas, ārpusē ar iesarkanu vidus dzīslu. Dārzos

maz audzē šo liliju, jo uzskata, ka tā pie mums ārā nepār-
ziemo. Bet, pēc novērojumiem Botāniskajā dārzā, Formo-

zas lilija iztur mūsu ziemas temperatūras, tikai tā
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jāpiesedz pirms zemes sasalšanas. To var viegli ieaudzēt

no sēklām, kuras jāsēj jau februāri. Pa vasaru augi izaug
lieli un jau rudenī sāk ziedēt. Zemei jābūt irdenai, smil-

šainai, ar kūdras un māla piejaukumu. Mēslo ar satrūdē-

jušiem kūtsmēsliem.

Bālgano hiacinti — Hyacinthus candicans

Bak. audzē dārzos to lielā auguma un zvanveidīgo, balto

ziedu dēļ. Savvaļā tā augNatalā. Pavairo gan ar sīpoliem,

gan arī ar sēklām. No sēklām izaudzētie augi zied tikai

otrajā gadā. Pa ziemu sīpolus var atstāt zemē, bet tad tie-
jāpiesedz vai ari tos var izrakt un uzglabāt sausās, vēsās

telpās.

Divdīgļlapji — Dicotyledoneae

Riekstu koku dzimta — Jugtandaceae

Hikori koks — Carya alba Nutt. ir radniecīgs

pekanriekstam. Hikori koks savvaļā aug Ziemeļamerikā
un sasniedz 30 m augstumu. Auglis ar cietu čaulu, 3,5—

5,5 cm garš; kodols salds, ēdams, ar plānu apvalku. Ei-

ropā to kultivē kā dekorativu aleju un parku koku.

Sūreņu dzimta — Polygonaceae

Sachalinas sūrenei — Polygonum sachali-

nense F. Schmidt līdz 4 m garie stumbri rudenī aiziet

bojā; paliek sakneņi, no kuriem pavasarī izaug jauni dzi-

numi. Bieži audzē dārzos un parkos kā dekorativu augu.
Zied septembrī un oktobrī. Savvaļā aug upju ielejās
Sachalinā. Arī Veiricha sūrene — P. Weyrichii
F. Schmidt savvaļā aug Sachalinā. Tā ir mazāka nekā

iepriekšējā suga, zied jūlijā un augustā. Audzē dārzos kā

dekorativu augu.

Amarantu dzimta — Amaranthaceae

Astainie amaranti — Amaranthus caudatus

L. savvaļā augVidusāzijā un Dienvidazijā. Tie ir 1—1,5 m

augsti viengadīgi augi. Ziedi sīki, karminsarkani, sakopoti
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ciešās, lielās, nokarenās ziedkopās. Skaistās, tikko iz-

plaukušās, nogrieztās un izžāvētās ziedkopas ziemā liek

vāzēs.

Nagleņu dzimta — Caryophyllaceae

Ķekarainās ģipsenes, šķidrauta pu-

ķe — Gypsophila paniculata L. savvaļā aug Vidusjūras
apgabalā. Pie mums dārzos audzē kā dekorativu augu.

Tikko izplaukušās un nogrieztās ķekarainās ģipsenes zie-

mā liek vāzēs un pin kapu vainagos. Viegli ieaudzēt no

sēklām, kas izsējamas agrā pavasarī tieši augšanas vietā.

Pieauguši stādi necieš pārstādīšanu.
Spalvu neļķes — Dianthus plumarius L. ir

daudzgadīgs, līdz 30 cm augsts augs. Zied jūlijā un au-

gustā. Ziedi vienkārši, ar patīkamu smaržu. Ķīnas
neļķes — D. chinensis L. ir viengadīgs, 15—40 cm

augsts augs. Tās viegli kultivējamas, tādēļ bieži audzē

dārzos. Sēklas jāsēj martā vai aprilī. Ziedu krāsa var būt

dažāda. Krustojot ar citām neļķēm, iegūtas daudzas dār-

za formas. Pazīstamākās no Ķīnas neļķēm ir Hedviga

neļķes ar baltiem, pupursarkaniem vai ugunssarkaniem
ziediem. Dārza neļķes — D. caryophyllus L. ir vien-

gadīgi vai divgadīgi augi. Tās audzē arī siltumnīcās. Pa-

vairo ar sēklām un spraudeņiem. Ir izkultivēts daudz

dažādu dārza formu, kas atšķiras gan ar ziedu krāsu, gan
veidu.

Kalabrijas ziepju sakne — Saponaria cala-

bvica Guss. ir ieteicama dobju apmalēm un arī paklāju
dobēm, sevišķi sausās vietās. Ziedi spilgti rožaini. Augs

viengadīgs, savvaļā sastopams Kalabrijā.

Trochodendru dzimta — Cercidiphyllaceae

Japānas katsura — Cercidiphyllum japonicutn
S. et Z. Japānā sasniedz 30 cm augstumu un 1,2 m dia-

metrā, bet pie mums izaug tikai neliels krūms ar vairā-

kiem stumbriem. Katsura ir divmājnieks. Mūsu dārzā ir

iestādīts vīrišķais augs; putekšņlapu ziedi ir neuzkrītoši,
bez apziedņa, ar sarkanām putekšnīcām. Krāsaino koksni,

kas viegli apstrādājama, Japānā lieto galdniecībā,
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kokgriezumiem, mēbelēm un finierrūpnieclbā. Padomju
Savienībā to sāka kultivēt 1865. gadā. Tagad bieži audzē

kā dekorativu parka koku.

Gundegu dzimta — Ranunculaceae

Daugavas vizbulītes — Anemonesilvestris L.

pie mums savvaļā sevišķi daudz sastopamas ap Koknesi.

Kultūrā iegūtas formas ar pildītiem ziediem. Daugavas
vizbulītes labi aug ar kaļķiem bagātās augsnēs saulainās

vietās. Pavairo ar,sakneņiem.

Ķīnas saulpurenes — Trollius chinensis Bnge.

savvaļā aug Ķīnā un Japānā. No pamatsugas ir izveido-

tas dārza formas ar pildītiem ziediem.

Zilās kurpītes — Aconitum napellus L. audzē

dārzos jau no seniem laikiem kā dekorativu un arī kā

ārstniecības augu. Viss augs ir ļoti indīgs. Agrāk to

daudz lietoja kā nomierinošu līdzekli pret nervu un reima-

tiskām sāpēm, kā arī vielu maiņas ierosināšanai, sirds

spēcināšanai un pret augstu temperatūru. Tagad kurpītes
medicinā mazāk izmanto.

Bārbeļu dzimta — Berberidaceae

Spožlapu mahonija — Mahonia aquifolium
Nutt. Ziemeļamerikas rietumos izaug līdz 2 m augsta.
Dārzos mūžzaļo krūmu audzē skaisto, spīdīgo lapu dēļ.

Lapas izlieto vainagiem.
Parastā bārbele — Berberis vulgaris L. sav-

vaļā aug Padomju Savienības Eiropas daļā no Ļeņingra-
das apgabala līdz Krimai un Priekškaukazam, Vidusei-

ropā, Dienvideiropā un Ziemeļamerikā. Dārzos un parkos
bieži audzē dekorativiem nolūkiem, it sevišķi varietātes

ar sarkanām lapām. Bārbeles ir arī labs medus augs.

lenākušies augļi — ogas ir spilgti sarkanas, skābas, ēda-

mas, satur daudz C vitamina. No ogām vāra ievārījumu

un želeju, kā ari iegūst citrondzeltenu krāsvielu, ar ko

krāso ādas un vilnu. No cietās, spilgti dzeltenās koksnes

izgatavo zoļu tapiņas. Bārbele ir starpsaimnieks labības

svītru rūsai.
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Magnoliju dzimta — Magnoliaceae

Magnolijas — Magnolia savvaļā aug Āzijas dien-

vidaustrumos un atlantiskajā Ziemeļamerikā. Tās ir koki

un krūmi ar mūžzaļām vai vasarzaļām lapām un tulpj-
veidīgiem ziediem. Dažas sugas audzē Aizkaukaza, Dien-

vidukrainas, Krimas un Rietumeiropas parkos un apstā-

dījumos. Latvijas PSR iespējams kultivēt dažas magno-

liju sugas ar vasarzaļām lapām. Pašlaik mūsu republikā,
cik zināms, audzē tikai 2 magnoliju sugas: M. Soulan-

geana hort. Botāniskajā dārzā un M. acuminata L. Rīgas

pilsētas apstādījumos. Lai ieviestu šos skaistos augus

mūsu republikā, Botāniskajā dārzā jau vairākus gadus
strādā pie to aklimatizācijas. M. Soulangeana hort. ir hib-

rids starp M. denudata Desr. un M. liliiflora Desr. Zied

maija sākumā pirms lapu plaukšanas. Ziedi lieli, tulpjvei-
dīgi, smaržīgi, iekšpusē balti, ārpusē ar bāli purpursar-
kanu nokrāsu. Bargās ziemās magnolijas jāapsedz. Tās

pavairo ar sēklām, noliekteņiem un spraudeņiem.
Ķīnas citronliana — Schizandra chinensis

C. Koch savvaļā aug Tālo Austrumu mežos, Ķīnā un Ja-

pānā. Stumbrs vijīgs un var sasniegt 15 m augstumu.
Ziedi šķirtdzimumu, sīki, balti, sakopoti ķekarā. Augļi —

sarkanas ogas pie mums nogatavojas septembrī. Jau kopš
seniem laikiem ķīnieši lietoja citronlianas ogas kā spēka
un uzmundrinājuma līdzekli, tā arī plaušu slimību ārstē-

šanai. Ogas satur vielas, kas palielina cilvēka garīgās un

fiziskās darba spējas, mazina nogurumu, rada spirgtuma
sajūtu un jūtami pastiprina redzi. Citronlianai ir arī de-

korativa nozīme, jo tās var izmantot dzīvžogiem un ve-

randu sienu apaudzēšanai. Pēc novērojumiem Botāniskajā
dārzā, citronlianas labi padodas mūsu klimatiskajos ap-

stākļos.

Ķalikantu dzimta — Calycanthaceae

Floridas kalikants — Calycanthus floridus
L. savvaļā aug Ziemeļamerikas dienvidaustrumos. Tas ir

I—2 m augsts krūms ar sarkanbrūniem ziediem. Zied

jūnijā, jūlijā, augustā. Ziediem patīkama zemeņu smarža,

sevišķi siltā laikā. Arī koksne kā svaigā, tā arī žāvētā

veidā patīkami smaržo; to lieto medicinā. Bagātīgi
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ziedošo krūmu audzē parkos Aizkaukazā, Vidusāzijā un

Krimā. Pēc novērojumiem Botāniskajā dārzā, kalikants

pie mums ārā labi pārziemo.

Magoņu dzimta — Papaveraceae

Kalifornijas ešolcijas — Eschscholtzia cali-

fornica Cham. dzimtene ir Kalifornija, kur kalnu nogā-
zēs tās vietām aug lielās audzēs. Pie mums audzē kā

viengadīgu dekorativu augu. Ešolcijas necieš pārstādī-
šanu, tāpēc tās jāsēj tieši augšanas vietā. Rudenī iesētās

ešolcijas uzzied jau maijā, turpretī pavasarī sētās sāk

ziedēt jūlijā. Ziedi oranždzelteni.

Lielās strutenes — Chelidonium majus L. aug

visā ziemeļu puslodē. Kā nezāle aug dārzos, gar sētma-

lēm, visvairāk ēnainās vietās. Augs satur asu, dedzinoši

rūgtu, oranžsarkanu sulu. Sulā ir vairāki alkaloidi.

Svaigu sulu lieto kārpu un varžaču nodzīšanai. Medicinā

lieto ziedu laikā vāktas un tūliņ žāvētas strutenes.

Austrumu magone — Papaver orientale L. ir

daudzgadīgs augs ar lieliem, oranžsarkaniem ziediem.

Dārzos audzē dekorativiem nolūkiem. Pazīstamas dau-

dzas dārza formas ar dažādas krāsas ziediem. Dzimtene

— no Vidusjūras apgabala līdz Persijai.

Ķrustziežu dzimta — Cruciferae

Čemura iberiss, čemura cilpenes — Ibe-

ris umbellata L. ir viengadīgs, neliels augs ar daudziem

sīkiem, ķekarā sakārtotiem ziediem. Zieda krāsa var būt

dažāda. Audzē galvenokārt kā apmales augu. Sēj agri
pavasarī tieši audzējamā vietā. Dzimtene — Dienvidei-

ropā, Kretas sala. Mūžzaļais iberiss — /. semper-
virens L. savvaļā aug Dienvideiropā. Tas ir 20—30 cm

augsts puskrūms ar tumšzaļām lapām un čemurveida ķe-
karā sakārtotiem baltiem ziediem. Zied maijā. Pavairo ar

sēklām, noliekteņiem un spraudeņiem. Noder grupu stādī-

jumiem akmeņainās vietās.

Bentama jūrmalas alises — Alyssum ma-

ritimum Lam. var. Benthamii hort. ir 20—30 cm augsts
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augs, kas savvaļā aug Eiropā. Tās var labi izmantot da-

žādu puķu dobju apmales apstādīšanai. Jāsēj agri pava-

sarī pastāvīgā augšanas vietā. Zied visu vasaru līdz vē-

lam rudenim. Ziedi balti un violeti, ļoti smaržīgi, atdala

nektāru, tāpēc alises audzē arī kā medus augu.

Rožu dzimta — Rosaceae

Pamīkstā vilkābele — Crataegus submollis

Sarg. ir 6—B m augsts augs, kas savvaļā aug Ziemeļame-
rikā. Zari ar resniem, 5—7 cm gariem ērkšķiem. Augļi
oranžsarkani, ar dzeltenu, miltainu ēdamu mīkstumu un

5 cieta apvalka apņemtām sēklām. Augļi satur C vita-

minu. Pie mums audzē apstādījumos..
Meža kazbārdis — Aruncus silvester Kostel. ir

daudzgadīgs, ļoti dekorativs lakstaugs. Noderīgs atseviš-

ķiem stādījumiem, grupām un arī krastmalu apstādīju-
miem. Savvaļā aug ziemeļu puslodes mērenās joslas ap-

gabalos. Augs ir divmājnieks. Ziedi mazi, iedzeltenbalti,

sakopoti lielās skarās. Skaistākas ir vīrišķo ziedu zied-

kopas. Pavairo, dalot cerus.

Parastās vīgriezes — Filipendula ulmaria

Maxim. aug mitrās pļavās. Tās ir tautā iecienīts ārstnie-

cības augs. Tējai lieto visu augu. Saknes vāc pavasarī
un rudenī, ziedus un visu augu — ziedēšanas laikā. Vī-

griezes lieto nervu nomierināšanai, pret bezmiegu, masa-

lām, katariem utt.

Tauriņziežu dzimta — Papilionaceae

Raibās vainadzītes — Coronilla varia L. sav-

vaļā aug Dienvideiropas, Vidusāzijas un Persijas mežos

un krūmājos. Mūsu republikā sastop saulainās vietās,
bet reti (Višķos, Ikšķilē, Ogresgalā). Daudzgadīgs augs.

Stumbrs pacils, līdz 1 m garš. Čemurā līdz 20 rožainu

ziedu. Audzē dārzos un parkos ēnainās vietās zem ko-

kiem.

Sējas lucerna — Medicago sativa L. ir daudz-

gadīgs augs ar 70—100 cm gariem stumbriem. Tai daudz

sakņu, kas augsnē sniedzas 2—3 m dziļi. Lucerna labi

panes sausumu, bet necieš lieku mitrumu. Vienā vietā

bez atjaunošanas aug desmit un vairāk gadu. Sējas
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lucerna ir ražīgs un vērtīgs lopbarības augs, kas satur

daudz olbaltumvielu, kā arī C vitaminu. To audzē zaļba-
rībai, skābbarībai un sienam. Latvijas PSR nav pilnīgi
salizturīga, sevišķi bezsniega ziemās. Lucernu sāka kul-

tivēt Irānā pirms 2500 gadiem; Eiropā tā ievesta ap 330

gadu pirms mūsu eras. Tagad to kultivē Centrālā Āzijā,
Ziemeļafrikā un Dienvidafrikā, Amerikā, Dienvideiropā.
Padomju Savienībā no seniem laikiem to audzē Kaukāza

apgabalos un ap Kaspijas jūru. Dzeltenā jeb s i r p j-
veida lucerna —M. falcata L. savvaļā sastopama
arī pie mums. Barības vērtība mazāka nekā sējas lucer-

nai. Abām šīm sugām saziedoties, radusies bas t ar d a

lucerna — M. media Pers., kas visvairāk piemērota au-

dzēšanai Latvijas PSR.

Sējas esparseti — Onobrychis sativa Lam. kul-

tivē Gruzijas PSR, Azerbaidžanas PSR un Ukrainas PSR

meža stepju apgabalos. To audzē lopbarībai arī pie mums.

Parastās pupiņas jeb turku pupas —

Phaseolus vulgaris L. ievestas Eiropā no Dienvidamerikas.

Tās ir vērtīgs barības augs. Kultivē ļoti daudzas šķir-
nes, kuras iedala divās grupās — zemajās krūmu pupi-

ņās un maikšu pupiņās. Daudzziedu jeb arābu

puķu pupiņas — Ph. multiflorus Willd. ir tīteņaugs,
kas bagātīgi zied ar baltiem un sarkaniem ziediem. Sēj
tieši audzējamā vietā maija beigās.

Rutu dzimta — Rutaceae

Baltās diktamnes — Dictamnus albus L. au-

dzē saulainās vietās parku apstādījumos un arī puķu do-

bēs. Ziedi balti, ar kanēļa smaržu, izdala tik daudz ēte-

risko eļļu, sevišķi siltā, saulainā pusdienas laikā, ka gaisu

auga tuvākā apkārtnē var aizdedzināt. Savvaļā aug no

Dienvideiropas līdz Ziemeļķīnai.
Dārza rūta — Ruta graveolens L. savvaļā aug

Vidusjūras apgabalā. Mūsu republikā vietām audzē dār-

zos kā garšaugu, turpretī Padomju Lietuvā rūtas sasto-

pamas gandrīz katrā puķu dārzā. Augs atdala stipru, ne

visai patīkamu smaržu. No rūtas lapām iegūst ēterisku

eļļu (Vācijā, Francijā), kurai ir stipra, nepatīkama smaka

un rūgta, kodīga garža.
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Eiforbiju dzimta — Euphorbiaceae

Ricinaugs — Ricinus communis L. dzimtenē —

Austrumafrikā ir daudzgadīgs augs un sasniedz 6—lo m

garumu, bet citos apgabalos to kultivē kā viengadīgu
augu. Ricinaugs ir siltumu mīlošs augs ar apmēram 115—

140 dienu garu veģetācijas periodu. Sēklas aatur 35—60°/o

eļļas un indīgu alkaloidu — ricinolu. Ricineļļu medicinā

lieto kā caurejas līdzekli. Nežūstošo, pret temperatūru

izturīgo eļļu izmanto technikā, sevišķi aviācijā motoru

eļļošanai, bez tam arī laku krāsu, ziepju un parfimēriju
rūpniecībā. Padomju Savienībā ricinaugu kultivē Ziemeļ-
kaukazā, Ukrainas PSR, Staļingradas apgabalā un Vidus-

āzijā. Mūsu republikā ricinaugu audzē tikai lielo, zaļo un

sarkano lapu dēļ dekorativiem nolūkiem. Jāsēj martā, do-

bēs izstādot pēc salnām.

Bukskoku dzimta — Buxaceae

Mūžzaļais buksis — Buxus sempervirens L.

savvaļā aug Kaukāzā, Melnās jūras piekrastē, Vidus-

eiropā un Ziemeļafrikā. Tas ir mūžzaļš koks, kas sasniedz

300—400 gadu vecumu. Stumbri B—2l8—21 m augsti. No kok-

snes pagatavo vārpstas un atspoles, tāpat sīkus, vērtīgus

virpotāju izstrādājumus. Bukšus audzē arī dekorativos

nolūkos, bieži stādot kā apmales krūmus, jo tie labi panes
apgriešanu. Latvijas PSR buksus ziemā piesedz.

Vīnkoku dzimta — Vitaceae

Amūras vīnkoks — Vitis amurensis Rupr. ir

Hana, kas savvaļā aug Amūras apgabalā, Ziemeļķīnā un

Mančžurijā upju ieleju mežos. Lapas lielas, rudenī spilgti
sarkanas, pat violetas. Ogas mazas, melnas, skābas bet

ēdamas. Šis vīnkoks iztur līdz —40°Clielu salu. Krustojot
Amūras vīnkoku ar Eiropas šķirnēm, t. Mičurinam izde-

vās iegūt jaunas, salcietīgas vīnkoku šķirnes Padomju
Savienības ziemeļu apgabaliem.

Malvu dzimta — Malvaceae

Abutilons — Abutilon avicennae Gaertn. ir vien-

gadīgs lakstaugs, kura stumbrs var sasniegt 4 m garumu.
Savvaļā augno Besarabijas līdz Mančžurijai. No stumbra
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iegūst šķiedru. Abutilonu jau no seniem laikiem kultivē

Ķīnā. Padomju Savienībā to sāka kultivēt pēc Lielās Ok-

tobra sociālistiskās revolūcijas. Labas ražas iegūst Balt-

krievijas PSR, Padomju Savienības Eiropas daļas cent-

rālajos apgabalos un Sibirijā.

Kaktusu dzimta — Cactaceae

Opuncija — Opuntia camanchica Engelm. sav-

vaļā aug Ziemeļamerikā — Teksasā, Kolorado un Ari-

zonā. Padomju Latvijā aug un arī pārziemo laukā. Ziedi

skaisti, dzelteni.

Zalkteņu dzimta — Thymelaeaceae

Parastā zalktene — Daphne mezereum L. sav-

vaļā aug Eiropā un Ziemeļazijā. Krūms līdz 0,5 m augsts,
zied agri pavasarī pirms lapu plaukšanas ar sārtiem zie-

diem. Viss augs ļoti indīgs. Miza un saknes satur indīgo

dafninu, kas ādā rada tulznas, bet iekšēji lietots var būt

par nāves cēloni. Rudenī nogatavojas sarkanas ogas, kas

arī ir indīgas. Medicinā agrāk lietoja ģikts un reimatisma,

kā arī ādas slimību ārstēšanai.

Čemurziežu dzimta — Umbelliferae

Erin g i ja s — Eryngium audzē puķu dobēs, alpino

augu grupās un zālājos dekorativiem nolūkiem. Gludā

c ringi ja — E. planum L. savvaļā aug Francijā un

Austrijā, Burgata eringija — E. Bourgatii
Vahl. — Vidusjūras apgabalā. Abas tās ir daudzgadīgi
dzeloņaini lakstaugi. Ziedu galviņas un vīkallapas zilas.

Lielā astrancija — Astrantia majus L. sav-

vaļā aug Eiropas, Āzijas un Ziemeļafrikas kalnu mežos

un pļavās. Čemurs vienkāršs, tam apkārt lielas, baltas vai

rožainas vīkallapas. lekšējie ziedi divdzimumu, ārējie

viendzimuma, tikai ar putekšņlapām.
Plankumainie suņstobri — Conium macu-

latum L. aug savvaļā Eiropā, Āzijā, Ziemeļafrikā. Viss

augs ir ļoti indīgs. Stumbrs klāts ar sarkaniem planku-
miem, it sevišķi apakšējā daļā.
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Sējas koriandrs — Coriandrum sativum L. ir

viengadīgs augs, kas savvaļā aug Dienvideiropā. Pa-

domju Latvijā audzē kā garšaugu. Padomju Savienībā to

kultivē melnzemes apgabalā, jo no sēklām iegūst eļļu.

Sējas pastinaks — Pastinaca sativa L. sav-

vaļā sastopams visā Eiropā. Saknes lieto pārtikai, tās pēc
garšas īpašībām atgādina burkānus un pētersīļus. Pa-

domju Latvijā maz kultivē. Pastinaku ieteicams audzēt

lopbarībai, jo tas ir pieticīgs salizturīgs augs, to var no-

vākt vēlu rudenī un pat pavasari.
A n i s a — Pimpinella anisum L. dzimtene, pēc dažu

autoru domām, ir Grieķija, Ēģipte, Sirija. Tagad to kul-

tivē daudzās zemēs. Anisa augļus izlieto cepumiem, sal-

dumiem, liķieriem. Plaši pielieto medicinā. No sēklām

iegūst aniseļļu. Padomju Savienībā audzē melnzemes ap-

gabalos.

Viršu dzimta — Ericaceae

Pontijas rododendrs — Rhododendron pon-

ticum L. var. album hort. savvaļā aug Mazazijā. Tas ir

apmēram 2 m augsts krūms ar mūžzaļām lapām. Pie

mums ziemā jāpiesedz. Zied bagātīgi katru pavasari ar

gaišiem, rožaini baltiem ziediem.

Svineņu dzimta — Plumbaginaceae

Platlapu armerija — Armeria latifolia Willd.

savvaļā sastopama Dienvideiropā. Tā ir sausaudzis un

labi aug sausās, saulainās vietās. Stāda puķu dobju apma-
lēs un alpino augu grupās. Ziedi gaiši rožaini, sakopoti
lielās galviņās, kuras ietver sausas vīkallapas.

Hidrofiļu dzimta — Hydrophyllaceae

Z i 1 m a 1 ī te s — Nemophila ir viengadīgi, mazi augi,
kurus sēj puķu dobju malās. Zied visu vasaru. Sēj tieši

audzēšanas vietā. Lāsainajām zilmalītēm —

N. maculata Benth. ir lieli, balti ziedi ar tumši violetiem

plankumiem vainaglapu galos. Skaistajām zilma-

lītēm — N. insignis Dougl. ziedi ir debeszili. Abas šīs

sugas savvaļā aug Kalifornijā.
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Facc 1 i ja s — Phacelia tanacetifolia Benth. savvaļā

aug Kalifornijā. Pie mums tās audzē kā labu medus augu,

jo ziedi izdala daudz nektāra. No viena hektāra bites var

iegūt 150—400 kg medus. Facelijas ir viengadīgi, aug-

snes ziņā neizvēlīgi augi. Ziedu daudz, tie zili, sakārtoti

gliemežveidā saritinātos rituļos.

Skarblapju dzimta — Boraginaceae

Peru heliotrops — Heliotropium peruvianum
L. ir iecienīts dekoratīvs puskrūms. Ziedi balti, zilgan-
balti un violeti, ar vaniļas smaržu. Pazīstamas daudzas

dārza formas. Heliotropus stāda paklājdobēs un apmalēs.
Dzimtene — Peru un Ekvadora. Heliotropi mūsu apstāk-

ļos nepārziemo, tāpēc katru gadu jāatjauno ar spraude-
ņiem.

Ārstniecības tauksaknes — Symphytum
officinale L. dzimtene ir Eiropa, Āzija. Tās augmitrās vie-

tās, grāvjos, upmalās. Zied no- maija līdz septembrim.
Zvanveida ziedi violeti līdz purpursarkani. Tautas ārst-

niecībā lieto pret elpošanas orgānu kataru un caureju,
kā arī ievainojumu apliekamiem.

Alpu cerinte — Cerinthe atpina Kit. aug Alpos,

Pirenejos, Balkanos un Mazazijā. Lapas zilganzaļas, klā-

tas ar vaska kārtu. Ziedi zaļgandzelteni. lecienīts alpino

grupu augs.

Verbenu dzimta — Verbenaceae

Ārstniecības verbenu jeb dzelzspuķi—
Verbena officinalis L. senās tautas uzskatījušas par svētu

augu un ņēmušas līdz ne tikai karos, bet arī ikdienas gai-
tās. Nebijis tādu slimību, ko nedziedinātu ar dzelzspuķi.
Tēju lietoja pret garo klepu, nieru, aknu, pūšļa slimībām,

kā ari ātrai temperatūras pazemināšanai. Izžāvēta auga

pulveri lieto pret dzelteno kaiti, tinktūru — pret elpošanas

orgānu slimībām.

Lūpziežu dzimta — Labiatae

Pavasara lavanda — Lavandula vera DC. sav-

vaļā aug Dienvideiropā, kaļķainos uzkalniņos. Tā ir

50—60 cm augsts puskrūms ar ziliem ziediem un smar-
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žīgām lapām. Augs ir salcietīgs, un to var audzēt mūsu

republikā. No ziediem iegūst lavandas eļļu, ko lieto kos-

mētikā un arī kožu apkarošanai. Lavandas ir labs nek-

taraugs. Tautas medicinā agrāk to lietoja kā nervu spē-
cinātāju līdzekli un pret galvas sāpēm.

Sudrabainās salvijas — Salvia argentea L.

dzimtene ir Serbija, Dalmatija, Grieķija. Divgadīgs
augs. Lapas biezi pārklātas ar sudrabainiem matiņiem.
Zied otrajā gadā. Sudrabaino salviju skaisto lapu dēļ
bieži audzē lapu augu grupās un dobju apmalēs.

Citronmelisa — Melissa officinalis L. savvaļā

aug Dienvideiropā. Tā ir daudzgadīgs lakstaugs, ko pie
mums kultivē dārzos. To lieto smaržām un kopš seniem

laikiem arī medicinā. (Plinijs citronmelisu ieteica pret
dažādām psichiskām slimībām.)

Ārstniecības isops — Hyssopus officinalis L.

savvaļā aug Dienvideiropā. Šo puskrūmu dārzos audzē

kā garšaugu. Medicinā lieto, lai veicinātu vielu maiņu.
Izkultivētas arī formas, kurām ir dekorativa nozīme. Isops
ir labs nektaraugs, nektārs ļoti smaržīgs un piešķir
medum īpatnēju garšu.

Nakteņu dzimta — Solanaceae

Franšeta lampionaugi — Physalls Fran-

chettii Mast. ir daudzgadīgi augi. Kauss uzpūsts, oranž-

sarkans un paliek tāds pats arī žāvētā veidā. Tāpēc ari

Franšeta lampionaugus audzē galvenokārt griešanai.

Parastais velnābols — Datura stramonium

L. ir viengadīgs kosmopolitisks augs, kas sastopams tropu
un mērenās joslas apgabalos. Padomju Latvijā aug dār-

zos, gar sētmalēm. Ziedi balti, piltuves veida. Zied tikai

vienu dienu. Auglis klāts ar daudziem asiem dzeloņiem,

tajā daudz sēklu. Viss augs ļoti indīgs. Lapas un sēklas

satur alkaloidus — hiosciaminu un atropinu, no mineral-

sāļiem sevišķi daudz — salpetra (KNOa). Sēklas satur

arī līdz 25% eļļas un kristālisku vielu — stramoninu.

Ārstniecībā velnābola lapu un sēklu preparātus lieto kā

nervus nomierinošu līdzekli.
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Virceļu dzimta — Scrophulariaceae

Deviņvīruspēka sugas — Verbascum audzē

zālājos. Lapas parasti ar matiņiem. Augi divgadīgi, zied

otrajā gadā. Ziedu daudz, tie sakārtoti lielās skarās.

Pinkainais deviņvīruspēks — V. flocco-
sum W. et Kit. sasniedz līdz 150 cm augstumu. Viss augs
biezi klāts ar matiņiem. Ziedi dzelteni. Dzimtene Vidus-

eiropā un Austrumeiropa. Jomainais deviņvīru-

spēks — V. sinuatum L. sasniedz 1 m augstumu. Augs
klāts ar dzelteni pelēkiem matiņiem. Rozetes lapas jo-
maini plūksnainas. Ziedi dzelteni, retāk balti. Dzimtene

ir Vidusjūras apgabals un Kanariju salas.

Pelēkās veronikas — Veronica incana L.

veido ciešus, zemus cerus. Augs klāts ar pelēki sudrabai-

niem matiņiem, ziedi tumši zili. Augu izlieto puķu dobju
apmalēm. Dzimtene — Dienvidaustrumeiropa, Ziemeļ-

azija. Virginijas veronikas — V. virginica L. ir

līdz 2 m augsts augs. Lapas 4—6 mieturī. Ziedi balti līdz

zilganbalti, sakopoti garā, ciešā ķekarā. Zied no jūnija
līdz septembrim. Audzē kā dekorativu augu augstajās
puķu dobēs.

Kurvjziežu dzimta — Composiiae

Šaja dzimta ir apmēram 14 000 sugu, kas izplatītas pa

visu zemeslodi.

Alpu zvaigznes — Leontopodium alpinum Cass.

savvaļā aug Alpu un Mazazijas kalnos. Stumbrs un lapas
pelēki spilvainas. Ziedkopas mazas, tām apkārt īpatnēji
sakārtotas ļoti vilnainas augšlapas. Izsēj agri pavasarī un

vēlāk izstāda saulainās, akmeņainās vietās. Pa ziemu

alpu zvaigznes jāpiesedz vislabāk ar skujām un jāuztur
sausas, jo tās cieš no mitruma.

Salmenes — Helichrysum bracteatum Willd. ir

sausziedes, kuru ziedi izžūstot nezaudē krāsu un veidu.

Tāpēc tās saglabā ziemai vāzēm un vainagiem. Ziedi var

būt dažādi — dzelteni, balti, oranži vai sārti.

Kalnu arnika — Arnica montana L. ir daudzga-
dīgs lakstaugs, kas savvaļā aug Dienvideiropas kalnos.

Latvijas PSR savvaļā nav sastopams. Arnikas tinktūru

lieto medicinā, lai stiprinātu sirds muskuļus un uzlabotu
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sirds vārstuļu un asinsvadu darbību (pret nervozām

sirdskaitēm arniku nedrīkst lietot). Arnikas kompreses
lieto pret augoņiem, asins izplūdumiem. Arniku ieaudzē

no sēklām un saknēm.

Ligularijas — Ligularia ir dekorativi augi ar

lielām, ieapaļām lapām un oranžsarkaniem ziediem, kas

sakārtoti ļoti garu kātu galos. Ligularijas stādāmas at-

sevišķi vai arī lielās grupās. L. clivorum Maxim. savvaļā
aug Ķīnā un Japānā. Zied augustā un septembrī. Lapas
līdz 0,5 m diametrā. Vilsona ligularija — L. Wil-

soniana Greenm. izaug līdz 2 m augsta. Zied jūlijā un au-

gustā. Dzimtene — Ķīna. Ligularijas pavairo ar sēklām

un dalot cerus.

Ežziedes — Echinops dārzos stāda atsevišķi. Tās

ir augsti dadžveida augi. Ziedi sakopoti apaļās galviņās.
Viena no skaistākajām sugām ir E. Ritro L., kas savvaļā

aug Dienvideiropā. Stumbri sasniedz 1,8 m garumu. Ziedi

gaišzili. Zied no jūlija līdz septembrim. Apaļās ež-

ziedes — E. sphaerocephalus L. ir līdz 2,5 m augsts

augs; savvaļā aug Sibirijā, Viduseiropā un Dienvideiropā.
Ežziedes pavairo ar sēklām un sakņu spraudeņiem.

KULTURAUGU, TECHNISKO UN ĀRSTNIECĪBAS

AUGU GRUPAS

Kultūraugi

Kultūraugu grupās īsumā parādīta kultūraugu izcel-

šanās, evolūcija un šķirņu daudzveidība.1

Kāposti ir viens no vecākajiem kultūraugiem. Kultū-

ras kāposti izlases un audzināšanas ceļā izveidoti no-

savvaļas kāpostiem, kas izplatīti Vidusjūras krastos, Fran-

cijā, Anglijā, Irānā. Tie ir zemi puskrūmi ar cietām, raup-

jām, gandrīz rozetē sakārtotām lapām. No savvaļas kāpos-
tiem izaudzēta vecākā kultūras kāpostu grupa — lapu
kāposti, no kuriem savukārt veidoti citi kultūras kāposti.

Lapu kāposti — Brassica subspontanea Lizg.,
tāpat kā savvaļas kāposti, galviņas neveido. Lopbarības
lapu kāpostu šķirnēm (Tūkstošgalvu, Mozgovaja zejo-

1 Tekstā minētās šķirnes audzētas 1954. gada vasara.
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naja) ir lielas, sulīgas lapas, tāpēc no tiem iegūst ļoti
daudz zaļās masas. Kāpostu šķirnes ar stipri krokotām

zaļas vai violetas krāsas lapām (Jazik žavoronka, Ņiz-
kaja krasnaja) audzē dekorativos nolūkos, bet jaunus

augus lieto uzturā līdzīgi spinātiem. Arī Ķīnas lapu
kāpostus — Brassica pekinensis Rupr. lieto uzturā

gan svaigā, gan vārītā, gan sutinātā veidā.

Kolrābji — Brassica caulocarpa Pasq. ir ar bāli

zaļiem (Vīnes baltie) un violetiem (Vīnes zilie) virsze-

mes bumbuļiem. Kolrābji bagāti ar C vitaminiem un lie-

tojami vasaras sākumā un vidū.

Savo ja s jeb virziņkāposti — Brassica

sabauda Lizg. no parastajiem galviņkāpostiem atšķiras
ar lapas veidu un irdenāku galviņu (šķirnes — Vīnes

kapuclņu, Vērtu).
Briseles jeb rožu kāposti — Brassica gem-

mlfera Lizg. stumbrs dažkārt sasniedz līdz 1 m augstumu.
Uzturā izmanto mazās galviņas, kas attīstās lapu žāklēs.

Dažkārt galviņas lieto kā piedevu dažādām virām īpatnē-

jās garšas dēļ. Izplatītākās šķirnes ir Herkuless, Cietas un

daudz un Erliāna.

Ziedu kāpostu — Brassica caullflora Lizg. bio-

loģija maz izpētīta, un nav noskaidrots, kā attīstījušies
sulīgie, stipri paplašinātie ziedu kāti, kas kopā ar ziediem

izveido ziedgalviņu, ko lieto uzturā tiklab barības vielu,

kā arī bagātā vitaminu satura dēļ. Izveidotas ziedu

kāpostu agrīnās (Hagas) un vēlīnās (Dāņu eksports)
šķirnes.

Galviņkāposti — Brassica capitata Lizg. saim-

nieciski vissvarīgākā un arī visizplatītākā kāpostu grupa.

Grupās demonstrētas balto galviņkāpostu agrīnās smail-

galvainās (Ekspress), apaļgalvainās (Pirmais numurs)

un vēlīnās (Maskavas vēlīnā) šķirnes.
Sarkanos jeb salātu galviņkāpostu s,

ko pārstāv šķirnes Zenīts, Akmeņgalva v. c, mēdz lietot

pa lielākai daļai kā salātus svaigā veidā.

Tomātu dzimtene ir tropiskā Amerika. Indiāņi audzēja
tomātus jau sen pirms Amerikas atklāšanas. Vēl tagad
Perū, Meksikā un citur sastop savvaļas tomātus ar sīkām

■ogām, kas nav lielākas par jāņogām vai ķiršiem. Eiropa
tomāti vispirms ievesti Spānijā, Portugālē un Itālijā.
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Cariskajā Krievijā tomātus sāka audzēt Krimā ap
1783. gadu, bet PSRS centrālajā daļā tikai pirms 50—70

gadiem.
Sākumā tomātus audzēja kā dekorativus augus. Vai-

rāki autori tos uzskatīja pat par indīgiem, jo dažu tomā-

tu sugu brūnganie vai dzeltenzaļie augļi nav ēdami un to

lapām un stumbram ir asa, nepatīkama smaka. Ta-

gad Padomju Savienībā nav tāda zemkopības rajo-
na, kur neaudzētu tomātus, jo tie satur ne vien vērtīgus
mineralsāļus un organiskas skābes, bet ari A, C, Bi un B2

vitaminus.

Tomātu kultūras šķirņu savvaļas senči dabā nav pa-
zīstami. Literatūrā ir norādījumi, ka tiem vistuvāks ir jāņ-
ogu tomāts — Lycopersicum pimpinellifolium Dun. Tālāk

selekcijā no formām ar sīkiem augļiem izveidotas formas

ar lieliem augļiem.
Dienvidamerikas un Meksikas tomātu šķirnes ar sī-

kiem ķiršu, bumbieru v. c. veida dzelteniem un sarkaniem

augļiem PSRS tiek izmantotas kā izejmateriāls selekcijai.
No kultivējamo tomātu šķirņu grupām parādītas trīs.

1. Dienvideiropas un Ziemeļeiropas šķir-
ņu grupa, ko uzlabojuši padomju selekcionāri un kas rajo-
nētas PSRS. Šās grupas šķirnēm ir vidēja lieluma augļi.
Pie šās grupas pieder tomātu šķirnes, ko audzē ari Pa-

domju Latvijā, piemēram, Marmandes, Lotringijas skais-

tule un Dāņu eksports. 2. Ziemeļamerikas šķir-
ņu grupa, kurā daudz šķirņu ar lieliem, cukura bagātiem
"augļiem. Arī šās grupas šķirnes, kā, piemēram, Erliana,
Pritčard v. c, PSRS uzlabotas un rajonētas. 3. Krievu

šķirņu grupā ir ļoti daudz dažādu formu, ko radījuši pa-

domju selekcionāri. No tām atsevišķi parādītas šādas:

A. šķirnes, kuras gan jāsien pie mietiem tāpat kā citu

grupu šķirnes, bet saimnieciski tās ir daudz vērtīgākas —

agrīnākas un ražīgākas, piemēram, Majak 12, Pionieris

U- c.; B. šķirnes ar stingriem stumbriem, kas nav jāpie-
sien, un ļoti garšīgiem augļiem, piemēram, Planovij
0904-a, Stambovij Alpatjeva 0905 v. c; C. šķirnes, kas

audzējamas, izsējot sēklas tieši laukā, iepriekš neaudzējot
dēstus lecektīs, piemēram, Lučšij dļa grunta, Gruntovij
Alpatjeva 0116 6-a v. c. Šīs šķirnes pieder pie Padomju
Savienības selekcionāru jaunākajiem sasniegumiem.
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Parādītas arī mūsu mičuriniešu — Sukatnieka, Bleiera un

Dindoņa Padomju Latvijā izaudzētās šķirnes un hibrīdi.

Kartupeļi. Pašreiz pazīstamas 26 kultūras kartupeļu

sugas, kurām katrai ir sava izcelšanās vēsture. Grupās
demonstrēta tikai viena suga — Solanum tuberosum L.,

kurai raksturīga ārkārtīgi liela šķirņu daudzveidība. Šīs

šķirnes kultivē visā pasaulē, un tās plaši izplatītas arī

PSRS. Pārējās kultūras kartupeļu sugas izplatītas Dien-

vidamerikā, un tikai dažas no tām var interesēt mūs kā

izejmateriāls selekcijai.
Domā, ka tās kartupeļu šķirnes, ko audzē pie mums.

ir izaudzētas no Ciles kultūras kartupeļiem, kas ievesti

Eiropā apmēram pirms 400 gadiem. Tie savukārt izaudzēti

no Ciles savvaļas kartupeļiem, no kuriem pagaidām zinā-

mi Solanum leptostygma Juz. un S. Molinae Juz. Šos

savvaļas kartupeļus tālā senatnē kultivējuši indiāņi.

Kopā ar Ciles savvaļas kartupeļiem tiek stādītas arī

dažas citu zemju savvaļas kartupeļu sugas, kas stipri at-

šķiras ne vien no selekcionētām šķirnēm, bet ari no Ciles

savvaļas kartupeļiem.
Parādītas arī dažas Ciles kultūras kartupeļu šķirnes,

kas atšķiras ar lapu veidu, bet it sevišķi ar bumbuļu
formu un krāsu, un ārzemju šķirnes, ko uzlabojuši pa-

domju selekcionāri. Padomju selekcionāri ir izaudzējuši

ļoti ražīgas, pret vēzi imūnas, salcietīgas šķirnes. No Pa-

domju Latvijā izselekcionētām kartupeļu šķirnēm kultūr-

augu grupās parādītas, piemēram, Priekuļu agrie,
Laima v. c.

Kultūras kartupeļu izveidošanu un dažādību uzska-

tāmi parādīt traucē tas, ka visā veģetācijas laikā apmek-

lētājs redz tikai augu virszemes daļas, kuru atšķirība ne-

speciālistam ne katrreiz pamanāma.
Kultūraugu grupās parādīti arī kultūraugi, kas musu

republikā vai Padomju Savienībā ir samērā jauni un nav

vēl plaši izplatīti, kā arī savvaļas augi, kas tiek ieteikti

kultivēšanai.

Techniskie augi

Eļļas augi. Dažu augu sēklas satur 24—77% tauku

vai ēteriskas eļļas. Tās izlieto nepārstrādātā veidā kā garš-
vielas (piemēram, ķimeņu, magoņu, sezama jeb kunžuta,
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koriandra v. c.) vai arī pārstrādā un iegūst no tām eļļu

(piemēram, sojas, saulgriežu v. c.), ko izlieto cilvēku uz-

turam vai techniskām vajadzībām (mašīnu daļu eļļoša-

nai, krāsu un laku pagatavošanai, ziepju vārīšanai v. c.).

Cukuraugi. Viens no pazīstamākajiem cukuraugiem ir

cukurbiete, kas izveidota no savvaļā augošās Beta mari-

tima L. pakāpeniskas izlases ceļā. Ķīnā un Dienvidameri-

kas dienvidu daļā kā cukuraugu kultivē arī cukura

sorgo — Andropogon sorghum Brot. var. saccharatum

hort.

Kaučukaugi. Pienainā sula, kas satur kaučuku, kau-

čukaugos atrodas savstarpēji savienotās ejās zem mizas.

Viens no ievērojamākiem kaučukaugiem, ko audzē Pa-

domju Savienībā, ir koksagizs, no kura ieguva kaučuku,
kamēr nebija pietiekami attīstīta sintētiskā kaučuka rūp-
niecība.

Šķiedraugi. No liniem, kaņepēm, kenafas, abutilona

(kanatņika) v. c. izmanto pirmējās (dažkārt arī otrējās)
mizas balstaudus, ko ikdienas dzīvē sauc par šķiedru.

Krāsaugi. Senatnē krāsas galvenokārt ieguva no

augiem un tikai 19. gs. beigās augu krāsvielu vietā sāka

lietot mākslīgās. Krāsvielas var iegūt no daudziem sav-

vaļā augošiem augiem; piemēram, no dzeltenās ilzītes —

Anthemis tinctoria L. svaigām vai kaltētām ziedgalviņām

iegūst dažādus koši dzeltenas krāsas toņus, no ziemeļu
madaras — Galium boreale L. saknes — ķieģeļsarkanu
krāsu utt.

Garšaugi. Dažus augus, kuru barības vērtība ir nie-

cīga, lieto tikai kā garšvielas pie citiem pārtikas produk-
tiem. Šo augu saknes, miza, lapas un ziedi satur daudz

ēterisku eļļu, rūgtvielu v. c, kas, iedarbojoties uz garšas
nerviem, veicina siekalu izdalīšanos un līdz ar to rada

labāku ēstgribu. Tādi augi ir, piemēram, pētersīļi —

Petroselinum sativum Hoffm., dilles — Anethum graveo-
lens L., aniss — Pimpinella anisum L. v. c.

Ārstniecības augi

Pēc farmakoloģiskās iedarbības ārstniecības augus un

no tiem izgatavotos preparātus iedala vairākās grupās,
piemēram, sirdsdarbību uzlabojošos (sarkanā uzpirk-
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stīte — Digitalis purpurea L.), nervus nomierinošos (bal-
driāns — Valeriana officinalis L., utt.

Apmeklētāji organizētu ekskursiju veidā var iepazīties
arī ar samērā plašajiem Rīgas Medicinas institūta ārstnie-

cības augu stādījumiem, kas atrodas Botāniskā dārza iz-

mēģinājumu lauku daļā.

AUGU MORFOLOĢISKĀS UN BIOLOĢISKĀS

GRUPAS

Sajās grupās parādītas dažādas augu formas, kas iz-

veidojušās ārējās vides apstākļu ietekmē ilgajās augu evo-

lūcijas procesu norisēs. lepazīšanās dabā ar augu formu

dažādību padziļinās ne vien studentu un skolēnu teorē-

tiskās zināšanas, bet pamudinās arī pārējos apmeklētājus
dziļāk ieskatīties dabas daudzveidībā un pareizi to iz-

prast. ,

Augu morfoloģiskās un bioloģiskās grupas iedalās

A, B, C un D apakšgrupās.

A apakšgrupa

Ūdens iztvaikošana jeb transpiracija. Augu uzbūvē

sastopam daudzas ierīces un īpatnības, kas pasargā tos no

pārāk lielas ūdens iztvaikošanas. No tām minamas šādas.

Vaska kārta plānā kārtiņā sedz daudzu augu

virsmu, piešķirot tiem pelēku vai zilganpelēku nokrāsu,

piemēram, smilts neļķēm — Dianthus arenarius L.1
, kāpu

smilts kvieši — Elymus arenarius L. v. c.

Bieza matiņu sega, piemēram, Alpu zvaig-
znēm — Leontopodlum alpinum Cass., Biberšteina

radzenēm — Cerastium Bieberstelnll DC. v. c.

Dziedzeri, kas atdala ēteriskas eļļas. Eļļas aiz-

kavē šūnsulas iztvaikošanu, piemēram, dārza rūtām —

Ruta graveolens L., baltajām diktamnēm — Dlctamnus

albus L. v. c.

Spilvenveida vasa, kā, piemēram, īlenu gau-

renītēm — Sagina subulata Presi., mānīgajām akmeņlau-
zītēm — Saxifraga decipiens Ehrh. Tādējādi augi bez tam

1 Teksta minētie augi aprakstīti pēc 1954. gada vasaras ekspo-
nātiem.
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vēl pasargāti arī no stipras saules staru ietekmes. Šāds

augšanas veids novērojams kalnainās un tuksnešainās

vietās.

Kompasaugiem viena lapas plātnes puse vērsta

uz austrumiem, bet otra — uz rietumiem, piemēram, sil-

fijām — Silphium perfoliatum L., kuras aug Amerikas

prērijās un pēc kuru lapām mednieki apmākušajās dienās

nosaka debess puses. Tādā stāvoklī karstie saules stari

lapas tikai viegli skar, tās stipri nesakarst un līdz ar to

neiztvaiko arī tik daudz ūdens.

Iztvaikojošās jeb transpiracijas vir-

smas samazināšanās var notikt dažādi. Lapas

plātnei sausā laikā ieritinoties un mitrā laikā

atritinoties, transpiracijas virsma samazinās dau-

dzām graudzālēm, piemēram, Alpu auzenēm — Festuca

alpestris Roem. un kaviļām jeb stepju līgām — Stipa
capillata L. Zagaraugiem lapas ir sīku zvīņu vei-

dā un lapu funkciju izpilda zaļie stumbri. Piemēram, slot-

veida sarotamniem — Sarothamnus scoparius Wimm. et

Koch v. c.

Sukulentiem ir īpaši audi, kuros uzkrājas ūdens

nelabvēlīgākiem laika apstākļiem, piemēram, pusdienas
ziediem — Mesembryanthemum cristallinum L. Izšķir
stumbra un lapu sukulentus. Stumbra sukulentiem

lapu bieži vien nav, kā, piemēram, opuncijām — Opuntia.
Lapu sukulentiem ir biezas, sulīgas lapas, kā, piemēram,
portulakām — Portulaca, laimiņiem — Sedum v. c.

Daudziem sukulentiem ir labi attīstīti ērkšķi — aizsarg-
ierīces pret dzīvniekiem.

Aizsargāšanās no dzīvniekiem. Ērkšķi ir smaili,
pārkoksnējušies veidojumi, kas cēlušies no dažādiem ci-

tiem augu orgāniem. Tā, piemēram, parastajai bārbelei —

Berberis vulgaris L. ērkšķi izveidojušies no lapām, dzel-

tenajai akācijai jeb kokveida karaganai — Caragana ar-

borescens Lam. no pielapēm, bet pabērzam — Rhamnus
cathartica L. no īsvasām. Lapām pārveidojoties ērkšķos,
samazinās transpiracijas virsma.

Dzeloņi izveidojušies no mizas, piemēram, ro-

zēm v. c.

Dzeloņainas lapas ir, piemēram, asajiem balt-

dadžiem — Onopordon acanthium L.
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Asa un nepatīkama garša ir, piemēram,
drudzenēm — Gentiana, sīpoliem — Allium v. c.

Indīgie augi satur indīgas vielas, kas kaitīgas kā cil-

vēkiem, tā arī dzīvniekiem. Galvenās augu indes ir alka-

loidi, glikozidi un ēteriskas eļļas. Starp indīgajiem augiem
ir arī daudzi svarīgi ārstniecības augi. Indes no augiem
izzūd skalojot, žāvējot (indīgās gundegas sienā kļūst ne-

kaitīgas), vārot vai citādi apstrādājot. Ļoti indīgi un bīs-

tami ir plankumainie suņstobri — Coniutn maculatum L.,

parastie velnarutki — Cicuta virosa L., melnās driģe-
nes — Hyosyamus niger L., parastie velnāboli — Datu-

ra stramonium L. v. c.

Augi - paraziti barības vielas uzņem no saimniekauga,
tiem nav chlorofila un lapas sarukušas zvīņās, kā, pie-

mēram, vijām — Cuscuta, brūnkātēm — Orobanche.

Pusparaziti satur chlorofilu un var asimilēt arī paši,
piemēram, žibulīši — Euphrasia, birztalu nārbuļi jeb jāņu-
zāles — Melampyrum nemorosum L. Šiem augiem sakņu
sistēma nepilnīgi attīstīta, jo ūdeni un minerālvielas tie

iegūst no citu augu saknēm, tām piesūkdamies.
Saprofiti ir augi, kas pārtiek no trūdvielām, vajadzīgās

barības vielas iegūstot ar sakņu mikorizas palīdzību, pie-

mēram, lāčtauces — Monotropa hypopitys L.

Mikoriza ir augu sakņu un sēņu pavedienu kopdzīves
(simbiozes) forma. Sēņu pavedieni šķīdina augsnes slā-

pekli un padara to pieejamu augu saknēm. Šāda sakņu un

sēņu pavedienu kopdzīve pazīstama daudzās augu dzim-

tās. Mūsu mežu koki un krūmi, kas aug ar humusu bagā-
tās un ne visai mitrās augsnēs, visi ir ar mikorizu.

Sakņu gumiņi sastopami pie tauriņziežiem, piemēram,
puķu zirnīšiem — Lathyrus odoratus L., āboliņiem — Tri-

folium, Lupinus v. c. Augu saknes simbiozē ar slāpekli
saistītājām baktērijām, kas augā iekļūst pa sakņu spur-

galiņām. Baktērijas kairina spurgaliņu šūnas, tās savai-

rojas un rada sakņu uzbriedumus — gumiņus. Baktērijas
no auga saņem ogļhidrātus un minerālvielas, bet augs

no baktērijām — slāpekļa savienojumus. Pākšaugu

spējai saistīt ar baktēriju starpniecību gaisa slāpekli ir

ļoti liela nozīme kā tautsaimniecībā, tā slāpekļa
riņķojumā dabā.

Kalcifilie augi vislabāk aug kaļķiem bagātā augsnē.
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Tadi augi ir, piemēram, zilganas seslerijas — Sesleria

coerulea Arduino, kalnu libanotes — Libanotis montana

All. v. c.

Kalcifobie augi aug kaļķiem nabagās augsnēs, pie-
mēram, mazās skābenes — Rumex acetosella L., lipīgās
sveķenes — Viscaria viscosa Bernh. v. c. Šādas augsnes
bieži ir smilšainas (silikāta augsnes), tāpēc to augus ierin-

do t. s. s i 1 i ka t a v gv grupā, kā, piemēram, dzelte-

nās kaķpēdiņas — Hellchrysum arenarium Moench v. c.

Halofiti ir augi, kas aug augsnēs ar augstu sāls kon-

centrāciju, piemēram, jūru, sālsezeru piekrastē, pie sāls-

avotiem v. tml.

Halofiti ir Gmelina statices jeb kermeki — Statice

Gmelini Willd., kālija sālszāle — Salsola kali L. v. c.

Dzimumu sadalījums ziedos. Divdzimumu zie-

dos (9) ir kā putekšņlapas, tā arī augļlapas. Vien-

dzimuma ziedos ir vai nu tikai putekšņlapas ($ —

vīrišķie ziedi), vai tikai augļlapas (9 — sievišķie ziedi).
Viendzimuma ziedi, kā vīrišķie, tā arī sievišķie, var atras-

ties uz viena īpatņa (vienmājas augs ir kukurūza — Zea

mays L.) vai katrs uz sava eksemplāra (divmāju augs ir

kaņepes — Cannabls sativa L.).

1. Uz viena un ta paša auga var but:

divdzimumu un vīrišķie ziedi (9 + 6), piemēram, zal-

kšu sūrenēm — Polygonum bistorta L.;

divdzimumu un sievišķie ziedi (9 + 9)» piemēram,
ārstniecības parietarijam — Parietarla officinalis L.;

divdzimumu ziedi un neauglīgi ziedi, piemēram, puš-

ķainajām muskarēm — Muscari comosum Mill.;

divdzimumu, vīrišķie un sievišķie ziedi (9+ 6*+-9 )»

piemēram, ziepju saknēm — Saponaria ocymoldes L.

2. Uz dažiem īpatņiem ir tikai divdzimumu ziedi, bet

uz citiem — tikai vīrišķie ziedi ( $, 3), piemēram, lipī;
gājām sveķenēm — Viscaria viscosa Bernh., vai arī tikai

sievišķie ziedi (9> 9)» piemēram, lauku pēterenēm —

Knautia arvensis Coult.

3. Uz dažiem īpatņiem ir divdzimumu ziedi, uz otriem

vīrišķie, bet uz trešiem tikai sievišķie ziedi ( 9 6, 9 )> P ie~

mēram, plaukšķenēm — Silene venosa Aschers.
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B apakšgrupa

Augļu un sēklu izplatīšanās. Autochorija. Daži augi
paši izplata sēklas. Sakaltušiem, sabriedušiem vai vien-

kārši gataviem augļiem pārplīstot, sēklas izsējas tuvākajā
apkārtnē. Piemēram, šāvējgurķim — Ecballium elaterium

A. Rich. gatavos augļos zem sulīgo audu spiediena tiek

izsviests augļa kāts un pa tādā veidā radušos caurumu

ar lielu spēku un troksni izšļācas sēklas un sula. Meža

spriganēm — Impatiens noll-tangere L. gatavo augļu ap-

valka ārējos un iekšējos audos ir dažāds spriegums, kura

iedarbībā uzplīst augļapvalks un, saritinoties uz iekšu,
izsviež sēklas.

Anemochorija — augļu un sēklu izplatīšanās ar vēja

starpniecību. Augu sēklām vai augļiem, ko izplata vējš, iz-

veidojušies vai nu spārni, kā, piemēram, skābenēm — Ru-

mex, lidpūkas, piemēram, ārstniecības indainēm — Vlnce-

toxicum officinale Moench, uzpūsti augļi, piemēram, pēr-
koņamoliņam — Anthyllis tetraphylla L., vai arī sēklas

ir ļoti sīkas un vieglas, piemēram, bezstumbra plaukšķe-
nēm — Silene acaulls L., un tāpēc vējš tās var tālu aiz-

nest.

Zoochorija — augļu vai seklu izplatīšanas ar dzīv-

nieku starpniecību. Izšķir trīs zoochorijas paveidus.
Endozoiskā zoochorija. Dzīvniekiem ap-

ēdot augļus, sēklas bieži vien netiek sagremotas un atstāj
dzīvnieku gremošanas orgānus, nezaudējušas dīgtspēju.
Sēklu dīgtspēja dažādu dzīvnieku gremošanas traktā

saglabājas dažādi. Tā, piemēram, strazdi atdala daudz

dīgtspējīgu sēklu, bet sīļu un vistu gremošanas orgānos
sēklas tiek sagremotas, zaudē dīgtspēju.

Epizoiskā zoochorija. Augļi vai sēklas ar

dažāda veida sēklapvalka izaugumiem ieķeras garām

ejošu dzīvnieku vilnā vai arī citādi pieķeras to ķermenim
un tādā veidā izplatās, piemēram, mazie diždadži —

Lappa minor DC, nokarenie sunīši — Bidens cernuus
L.

Stepju un tuksnešu apgabalos dažu augu, piemēram, tri-

buļu — Tribulus terrestrls L. augļi ieduras dzīvniekiem

kājās, ja dzīvnieki tiem uzmin, un tā tiek izplatīti.

Sinzoiska zoochorija. Dzīvnieki izplata sek-
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las, savācot pārtikai augļus vai seklas un noglabājot tos

alās vai sūnās, kur reizēm tie paliek neapēsti un uzdīgst.

Mirmekochorija ir sēklu izplatīšana ar skudru

palīdzību. Augu sēklām, ko izplata skudras, piemēram,
trejkrāsu atraitnītēm — Viola trlcolor L. vai lielajām
strutenēm — Chelidonlum majus L., ir sulīga, salda pie-
deva, ko skudras apēd, bet sēklas atstāj. Velkot sēklas uz

pūzni, skudras ceļā tās bieži vien pazaudē un tādējādi

izplata.

Adventivie augi ir tie, kas nokļuvuši kādā apgabalā ar

cilvēku netiešu līdzdalību. Starp adventiviem augiem iz-

šķir savvaļā pārgājušus kultivētus augus un savvaļā tikai

ievazātus augus. Pie pirmajiem pieskaitāmas maura ku-

melītes — Matricarla dlscoldea DC, kas ievestas no Zie-

meļamerikas rietumdaļas Eiropā un kultivētas botāniska-

jos dārzos kā interesanta, parastajām kumelītēm — Mat-

ricarla chamomllla L. radniecīga suga. No dārziem maura

kumelīte pārgājusi savvaļā un plaši izplatījusies.

Pie otrās grupas pieder kalmes — Acorus calamus L.,

kuras Austrumeiropā ievazātas no Āzijas siltajiem apga-
baliem ap 13. gs. — mongoļu iebrukuma laikā. Tāpat Na-

poleona karu laikā rietumu virzienā izplatījusies austrumu

dižpērkone — Bunias orlentalls L., kuras sēklas, domā-

jams, ievazājusi krievu kavalerija, sekojot Napoleona ka-

raspēkam. Šajā laikā Viduseiropā parādījušās arī galin-
sogas — Galinsoga, kuru dzimtene ir Dienvidamerika. Ta-

gad tās plaši izplatītas arī Latvijas PSR. Dažādu augu
sēklas izplatījušās un izplatās ar satiksmes līdzekļiem ne

tikai karaspēka pārgājienos, bet arī miera laikos, tāpēc
gar dzelzceļa uzbērumiem, ostās v. c. var dažkārt atrast

augus, kas citur plašākā apkārtnē nav sastopami.

Veģetativā vairošanās. Jauns organisms var veidoties

arī no kādas jau esoša organisma daļas bez dzimumšūnu

līdzdalības.

Ar sakneņiem jeb r i z o m i c m bieži vien veģe-
tativi vairojas daudzgadīgi lakstaugi, piemēram, pa-

rastās kreimenes jeb maijpuķītes — Convallaria maļa-
Hs L. Sakneņa uzbūve ļoti līdzīga parastā stumbra uzbū-

vei, tikai tam lapu vietā redzamas zvīņveida plēksnes.

Sakneņi var būt monopodiali un simpodiali.
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Monopodialie sakneņi aug zem zemes ne-

ierobežoti ilgi, un virszemes stumbri no tiem izaug kā

atzarojumi, piemēram, smilts grīšļiem — Carex are-

naria L.

Simpodialiem sakneņiem galotne katru

gadu izliecas uz augšu un dod jaunu virszemes stumbru.

Saknenis tālāk veidojas no jauna augšanas punkta, kas

rodas sānos, piemēram, daudzziedu mugurenēm — Poly-

gonatum multiflorum All.

Stīgas ir virszemes dzinumu pārveidne ar gari iz-

stieptiem posmiem, kuru mezglos izveidojas jauni augi,
piemēram, meža zemenēm — Fragaria vesca L., paras-
tiem sētložņiem — Glechoma hederacea L. v. c.

Bumbuļi ir lodveida vai citāda veida sulīgas vasas

pārveidnes. Bumbuļi satur daudz rezerves barības vielu.

Izšķir virszemes bumbuļus, piemēram, kolrāb-

jiem — Brassica caulocarpa Pasq. un pazemes bum-

buļus, piemēram, topinamburam — Helianthus tube-

rosus L.

Sīpoli ir pazemes pumpuri. Sīpola vidū atrodas

sarucis stumbrs, ko ietver biezas, uzkrātām barības vie-

lām bagātas sulīgas lapas, kuras sauc par sīpola zvīņ-
lapām. Sīpola zvīņlapu starpā (lapu žāklēs) veidojas
jauni sīpoliņi. No sīpolā ieslēgtā vasas augšanas punkta
izaug kāts ar ziedu vai ziedkopu galā. Augi ar sīpoliem
sevišķi izplatīti siltos, sausos apgabalos. Tie nozied agri

pavasarī un visu vasaru pavada miera stāvoklī.

Bumbuļsīpoli ir ar zvīņām segti bumbuļi, pie-

mēram, gladiolām — Gladiolus.

Vairsīpoliņi izaug ziedu sastātā vai lapu žāk-

lēs, piemēram, raibajām lilijām — Lilium tigrinum Ker,
Gawl. Vairsīpoliņi viegli nobirst zemē, iesakņojas un at-

tīstās par jauniem augiem.

Heterofilija jeb lapu dimorfisms. Vienam augam var

būt divi vai vairāki veidi īsto lapu, kas atrodas pie
stumbra dažādā augstumā, piemēram, lauku pēterenēm —

Knautia arvensis Coult., apaļlapu pulkstenītēm — Cam-

panula rotundifolia L. v. c.

Anisofilija ir heterofilijas paveids. Dažreiz da-

žāda veida lapas sastop vienā augstumā uz stumbra,
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piemēram, plakanajiem staipekļiem — Lycopodium com-

planatum L., dzīvības kokam — Thuja v. c.

Heterokarpija. Vienam un tam pašam augam var attīs-

tīties dažāda veida augļi, piemēram, ārstniecības kliņģe-
rītēm — Calendula officinalis L. v. c.

C apakšgrupa

Samērā nedaudziem augiem galvenās ass galā ir viens

vienīgs zieds. Parasti ir vairāki ziedi kopā un tie veido

dažādas ziedkopas. Atkarībā no tā, kā attīstīta ziedkopas
galvenā ass un sānasis, tās iedala ķekaroņos jeb ra-

cemozās un žuburoņos jeb cimo z ā s zied-

kopās.
Vientuļi ziedi. Meža tulpēm — Tulipa sllvestris L.,

Alpu magonēm — Papaver alplnum L.

Ķekaroņiem galvenā ziedkopas ass vienmēr attīstīta

spēcīgāk par sānasīm.

Ķekaram uz pagarinātas galvenās ass atrodas

ziedi ar kātiem, piemēram, Ajaksa zilaušiem — Delphi-
nium ajacls L., daudzlapu lupinām — Luplnus polyphyl-
lus Lindl.

Vārpa ir ķekars ar sēdošiem ziediem, piemēram,
ceļtekām — Plantago purpurascens Willk.

Vālīte ir vārpa ar resnu, paplašinātu un dažkārt

sulīgu asi, piemēram, kalmēm — Acorus calamus L.

Čemurā galvenā ass saīsināta un vienādā garuma
sānasis iznāk no viena galvenā ass punkta, piemēram,

primulām — Prīmula cortusoldes L.

Galviņai galvenā ziedkopas ass ļoti īsa, arī sān-

asis sarukušas, tāpēc ziedi sablīvēti kopā, piemēram, dip-
sakiem — Dipsacus, skabiosām — Scabiosa.

Kurvītī sēdoši ziedi cieši sablīvēti uz paplašinātas
ziedkopas ass, piemēram, pļavas pīpenēm — Chrysanthe-
mum leucanthemum L. un staģēm — Inula v. c.

Skara ir salikts ķekars, piemēram, baltajām smil-

gām — Agrostls alba L.

Saliktam čemuram, ko sastopam pie čemur-

ziežiem, savukārt sānasis ir čemuri, kā, piemēram, Man-

tegaca latvāņiem — Heracleum Mantegazzlanum Somm.

et Lev.

Salikta vārpa, piemēram, tīruma rudziem —
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Secale cereale L., parastajiem kviešiem — Triticum vul-

gare Vill.

Zuburoņiem sānasis attīstītas spēcīgāk neka galvena
ass.

Vienžuburoņiem jeb monochazijiem no»

galvenās ass atiet tikai viena sānass.

S i r p i s ir vienžuburonis, kam sānasis atiet uz vienu

pusi un atrodas vienā plāksnē, piemēram, krupju doņiem
— Juncus bufonius L.

Vēdeklis ir vienžuburonis, kam sānasis atiet uz di-

vām pusēm, piemēram, gladiolām — Gladiolus.

Tīstenis ir sagriezts sirpis, piemēram, augstajām
asinszālēm — Hypericum elatum Alt.

Ritulis, kādu sastop, piemēram, pie Alpu neaiz-

mirstulēm — Myosoiis alpestris hort., ir sagriezts vēdek-

lis.

Spilgtas augšlapas. Augšlapas ir vienkārša veida

lapas stumbra augšējā daļā. Dažiem augiem, piemēram,

salvijām —■ Salvia horminum L., tās ir samērā lielas un

krāsainas un acīm redzot pievilina apputeksnētājus ku-

kaiņus.

Spilgtā ziedu krāsa, kā, piemēram, austrumu mago-

nēm — Papaver orientale L., pievilina apputeksnētājus
kukaiņus.

Malas ziedi kā izkārtne. Dažiem augiem

ziedkopas iekšējos sīkos ziedus ietver lielāki ziedi, pie-

mēram, rūgtajam iberisam — Iberis amara L. Bieži vien

šie ziedi ir neauglīgi, kā, piemēram, dzelzenēm — Cen-

taurea, un noder tikai kukaiņu pievilināšanai.

Diverģence. Par diverģenci sauc parādību, kad tuvu

radniecīgi augi dažādu ārējo apstākļu ietekmē kļuvuši ļoti

atšjdrīgi, piemēram, čužas — Potentilla fruticosa L. ir

krūms, maura platkājiņi — Potentilla anserina L. —

daudzgadīgs lakstaugs, bet Norvēģijas platkājiņi — P.

norvegica L. — viengadīgs vai divgadīgs lakstaugs.

Ziedu simetrija. Aktinomorfiem jeb kār t-

n iem ziediem visas apziedņa lapas ir vienāda veida un

lieluma. Tādus ziedus var dalīt vairākās simetriskās daļās,

piemēram, lielziedu linus — Linum grandiflorum Desf.

Bilat cr a 1 i ir ziedi, kuriem ir divas simetrijas
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plāksnes, piemēram, dicentrām jeb lauztajām sirdīm —

Dicentra spectabills Lem.

Zigomorfiem jeb nekārtniem ziediem ir ti-

kai viena simetrijas ass, piemēram, vijolītēm — Viola.

Asimetriskus ziedus, piemēram, kannas —

Canna, nevar sadalīt simetriskās daļās.

Putekšņlapas. Androcejs ir viena atsevišķa zieda

putekšņlapu kopa. Putekšņlapas var būt vienkāršas

vai arī saliktas, ja to kātiņi zarojas un katrs zars

nobeidzas ar putekšnīcu, kā, piemēram, ricinaugam —

Rlclnus communis L. Putekšņlapu kātiņi var būt brīvi vai

arī savā starpā saauguši, kā, piemēram, zirņiem —

Pisum; saaugt var arī putekšnīcas, piemēram, parastajām

cūkpienēm — Taraxacum offlclnale Weber.

Augļlapas. Ginecejs. Auglenīca. Sēklot-

n c. Augļlapu kopu ziedā sauc par gineceju. Augļla-

pām saaugot, izveidojas auglenīca.
Apokarps ginecejs izveidojas, ja katra augļ-

lapa saaug ar savām malām, veidojot atsevišķas augle-

nīcas, kā, piemēram, ir Mutana peonijai — Paeonia

Moutan Sims.

Sinkarps ginecejs izveidojas, ja saaug vairā-

kas augļlapas ar sāniem, veidojot kopēju auglenīcu,
piemēram, zāļlilijām — Anthericum lillago L.

Parakarps ginecejs izveidojas tad, ja augļ-
lapas saaugušas tikai ar malām, bet ne ar plātni, piemē-

ram, sīkzobainajām primulām — Prīmula dentlculata Sm.

Pēc stāvokļa ziedā izšķir trejādas sēklotnes (auglenī-
cas apakšējā, paplašinātā daļa).

Augšējā sēklotne. Virs sēklotnes atrodas tikai

irbulis un drīksna, bet zem tās apziednis un parasti arī

andrecejs, piemēram, plaukstveida anemonei — Anemone

palmata L.

Vidējā sēklotne. Zieda ass izdobta kausa vai

biķera veidā, sēklotne atrodas dobuma vidū, bet apziednis
un andrecejs — tās malās. Tā tas, piemēram, ir Gnidija
zalktenēm — Daphne Gnidlum L.

Apakšējā sēklotne. Apziedni sun andrecejs

piestiprināti virs sēklotnes, piemēram, daiļajām klarki-

jām — Clarkia elegans Dougl.

Lapas plātnes veidi. Salikta lapas plātne sastāv no



191

vairākām sīkākām patstāvīgām lapām. Lapa var būt

pirkstveidīgi jeb staraini salikta, kā, piemē-

ram, lupinām — Lupinus vai arī plūksnaini salikta,

kā, piemēram, kalnu esparsetei — Onobrychis montana

Lam. et DC.

Vienkāršas lapas. Atkarībā no plātnes garuma un pla-
tuma izšķir dažāda veida lapas: apaļas, piemēram,,

lielajām kresēm — Tropaeolum majus L., olveida,.

piemēram, lielajām ceļmalītēm — Plantago major L.,.

lāpstveida — pļavas pīpenēm — Chrysanthemum
leucanthemum L., nierveida — parastajām kumeļ-

pēdām — Asarām europaeum L. utt.

Augu kustības. Niktinastiskām ziedu un lapu
kustībām, ko dažkārt nosauc par «augu dusu», nav nekā

kopēja ar dzīvnieku miegu. Niktinastisko kustību cēlonis

var būt temperatūras vai gaismas intensitātes maiņa.

Mākoņainas un vējainas dienas ietekmē augu orgānu stā-

vokli tāpat kā naktis. Ziedi nakts laikā aizveras, vai nu

saliecoties vainaglapām uz iekšu, kā tas ir Kalifornijas

ešolcijām — Eschscholtzia californica Cham., vai salieco-

ties ziedkopas ārējo ziedu mēles veida vainagiem, kā,

piemēram, ārstniecības klinģerītēm — Calendula officina-
lis L.

Dažu augu ziedi, piemēram, garziedaino mirabeļu —

Mirabilis longiflora L. v. c, gaismai pastiprinoties, aiz-

veras, bet mazinoties — atveras. Šīs nastiskās kustības

saistītas ar apputeksnēšanos.
Lapas parasti dienā izplešas horizontālā stāvoklī, bet

naktī vai nu noliecas uz leju, kā, piemēram, stingrajām

zaķskābenēm — Oxalis stricta L., vai saslejas uz augšu, kā
r

piemēram, ārstniecības galegām — Galega officinalis L.

Seismonastiskās kustības ir auga reak-

cija uz grūdieniem un satricinājumiem. Putekšņlapu
kustības var novērot parastajām bārbelēm — Berbe-

ris vulgaris L. Tām pie putekšņlapu kātiņu pamata izvei-

doti īpaši spilventiņi, kuriem pieskaroties putekšņlapu
kātiņi saliecas, atsit putekšnīcu pret drīksnu un izbārsta

putekšņus.
Drīksnas kustības novērojamas pie dzeltenajām pērtiķ-

mutēm — Mimulus luteus L. Ja pieskaras to divdaļīgajai
drīksnai, tā aizveras.
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D apakšgrupa

Ziedu apputeksnēšanās un apaugļošanās. Autoga-

mija jeb pašappute ir apputeksnēšanās ar paša zieda

putekšņiem. Tā novērojama, piemēram, pie maigajiem
akantiem — Acanthus mollis L., zīda magonēm — Papa-
ver rhoeas L. v. c.

Alogamija jeb svešappute ir apputeksnēšanās ar svešu

ziedu putekšņiem, t. i., putekšņi tiek pārnesti no viena zie-

da uz otru.

Geitonogamija jeb tuvappute ir svešappute, kas notiek

auga robežās, t. i., viena zieda putekšņi tiek pārnesti uz

tā paša auga cita zieda drīksnas, piemēram, parastajām

krastkaņepēm — Eupatorium cannabinumL., meža suņu-

burkšķiem — Anthriscus silvestris Hoffm. v. c.

Ksenogamija jeb tālappute ir svešappute starp atse-

višķu individu ziediem, piemēram, sarkanajām spulgot-
nēm — Melandrium rubrum Garcke. Tā pie augiem sasto-

pama visbiežāk.

Pašsterili jeb pašneauglīgi ir tādi augi, kas ar saviem

ziedputekšņiem neapaugļojas, piemēram, tīruma rudzi —

Secale cereale L., sarkanais āboliņš — Trifolium pratense
L. v. c.

Pašfertili jeb pašauglīgi ir augi, kas var apaugļoties
paši ar saviem putekšņiem, piemēram, daudzkanšu mie-

ži — Hordeum vulgare L., parastie zirņi — Pisum sāti-

vum L., un dot dīgstošas sēklas.

Kleistogami ziedi. Daudziem augiem, kā, piemēram,

smaržīgajām vijolītēm — Viola odorata L., meža spriga-
nēm — Impatiens noli-tangere L., bez normāliem ziediem

ir vēl sīki pumpurveida ziedi, kas nekad neatveras. Šādos

ziedos iespējama tikai pašappute. Šo parādību sauc par

kleistogamiju, bet tādus ziedus — par kleistogamiem.

Dabā visbiežāk tomēr sastop svešapputi, jo tādējādi
izveidojies jaunais organisms spēj labāk piemēroties ap-

kārtējai videi. Bieži novērojams, ka augu pašappute tiek

dažādi aizkavēta.

Dichogamija — ziedputekšņu un auglenīcas nenogata-
vošanās vienā laikā. Dichogamijā izšķir divus gadījumus:
.a) protandrija — putekšņi nogatavojas un izbirst,
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kamēr tā paša zieda auglenīca vēl nav spējīga tos uzņemt.
Šī parādība labi novērojama zilajai kurpītei — Aconitum

napellus L.; b) protog mi ja — pirmā nogatavojas
drīksna, t. i., spēj uzņemt putekšņus, bet putekšņu ligzdas
tanī pašā ziedā vēl nav atvērušās. Kad tās sāk atvērties,
drīksna jau novecojusies. Protoginija labi novērojama
Daugavas lilijai — Lilium martagon L.

Heterostilija. Dažiem augiem pašappute tiek aizkavēta

tādējādi, ka vienas sugas ziedos izveidojas dažāda garu-
ma irbuļi.

Dimorfā heterostilija — irbuļi vienas sugas

ziediem divējāda garuma, piemēram, gaiļbiksītēm — Prī-

mula vēris L. cm. Huds. ir ziedi ar gariem irbuļiem un

īsiem putekšņlapu kātiņiem un ziedi ar īsiem irbuļiem,
bet gariem putekšņlapu kātiņiem.

Trimorfā heterostilija — irbuļi trejāda ga-
ruma. Tā sastopama parastajiem vējmietiņiem — Lyth-
rum salicaria L., kam ir 3 dažāda garuma drīksnas un pu-

tekšņlapas un ziedi var apputeksnēties tikai savstarpēji,
bet ne ar paša zieda putekšņiem.

Putekšņus pārnēsā vējš, dzīvnieki un dažos gadījumos
arī ūdens.

Anemofilija — apputeksnēšanās ar vēja palīdzību.
Tā apputeksnējas visi mūsu skuju koki, daudzi lapu koki,

piemēram, āra bērzs — Betula verrucosa Ehrh., tāpat arī

graudzāles, piemēram, pļavas lapsastes — Alopecurus
pratensis L., labības, piemēram, tīruma rudzi — Secale

cereale L., v. c. Visi šie augi producē ļoti daudz putekšņu.
Bērzam vienā ziedkopā attīstās ap 5 450 000 putekšņu.
Putekšņi ir sīki, gludi, viegli, ilgi turas gaisā, un vējš tos

var aiznest tālu. Piemēram, novērots, ka bērza putekšņus
var aiznest 1000 km tālumā. Vējziežiem nav spilgtu zie-

du, nektāra un smaržas.

Entomofilija. Apmēram
9/io ziedaugu apputeksnē

kukaiņi vai citi dzīvnieki. Augiem, kurus apputeksnē
dzīvnieki, ir lieli, spilgti ziedi vai ziedkopas, tie ir smar-

žīgi un atdala nektāru. Kukaiņi uzmeklē ziedus putekšņu
vai nektāra dēļ. Daudzi kukaiņi apēd putekšņus vai nek-

tāru uz vietas, citi, kā, piemēram, bites un kamenes,
ņem tos sev līdz cirmeņu barībai. Dzīvnieku līdzdarbību
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ziedu apputeksnešana dara iespējamu piemērotas ierīces

ziedos.

Nektariji. Augos bieži sastopami dažāda veida

nektariji, kur atdalās nektārs. Piemēram, dārza rūtai —

Ruta graveolens L. uz neauglīgām putekšņlapām (stami-

nodijām) ir nektardziedzeri. Pēdējie parasti novietoti tā,
ka kukainis, sniegdamies pēc nektāra, pieskaras putekš-
nīcai un zieda drīksnai un tādējādi apputeksnē dažādu in-

dividu ziedus.

No kukaiņiem, kas apputeksnē ziedus, svarīgākā vie-

ta pieder bitēm un kamenēm.

Bites apputeksnē augus, kam nektārs vairāk vai ma-

zāk paslēpts ziedā tādā dziļumā, ka bites snuķītis to spēj
aizsniegt. Šo ziedu krāsa bieži vien sarkana vai violeta,

piemēram, facelijai — Phacelia tanacetifolia Benth. un

Bertolona salvijai — Salvia Bertolonii Vis.

Kamenes apputeksnē ziedus, kuros nektārs dziļāk
paslēpts, jo tām snuķītis garāks nekā bitēm. Tādi ziedi

ir sarkanajam āboliņam — Trifolium pratense L.

Lapsenes apputeksnē augus, kuru ziedos daudz

nektāra. Parasti šo augu ziedi ir tumši brūngani vai bāl-

gani un nektārs atrodas paplašinātā dobumā, kā, piemē-

ram, parastajām cūknātrēm — Scrophularia nodosa L.

Tauriņi apputeksnē ziedus, kam nektārs atdalās

vainaga piesī vai arī pie tā var nokļūt pa šaurām ejām, pa

kurām kukaiņi ar īsiem snuķīšiem tam netiek klāt. Au-

giem, kurus apputeksnē dienas tauriņi, ziedi ir

sarkanā, zilā vai violetā krāsā, kā, piemēram, Kartuzijas

neļķēm — Dianthus carthusianorum L. un ragainajām

vijolītēm — Viola cornuta L. Nakts tauriņi appu-
teksnē augus, kuru ziedi nav spilgti, bet bāli un neuzkrī-

toši, ar patīkamu smaržu, kas naktī pastiprinās, piemē-

ram, ārstniecības ziepju saknēm — Saponarla officinalis
L. un krāšņām narcisēm — Narcissus poetlcus L. Šādu

augu ziedi dažkārt pa dienu ir aizvērušies un atveras

tikai vakaros, kā, piemēram, divragu matiolām — Mat-

thlola bicornis DC. Mušas apputeksnē neuzkrītošus

ziedus, kam bieži vien ir nepatīkama smaka, piemēram,
biteņu akmeņlauzītes — Saxifraga geum L.

Tropos un subtropos augus apputeksnē arī putni,
dzesēdami ar nektāru slāpes. Putni uz ziediem nenosēžas,
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bet turas gaisā, ātri plivinot spārnus. Augiem, ko appu-

teksnē putni, bieži vien sarkani, dzelteni un zili ziedi, pie-

mēram, kannām — Canna un šarlaksarkanajām lobeli-

jām — Lobelia cardinalis L.

Vainaga veidi. Dažāda veida vainagi izveidojušies no-

teiktu kukaiņu apmeklējumu ietekmē.

Koplapaina vainaga vainaglapas ir saaugušas,

piemēram, zaļajām forsitijām — Forsythla viridissima

Lindl.

Šķirtlapaina vainaga vainaglapas brīvi atdalās

cita no citas, piemēram, lipīgajām ziepju saknēm — Sapo-
naria glutinosa Bieb.

Divlū pa i n s vainags, ko sastop pie lūpziežiem,

piemēram, Dalmacijas vīrcelēm — Linaria dalmatica

Mill., izveidojas, saaugot vainaglapām.
Zvanveida vainags atgādina zvaniņu, piemēram,

Karpatu pulkstenītēm — Campanula carpatica Jacq.
Mēles veida vainags sastāv no 5 vienā plātnītē

saaugušām vainaglapām, piemēram, liesmu emilijām —

Emilia flammea Cass.

Tauriņveida vainags atgādina taureni, piemē-

ram, puķu zirnīšiem — Lathyrus odoratus L.

Ziedu smaržas parasti ir vairāku vielu maisījums. Tās

pievilina apputeksnētājus kukaiņus.
Benzoloida smarža ir, piemēram, smaržīgajām

rezedām — Reseda odorata L., smaržīgajiem miešķiem —

Asperula odorata L. Šāda smarža raksturīga augiem, kas

satur benzolu vai tā atvasinājumus.

Terpenoida smarža raksturīga, piemēram, pa-

rastajām ievām — Prunus padus L., jo tās satur terpenus
un to atvasinājumus.

A m i no i d a smarža, kā, piemēram, parastajām irbe-

nēm — Vibumum opulus L., ir augiem, kas satur aminus.

Augu bioloģisko un morfoloģisko grupu vidū atrodas

tīteņaugiem apdēstīti nelieli laukumi, kuros aug Kanādas

mēnessēkļi — Menlspermum canadense. L., Daurijas mē-

nessēkļi — M. dahuricum DC, parastie apiņi — Humulus

lupulus L., trejkrāsu ipomejas — Ipomoea trlcolor Cav.,

Meksikas kvamoklits — Quamocllt coccinea Moench un

baltās sētvijas — Bryonla alba L.
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2 sērmūkšļu šķirnes (Liķieru sērmūkslis, Granātu

sērmūkslis) un viena ērkšķogu šķirne (Neguss).
No vīnkoku šķirnēm audzējam Krievu konkordu, Melno

saldo, Malengra sēklaudzl, Mičurina Nr. 135 v. c.

Mičurina dārzā 1954. gadā kā starpkulturas tika au-

dzētas labākās sakņaugu, dārzeņu un puķu šķirnes: 180

kartupeļu šķirnes, 45 — kāpostu, 100 — tomātu, 32 —

paprika, 5 — kolrābju, 150— gladiolu, 30 — astru, 45—

lauvmutīšu un 2 kannu šķirnes.

Novērojot un novērtējot I. Mičurina šķirnes Latvijas

PSR apstākļos, jākonstatē, ka tās ir salcietīgas, augļi
ienākas samērā agri un ražas ir bagātas. Tomēr nav jā-

aizmirst, ka tās nav radītas tieši mūsu klimatiskajiem ap-

stākļiem, bet gan Tambovas apgabalam, kur ir citādi
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MIČURINA DĀRZS

Mičurina dār;zs iedēstīts 1948. gadā. Tas aizņem ap-

mēram 0,5 ha lielu platību. Sortimenta pamatā galvenā
kārtā I. Mičurina augļu koku šķirnes un vietējo mičuri-

niešu izaudzētās šķirnes. Dārzā audzē arī vairākas Igau-

nijas PSR un Lietuvas PSR mičuriniešu izaudzētās un

dažas tautas selekcijā izveidotās šķirnes un pirmtipus, kā,

piemēram, Usurijas bumbieri un kitaikas ābeli, kas ar

maz izņēmumiem izmantoti visu I. Mičurina ābeļu un

bumbieru šķirņu veidošanā.

Pavisam iedēstītas 54 ābeļu šķirnes (Kandil-kltalka,
Kandil-sinaps, Agrīnā zelta kitalka, Safran-kitaika,

Kulon-kltaika, Safrāna pepiņš, Mičurina bezsēklu, Oļegs,
Boļšak, Ziemas arkads, Sarkanais belflers, Rešetņlkova
renete, Slavjanka, Aņlsovka, Anīsa kalvils, Borsdorf-
kltalka, Belfler-rekords, Belfler-kitalka, Mičurina sinaps,
Ķomsomoļec, Flava, Padomju ābols, Ķrasno znamennoje,
Bergamotes renete, Cukura renete v. c);

5 bumbieru šķirnes (Mičurina ziemas sviesta bum-

biere, Tolstobežka, Blankovas meita, Bere narodnaja,
Krievu moldaviete); '

6 plūmju šķirnes (Kozlovas melnplūme, Ērkšķu renk-

lode, Reformas renklode, Ķolchozu renklode, Persiku plū-

me, Ķīnas plūme);
6 ķiršu šķirnes (Agrīno varonis, Zacharovka, Poļevka,

Mičurina ražīgais v. c. );
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apstākļi nekā pie mums. Novērojumi Botāniskajā dārzā

ar I. Mičurina šķirnēm ir vēl diezgan īslaicīgi, tādēļ pār-
agri pilnībā spriest par šo šķirņu piemērotību mūsu repub-
likas apstākļiem. Bez tam Mičurina dārzu ik gadus tur-

pina papildināt ar jaunām šķirnēm, no kurām daudzas

vēl nav sākušas ražot.

Dažas no Latvijas PSR agrāk ievestajām I. Mičurina

šķirnēm jau tagad ieguvušas dārzkopju nedalītu piekri-
šanu skaisto augļu un lielās ražības dēļ.

Laba ražība un garša ir pagājušajā gadā pirmoreiz

ražojošam persiku plūmes un renklodes dzeloņplūmes hib-

rīdam (Renklod ternovij), tāpat ķiršiem — Auglīgais ķir-
sis (Plodorodnlj) un Agrīno varonis (Geroj raņņich). La-

bas izredzes sola arī I. Mičurina vīnkoku šķirne Malengra
sēklaudzls, kam ķekara svars sasniedz 250 g, ogas ienā-

kas septembra otrajā pusē, ogu kvalitāte ļoti laba — tās

saldas un pietiekami lielas.

Interesentiem un mičuriniešiem izsniedzam arī dažā-

du šķirņu potzarus, spraudeņus un ziedputekšņus.

DEKORATIVIE AUGI

Lai iepazīstinātu darbaļaudis ar dekorativās dārzko-

pības sasniegumiem un apgādātu mūsu pilsētas un laukus

ar iespējami plašāku dekorativo ziedaugu sortimentu,

Latvijas Valsts universitātes Botāniskais dārzs ar katru

gadu pievērš lielāku uzmanību dekorativo augu kolekciju

paplašināšanai un uzlabošanai.

Pēckara gados dekorativo augu kolekcijās savāktas ap-

mēram 3000 sugas, formas un šķirnes. Tikai 1954. gadā
vien dekorativo augu kolekcijas papildinātas ar vairāk

nekā 500 sugām, formām un šķirnēm. To skaitā ir 110 dā-

liju, 50 astru, 50 lauvmutīšu, 35 gladiolu, 25 tulpju,
20 rožu, 17 narcišu, 17 smaržīgo puķu zirnīšu, 7 hiacintu

un daudzu citu dekorativu ziedaugu šķirņu. Katru gadu
darbaļaudīm nododam daudzus tūkstošus dekorativo zied-

augu sēklu, sīpolu, sakņu, gurnu, spraudeņu, dēstu utt.

Pašlaik dekorativo augu kolekcija ir pavisam 500

šķirņu dāliju, 250 šķirņu gladiolu, 200 sugu un šķirņu
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tulpju, 200 sugu un šķirņu rožu, 80 šķirņu flokšu, 70 sugu

un šķirņu irisu utt.

Sīkāk aplūkosim četras lielākas dekorativo augu kolek-

cijas: dālijas, gladiolas, tulpes un rozes.

Dālijas

Dālijas — Dahlia ir daudzgadīgi kurvjziežu — Com-

positae dzimtas augi. Dāliju dzimtene ir Centrālā Ame-

rika.

Dālijas ir atvasaras un rudens krāšņumaugi. Tās nav

jauns dekorativais augs — dažas dāliju formas pazīsta-
mas jau kopš 16. gs. beigām, kad tās Meksikā atrada

kāds spāņu ārsts. Dālijas Eiropā pirmoreiz ievestas

1789. gadā. Tās ātri izplatījušās un 19. gs. sākumā dāli-

jas labi pazīstamas jau Anglijas un Francijas botāniska-

jos dārzos. 19. gs. vidū Eiropā jau izveidotas vairāk nekā

500 jaunas skaistas dāliju šķirnes. Tagad kultūrā sastop

apmēram 8000 skaistu dāliju šķirņu.
Pie jaunu dāliju šķirņu izveidošanas un selekcijas šo-

dien strādā arī daudz Padomju Savienības mičurmiešu.

Plaši pazīstamas ir puķkopju selekcionāru J. Zaļivska,
L. Mironovas, M. Šaronovas, A. Grušecka, G. Petruševiča

v. c. izaudzinātās dāliju šķirnes.

Dālijas klasificē pēc ziedkopas formas. Klasifikācijas
sistēmu ir diezgan daudz. Latvijas Valsts universitātes

Botāniskais dārzs vadās no praktiskās dāliju klasifikāci-

jas. Pēc šās klasifikācijas dālijas iedala 3 lielākās grupās:
vienkāršās, vidēji pildītās un pildītās.
Vidēji pildītās dālijas iedalās vēl apkakļu, anemo-

ņu v. c. dālijās. Vislielākā šķirņu daudzveidība un bagā-
tība ir pildīto dāliju grupā. Šī grupa iedalās vairākās

apakšgrupās jeb tipos: bumbveida (tautā šīs dālijas
iesauktas par «jorģinēm»), pomponu, dekorati-

vā s jeb hibrida, kaktusu, chrizantemu

un citas dālijas.

Ļoti iecienītas ir dekorativās un kaktusu dālijas. Šie

divi dāliju tipi arī galvenokārt sastāda mūsu dāliju ko-

lekciju.
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3 a mv p
1 ir dekorativi dālija, kuru 1950. gadā izvei-

dojusi oriģinatore M. Šaronova. Stumbrs līdz 2 m augsts.

Ziedkopa blīva — «pildīta», līdz 35 cm diametrā (!), ar

mirdzoši baltiem ziediem. Vienlaikus zied vismaz 10 zied-

kopas. Ziedneši izturīgi, līdz 50 cm gari. Šķirne uzzied

agri un zied bagātīgi. leteicama šķirne grupu stādīju-
miem, noderīga arī griešanai.

CoeeTCKūR ApKTUKa. Dekorativā dālija, pa-

domju selekcionāra A. Grušecka šķirne, izveidota 1938. ga-

dā. Stumbrs līdz 2 m augsts. Ciešās, lielās ziedkopas

(30 cm diametrā) sastāv no ziediem, kas pie pamatnes
plati, bet galos pāriet smailā stobriņā. Ziedi balti, ar zil-

ganu nokrāsu. Vidēji agrīna šķirne. Sevišķi bagātīgi zied

septembra sākumā un vidū, šajā laikā ziedkopas ir vis-

lielākās. leteicama šķirne lieliem grupu stādījumiem.

M. B. MuHļļpun. Dekorativā dālija — padomju
selekcionares M. Šaronovas 1952. gadā izveidota šķirne.
Stumbrs līdz 1,6 m augsts, ar lielām (līdz 35 cm diamet-

rā), rožaini violetām skaistas formas ziedkopām. Ziedi

pie pamatnes plati, ar smailiem galiem un uz iekšu ielo-

cītām malām. Ziednesis līdz 50 cm garš. Zied agri un

bagātīgi. Šķirne ieteicama grupu stādījumos.

Sharazad. Dekorativā dālija. Stumbrs 1,2—1,4 m

augsts, ziedkopa līdz 35 cm diametrā, ziedi plati, ieapaļi.

gaiši violeti. Ziedneši līdz 40 cm gari, izturīgi. Šķirne labi

noderīga ceļmalu apstādījumiem un grupām.
Thomas A. Edison. Dekorativā dālija. Stumbrs

līdz 1,4 m augsts, ziedneši 30 cm gari. Ziedi plati, ar pa-

reizu formu, ļoti vienādā, tumšā violetā krāsā. Ļoti īpat-

nēja šķirne kā pēc ziedkopas uzbūves, tā ziedu krāsas.

Teicama šķirne griešanai, soliteriem un ceļmalu apstā-

dījumiem.
No c tu m c. Dekorativā dālija. Stumbrs līdz 1,5 m

augsts, ziedkopas diametrs — 25 cm. Ziedi sakārtoti ļoti
savdabīgi un krāšņi, samtaini melnā krāsā. Šķirne agrīna,
zied bagātīgi. Ļoti skaista šķirne soliteriem un grupu stā-

dījumiem.

1 Pēc PSRS Botānisko dārzu Padomes lēmuma puķu šķirņu
nosaukumi tiek rakstīti oriģinalrakstībā.
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Frank Serpa. Dekorativā dālija. Stumbrs līdz

1,6—1,8 m augsts. Ziedkopa gracioza, līdz 25 cm diamet-

rā, ziedi plati, galos smaili, pie pamatnes gaiši sārti vio-

leti, galos pakāpeniski kļūst tumšāki. Ziedneši līdz 40 cm

gari. Agrīna, sevišķi skaista šķirne, noderīga griešanai un

lieliem grupu stādījumiem.
No dekorativām dālijām vēl minamas Entrups Novum,

Burgundia, Georg Boutiler, Indiāņa Moon, Severins

Triumph, Coburg, California Idol, Jane Cawl v. c.

Skaistākās un greznākās ir kaktusu un chrizantemu

dālijas.
ŪOAb Počcoh. Padomju selekcionares M. Šaro-

novas 1949. gadā izaudzētā chrizantemu dālija. Stumbrs

līdz 1,6 m augsts. Ziedneši gari un spēcīgi, ziedkopas līdz

22 cm diametrā, atgādina chrizantemas vai astras. Ziedi

sagriezušies tievos stobriņos, samtaini tumšsarkani.

Vidēji agrīna, bagātīgi ziedoša šķirne. Ziedkopas paceļas
augstu pāri krūmiem. Šķirne ieteicama soliteriem un

grupu stādījumiem, noderīga arī griešanai.
Pycc kv v 6aa ct. Oriģinatores L. Mironovas iz-

audzēta chrizantemu dālija. Stumbrs 1,8—2,0 m augsts.

Ziedkopas diametrs 25 cm. Ziedi gaiši rožaini, dzeltenīgi,
sagriezušies tievos, g«los smailos stobriņos, kas stipri
saliekušies uz ziedkopas centru. Ziedneši 25—30 cm gari.
Krūmi spēcīgi un veselīgi. Šķirne noderīga apstādīju-
miem, kā arī soliteriem stādījumiem.

Weisse Datne. Kaktusu dālija. Ziedi sniegbalti,
ziedkopu daudz, un tās ļoti kārtnas. Ziedi sagriezušies
stobriņos. Izturīgie ziedneši sasniedz līdz 80 cm garumu.

Agrīna sevišķi bagātīgi ziedoša šķirne. Ļoti noderīga kā

griešanai, soliteriem un grupu stādījumiem.
Cap ri. Kaktusu dālija. Stumbrs sasniedz līdz 2 m

augstumu. Ziedkopas diametrs 22 cm. Ziedi gaiši violeti.

Ziedneši ap 40 cm gari, izturīgi. Agrīna, ļoti bagātīgi zie-

doša šķirne. Ļoti izskatīga grupu un soliteros stādījumos,
kā ari vāzēs.

Melnais princis. Kaktusu dālija. Stumbrs līdz

2 m augsts. Ziedkopas sevišķi krāšņas, līdz 30 cm dia-

metrā. Ziedi tumši brūni, gandrīz melni. Ziedneši izturīgi.
Vēlīna šķirne, izturīga pret slimībām.

Gaston Clement. Kaktusu dālija. Stumbrs līdz
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1,8 m augsts. Ziedkopa līdz 25 cm diametrā. Ziedi tumši

sarkani. Ļoti krāšņa šķirne, noderīga ceļmalu apstādīju-
miem, kā arī griešanai.

Vlammenspel. Kaktusu dālija. Stumbrs 1,5—

1,8 m augsts. Ziedkopa līdz 25 cm diametrā. Ziedi oranž-

sarkani (ugunssarkani). Krāšņa šķirne, ceļ-
malu un grupu stādījumiem («liesmu rotaļa»).

No kaktusu dālijām kā sevišķi skaistas vēl jāmin:

Schneekonigin, Konlgln Luise, Fasan, Voit's Ideal, Gol-

dene Sonne, Andenken an Niķisch, Paul Pfitzner, Alt-

mark, Amelia Earhart; Jaguar, īzis un daudz citu.

Gladiolas

Gladiolas — Gladiolus ir daudzgadīgi skalbju — Iri-

daceae dzimtas lakstaugi ar bumbuļsīpoliem. Lapas
zobenveida, ziedi lieli, sakārtoti ķekaros. Gladiolas var

sasniegt līdz 2 m augstumu. Pavisam pazīstamas apmē-
ram 170 gladiolu sugas, no kurām lielākā daļa sastopa-
mas Āfrikas dienvidos, dienvidaustrumos un tropos.
Padomju Savienībā savvaļā sastopamas 9 gladiolu sugas,
bet mūsu republikā tikai viena — jumstiņu gladiola —

Gladiolus Imbrlcatus L. No parastās gladiolas — G. com-

munis L. izaudzētās šķirnes bieži kultivē dārzos un apstā-
dījumos.

Gladiolas kā krāšņumaugus sāka kultivēt tikai 16. gs.
dažos Eiropas botāniskajos dārzos, pie kam audzēja
Viduseiropā sastopamās savvaļas gladiolas: Gladiolus

communls L., G. segetum Gawl., G. byzantlnus Mlller,
G. paluster Gaud. 17. gs. beigās Eiropā pirmoreiz parādās
Dienvidafrikas gladiolas, kas tiek plaši izmantotas kā izej-
materiāls kultūras gladiolu šķirņu veidošanai. 18. gs. gla-
diolas audzē gan kā dekorativus, gan kā ārstniecības

augus (piemēram, G. Imbrlcatus L. lieto pret zobu sāpēm,
G. communls L., lai zīdītājām būtu vairāk piena v. tml.).

Pēdējos gados padomju zinātnieki atklājuši, ka visas gla-
diolu daļas, bet it īpaši lapas satur lielu daudzumu C vita-

mina.

19. gs. dekorativajā dārzniecībā gladiolas ieņem vienu

no pirmajām vietām. 1880. gadā jau bija izveidotas vairāk

nekā 2000 gladiolu šķirnes. Tagad gladiolu šķirņu skaits

sasniedzis desmit tūkstošus.
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Pie mums ar gladiolu selekciju vairāk sāka nodarbo-

ties tikai pēc Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas.
Padomju selekcionāri guvuši ievērojamus panākumus: iz-

veidoti vairāki tūkstoši skaistu gladiolu šķirņu un per-

spektivu hibridu. Mūsu Dzimtenē labi pazīstami tādi puķu
selekcionāri ķā, piemēram, N. Kosteckis (Suchumi),
M. Grošikova (Maskava), V. Ivanovs (Maskava), G. Ņe-

porožnijs (Voroņeža), V. Orechovs (Jēkabpils), S. Ļebe-
dinskis (Rīga) un daudzi citi.

Gladiolu šķirņu klasifikācijā nav vienveidības. Pastāv

ļoti daudzas un dažādas klasifikācijas sistēmas, kurās

gladiolas iedala gan pēc pamatsugas, gan ziedu krāsas

un lieluma, gan uzziedēšanas laika utt. Praktiskie puķ-
kopji gladiolas parasti iedala 2 lielās grupās: a) lielzie-

dainās un b) sīkziedainās (primulini). Daiļdārzniekiem

svarīgs faktors ir arī gladiolu lielums. Pēc lieluma gladio-
las iedala: a) mazās (50 —70 cm), b) vidējās (70—
120 cm), c) lielās (garākas par 120 cm).

Latvijas Valsts universitātes Botāniskā dārza lielā

gladiolu kolekcija gāja bojā vācu fašistu okupācijas laikā.

Patlaban tā jau pilnīgi atjaunota un sastāv no 250 šķir-
nēm. Katru gadu tā tiek papildināta ar jaunām šķirnēm
un perspektiviem hibridiem.

Minēsim dažu interesantāko gladiolu šķirņu īsus ap-

rakstus.

30-AeTue Jlchuhckozo komcomoaū. Ļoti

skaista, lielziedaina gladiolu šķirne, ko izveidojusi Jauno

naturālistu centrālā stacija Maskavā. Stumbrs līdz 1,5 m

augsts, ķekarā 17 spilgti rožainu ziedu, vienlaicīgi uz-

plaukst 4—5 ziedi.

Opxuden. Padomju selekcionāra G. Ņeporožpija
1940. gadā izveidotā šķirne. Ziedi gaiši oranžsarkani.

Picardy. Strauji augoša gladiola, I—21 —2 m aug-

sta, ar lieliem, oranžsārtiem ziediem (18 cm diametrā).

Vidēji vēlīna šķirne. Zied augustā. Viena no iecienītāka-

jām gladiolu šķirnēm Latvijas PSR.

Cap tam Ko cl. Šīs gladiolas ir līdz 1,5 m augstas,
ziedi purpursarkani, 18—20 cm diametrā. Vidēji vēlīna

šķirne, zied augusta otrajā pusē.
Kassel. 0,9—1,2 m augsta gladiola. Ziedi spilgti

sarkani. lecienīta grupu un ceļmalu stādījumos.



14 — Botāniskais dārzs 209

Elegie. 1,0—1,3 m augsta gladiola. Ziedi tumši

sarkanbrūni vai gandrīz melni. Ļoti iecienīta šķirne.
Skaistas ir arī A6xū3uh, BeAocneMHaß npuniļecca,

roAļļčan opxuden, Le Marechal Foch, America, Aranjuez,
Canada, Ile dc France, Mauva King, Mrs. Marx Memory,
Peter Rosseger, Peter Pfitzer, Pelegrina, Roma, Topscore,

War, Vincent van Gogh, Neue-Europa un daudz citu

šķirņu.

Tulpes

Tulpes — Tulipa ir daudzgadīgi liliju — Liliaceae

dzimtas sīpolaugi. No dekorativajiem sīpolaugiem tulpes
ieņem vienu no pirmajām vietām.

Tulpju sevišķi daudz Vidusāzijā, kur savvaļā aug vai-

rāk nekā 50 tulpju sugas. Lielākā daļa tagadējo kultūras

tulpju šķirņu izveidotas no Tulipa Gesneriana L., kas

16. gs. ievesta no Mazazijas.
Tulpēm ir gan vienkārši, gan pildīti, gan smaržīgi,

gan nesmaržīgi ziedi. Parasti tulpes zied apriļa otrajā
pusē, maijā un jūnijā. Ziedu krāsa un forma ļoti dažāda.

Patlaban pazīstami vairāki tūkstoši ļoti krāšņu tulpju
šķirņu.

No padomju tulpju selekcionāriem jāmin A. Tjutjuņ-
ņikovs, kas ar tulpju selekciju nodarbojas jau gandrīz
pusgadsimtu un izveidojis vairāk nekā 200 jaunu tulpju
šķirņu. A. Tjutjuņņikova izveidotās šķirnes — PyccKuu
6ozaTupb, Medubiū ecadnuK, HAbR MypoMei', Cuhhh nru-

Ha, Hydecnuu, HeoofCudanHocTb un citas mūsu Dzimtenē

plaši pazīstamas.
Tulpju audzēšanai un kopšanai nevajag sevišķi daudz

pūļu, tāpēc šī kultūra ļoti plaši izplatīta.

Tulpju dārza formas un šķirnes atkarībā ne auguma,
ziedu formas, krāsas un ziedēšanas laika iedalītas vairā-

kās grupās: Darvina tulpes, holandiešu, triumfa, papa-

gaiļu, pildītās, Rembranta utt.

No mūsu tulpju kolekcijas minamas šādas šķirnes.

Pycc kv ū 6ozūt vp b. Viena no labākajām
padomju selekcionāra A. Tjutjuņņikova izveidotām tulpju

šķirnēm (izselekcionēta 1926. g.). Ziedi smaržīgi, līdz

12 cm diametrā, pildīti, gaiši violeti, ar baltiem planku-
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miem. Stumbrs 50—60 cm garš. Zied 18—25 dienas. No-

derīga dekorativiem stādījumiem un griešanai.
MyjfcecT6 0. Padomju selekcionares Z. Silinas ori-

ģinalšķirne, izveidota 1947. gadā. Sevišķi lieli (līdz 13 cm

diametrā) ziedi, no ārpuses tumši purpursarkani. Strauji
augoša šķirne. Stumbrs līdz 90 cm garš. Zied 20—30 die-

nas. Viena no labākajām padomju selekcijas tulpju
šķirnēm.

Bu h - 11. No Holandes tulpju šķirņu maisījuma bio-

loģijas zinātņu doktora S. Saakova izdalīta forma. Ziedi

vidēja lieluma, kausveida. Zieds no ārpuses tumšs, sar-

kani violets, ar baltu pamatu. Spēcīgi, 40—50 cm gari
stumbri. Zied 14—25 dienas. Šķirne ieteicama apstādī-
jumiem, kā arī griešanai.

B r illia nt S t ar. Zieds liels, pokalveida, līdz 9 cm

garš, tumšsarkans, zieda pamatne ar dzeltenu nokrāsu.

Stumbri tievi, dažkārt izliekti, 40—45 cm gari. Šķirne ļoti

noderīga agrai steidzinātai uzziedināšanai. Holandē šīs

šķirnes ziedus iegūst jau decembra pirmajā pusē.
Ar go. Ziedi vidēja lieluma, līdz 8 cm gari, no ār-

puses zeltdzelteni, ar sarkaniem bronzas krāsas punkti-
ņiem, ziedu pamatne dzeltena, putekšnīcas tumši violetas.

Šķirne labi piemērota vēlai uzziedināšanai, kā arī grieša-
nai un dekorativiem stādījumiem.

Grenadier. Ziedi kausveida, līdz 10 cm gari,
oranžsarkani, pamatne zaļgani dzeltena, ar melnu no-

krāsu, iekšpuse — tumši oranža. Stumbri spēcīgi, taisni,

līdz 30 cm augsti. Zied 12—20 dienas. Viena no labākajām

tulpju šķirnēm apstādījumiem, grupās zālienēs, zemās

vāzēs.

LaMer vci 11 c. Ziedi lieli (11 cm gari), šarlaksar-

kani. Zied 15—30 dienas. Stumbrs 50—60 cm garš. Ļoti
laba šķirne griešanai un dekorativiem stādījumiem.

Sir cn. Ziedi nelieli (6—7 cm gari), ļoti grez-
nas formas. Šī šķirne pieder pie liliju tipa tulpēm. Ap-

ziedņa lapas ļoti plānas, gandrīz caurspīdīgas, sidrabaini

karminrožainā krāsā. Stumbri tievi, taisni, 45—55 cm

gari. Zied 13—23 dienas. Ļoti laba šķirne lieliem stādī-

jumiem un griešanai.
Louis XIV. Ļoti veca tulpju šķirne, kultūrā ir bi-

jusi pazīstama jau 19. gs. Ziedi ļoti lieli (11 —12 cm gari),



kausveida. Tikko izplaucis zieds ir tumši zilgani violets,
vēlāk apziedņa lapu augšējās malas kļūst dzeltenīgi brūn-

ganas. Putekšnīcas tumši violetas. Stumbri līdz 80 cm

gari, vienmēr taisni, nesaliekti. Zied 15—25 dienas. Ļoti
laba šķirne griešanai, kā arī dekorativiem stādījumiem

kopā ar gaišākām šķirnēm.
B ar t i g o n. Arī viena no vecākajām tulpju šķirnēm,

kas 1900. gadā izaudzēta Holandē. Zieds liels, līdz 9 cm

garš, kausveida, no ārpuses geranijsarkans, no iekšpuses
spilgti sarkans. Stumbri 60—70 cm gari. Zied 12—24 die-

nas. lecienīta šķirne steidzinātai uzziedināšanai (var uz-

ziedināt jau janvārī), griešanai un dekorativiem stādī-

jumiem.
La Tulipe Noi re —tā saucamā «melnā tulpe»

izaudzēta 1895. gadā. Ziedi nelieli (6—7 cm gari), kaus-

veida. Tikko izplaukuši ziedi ir gaišāki, vēlāk kļūst stipri
tumši, samtaini kastaņbrūni, iekšpusē gandrīz pilnīgi
melni, ar tikko manāmu sarkanu nokrāsu. Putekšnīcas pil-

nīgi melnas. Stumbri 45—50 cm gari, zied 15—25 dienas.

Sķirne noderīga steidzinātai uzziedināšanai, bet galveno-
kārt griešanai. Ļoti iecienīta tumšās krāsas dēļ.

F a n t a sy. Šķirne pieder pie papagaiļu tipa tulpēm.
Ziedi lieli — 10 cm gari, ziedot maz atveras. No ārpuses
apziednis spilgti geranijsarkans, vietām oranžsarkans un

bāli dzeltens. Apziedņa lapu vidū un augšdaļā smaragd-
zaļas joslas un plankumi, kas izzūd ziedēšanas perioda
beigās. No iekšpuses zieds rožains, ar zilganu un oranžu

nokrāsu. Pamatne balta. Stumbri spēcīgi, taisni, 60—70

cm gari. Zied 12—20 dienas. Ļoti laba šķirne dekorativiem

stādījumiem un griešanai.
Ļoti dekorativas ir arī šādas tulpju šķirnes: Belle

hanne, Dido, Orange King, Mother's Day, Alberio, Camp-
fire, Zwannenburg, Sundew, Murillo, Westa, Weisser

Schwan un daudzas citas.

Rozes

Rozes — Rosa ir rožu — Rosaceae dzimtas ģints ar

vairāk nekā 130 sugām. Patlaban pazīstami vairāki des-

mittūkstoši kultūras rožu formu, šķirņu un hibrīdu.

Kad un kur pirmoreiz savvaļas rozes pārstādītas dārzā

21114*
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un sākta to uzlabošana un selekcija, nav zināms. Ir zi-

nāms tikai, ka rozes jau sen pirms mūsu eras bija plaši

pazīstamas pie senajām kultūras tautām ■— persiešiem,

ķīniešiem, vēlāk — grieķiem un romiešiem.

Francijā rozes pirmoreiz piemin 6 gs., Vācijā — 9. gs.

Šajā laikā rožu asortimentu pārstāv — Rosa centifolia L.

un R. damascena Mill. sugu šķirnes. 13. gs. vidū jau min

R. gallica L. 18 gs. franču rakstnieks un filozofs Didro jau
atzīmē 18 rožu sugas, kas ieviestas kultūrā. 18. un 19. gs.

Viduseiropas botāniskajos dārzos tiek izveidotas ļoti pla-
šas rožu sugu, formu un šķirņu kolekcijas.

Cariskajā Krievijā rožu kultūra izplatījās 17 gs.;

19. gs. rozes kultivē jau ievērojamos apmēros. Sevišķi
plaši rožu kultivēšana, pavairošana un selekcija pie mums

izvērsās pēc Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas.
Ļoti daudz krāšņu tējrožu, tējhibridu, remontantrožu, po-
lianrožu un citu šķirņu izveidojis I. Mičurins, V. Molo-

tova vārdā nosauktā Valsts Ņikitas botāniskā dārza se-

lekcionari-mičurinieši — F. Guboņins, I. Zaļivskis v. c.

Kultūras rozes iedala šādās galvenajās grupās: tēj-

rozēs, remontantrozēs, tējhibridu rozēs, poliantrozēs, stī-

gojošās un parku rozēs.

Latvijas Valsts universitātes Botāniskā dārza kultūras

rožu šķirņu kolekciju sāka vākt 1950. gadā. Šobrīd mūsu

kolekcijā ietilpst jau vairāk nekā 200 rožu sugu un šķirņu.
Tējrožu šķirnes iegūtas no Ķīnas jeb tējas rozes —

Rosa thea S. Ziedi pildīti, smaržīgi. Padomju Savienības

vidus un ziemeļu joslā brīvā dabā neaug. Minamas šādas

šķirnes: Le Marechal N iel; ziedi dzelteni, ļoti

smaržīgi; Gloire dc Dijon; ziedi oranžsarkani,
mazliet ar rožainu nokrāsu v. c.

Remontantrozēs. Krustojot Rosa thea S., R-

gallica L., R. damascena Mill., R. centifolia L., iegūta
liela grupa remontantrožu — R. hybrida blfera hort. Šās

grupas kultūras rožu šķirnes zied vairākas reizes («re-

montē»). Ziedi lieli, pildīti, balti, rožaini vai sarkani. Zied

bagātīgi vasaras sākumā. Padomju Savienības vidus joslā
pārziemo labi, tikai attiecīgi jāpiesedz. No mūsu kolek-

cijas atzīmējamas šādas šķirnes: Prlnce CamllU

dc Rohan (ziedi tumši sarkani), Lo ul s van H o ut-

t c (skaista grupu stādījumiem, arī griešanai, ziedi tumši
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sarkani), Magna C harta (ziedi karmīnsarkani, no-

derīga siltumnīcās steidzinātai uzziedināšanai), Mr s.

John Laing (izselekcionēta pagājušā gadsimtā; spē-
cīga, izturīga šķirne ar skaisti veidotiem gaišsarkaniem
vai maigi rožainiem ziediem), Frau Kari Drusch-

kl (sevišķi izturīga, spēcīga šķirne ar lieliem, snieg-
baltiem ziediem), Eugene Furst (izturīga, skaisti
veidota šķirne, ziedi tumši ugunssarkani), Captaln
Chrlsty (ziedi lieli, maigi rožaini; Joti dekorativa

šķirne, noderīga arī griešanai) v. c.

Tējhibridu rozes. Vislielākā rožu grupa ar vai-

rākiem tūkstošiem visdažādāko šķirņu. Tējhibridu rozes

— R. thea hybrlda hort. iegūtas, krustojot tējrozes, re-

montantrozēs v. c. Ļoti izturīgas rozes. Attiecīgi piesegtas,
pārziemo ne vien Padomju Savienības vidus joslā, bet arī

ziemeļos. Zied no jūnija līdz salnām. Liels daudzums

šķirņu noderīgas steidzinātai uzziedināšanai siltumnīcās.

Mūsu kolekcijā ir apmēram 70 tējhibridu rožu šķirņu.
Arnold Jans sen (spēcīga šķirne ar lieliem, smar-

žīgiem, karminsarkaniem ziediem), Barcelona (spē-

cīga šķirne ar rožainiem ziediem), Better Times

(spēcīga šķirne ar lieliem, spilgtiem, karminsarkaniem

ziediem), Betty Uprichard (spēcīga šķirne ar

rožainiem ziediem), Comtesse Vandai (ļoti de-

korativa šķirne, noderīga griešanai, steidzinātai uzziedi-

nāšanai; ziedi spilgti koraļsārti, ar zeltainu nokrāsu),
Gruss an Teplltz (vidēja šķirne ar ļoti daudziem

nelieliem, karminsarkaniem ziediem), George Dlck-

son (vidēja šķirne ar dekorativiem lieliem, pildītiem,
karminsarkaniem ziediem), Etoile dc Ho 11 and c

(vidēja šķirne ar pildītiem, smaržīgiem, tumši sarkaniem,

spilgtiem ziediem), Gold c n O phella (sevišķi krāš-

ņa, vidēji spēcīga šķirne ar zeltdzelteniem ziediem; ziedu

kāti gari; zied bagātīgi visu vasaru), Hadley (spēcīga
šķirne ar sarkaniem ziediem; viena no labākajām sarkano

rožu šķirnēm, ļoti dekorativa lielos grupu stādījumos un

agrai steidzinātai uzziedināšanai siltumnīcās), Mada-

tneJulesßoche (spēcīga šķirne ar baltiem ziediem),
Madame Butterfly (vidēji spēcīga šķirne ar lie-

liem, rožaini sārtiem ziediem, zariem maz dzeloņu), Ma-

dame Carollne Testout (vidēji spēcīga šķirne
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ar lieliem, pildītiem, smaržīgiem, gaiši rožainiem ziediem;
ļoti dekorativa, veca un iecienīta šķirne), Ķaiserin

Augus te Victoria (vidēji spēcīga šķirne ar bāli

dzelteniem ziediem; zied ļoti bagātīgi, noderīga grupu

stādījumiem), Ophelia (vidēji spēcīga šķirne ar mai-

giem, oranžsārtiem ziediem ar gaišdzeltenu nokrāsu;
ziedi ļoti graciozi, iegareni, ļoti laba šķirne agrai, stei-

dzinātai uzziedināšanai siltumnīcās), Talisman (spē-
cīga šķirne ar zeltdzelteniem ziediem, ziedu pumpuri ar

šarlaksarkanu nokrāsu; ļoti dekorativa un iecienīta

šķirne) v. c.

Poliantrozes — Rosa polyantha hort. izveidotas

no R. multiflora Thbg. nana hort. Tipiskās poliantro-
zes ir mazas (40 —50 cm garas), ļoti bagātas ziediem, kas

sakopoti ķekarveida ziedkopās. Ir gan vienkāršas, gan

mazliet pildītas, gan pildītas poliantrožu šķirnes. Ziedi

smaržīgi vai nesmaržīgi, balti, rožaini vai sarkani. Ziem-

cietīga rožu grupa, bet Latvijas PSR apstākļos tomēr

ziemā jāpiesedz. Mūsu kolekcijā ir apmēram 60 poliant-
rožu šķirņu: DagmarSpāth (sniegbalti ziedi), El-

len Poulsen (bagātīgi zied, ziedi mazliet pildīti,
rožaini), Else Poulsen (lieli, vienkārši, sārti

ziedi), Goldlax (sīki, gaiši oranžsarkani ziedi), Glo-

rla mundi (sīki, oranžsarkani ziedi), /os cp h Guy

(lieli, šarlaksarkani, mazliet pildīti ziedi, sakārtoti ķeka-
ros; ļoti bagātīgi zied), Klrs te n Poulsen (lieli,
vienkārši, mirdzoši sarkani ziedi), Orlean's Rose

(sīki, gaiši sarkani, pildīti ziedi), Rddhdtte (ilgi un

bagātīgi ziedoša šķirne, ziedi lieli, pildīti, spilgti sar-

kani) v. c.

Stīgojošām rozēm ir graciozi, gari, lokani

zari, kas var sasniegt vairāku metru garumu. Ziedi pa lie-

lākai daļai sakopoti ķekaros un attīstās tikai uz iepriek-
šējā gada zariem. Mūsu apstākļos pārziemo brīvā dabā,

jārūpējas tikai par zaru attiecīgu piesegumu. Stīgojošās
rozes, uzpotējot uz kokveida potcelmiem, izveido krāšņas
nokaru (sēru) formas. Mūsu rožu kolekcijā ir vairāki

desmiti labu stīgojošo rožu šķirņu: Alberlc Bar-

bien (mazsalcietīga šķirne ar lieliem dzeltenīgi baltiem

ziediem, labi nosedzama), Crimson Rambler

(salcietīga šķirne, ziedi karminsarkani, zied ļoti bagātīgi,
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54.

att.

Irisi

ziedos



noderīga dažādiem stādījumiem, loti ieteicama stīgojošo
rožu šķirne), Dorothy Perkins (salcietīga šķirne
ar pildītiem, smaržīgiem, rožainiem ziediem, zied no va-

saras otrās puses līdz vēlam rudenim), Excelsa (spē-

cīga, salcietīga šķirne ar spilgtiem, šarlaksarkaniem zie-

diem, noderīga māju sienu izrotājumiem un špalieru stā-

dījumiem), Gruss an Zabern (mazsalcietīga, spē-
cīga šķirne, noderīga špalieru stādījumiem; zied sīkiem,

sniegbaltiem ziediem), New Dawn (salcietīga šķirne,
ziedi lieli, pildīti, maigi rožaini), Paul Scarlet Cllm-

be r (salcietīga, spēcīga šķirne ar lieliem, pildītiem,
spilgti tumši sarkaniem ziediem; uzpotēta uz kokveida

potcelma ļoti dekorativa), Tausendschdn (vidēji
lieli, maigi, rožaini ziedi), WhIt c Dorothy Per-

kins (salcietīga, spēcīga šķirne ar baltiem ziediem) un

daudz citu. Skaistas, stīgojošas rozes ir jau minētās Le

MarechalNlel un G lolr c dc Dlj on.

Parku rozes sastādās galvenokārt no dekorati-

vām savvaļas rožu sugām un to hibridiem ar kultūras

rožu šķirnēm. Tās parasti veido spēcīgi attīstītus krūmus,
kas mūsu republikas apstākļos pārziemo bez sevišķas pie-
segšanas.

Pārējās dekorativo augu kolekcijas (flokšus, irisus,

narcises, astras, lefkojas, lauvmutītes, smaržīgos puķu
zirnīšus, samtenes un hiacintes) sīkāk šeit neaplūkosim.
Vairāki simti dažādu citu dekorativu augu apskatīti pā-
rējās šās grāmatas nodaļās (dendrārijā, sistemātiskajās

augu grupās v. c.).
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AIZRĀDĪJUMI

Latvijas* Valsts universitātes Botāniskais dārzs atro-

das Rīgā, Lielā Kandavas ielā 2, p. n. Rīga 7. Tālrunis

4370. Satiksme: ar 1. vai 9. tramvaju līdz Kuldīgas ielai

vai ar 4. autobusu līdz L. Kandavas ielai.

Dārzs atvērts apmeklētajiem ik dienas (izņemot sest-

dienas un svētku dienas):

a) maija, jūnija, jūlija, augusta un septembrī no

pīkst. 11.00—18.00;

b) pārējos mēnešos no pīkst. 11.00—16.00.

leejas maksa Rbl. 1,— no personas, skolēniem un stu-

dentiem Rbļ. 0,50 no personas. Universitātes mācību spē-

kiem, kalpotājiem, studentiem un bērniem līdz 7 gadu
vecumam pieaugušo pavadībā ieeja brīva. Organizētās
pieaugušo ekskursijās Rbļ. 0,50 no personas, organizētās
skolēnu un studentu ekskursijās — Rbļ. 0,30 no per-

sonas.

P. S. Ekskursijas, kurām vēlas speciālu ekskursijas
vadītāju, jāpiesaka Latvijas Valsts universitā-

tes Botāniskajam dārzam dienu iepriekš (mu-

tiski, rakstiski vai pa tālruni 4370). Par eks-

kursijas vadītāju papildus jāmaksā Rbļ. 20,—.

Latvijas Valsts universitātes Botāniskais dārzs ik

gadus izdod ievākto sēklu katalogu (Index seminum).
leinteresētajām personām, skolām, iestādēm katalogs jā-
pieprasa līdz tekošā gada 1. decembrim (vēlākus piepra-

sījumus administrācija neievēro). Saņemot katalogu, tajā

jāpasvītro attiecīgā suga vai šķirne, kuras sēklas vēlas

iegūt, un katalogs jānosūta atpakaļ Latvijas Valsts uni-

versitātes Botāniskajam dārzam.

Privātpersonām augus, sēklas, sīpolus un gurnus pār-
dod vai maina tikai otrdienās un piektdienās
no pīkst. 9.00—16.00.

P. S. Dāliju šķirņu gurnus un gladiolu šķirņu sīpolus
privātpersonām pārdod ik gadus no 15. marta

līdz 1. maijam. Tulpju šķirņu sīpolus pārdod
septembrī.

Pēc speciāla pieprasījuma visiem pilsoņiem izsūta

katru gadu realizējamo puķu sīpolu un gurnu šķirņu sa-

rakstu, kā arī pieņem iepriekšējus pasūtījumus un izsūta

augus pa pastu ar pēcmaksu.



<-- Galvenā ieeja Latvijas Valsts universitātes Botānis-

kajā dārzā

I — IX — Dendrarija sektori

A, B, C, D — Augu bioloģiskās un morfoloģiskās grupas
K, TA — Kultūraugu, technisko un ārstniecības augu grupas

S — Augu sistemātiskās grupas
R — Rožu lauks (rozarijs)
P — Parks

G — Dāliju lauks

d — Dīķis
I — Izmēģinājumu lauki

M — Mičurina dārzs



Noteikumi Latvijas Valsts universitātes

Botāniskā dārza apmeklētājiem

1. Aizliegts aizskart augus, etiķetes, aizsargmaisiņus,

staigāt pa izmēģinājumu laukiem, zālājiem, raut ziedus

v. tml.

2. Aizliegts traucēt darbā Botāniskā dārza darbiniekus.

3. Dārza teritorijā aizliegts sauļoties, spēlēt dažādas spē-
les, braukt ar velosipēdu, ievest suņus utt.

4. Stingri aizliegts fotografēt izmēģinājumu laukus.

5. Aizliegts ienākt dārza teritorijā ar lielām somām, gro-

ziem v. c.

6. Visi apmeklētāji aicināti ierakstīt savus iespaidus un

kritiskos novērojumus viesu grāmatā, kas glabājas
augu mājā.



221

AUGU NOSAUKUMU RADĪTĀJS LATVIEŠU VALODĀ

Abutilons 158

Acālijas 79

„ maigās 99

Agapants, čemuru 20

Agave, Amerikas 84

Airene, daudzgadīgā 140

Akācijas 33

„ Arabijas 16

„ Austrālijas meža 33

baltā 117

zīda 34

Akalifa, sarmataina 53

Vilkensa 53

Akanti, maigie 192

Akantu dzimta 44, 56

Akmeņlauzītes, biteņu 194

„ mānīgās 175

stīgu 33

Akmeņlauzīšu dzimta 33, 74, 113,
130

Alīses, Bentama jūrmalas 154

Aloje, īstā 82

„ kokveida 82

Alpu roze 79

Alpu zvaigznes 166, 175

Alsofila, Austrālijas 14

Amaranti, astainie 144, 145

Amarantu dzimta 144

Amariļu dzimta 22, 57, 80, 84

Amorfa, krūmu 116

Anakardiju dzimta 37, 116,
Ananasu dzimta 57, 81

Ananass, dzeloņainais 58

„ sējas 58

Anemones, plaukstveida 190
Anīss 162, 174

Apelsīns 37

Apiņi, parastie 196

Aprikoze, Mančžurijas 103

Aralija, Mančžurijas 120

Araliju dzimta 38, 120

Araukarija, augstā 16

Bidviļa 77

Brazilijas 14

Ciles 77

Araukariju dzimta 14, 77

Armerija, platlapu 162

Arnika, kalnu 166

Asinszāles, augstās 188

Asklepiju dzimta 42, 87

Aspidistra, augstā 21

Astrancija, lielā 160

Atraitnītes, trejkrāsu 183

Aukuba, Japānas 38

Auzene, Alpu 177

„ pjavas 138

„ stīgojošā sarkanā 138

Avokato bumbiere 33

Ābele, Aijovas 105

Arnolda 106

„
bruņa 105

„
Cumi 106

„
Elīzes sēru 106

„
Lemoinē 106

„ Magdeburgas 106

„
Nedzvecka 105

„
plūmjlapu 105

„ purpura 106

Ringo 106

Sarženta 106

„ Toringo 106

Ābeļu šķirnes 198

Āboliņš 178

sarkanais 192, 194

Baldriāns 175

Baltdadži, asie 177

Bambusi 31

Banāni 28



Ceriņi, parastie 98

pūkainie 98

„
Svegincova 96

„
ungāru 96

Ceriņu šķirnes 98, 99

Cezalpiniju dzimta 34

Cibotija, Šīda 45

Cidonija, Mauleja 104

Ciedrs, Atlantijas 77

„
Deodara 16

Japānas 77

Libānu 77

Cietēipuke, augļu 41

n
zilā 40

Cietejpuķu dzimta 40

Cietpaparde, dzeloņainā 48

sirpa 48

Cikadejas 49

„
atritinātā 49

„
ieritinātā 49

Cikadeju dzimta 49

Ci'.penes, čemura 154

Cimbidijas 66

„
bastarda 65

Ciprese, mūžzaļā 78

~ piramidalā 78

Ciprešu dzimta 78, 93

Cisus, raibais 52

Citronliana, Ķīnas 10, 151, 152

Citronmelisa 165

Citrons, mazais 36

„
Pavlovas 36

„
trīslapu 37

Citrusi 36

Cūknātres, parastās 194

Cūkpienes, parastās 190

Cukurniedres 70

Čemurziežu dzimta 160

Cumiza 135, 136

Cužas 188

Dālijas 202—207

Dateļplūme 42

Deviņvīru spēks 166

„ jomainais 166

„ pinkainais 166

Dikijas 81

Diktamnes, baltās 158, 175

Dilles 174

Dipsaki 186

Dižciprese, Meksikas 78

Diždadži, mazie 182
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Banānu dzimta 28

Banjans, Indijas 19

Bārbeles, parastās 148, 191

Bārbeļu dzimta 128, 131, 148

Begonija, barkstainā 55

„ lapu 54

„ melnīgsnējā latvaņu 55

„
mirdzošā 54

„
pelēkā 55

„
smaragda 54

„ vainaga 55

„
vienmēr ziedošā 55

„ viļņainā 55«

Begoniju dzimta 54

Bērzs, āra 124, 193

„
dzeltenais 126

„ papīra 126

„ purva 126

Bērzu dzimta 124, 128

Biezlapju dzimta 86, 120

Bignoniju dzimta 120

Biota, austrumu 94

Bletija, hiacintu 81

Brūnkātes 178

Bumbiere, meža 108

„ Usurijas 108

vītollapu 108

Bumbieru šķirnes 198

Buksis, mūžzaļais 158, 161

Bukskoku dzimta 158

Cefalotakss, Fortūna 76

Cefalotaksu dzimta 76

Celogine, izliektā 63

„ līganā 63

„ Masangena 62

sekstainā 62

Ceļmalītes, lielās 191

Ceļotāju koks 30

Ceļtekas 186

Cemeriņi, baltie 140

Ceratonija, pākstu 35

Cerapaduss, Mičurina 102

Ceratozamija, Meksikas 49

Cerejs, trīsšķautņu 87

Cerinte, Alpu 164

Ceriņi, Amūras 98

„ Himalaju 96

„ Japānas 98

„ Juņanas 96

„
Komarova 98

Ķīnas 98
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Dižegle, Balzama 89

vienādzvīņu 89

„
vienkrāsas 89

Dižpērkone, austrumu 183

Dižskābardis, parastais iO7

Dižskābaržu dzimta 107

Divdlgllapji 16, 31, 49, 72, 79,
86, 144

Doņi, krupja 188

Driģenes, melnās 178

Drudzenes 178

Dudina 137

Dzeltenais koks, Amerikas 117

Dzelzenes 188

Dzelzskoks 41

Dzelzskoku dzimta 41

Dzelzspuķe 164

Dzīvības koks 95, 186

„ „
rietumu 94

Ebenkoku dzimta 42

Efeja, vijīgā 38

Efedras 79
Efedru dzimta 79

Egle, austrumu 93

čūsku 92

„ Duglasa 89

„ Kanādas 92

Olendorfa, biezzaru 93

parastā 92

piramidalā 92

punduru 92

Serbijas 89

Eiforbija, mirdzošā 86

skaistā 53

Eiforbiju dzimta 36, 53, 86, 158

Eikalipti 17

drudža 18

Eiženija, miršlapu 39

Eleagnu dzimta 114

Eleagns, sudraba 114

šaurlapu 114

Eleizines, Korakana 140

Eletarija, kardamona 60

Emilijas, liesmu 196

Epifiļi 87

Ērika, kokveida 79

Eringijas 160

Burgata 160

gludā 160

Eriobotrija, Japānas 16

Eritrina, koralu 54

Esparsete, kalnu 191

sējas 157

Ešolcijas, K.alifornijas 154, 191

Etiķa koks 116 .

Ežziedes 169

apaļā 168, 169

Ežu kaktusi 87

Ērkšķis, smilts 114

Facelija 164, 194

Fatsija, Japānas 38

Feichoja, Se'.ova 39

Filadelfi 129

Filants, šaurlapu 36

Fizokarps, Amūras 106

irbenāju 106

Flakurtiju dzimta 40

Forsitija 99

za]ā 196

Fuchsijas 40

Funkijas, olveida 142

Gailbiksītes 193

Galegas, ārstniecības 191

Galinsogas 183

Galvpaegļi 76

Gandreņu dzimta 35

Gardenija, Tunberga 44

Gasterijas 84

Gaurenītes, īlenu 175, 176

Gesneriju dzimta 56

Ginks 76

Ginku dzimta 76, 132

Gladiolas 185, 188, 207 — 209

jumstiņu 207

Goba, pundura 130

Granataugu dzimta 39

Granāti 39

Graudzāļu dzimta 31, 69, 132

Grimonis, baltais 124

Grimoņu dzimta 38, 124, 132

Grīšļu dzimta 44, 70, 185

Grīšļi, smilts 185

Gumijkoks 19

Arabijas 16

„
svētais 50

Gundegu dzimta 148

Gvajave 39

„ zemeņu 39

Ģipsenes, ķekarainās 146, 147

Havajās puķe 35

Hedichija, Gardnera 30

Heliotrops, Peru 164
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Hiacinte, bālganā 143, 144

Hidrofilu dzimta 162

Hikori koks 144

Hipeastri, bastarda 22

Hortenzija, lielziedu ķekaru 101

Hurma, japāņu 42

Kaukāza 42

Iberiss, čemura 154

„ mūžzaļais 154

„ rūgtais 188

leva, Japānas 102

„
Maaka 102

„ parastā 100, 196

Virginijas 100

levķirsis 102

Ilzites, dzeltenās 174

Indaines, ārstniecības 182

Ingveraugu dzimta 30, 60

Ipomejas, trejkrāsu 196

Irbene, Kanādas 123

„ neauglīgā 123

parastā 123, 196

„ pūkainā 123

Isops, ārstniecības 165

Istabas liepa 36

īve 88

īvju dzimta 88

Jasmini 43

„
krūmu 43

Jāņogas, Alpu 114

„ sniega 114

„
zeltainās 113

Jāņu zāles 178

Jaunzēlandes lini 21

Juka, alojlapu 22, 23

Jūras sīpols 80

Kafijas augs, Arabijas 20

Kailsēkli 14, 49, 76

Kakao koku dzimta 53

Kakao koks 53

Kakiplūme 42

Kaktusu dzimta 86, 160

Kaktusi, ežu 87

Kaķpēdiņas, dzeltenās 180

Kal'ikants, Floridas 151, 153

Kalikantu dzimta 151

Kallas, Etiopijas 60

Kallu dzimta 27, 59, 70

Kalmes 183, 186

zalveida 27

Kamelija, Japānas 40

Kamolzāle, parastā 138

Kamparkoks 32

Kannas 190, 196

Kaņepes 180

Kapers, ērkšķainais 79

Kaperu dzimta 79

Kapokkoks 17

Kapokkoku dzimta 17

Kāposti 169

galviņkāposti 170

salātu 170

„ Ķīnas lapu 170

lapu 169

rožu 170

„
sarkanie 170

„ Savojas 170

„ virziņkāposti 170

„
ziedu 170

Kaprifoliju dzimta 123, 131

Kāpu smilts kvieši 140, 175

Karagana, ērkšķainā 118

kokveida 118, 177

„ pundura 118

sēru 118

Karkass, Kaukāza 118

Kartupeļi 172

Katalpa, hibridu 120

„ ovallapu 120

parastā 119, 120

Katleja, lūpu 63

„ Mendeļa 64

„
milzu 63

Percivala 63

Triana 63

Katsura, Japānas 146

Kaviļas 137, 177

Kazaboliņš, galvainais 117

„ melnīgsnējais 117

Kazbārdis, meža 156

Keninghemija, Ķīnas 78

Kermeki 180

Klarkijas, daiļās 190

Kliņģerītes. ārstniecības 186, 191

Klintene, daudzziedu 107

„
gļēvā 107

„
parastā 107

plašā 107

spīdīgā 107

KHtorija, Ternateja 52

Klivija, minija 22

Kļava, cukura 122
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Kļava kalnu 122

lauku 122

„
Mančžurijas 121

„ ošlapu 122

„ parastā 90

Tatarijas 122

Kļavu dzimta 90, 121

Kodija, Disraeļa 53

vītollapu 53

Kokpaparžu dzimta 14, 45

Kolrābji 170, 185

Koluteja, koku 117

Komelinu dzimta 58, 81

Kordilines 21

Koriandrs, sējas 162

Krastkaņepes, parastās 192

Kreimenes 183

Kreses, lielās 191

Kriptomerija, Japānas 77

Krūzīšu dzimta 50

Krūzītes, Getingenas 50, 51

Krustziežu dzimta 154

Kukurūza 132, 180, 181

Kumelītes, maura 183

„ parastās 183

Kumeļpēdas, parastās 191

Kurpītes, zilās 148, 193

Kurvjziežu dzimta 87, 166

Kvamoklits, Meksikas 196

Kvieši, parastie 188

Ķirsis, akmens 100

arvien ziedošais 99

Japānas 102

krūmu 99

Pensilvanijas 102

pilnziedu 99

putnu 100

Sachalinas 100

saldais 100

„ saldais pilnziedu 100

Sarženta 100

smaržīgais 100

smilšu 104

stepju 99

tūbainais 102

zāģzobainais 100

Ķiršu šķirnes 198, 200

Laimiņi 177

Lampionaugi, Franšeta 165

Lapsastes, pļavas 193

Lapu kaktusi 87

Latvāņi, Mantegaza 186, 187

Laurs, diženais 32

Lauru dzimta 32

Lavanda, pavasara 164

Lauztā sirds 189, 190

Lazda, Amerikas 124

parastā 124

Lāčtauces 178

Ledus puķe 55

Lelija, tumšā 64

Libanotes, kalnu 180

Liepa, parastā 90

Liepu dzimta 36, 90

Ligularijas 169

Vilsona 167, 169

Ligustrs, parastais 99

Lilija, Daugavas 141, 142, 193

„
Formozas 142

Ķīnas 142

„

raibā 142, 185

safrāna 142

Liliju dzimta 20, 57, 80, 82, 140

Lini, lielziedu 188

Lipējsekles, Tobira 33

Lipējsēkļu dzimta 33

Līga, stepju 137, 139, 177

Lobelijas, šarlaksarkanas 196

Lotoss, baltais 74

„
dzeltenais 72

„ Indijas 72

„
zilais 74

Lucerna, bastarda 157

„
dzeltenā 157

„ sejas 156

sirpjveida 157

Lupinās 179, 191

„ daudzlapu 186

Lūpziežu dzimta 164

Madaras, ziemeļu 174

Madaru dzimta 20, 44

Magnolijas 150, 151

lielziedu 32

Magnoliju dzimta 31, 132, 151

Magones, Alpu 186

„
austrumu 154, 188

zīda 192
,
*V Magoņu dzimta 154

Mahonija, spožlapu 128, 148

Maijpuķītes 183

Malvu dzimta 35, 158

Mamilarijas 87
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Mandele, krūmu 102

Mandeļkociņš, pildītais 102

Mani|as kaņepes 30

Marants, divkrāsu 60

Marantu dzimta 60

Marsilija, četrlapu 69

Marsiliju dzimta 69

Mastiksa krūms 37

Matainites, smalkās 44

Matiolas, divragu 194

Mazlēpju dzimta 74

Mājas svētība 21

Melastomu dzimta 55

Mellene, Pensilvanijas 126

vairogziedu 126

Melnalksnis 128

Meloņkoks, īstais 18

„' ozollapu 18

Meloņkoku dzimta 18

Mežābele 105 t

Mēnessēkļi, Daurijas 195, 196

Kanādas 196

Miešķi, smaržīgie 196

Miežbrālis, parastais 137

Mieži, daudzkanšu 192

krētainie 140

Miltkoks 110

Mimoza, kautra 34

Mimozu dzimta 16, 33

Mirabeles, garziedainās 191

Miršu dzimta 17, 38

Mirte, parastā 39

Mohars 136

Monstera 27

Mugurenes, daudzziedu 184, 185

Muskares, pušķainās 180

Narcises, krāšņās 194

Naglenu dzimta 146

Nagliņkoks 38

Nakteņu dzimta 44, 165

Nakts karaliene 87

Nakts princese 87

Naktssveču dzimta 40

Nārbuļi, birztalu 178

Nātru dzimta 19, 41, 50

Neaizmirstules, Alpu 188

Neļķes, dārza 146

Kartuzijas 194

Ķīnas 146

smilts 175

spalvu 146

Oleandrs, smaršīgais 42

Oleandru dzimta 42

Olivkoks 43

Olivkoku dzimta 43, 96, 121, 131

Opuncijas 86, 160, 177

„
pūkainās 87

Orchideju dzimta 60, 81

Osis, Amerikas 121

„
apa|ais 99

„
baltais 121

„ vienlapu 121

„ Mančžurijas 121

parastais 121

„ parastais sēru 121

smailaugļu 121

zeltainais 99

Ozols, klinšu 107

„ parastais 107

sarkanais 108

Pabērzs 177

Paeglis, kazaku 93

„ Ķīnas 94

„ parastais 93

„ plakanais 94

„
Tamarisku kazaku 94

Palmas:

cukura palma 75

dateļpalma 25

fenikspalmas 25

atliektā 26

Kanariju 26

„
meža 26

„
Robelena 26

hovejas 24

kokospalma 24

„
riekstu 24

Livistona, Austrālijas 25

Ķīnas 25

pundurpalma 24

sabalpalma 27

Adansona 27

Vašingtonija, dižā 27

Palmu dzimta 22, 75

Pankracija, Ilirijas 81

Papardes:
adiantpapardes 47

kailpaparde 48

melnā paparde, trīslapu 48

nefrolepe, pacilā 46

sirdslapu 46



ozolpaparde, Sībolda 47

„ parazitu 47

sīkpaparde, bumbuļu 46

~
ligzdu 46

vairpumpuru 46

vijīgā paparde, Japānas 48

Paparžaugi 14, 45, 69

Papirusniedre 70

Parietarijas', ārstniecības 180

Parūkkoks 116

Pastinaks, sējas 162

Peonijas, Mutana 190

Pelargonijas 35

~ joslainā 35

„ smaržīgā 35

„ vairogu 35

Peperomijas 50

Pernambukas koks 34

Perseja, skaistā 33

Persiks, Latvijas 7, 8

Pērkoņamoliņš 182

Pērtiķmutes, dzeltenās 191

Pēterenes, lauku 180, 185

Pētersīļi 174

Pipari, melnie 49

Piparu dzimta 49

Pistacija, lipīgā 37

Pīlādzis, dažādlapu 110

„ dzeltenīgais 110

Krievijas 109

Krimas 109

miltainais 110

„ Moravijas 109

Mugeota 109

Nevežinas 109

Pohuašanas 109

parastais 109

platlapainais 109

sēru 109

„ Somijas 109

šķeltlapu 110

„ Tjanšana 110

zviedru 109

Pīpenes, pļavas 186, 191

Platānu dzimta 131

Platkājiņi, mav.ra 188

Norvēģijas 188

Plaukšķenes 180

bezstumbra 182

Plūme, dzeloņu 103

Kaukāza 104

Plūme, Ķīnas 103

„
vītolveida 103

Plūmju šķirnes 198, 200

Plūšu koks, šķeltlapu 123

„ „
melnais 123

Podokarps, dižvārpu 76

vītollapu 76

Podokarpu dzimta 76

Poliantrozes 214

Pontederiju dzimta 72

Portulakas 177

Priede, augstā 93

kalnu 93

melnā 90

parastā 90

Veimuta 93

Priežu dzimta 16, 77, 89, 92, 132

Primulas 186

„
sīkzobainās 190

Prosa, sējas, 134

Pteleja, trīslapu 120

Puķu pupiņas, arābu 157

„ „
daudzziedu 157

Puķu zirnīši 178, 196

Pulkstenītes, apaļlapu 185

Karpatu 196

Pundurmandele 102

„
Petuņņikova 102

Pupas, turku 157

Pupiņas, parastās 157

Purva ciprese 78

Purva ciprešu dzimta 77

Purva miršu dzimta 131

Pusdienas ziedi 177

Pusdienas ziedu dzimta 86

Pūķkoks 21

Radzenes, Bieberšteina 175

Ramija, baltā 19

Remontantrozes 212

Rezedas, smaržīgās 196

Ricinaugs 158, 159, 190

Riekstu koku dzimta 130, 131,
144

Riekstu koks, Mandžurijas 130

Rīsi 69

Rododendri 79, 127

lipīgais 128

Katavbas 125, 128

Pontijas 128, 162

Rozes 211—216

„
ābolu 120

22715*
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Rozes, Alpu 79

„
dzeltenā 120

„ Kamčatkas 92

h Ķīnas 35, 212

parku 216

„ stīgojošās 214

„ tējhibridu 213

Rožu dzimta 16, 92, 99, 108, 120,

131, 156

Rudzi, tīruma 186, 192, 193

Ruskuss, dzeloņainais 22

Rūta, dārza 158, 175, 194

Rūtu dzimta 36, 120, 132, 157

Saldsaknīte, gludā 46

„ punktainā 46

zelta 46

Saldsaknīšu dzimta 46

Salmenes 166

Salvija 188

Bertolona 194

„
sudrabainā 165

Salvinija, peldošā 69

Salviniju dzimta 69

Sanchezija, diženā 44

Sansevijeras 22

Sarotamni, slotveida 177

Saulpurenes, Ķīnas 148

Sausserdis, dzeloņainais 123

„
dzeltenais 123

„
Ledebura 124

Sāre, nēģeru 137

Sālszāle, kālija 180

Segliņš, Japānas 37

„
sarkanais Eiropas 124

sudrabainais Eiropas
124

Segliņu dzimta 37, 124

Sekvoja, mūžzaļā 78

Selaginela, Laiala 49

„
mazā 48

zvīņlapu 48

Selaginelu dzimta 48

Seslerijas, zilganās 180

Sērmūkšļu šķirnes 198

Sērmūkšspireja 112

Sētložņi, parastie 185

Sētvijas, baltās 196

Silfijas 177

Sīpoli 178

Skābardis, parastais 126
:

Skābenes 182

„
mazās 180

Skabiozas 186

Skarblapju dzimta 164

Skaudule 21

Skujmete, Eiropas 89

Smilgas, baltās 186

Smilts ērkšķis 114

Sniega bumba 123

Sniegoga, ķekaru 123

Sorgo 134

„
cukura 174

Sparģeļi 20

„
medeolas 80

„ sirpjlapu 20

Spireja, baltziedu 112

Duglasa 112

Foksa 112

„ Kalifornijas 113

Margaritas 112

„
Mencieza 112

„ platlapju 113

Šinabeka 113

Vica 112

Spriganes, meža 182, 192

Spulgotnes, sarkanās 192

Staģes 186

Staipekņi, plakanie 186

Stapelija 87

Statices, Gmelina 180

Strelicija 29, 30

Strutenes, lielās 154, 183

Sudānas zāle 134

Sudrabegle 91, 92

Sumachs, indīgais 37

Sunīši, nokarenie 182

Suņstobri, plankumainie 160, 178

Suņuburkšķi, meža 192

Sūrene, Sachalinas 144

„
Veiricha 144

zalkšu 180

Sūreņu dzimta 144

Sveķenes, lipīgās 180

Svinene, Kapzemes 80

Svineņu dzimta 80, 162

Sāvēj gurķis 182

Šķidrauta puķe 146

Tauksakne, ārstniecības 164

Tauriņziežu dzimta 52, 116, 131,

156



Timotiņš, p]avas 138

stepes 138

Tējas augu dzimta 40

Tomāti 170

Topinamburs 185

Tradeskancija, laiviņu 81

Tribuļi 182

Trochodendru dzimta 146

Tulpes 209—211

„ meža 186

Tulpju koks 31

Tulpju šķirnes 209—211

Tunijas 64

Uzpirkstīte, sarkanā 173, 175

Ūdens hiacinte 72

Ūdensroze, Kapzemes 74

„
Sansibaras 74

„
sarkanā 74

„
sniegbaltā 217

Ūdensrožu dzimta 72

Ūdens salāti 70

ūdensziedu dzimta 72

Vainadzītes, raibās 156

Vanda, trejkrāsu 69

zilā 69

Valisnerija 74

Vaska puķe 42

Vējmietiņi, parastie 193
Velna rutki, parastie 178

Velnābols, kokveida 44

„ parastais 165, 178

Veratres, baltās 140

„
melnās 142

Verbena, ārstniecības 164
Verbenu dzimta 55, 164

Veronikas, pelēkās 166

„
Virginijas 166

Viendīgjlapji 20, 44, 57, 69, 74

80, 82, 132

Vijas 178

Vijolītes 190

„ ragainās 194

„ smaržīgās 192

„
Usambaras 56

Vilkābele, apajlapu 110

„ dzeloņu 110

kātainā 112

„ pamikstā 156

plūmjlapu 110

Viktorija 74

karaliskā 72

Trikera 73

Viršu dzimta 42, 79, 99, 126,

128, 162

Vizbulītes, Daugavas 148, 149

Vīgriezes, parastās 155, 156

Vīģes kaktuss 86

Vīģeskoks 41

Vīksna 118

Vīksnu dzimta 118, 130

Vīnkoks, Amūras 158

Vīnkoku dzimta 38, 52, 158

Vīnkoku šķirnes 198, 200

Vīrceles, Dalmacijas 196

Vīrceļu dzimta 166

Vītols, baltais sēru 128

Vītolu dzimta 128

Zaķskābenes, stingras 191

Zaķskābeņu dzimta 52

Zalktenes, Gnidija 190

parastās 160

Zalkteņu dzimta 160

Zantedešija, Etiopijas 60

Zāļlilijas 190

Zebrinas, nokarenas 82

Zeltlija 117

Zeltpulkstenītis, Eiropas 99

Zemā ciprese, Lavsona 96

„ „ zirņu 94

Zemenes, meža 185

Zemeņu koks 42

Ziepju koks 16

Ziepju saknes, ārstniecības 180,
194

„ Kalabrijas 146

„ „ lipīgās 196

Zilauši, Ajaksa 186

Zilmalītes 162

„
lāsainās 162, 163

„
skaistās 162

Zirgkastaņa 113

dzeltenā 113

Zirgkastaņu dzimta 113

Zirņi 190

„
parastie 192

Zīdkoks, Tatarijas 118

Zīdkoku dzimta 19, 41, 50

Zībulīši 178

Zuburpaparžu dzimta 48
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AUGU NOSAUKUMU RĀDĪTĀJS LATIŅU VALODĀ

Aberia caffra Hook. et Harv. 40

Abies balsamea Mill. 89

„
concolor Lindl. et Gord. 89

„
homolepis Sieb. et Zucc. 89

Abrus pulchellus Wall. 52

Abutilon avicennae Gaertn. 158

Acacia 33

„
arabica Wi.l!d. 16

melanoxylon R. Br. 33

„ pravissima F. V. M. 34

verticillata Wi!ld. 34

Acalypha hispida Burm. 53

„
Wilkensiana Muell.-

Arg. 53

Acanthaceae 44, 56

Acanthorrhiza aculeata Wendl. 75

Acanthostachys strobilacea Link

58

Acanthus mollis L. 192

Aceraceae 90, 121

Acer campestre L. 122

ginnala Max. 121

„ negundo L. 122

„ „
f. argenteo-va-
riegatum Bo-

riamy 122

„ platanoides L. 90

„ pseudoplatanus L. 122

„ „
f. atropur-
pureum

Spāth 122

„ „
f. Leopol-
dii Lemoi-

ne 122

f. Simonii

Deegen
122

Acer pseudoplatanus L. f. variega-
tum hort.

122

„
saccharatum Marshall 122

„
tataricum L. 122

Achimenes 56

„
longiflora DC. 56

pulchella Hitchc. 56

Aconitum napellus L. 148, 193

Acorus calamus L. 183, 186

gramineus Ait. 27

Adiantum 47

Adiantum cuneatum Langs. et

Fisch. 47

Aechmea bracteata Mez 57

„ fasciata Bak. 57

„
miniata Bak. var. dis-

color hort. 57, 75

WeMbachii Didr. 57

Aeonium arboreum Webb et

Berth. 86

Aērides odoratum Lour. 68

Aesculus hippocastanum L. 113

octandra Marsh. 113

Agave americana L. 84

Agapanthus umbellatus L'Herit.

20

Agrostis alba L. 186

Aizoaceae 86

Albizzia Julibrissin Durazz. 34

lophanta Benth. 34

Allium 178

Aloē arborescens MMI. 82

„
vera L. 82

Alopecurus pratensis L. 193

Alsophila australis R. Br. 14

Alyssum maritimum Lam. var.

Benthamii hort. 154

Alnus glutinosa Gaertn. 128
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Amaranthaceae 144

Amaranthus caudatus L. 144, 145

Amaryllidaceae 22, 57, 80, 84

Amorpha fruticosa L. 116

Amorphophalus bulbifer Blume

60

Amygdalus nana L. 102

„
Petunnikovii Litw.

102

Ananas macrodontes Mott. 58

„
sativus Schult. 58

Anacardiaceae 37, 116

Andropogon sorghum Brot. var.

saccharatum hort. 174

Ancimia phyllitidis Sw. 48

Anemone palmata L. 190

silvestris L. 148, 149

Anethum graveolens L. 174

Anthemis tinctoria L. 174

Anthericum liliago L. 190
Anthriscus silvestris Hoffm. 192

Anthurium leuconeurum Lemaire

59

„ magnificum Lindl. 59

„ polyrrhizon C. Koch
et August 59

„ remotum X spec
hort. 59

„
Scherzerianum Schott

59

Anthyllis tetraphylla L. 182

Apocynaceae 42
Araceae 27, 59, 70
Araliaceae 38, 120

Aralia mandshuriea Rupr. et

Max. 120
Araucariaceae 14, 77
Araucaria Bidwillii Hook. fil. 77

brasi'.iensis A. Rich. 14

excelsa R. Br. 16

„ imbricata Pav. 77

Arbutus unedo L. 42

Arenga saccharifera Labili. 75

Armeniaca manshurica (Ma-
xim.) Skvortz. 103

Armeria latifolia Willd. 162

Arnica montana L. 166

Aruncus silvester Kostel. 156
Asarum

europaeum L. 191

Asclepiadaceae 42, 87

Asparagus 20

falcatus L. 20

medeoloides Thbg. 80

„
plumosus Bak. 20

Sprengeri Rgl. 20

Asperula odorata L. 196

Aspidistra elatior 81. 21

Aspidium trifoliatum Sw. 48

Asplenium bulbiferum Forst. 46

„
nidus L. 46

„ viviparum Pr. 46

Astrantia majus L. 160

Aucuba japoriica Thunb. 38

Azalea 79

mollis 81. 99

Bambusa 31

Metake Sieb. 31

Begoniaceae 54

Begonia diadēma Lindl. 55

foliosa H. B. K. 54

„
heracleifolia var. nigri-
cans Hook. 55

„ imperialis var. mac/u-

-lata hort. 55

„
imperialis var. smarag-
dina hort. 54

imperialis var. splen-
dens hort. 54

incana Lindl. 55

„
manicata Brongn. 55

„
rex Putzeys 55

„
semperflorens Lk. et

Otto 55

undulata Schott 55

Berberidaceae 128, 131, 148

Berberis heteropoda Schrenk 131

Thunbergii DC. 131

var. atropur-

purea hort.

131

„ „
var. Maxi-

moviczii 131

„ vulgaris atropurpurea

Rgl. 131

vulgaris L. 131, 148, 177,

191

yunnanensis Franch. 131

Bertelonia maculata DC. 55

Beta maritima L. 174

Betulaceae 124, 128

Betula lutea Michx. 126



Betula papyrifera Marsh. 126

„ pubescens Ehrh. 126

„
verrucosa Ehrh. 124, 193

Bidens cernuus L. 182

Bignoniaceae 120

Biota orientalis Engl. 94

Biophytum sensitivum DC. 52

Bletia 61

„

*

hyacinthina R. Br. 81

Boehmeria nivea Gaud. 19

Bombacaceae 17

Boraginaceae 164

Brassavola 64

Digbyana Ldl. 64

Brassica capitata Lizg. 170

„
cauliflora Lizg. 170

„
caulocarpa Pasq. 170,

185

„ gemmifera Lizg. 170

„ pekinensis Rupr. 170

„
sabauda Lizg. 170

„
subspontanea Lizg. 169

Brassocattleya crofuciana hort.

64

Brexia madagascariensis Thou.

75

Bromeliaceae 57, 81

Bryonia alba L. 196

Bryophyllum Daigremontianum
86

tubiflorum Harv. 86

Bulbophyllum 75

Bunias orientalis L. 183

Buxaceae 158

Buxus semperviren's L. 158, 161

Cactaceae 86, 160

Caesalpiniaceae 34

Caesalpinia echinata Lam. 34

Calanthe rosea Bth. 66

„
Veitchii hort. 66

~
vestita Ldl. 66

Calendula officinalis L. 186, 191

Calycanthaceae 151

Calycanthus floridus L. 151, 153

Camelja japonica L. 40

Campanula carpatica Jacq. 196

rotundifoliā L. 185

Canistrum roseum E. Morr. 57

Canna 190, 196

Cannabis sativa L. 180

Capparidaceae 79

Capparis spinosa L. 79

Caprifoliaceae 123, 131

Caragana arborescens Lam. 118,
177

„
pendula Dipp. 118

„ pygmaea DC. 118

„ spinosa DC. 118

Carex arenaria L. 185

Caricaceae 18

Carica papaya L. 18

„
quercifolia Benth. et

Hook. 18

Carpinus betulus L. 126

Carya alba Nutt. 144

Caryophyllaceae 146

Caryota maxima 81. Asamā 75

Casuarinaceae 41

Casuarina equisetifolia Forst. 41

Catalpa bignonioides Walth. 119,
120

Catalpa hybrida hort. 120

„
ovata Don 120

Cattleya 61, 63, 64, 75

» K'gas Linden et Andrē

63, 64

labiata Ldl. 63

„
Mendelii Bacph. 64

„
Percivaliana Rchb. f. 63
Trianae Rchb. f. 63

Cedrus atlantica Manetti 77

deodara Loud. 16

„
Libani Barr. 77

Ceiba pentandra Gaertn. 17

Celastraceae 37, 124

Celtis caucasica Hohen. 118

Centaurea 188

Cephalotaxaceae 76

Cephalotaxus Fortunei Hook. 76

Cerastium Biebersteinii DC. 175

Cerasus fruticosa Pali. 102

Ceratonia siliqua L. 35

Ceratozamia mexicana Brongn.
49

Cercidiphyllaceae 146

Cercidiphyllum japonicum S. et

Z. 146

Cereus grandiflorus Mill. 87

„ nycticalus Link 87

triangiUaris Harv. 87

Cerinthe alpina Kit. 164

232



233

Chamaecyparis Lawsoniana Parl.

96

Chamaecyparis pisifera S. et Z.

Beissn.

94

n „
var. plu-
mosa

hort. 96

„ „
var plu-
mosa

aurea

nana

hort. 96

»> „
var.

squarosa
aurea

Beiss. 96

Chaenomeles Maulei Schneid.

104

Chamaerops humilis L. 24

Chelidonium majus L. 154, 183

Chrysanthemum leucanthemum

L. 186, 191
Cicuta virosa L. 178
Cibotium Schiedei Cham. et

Schlecht. 45

Cinnamomum camphora Nees et

Eberm. 32

Cirrhopetalum Sanderae hort. 66

Cissus antarctica Vent. 38

„
discolor 81. 52

Citrus 36

limonia Osbeck 36

„
sinensis Osbeck 37

trifoliata L. 37

Cladastris lutea K. Koch 117

Clarkia elegans Dougl. 190
Clerodendron fallax Lindl. 55

„
Thomsonae Bal-

four 55

Clitoria Ternatea L. 52
Clivia miniata Rgl. 22
Cocos 24

„ nucifera L. 24

Romanzoffiana Cham. 24

Codiaeum 53

„
Disraellii hort. 53

„
salicifolium hort. 53

Coelogyne 61, 62

cristata Ldl. 62

Coelogyne flaccida Lindl. 63

„ Massangeana Rchb.
f. 62

pandurata Lind!. 63

Coffea arabica L. 20

Columnea kewensis hort. 56

Colutea arborescens L. 117

Commelinaceae 58, 81

Compositae 87, 166, 202

Conium maculatum L. 160, 178

Convallaria majalis L. 183

Cordyline 21

„
australis Hook. 21

„
indivisa Kth. 21

stricta Endl. 21

Coriandrum sativum L. 162

Cornaceae 38, 124, 132

Cornus alba L. 124

a!ba argentei marginata
hort. 124

„
alba flaviramea L.

Spaeth 124

„
alba Spaetii Wittmack

124

Baileyi hort. 132

„
Breitenschneideri hort

132

mas L. 132

„ obliqua Rafin. 132

Coronilla varia L. 156

Corylus americana Walt. 124

avellana L. 124

Cotinus coggygria Scop. 116

Cotoneaster divaricata Rehd. 107

ignava E. Wolf. 107

lucida Schlecht. 107

„
melanocarpa Fisch.

ex Loud. 107

„
multiflora C. A. Mey.
107

intergerrima Med

107

Cotyledon californica Bak. 86

Crassulaceae 86

Crassula lactea Ait. 86

„
portulacea Lam. 86

Crataegus altaica Led. 131

„ oxyacantha L. 110

pedicellata Sarg. 112

„
prunifolia Pers. 110
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Crataegus rotundifolia Moench

110

„
submollis Sarg. 156

Cruciferae 154

Cryptomeria japonica Don 77

Cunninghamia sinensis R. Br. 78

Cupressaceae 78, 93

Cupressus sempervirens L. 78

» »
var.

fastigiata DC. 78

Cuscuta 178

Cyanotis somaliensis C. B.

Clarke 82

Cyatheaceae 14, 45

Cycadaceae 49

Cycas 49

„
circinalis L. 49

„
revoluta Thbg. 49

Cydonia oblonga Mill. 131

Cymbidium 66

~ hybridum hort. 65

„
Lowianum Rchb. f.

66

„ Pouwelsii hort. 66

Cyperaceae 44, 70

Cyperus alternifolius L. 70

„ papyrus L. 70

Cytisus alpinus Mill. 131

„
austriacus L. 131

„ capitatus Jacq. 118

„ laburnum L. 117

„ nigricans L. 117

ruthenicus Fisch. 131

Dactylis glomerata L. 138

Dahlia 202

Daphne Gnidium L. 190

„
mezereum L. 160

Dasylirion acrotrichum Zucc. 84

Datura arborea L. 44

stramonium L. 165, 178

Delphinium ajacis L. 186

Dendrobium Sw. 64

„ Kingianum Bidw. 64

„
moschatum Sw. 66

phalaenopsis Fitzg.
66

thyrsiflorum Rchb.
f. 66

Dianthus arenarius L. 175

„
carthusianorum L. 194

caryophyllus L. 146

Dianthus chinensis L. 146

„ plumarius L. 146

Dicentra spectabi'is Lem. 189,
190

Dichorisandra thyrsiflora Mikan

59

Dicotyledoneae 16, 31, 49, 72,

79, 86, 144

Dictamnus albus L. 158, 175

Diervillea florida S. et Z. 131

Diffenbachia picta Schott 59

Digitalis purpurea L. 173, 175

Diospyros kaki L. 42

lotus L. 42

Dipsacus 186

Dorstenia contrajerva L. 50

Dracaena draco L. 21

Dryopteris parasitica Ktze. var.

violacea bort. 47

„
Sieboldii Ktze. 47

Dyckia 81
Ebenaceae 42

Ecballium elaterium A. Rich. 182

Echinocactus L. 87

Echinops 169

„
Ritro L. 169

„ sphaerocephalus L. 168,
169

Eichhornia crassipes Solms 72

Elaeagnaceae 114
Elaeagnus angustifolium L. 114

~ argentea Pursch 114

Elettaria cardamomum Maton 60

Eleuzine coracana L. 140

Elymus arenarius L. 140, 175

Emilia flammea Cass. 196

Ephedraceae 79

Ephedra 79

Epidendrum ciliare L. 63

Epiphyllum 87

Ericaceae 42, 79, 99, 126, 128, 162

Erica arborea L. 79

Eriobotrya japonica Ldb. 16

Eryngium 160

„ planum L. 160

Bourgatii Vahl. 160

Erythrina corallodendron L. 54

Eschscholtzia californica Cham.

154, 191

Eucalyptus 17

globulus Labili. 18
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Eucharis amazonica hort. 57

Eucomis punctata L'Herit. 80

Eugenia caryophyllata Thbg. 38

myrtifolia Sm. 39

Eupatorium cannabinum L. 192

Euphorbiaceae 36, 53, 86, 158

Euphorbia grandidens Haw. 86

pulcherrima Willd. 53

„
resinifera Berg. 86

Euphorbia splendens Bojer 86

Euphrasia 178

Evonymus europaea L. argentei-

variegata
hort. 124

„
var. purpurea

Beauw.

124

„ japonica Thbg. 37

Fagaceae 107

Fagus silvatica L. 107

„ atropurpurea
latifolia hort.

107

„ ~ Davyckii Hes-

se 107

Fatsia japonica Dcne. et Planch.

38

Feijoa Sellowiana Berg. 39

Festuca alpestris Roem. 177

„ pratensis Huds. 138

rubra L. ssp. genuina
Hackel 138

Ficus bengalensis L. 19

„ carica L. 41

„
elastica Roxb. 19

„ pumila L. 41

religiosa L. 50

Filipendula ulmaria Maxim. 155,
156

Fittonia gigantea Lind. 56

Flacourtiaceae 40

Fontanesia Fortunei Carr. 131

Forsythia europaea Deg. et Bald.

99

viridissima Lindl.
196

Fragaria vesca L. 185

Fraxinus americana L. 121

„
excelsior L. 121

„
var. aurea

Pers. 99

Fraxinus excelsior globosa Dee-

gen 99

„ „
var. pendula
Desf. 121

„
mandshurica Rupr.

121

monophylla Desf. 121

oxycarpa Willd. 121

Fuchsia 40

„ corymbiflora Ruiz et

Pav. 40

„
magellanica Lam. 40

magellanica Lam. var.

globosa Bail 40

„ procumbens R. Cunn. 40

Funkia ovata Spreng. 142

Furcraea 84

Galega officinalis L. 191

Galinsoga 183

Galium boreale L. 174

Gardenia Thunbergii L. fil. 44

Gasteria 84

Gentiana 178

Geraniaceae 35

Gesneriaceae 56

Ginkgoaceae 76, 132

Ginkgo biloba L. 76, 132

Gladiolus 185, 188, 207

„ byzantinus Miller 207

communis L. 207

„
imbricatus L. 207

paluster Gaud. 207

segetum Gawl. 207

Glechoma hederacea L. 185

Gleditschia triacanthos L. 131

Gloriosa superba L. 57

Gramineae 31, 69, 132

Gymnospermae 14, 49, 76

Gypsophila paniculata L. 146,
147

Haberlea rhodopensis Fr. 56

Haemanthus albiflos Jacq. 80

Katherinae Bak. 80

Haworthia 84

Hedera helix L. 38

Hedychium Gardnerianum Wall.

30

Helianthus tuberosus L. 185

Helichrysum arenarium Moench
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Helichrysum bracteatum Willd.

166

Heliotropium peruvianum L. 164

Helxine Soleirolii Req. 41

Hemionitis arifolia Moore 47

Heracleum Mantegazzianum
Somm. et Lev. 186, 187

Hibiscus rosa-sinensis L. 35

Hippeastrum hybridum hort. 22

Hippocastanaceae 113

Hippophaē rhamnoides L. 114

Hohenbergia augusta Mez 57

Hordeum jubatum L. 140

vulgare L. 192

Howea 24

„
Belmoreana Becc. 24, 25

„
Forsteriana Becc. 24, 25

Hoya carnosa R. Br. 42

Humu'.us lupulus L. 196

Hyacinthus candicans Bak. 143,
144

Hydrangea nivea Michx. 131

paniculata S. et Z.

var. grandiflora Sieb. 101, 131

Hydrocharitaceae 74

Hydrophyllaceae 162

Hyoscyamus niger L. 178

Hypericum elatum Ait. 188

Hyssopus officinalis L. 165

Iberis amara L. 188

sempervirens L. 154

„
umbellata L. 154

Impatiens noli-tangere L. 182,

192

Inula 186

Ipomoea tricolor Cav. 196

Iridaceae 207

Isolepis gracilis hort. 44

Jasminum 43

„
fruticans L. 43

„
sambac Ait. 43

simplicifolium Forst.

43

Juglandaceae 130, 131, 144

Juglans Allardiana Dode 131

„
cinerea L. 131

„
cordiformis Max. 131

Lavallei Dode 131

„
mandshurica Max. 130

„
nigra L. 131

regia L. 131

Juglans rupestris Engelm. 131

Sieboldiana Max. 131

Juncus bufonius L. 188

Juniperus communis L. 93

„ compressa Carr. 94

„
sabina L. 93

„ „
tamariscifolia
Ait. 94

„
sinensis f. Pfitzeriana

Spaeth 94

virginiana L. 132

Kleinia neriifolia Haw. 87

Knautia arvensis Coult. 180, 185

Labiatae 164

Laburnum anagyroides L. 117

Laelia 64

„
tenebrosa Rolfe 64

Lappa minor DC. 182

Laportea moroides Wedd. 50

Larix decidua Mill. 89

sibirica Max. 132

Lathyrus odoratus L. 178, 196

Lauraceae 32

Laurus nobilis L. 32

Lavandula vera DC. 164

Lemnaceae 72

Leontopodium alpinum Cass. 166,

175

Libanotis montana All. 180

Ligularia 169

„
clivorum Maxim. 169

Wilsoniana Greenm.

167, 169

Ligustrum vulgaris L. 99

Liliaceae 20, 57, 80, 82, 140, 209

Lilium croceum Chaix 142

„ martagon L. 141, 142, 193

„ philippinense Bak. var.

formosanum Wilson 142

„ regale Wils. 142

„ tigrinum Ker-Gawl. 142,
185

Linaria dalmatica Mill. 196

Lindmannia penduliflora

(Wright) Stapf 58

Linum grandiflorum Desf. 188

Liriodendron tulipifera L. 31,
132

Lithops 86

Livistona 25

~
australis Mart. 25
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Livistona chinensis Mart. 25

Lobelia cardinalis L. 196

Lolium perenne L. 140

Lonicera caprifolium flava Sims

123

Ledebourii Eschsch.

124

„ Ruprechtiana Rgl. 131

spinosa Jacq. 124

„
tatarica L. 131

Lupinus 178, 191

„ polyphyllus Lindl. 186

Lycaste Skinnerii Ldl. 68

Lygodium japonicum Sw. 48

Lycopodium complanatum L. 186

Lycopersicum pimpinellifolium
Dun. 171

Lythrum salicaria L. 193

Magnoliaceae 31, 132, 151

Magnolia 151

acuminata L, 151

denudata Desr. 151

grandiflora L. 32

liliiflora Desr. 111

„ Soulangeanahort. 150,
151

Mahonia aquifolium Nutt. 128,
148

Mālus atrosanguinea C. K.

Schneid. 106

„
baccata (L.) Borkh. 105,

106

floribunda Sieb. var.

Arnoldiana Rehd. 106

„ « floribunda purpurea Barb.

106

„
fusca C. K. Schneid. 105

„ ioensis Britt. 105

„ magdeburgensis Hartwig
106

„ Niedzwezkyana Dieck 105,
106

prunifolia Borkh. 105

„ prunifolia Borkh. var. lu-

tea Koch 105

„ prunifolia Borkh. var. pen-
dula 105

„ pumila Mill. 105

„ „ pendula C. Schn.

Elise Rathke hort. 106

„ Ringo Sieb. 106

Mālus Sargentii Rehd. 106

silvestris Mill. 105

„ spectabilis Borkh. 106

„ Toringo Sieb. 106

„
Zumi Rehd. 106

Malvaceae 35, 158

Mammilaria Haworth 87

Marantaceae 60

Maranta bicolof Ker 60

Marsiliaceae 69

Marsilia quadrifolia L. 69

Mathiola bicornis DC. 194

Matricaria discoidea DC. 183

~
chamomilla L. 183

Medicago falcata L. 157

„
media Pērs. 157

sativa L. 156

Melampyrum nemorosum L. 178

Melandrium rubrum Garcke 192

Melastomataceae 55

Melissa officinalis L. 165

Menispermūm dahuricum DC.

195, 196

„
canadense L. 196

Mesembryanthemum 86

„
cristallinum

L. 177

Mespilus germanica L. 131

Microlepia platyphylla J. Sm.

47

Mimosaceae 16, 33

Mimosa pudica L. 34

Mimulus luteus L. 191

Mirabilis longiflora L. 191

Monocotyledoneae 20, 44, 57, 69,

75, 80, 82, 132

Monotropa hypopitys L. 178

Monstera deliciosa Liebm. 27

Moraceae 19, 41, 50

Morus alba L. var. tatarica Loud.

118

Musaceae 28

Musa 28

basjoo Sieb. et Zucc. 30
.

„ paradisiaca L. ssp. semini-

fera Baker 30

„
textilis Nee. 30

Muscari comosum Mill. 180

Myosotis alpestris hort. 188

Myricaceae 131

Myrica carolinensis Mill. 132
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Myrtaceae 17, 38

Myrtus communis L. 39

Narcissus poeticus L. 194

Nelumbium caspica 72

„ Komarovii 72

lutea Pers. 72

„
nuciferum Grtn. 72

Nemophila 162

„ insignis Dougl. 162

„
maculata Benth. 162,

163

Nepenthaceae 50

Nepenthes Dicksoniana Lindl. 50

„ Gottingensis Bonst.

50, 51
'

„
mixta Mast. 50

Nephrolepis cordifolia Pr. 46

exaltata Schott 46

„ „
var. Pierso-

nii hort. 46

„ „
var. Roose-
veltii hort.

47

Nerium odorum Willd. 42

Nidularium 57

purpureum Beer 57

Nymphaea candida Presi. 217

capensis Thbg. 74

„ coerulea Sav. 74

lotus L. 74

rubra Roxb. 74

„
zanzibariensis Cas-

pary 74

Nymphaeaceae 72

Odontoglossum grande Ldl. 67

„ pulchellum
Batem. 68

Oenotheraceae 40

Oleaceae 43, 96, 121, 131

Olea europaea L. 43

Oncidium 75

flexuosum Sims 68

„ sphacelatum Ldl. 68

splendidum A. Rich.
68

Onobrychis montana Lam. et DC.

191

i „ sativa Lam. 157

Onopordon acanthium L. 177

Opuntia 86, 177

Opuntia camanchica Engelm.
85, 160

„
ficus indica Mill. 87

„
tomentosa Salm.-Dyck.

87

Orchidaceae 60, 81

Orobanche 178

Oryza sativa L. 69

Oxalidaceae 52

Oxalis stricta L. 191

Paeonia Moutan Sims 190

Palmae 22, 75

Pancratium illyricum L. 81

Panicum miliaceum L. 134

Papaveraceae 154

Papaver alpinum L. 186

orientale L. 154, 188

„
rhoeas L. 192

Papilionaceae 52, 116, 131, 156

Paphiopedilum collosum Pfitz.

var. Sanderae

hort. 62

„ insigne Pfitz. 61

var. gi-

ganteum
hort. 62

„
Laurentianum

Pfitz. var. Hyea-

num Rchb. 62

Maudiae hort. 62

„ spicerianum Pfitz.

62

Parietaria officinalis L. 180

Passifloraceae 40

Passiflora coerutea L. 40

„
edulis Sims 41 *

Pastinaca sativa L. 162

Peireskia aculeata Mill. 87

Pelargonium 35

„ graveolens L'Her.

35

„ peltatum Ait. 35

zonale Ait. 35

Pennisetum typhoideum Rich.
137

Peperomia 50

arifolia Miq. var. ar-

gyroneura hort. 50

„
Sandersii DC. var.

argyroneura hort. 50
Persea gratissima Gaertn. 33
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Petroselinum sativum Hoffm. 174

Phacelia tanacetifolia Benth. 164,
194

Phalaris arundinacea L. 137

Phaseolus multiflorus Willd. 157

„
vulgaris L. 157

Phellodendron sachalinense

Sarg. 132

Philadelphus coronarius L. 130

„ „
aureus

hort.

130

L. deut-

zieflorus pieņus
hort. 130

dianthiflorus pie-
ņus hort. 131

„
Gordonianus Lindl.

131

Lemoinei Albatre

Lem. 131

bouquet
blanc

Lem. 130

„
Boule

d'argent
Lem. 130

„
Dame

blanche

Lem. 131

„
erectus

Lem. 131

„
Etoile

rose

Lem. 130

„
Month

blanc

Lem. 130

Pērle

blanche

Lem. 130

~ „
vore lac-

ta Lem.

131

~ „
multiflo-

„ „
rus nanus

Schrad.

130

~ „
pieņus
Zand.

130

Philadelphus pubescens Loisl.

131

„
verrucosus Schrad.

130

Philodendron Andreanum De-

vans 59

„
Martianum Engl.

59

Phleum pratense L. 138

„
phleoides Karsten 138

Phoenix 25

„
canariensis hort. 24, 26

dactylifera L. 24, 25

reclinata Jacq. 26

„ Roebelini O'Brien 26

silvestris Roxb. 26

Phormium tenax Forst. 21

Phyllanthus angustifolius Muell.-

Arg. var. elongatus Steud. 36

Phyllocactus 87

Physalis Franchettii Mast. 165

Physocarpus amurensis Max. 106

„
opulifolius Max.

106

Picea canadensis Britt. 92

excelsa Link 92

„ „
f. virgata
Jacq. 92

„ pumila Beiss. 93

„ „
pyramidalis Voss.

92

„
Ohlendorfii Spaeth 93

omorica Pančič 89

orientalis Link 93

„ pungens Engelm. 92

„ „ \ var.

glauca hort. 91

Pimpinella anisum L. 162, 174

Pinaceae 16, 77, 89, 92, 132

Pinus excelsa Wall. 93

„
montana Mill. 93

nigra Arn. 90

„
Pallasiana Asch. et

Graebn. 132

„
silvestris L. 90

„
strobus L. 93

Piperaceae 49

Piper nigrum L. 49

Pistacia lentiscus L. 37

Pistia stratiotes L. 70
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Pisum 190

„
sativum L. 192

Pitcairnia Olfersii Link 58

Pittosporaceae 33

Pittosporum Tobira Ait. 33

Plantago major L. 191

„ purpurascens Willk. 186
Platanaceae 131

Platanus orientalis L. 131

Plumbaginaceae 80, 162

Plumbago capensis Thbg. 80

Podocarpaceae 76

Podocarpus macrostachya Parl.

76

„
• saļicifolia Klotzsch

et Karst. 76

Polygonaceae 144

Polygonatum multiflorum All.

184, 185

Polygonum bistorta L. 180

„ sachalinense
F. Schmidt 144

Polygonum Weyrichii F. Schmidt

144

Polypodiaceae 46

Polypodium aureum L. 46

„
leiorhizum Wall. 46

„
punctatum Sw. 46

Polystichum aculeatum Roth 48

„
falcatum Diels 48

Pontederiaceae 72

Portulaca 177

Potentilla fruticosa L. 188

' „
anserina L. 188

„ norvegica L. 188

Primula cortusoides L. 186

„
denticulata Sm. 190

vēris L. cm. Huds. 193

Prunus acida Ehrh. var. semper-
florens hort. 99

avium L. 100

„ „
piena Schneid. 100

„ Besseyi Bail. 104

cerasifera Ehrh. var.

nigra
Bailey

104

.» ». n var.

Pissardii

Carr.

104

Prunus cerasus piena Lois. 99

demissa Dietr. 100

divaricata Ldb. 104

fruticosa Pali. 99

gymnodonta Koehne 103

insititia L. 104

japonica Thunb. 102

„ japonica Thunb. piena
hort. 102

Macckii Rupr. 102

mahaleb L. 100

padus L. 100, 196

„ „
var. commutata

Dip. 100

pensylvanica L. 102

planteriensis Sim. 104

„
salicina Lindl. 103

Sargentii Rehd. 100

serrulata Ldl. 100

„ „
var. Hisakura

hort. 131

„ „
var. sachalien-

sis Most. 100

spinosa L. 103

tomentosa Thunb. 102

triflora Roxb. var. man-

„
shurica Skvortz. 103

triloba Lindl. f. piena
hort. 102

Pseudotsuga Douglasii Carr. 89

Psidium quajava L. 39

cattleyanum Sabine 39

Punicaceae 39

Punica granatum L. 39

Ptelea trifoliata L. 120

Pteridophyta 14, 45, 69

Pterocarya fraxinifolia Spach
131

Pyrrheima Loddigesii Hassk.

var. reginae hort. 59

Pyrus Calleryana Decne 131

communis L. 108

„ Korshinskyi Litw. 131

„
saļicifolia Pali. 108

„
ussuriensis Maxim. 108

Quamoclit coccinea Moench 196

Quercus robur L. 107

rubra L. 108

sessiliflora Sal. 107

Quillaja saponaria Molina 16

Ramondia pyrenaica Rich. 56
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Ranunculaceae 148

Ravenala madagascariensis
Sonn. 30

Reseda odorata L. 196

Rhamnus cathartica L. 177

Rhipsalis 75

Rhododendron 79

„
catawbiensis

Michx. 128

„ ponticum L. 128

„
var. al-

bum hort. 162

viscosum Torr.

128

Rhoeo discolor Hance 58

Rhopalostylis Baueri Wendl. et

Dr. 26

Rhus toxicodendron L. 37

typhyna L. 116

Ribes alpinum L. 114

aureum Pursch 113

„ cynosbati L. 130

„
diacantha Pali. 130

divaricatum Dougl. 130

„
fasciculatum Sieb. et Zucc.

130

holosericeum O. et D. 130

„ multiflorum Kit. 130

„
niveum Lindl. 114

„
odoratum Wendl. 130

„ oxyacanthoides L. 130

petraeum var. caucasicum

Jancz. 130

pubescens (Hartm.) Held.

130

sanguineum Pursh 130

„
tenue Jancz. 130

Ricinus communis L. 158, 159,
190

Robinia pseudacacia L. 117

Rosa 211

„ Beggeriana Schrenk 131

hybrida bifera hort. 212

„
centifolia L. 212

„
damascena Mill. 212

„ gallica L. 212

„
lutea Mill. 120

multiflora Thbg. nana hort.

214

polyantha hort. 214

„ pomifera Herrm. 120

Rosa rugosa Thbg. 92

„
thea S. 212

„ hybrida hort. 213

Rosaceae 16, 92, 99, 108, 120,

131, 156, 211

Rubiaceae 20, 44

Rumex 182

acetosella L. 180

Ruscus aculeatus L. 22

„ hypoglossum L. 22

Rutaceae 36, 120, 132, 157

Ruta graveolens L. 158, 175,
194

Sabal 27

Adansoni Guerns. 27

Saccharum offlcinarum L. 70

Sagina subulata Presi. 175, 176

Saintpaulia ionantha H. Wendl.

56

Salicaceae 128

Salix alba L. 128

„
var. vitellina. pen-
dula hort. 128

Salsola kali L. 180

Salvia argentea L. 165

Bertolonii Vis. 194

horminum L. 188

Salviniaceae 69

Salvinia natans Hoffm. 69

Sambucus laciniata Mill. 123

nigra L. 123

Sanchezia nobilis Hook. 44

Sansevieria 22

thyrsiflora Thunb. 22

„ zeylanica Willd. var.

Laurentii hort. 22

Saponaria calabrica Guss. 146

„ glutinosa Bieb. 196

„ ocymoides L. 180

„
officinalis L. 194

Sarcanthus rostratus Ldl. 69

Sarothamnus scoparius Wimm. et

Koch 177

Sauromatum guttatum Schott 28

Saxifragaceae 33, 75, 113, 130

Saxifraga decipiens Ehrh. 175

„ geum L. 194

„
sarmentosa L. 33

Scabiosa 186

Schizandra chinensis C. Koch 10,

151, 152
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Schizaeaceae 48

Scrophulariaceae 166

Scrophularia nodosa L. 194

Secale cereale L. 188, 192, 193

Sedum 177

Selaginella apoda minor hort. 48

„ lepidophylla Spring
48

„
Lyallii Spring 49

Selaginellaceae 48

Sempervivum arborescens L. 86

Sequoia sempervirens Endl. 78

Sesleria coerulea Arduino 180

Setaria italica P. B. ssp. maxima

Alef. 135, 136,

„ „ ssp. mocha-

ricum Alef.

136

Sibiraea laevigata Max. 131

Silene acaulis L. 182

venosa Aschers. 180

Silphium perfoliatum L. 177

Sinningia hybrida hort. 56

Smithiantha zebrina O. Ktze. 56

Solanaceae 44, 165

Solanum leptostygma Juz. 172

MolinaeJuz. 172

„
tuberosum L. 172

Sophora japonica L. 131

Sorbaria sorbifolia A. Br. 112

Sorbus aria Crantz 110

„ „
f. lutescens Hartw.

110

„ „ laciniata hort. 110

„ aucuparia L. 109

„ „
var. moravica

Zengerl. 109

„ „
var. pendula
hort. 109

„ „
var. rossica f.

major Spāth
109

domestica L. 131

„
fennica C. Koch 109

heterophylla Reichb. 110

hybrida L. 109

intermedia Pers. 109

latifolia Pers. 109

„ melanocarpa Heynch. 131

„ Mougeottii Soy. et Gord.

109

Sorbus pohuashanensis Rehder
109

„
scandica Fr. 109

„
tianschanica Rupr. 110

„
torminalis Crantz 109,

110

Sorghum sudanense Stapf 134

Sparmannia africana L. 36

Spiraea albiflora Zabel 112

„
bethlehemensis hort. 113

Bumalda Burv. 131

californica hort. 113

„ chamaedryfolia Blume

113

corymbosa Raf. 112

Douglasii Hook. 112,
113

Foxii Zabel 112

japonica L. f. 112

latifolia Borkh. 113

Margaritae Zabel 112

Menziezii Hook. 112

Schinabeckii Zbl. 112

superba (Froeb.) Zbl.

112

trHobata L. 113

Van Houttei Zbl. 131

Veitchii Hansi. 112

Spironema fragrans Lindl. 59

Stanhopea insignis Frost. 66

tigrina Batem. 66

Stapelia 87

Statice Gmelini Willd. 180

Sterculiaceae 53

Stipa capillata L. 137, 177

„ pennata L. 137, 138, 139

„ pontica Smirn. 137

tenacissima L. 138

StreUtzia reginae Banks 29, 30

Streptocarpds 56

Dunnii Mast. 56

„
kewensis hort. 56

„ polyanthus Hook.

56

„
rexii Ldl. 56

Strobilanthes Dyerianus Mast.

56

Symphoricarpus racemosus

Michx. 123

Symphytum officinale L. 164

Syringa amurensis Rupr. 98



Syringa chinensis Willd. 98

Emodi Wall. 96

„ japonica Dcne. 98

Josikaea Jacq. 96

„
Komarowii var. sargen-
tiana Schneid. 98

reflexa Schneid. 97, 98

„
Sweginzowii Koehne et

Lingelsh. 96

villosa Vahl. 98

„ vulgaris L. 98

Woffir C. S. 131

„
Yunnanensis Franch. 96

Taraxacum officinale Weber 190

Taxaceae 88

Taxodiaceae 77

Taxodium distichum Rich. 78

~
mucronatum Ten. 78

Taxus baccata L. 88

Theaceae 40

Theobroma cacao L. 53

Thuja 186

occidentalis L. 94

„ „
aureispioata
Beiss. 94

„ „
L. Bodmeri

Beiss 94

„
ericoides

hort. 94

L. fastigiata
Jouger 94

„ „
filiformis

Beiss. 94

„ „ gigantea
Nutt. 132

„ „ Hoveyi Gord.

94

p'icata pyg-
maea hort. 94

„ pyramidalis
hort. 94

„
Rosenthalii

Ohlend. 94

„ „ Spaethii
Smith. hort.

94

„
spiralis hort.

94

Wagnerana
Froeb. 94

orientalis L. 94

Thunia Bensoniae Rchb. f. 64

„
Marschalliana Rchb. f.

64

Thymelaeaceae 160

Tiliaceae 36, 90

Tilia cordata Mill. 90

Tillandsia usneoides L. 57

Trachycarpus excelsa Wendl. 24,
27

Tradescantia fluminensis Veli. 82

navicularis Ortgies
81

Tribulus terrestris L. 182

Trifolium 178

pratense L. 192, 194

Triticum vulgare Vili. 188

Trollius chinensis Bnge 178

Tropaeolum majus L. 191

Tulipa 209

„
Gesneriana L. 209

silvestris L. 186

Ulmaceae 118, 130

U'lmus laevis Pali. 118

pumila L. 130

Umbelliferae 160

Urginea scilla Steinh. 80

Urticaceae 19, 41, 50

Vaccinium corymbosum L. 126

pensylvanicum Lam.

126

Valeriana officinalis L. 175

Vallisneria spiralis L. 74

Vanda coerulea Griff. 69

„
tricolor Ldl. 69

Vanilla planifolia Andr. 62

Veratrum album L. 140

nigrum L. 142

Verbenaceae 55, 164

Verbena officinalis L. 164

Verbascum 166

floccosum W. et Kit.

166

sinuatum L. 166

Veronica incana L. 166

„ virginica L. 166,
Viburnum alnifolium Marsh. 131

„ lantana«X. 123

lentago L. 123

opulus L. 123, 196

„
var. sterile

DC. 123
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Victoria cruziana DlOrbigny 174

„ „
var. Trickerii

Trick. 73

regia Lindl. 72

Vincetoxicum officinale Moench

182

Viola 190 ■

„
cornuta L. 194

„
odorata L. 192

„ . tricolor L. 183

Viscaria viscosa Bernh. 180

Vitaceae 38, 52, 158

Vitis amurensis Rupr. 158

Vriesea hieroglyphica Morr. 57

VVashingtonia robusta Wendl. 27

Wolffia arrhiza Wimm. 72

Yucca aloifolia 22, 23

Zantedeschia aethiopica Spr. 60

Ellottiana Engl. 60

Zea mays L. 132, 180, 181

Zebrina pendula Schnitzlein 82

Zephyranthes 81

Zingiberaceae 30, 60

Zygopetalum Hook. 61

Mackayi Hook. 68

SATURS

Lpp.
Botāniskie dārzi. A. Vēriņš .

3

Botāniskā dārza augu mājas 14

Palmu maja. T. Čaupale 14

Subtropu augu maja. T. Čaupale 31

Orchideju maja. V. Irbe 44

Ūdensaugu māja. V. Irbe 69

Skuju koku jeb vesā maja. T. Čaupale 75

Sukulentu maja. V. Irbe 82

Botāniska dārza ara ekspozicijas 88

Dendrārijs. V. Vārna 88

Augu sistemātiskas grupas. T. Čaupale .... 132

Kultūraugu, technisko un ārstniecības augu grupas.
D. Sirmā 169

Augu morfoloģiskās un bioloģiskas grupas. D. Sirmā . 175

Mičurina dārzs. V. Vārna 198

Dekorativie augi. A. Veriņš . .
200

Aizrādījumi 218

Augu nosaukumu"radītājs latviešu valodā 221

Augu nosaukumu radītājs latiņu valoda 230
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niskā redaktore L. Vasiļevska. Korektore N. Āboliņa.

Nodota salikšanai 1955. g. 16. martā. Parakstīta iespiešanai 1955. g. 25. maijā.
Papīra formāts 84x108Vs2 15,25 fiz. iespiedi.; 12,51 uzsk. iespiedi.; 12,77 izdevn. 1.

Metiens 80(0 eks. JT 23700. Maksa 5 rbl. 35 kap.
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